
/ 
;ti' 

ıo Haziran .... No. 313 

R•-1 keımek lıtemı,... 
llarllere kolayhk olmak 
Dsere blr de kupon 
koyuyoruz. Bu kuponu 
keaJp Hklamak ta klffdlr. 

HERGON NESROLUNUR S O N POSTA l-lalkın J~hdtdOr ı Halk bununla ıörilr. 
SON POSTA Halkın kulafldırs Halk bununla ftitir. 
SON POSTA Halk1n dllldlrı Halk bununla aa· ler. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 29 
RYKOF 

Beyin Tekrar ethi 
Gazete Çıkaracağı 

Siyasi 
Haberi 

Hayata 
Tekzip 

-Atd&rak 
Ediliyor~~ 

ltapurcuların Mavnacılar Dava Ediyor ... 

Rekabeti 344M A l d 8erdevam • avnacı ra arın a 
~n Karadeniz Postası lttifakname Yapmıştır. 
Qır Hayli Gürültülü Oldu 

Seyrisefain ile rekabet ya
~ln llç Ticareti Bahriye ıfr. 
eti anlaşb, aralarında itilaf 

'ttiler. Biri anlaıamadı. Şimdi 
lllllşterek heyet, bu mftesaese 
U, rekabet yapıyor. Dön, bu 
rekabetin canlı ıekllnt iki ta
rafın Karadenize kalkan ge
'-ilerinln vaziyetinden daha 
ttkın görmek mUmktındll. 

Seyrisefain grupu namına 
~ntalya, diğer mUe11eae na• 
"•na da Bülent vapuru hare
~tt ediyordu. Bu münasebetle 
iki taraf ta navlunlan beıer 
liradan ikiıer buçuk liraya 
lııdirmiılerdi. 
L Antalya vapuru bacmı İ•tia-
111lainden çok fazla yolcu almıf 

ffttatalga flapuruna golcular 
binigor 

'- adeta korkulu bir Yaziyete 
lirrniıti. Uman Reiılitl vapu· 
~ tıklım tıkhm yolcu ile 
d~ıu olduj'unu görerek fula 
t>lcutan dııarıya çıkartmıı ft 

" yilzden de vapur dlln rece 
Ola birde hareket edebilmiştir. 

&ırakılan Çocuk 
lieybeli Vapurunda Bir 

Çocuk Bırakıldı 

4-Dun Kadıköyden aaat 16,00 
~ hareket eden Heybeli va• 
't~t'Qnun birinci sınıf kamara· 
b tıa (2-3) yaşlarmda bir çocuk 
,~l'akılnııştır. Çocuğun göğ
~ llde bir kağıt bulunmuştur. 
t>letki sebebini fakrü zaruret 

<ltak göstermektedir. 

irtişa Davası 
f"t.Ankara, 9 (H. M.) - Barut 
tc:ı~a davasının baılanmaıı 
~ yakınlaşmıştır. Müddei 
~ llrnt bu~nlerde iddianam ... 

ha&arlayacaktır. 

Liman Şirketi İlk Çekilen Protestoya 
Hiçbir Cevap Vermemiştirli 

Liman .$lr.lcetl ae araları llflla• maonacılar 

Tuarruf mtlnasebetlle 1J- mOmeail intihap ederek fir
man Şirketi tarafından ayhk- ketle temua memur etmqlw 
lanmn yan• kesilen mamaa- ve mlltalademln nfumnam-' 
barla Liman Şirketinin aruı mucibince muayyen tumlnabn 
açılmakta devam ediyor. Bir verllmeılol, akil halde fJrkef 
hazirandan itibaren tatbik ıa- aleyhine daya açacaklaram b™ 
huına giren bu karar, (344) dirmişlerdir. Ayrıca bu nıllra· 
mavnacıyı mağdur etmektedir. caat bir proteıto ile teylt 
Bunlar, aralarında sekiz kişiyi (De Yamı 3 ilncil aayfamıada) 

100 Lira ile 6 Sene 
Asyayı Dolaşaı;ı . Türk 

' 

i~ 

.A,A:al>al ı•lıl"lntle Rnileoıa otwllntle, Tiirlcmn 
rlJ.•••İl• laasbıltal ederbn 

Umumi harbha bqlangıcın
da, Enver Pqa tarafından Al· 
manlar ve Hintlilerle birlikte 
Efganistana gönderilen Klzım 
Bey anlatıyor; 

-
0 lstanbuldan çıkarken eli .. 

me yüz lira sıkıştırdılar. Bunun 
30 lirasını eve bıraktım. 70 li-
rası ile yola çıktım. Ondan 
aonra bir daha para almak 
mümkiln olmadı. Çtinkn Tilr
kiye ile temasımızı kaybettik. 
6 ıene meçhul lllerde bin bir 
macera içinde parasız dol&f" 
bm. G6rd0klerlm ve yaptikl., 

nm, ancak Afrika içlerinde 
meçhulleri ketf • giden ıeyyab· 
larm başından geçmif ola
bilir. 6 sen ıonra sıhha
tim den, hayatımdan, istik
balimden, mesleğimden mühim 
bir kısmım kaybederek mem
lekete döndüm. ., 

Bu erkim harp zabitinin 
bu meraklı macerasını takip 
ederseniz, hem meraklı bir 
seyahat yapmıı, hem de Asyayı 
yakından tanımıı olacaksınız. 

Perıembeden itibaren oeıre 
bqlıyoruL 

Müderrisler Ve 
Rasim Ali Bey 
TıpFakültesinde Toplu 

Bir istifa Muhtem~l 
Görülüyor 

Ankara, 9 (H. M.) - Tıp 
Fakültesi Reisi Tevfik Recep 
B. burada iken bana: 

- Rasim An Beyin tek• 
rar F akUlteye iade edilme• 
sine ·ihtimal vermiyonım. 
Şayet böyle bir vaziyet 
ka11ısında kalırsak birçok 
arkadaılar istifa edecekler
dir i, dem~ti. 

Fakat ıon gllnlerde yap
bğım tahkikat Tevfik 
Recep Beyin ihtimal Yerme• 
diği tedbirin ittihaz edil· 
mek Uzere olduğunu g&• 
termektedir. Vaziyet tudurı 

Raaim Ali Beyin faldllte
ye iade edilmeal bunun 
tızerine de birçok mtider
rislerin F akfilteden çekil-
meleri ihtimali kuvvetlidir. 

Abdülhamidin 
Son 
Günleri 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Kömür Tozu Tuğla 
Dümanından Daha Az 
'Zararlı Nesne Midir? 

ı,,. bir ap11rtıman ld, tam lcamiJr"' gılınlarınuı 
lcarıı•ınd""ır N 601 /calmıga malıkflmdar. 

KUIUÇefmede kaqınıu çı· ıalacağım ı6yler. Bu ıuretle 
kan kim oluna olsun ffloinl k6yU boı bırakan halk Of 
sordutunur zamaa size ld~ylln inama ayrılır. ilk kııımda kira 

evinde oturanlar vardır. 
yakın bir atide bftıbtıtnn bo- [Devamı 7 inci aayfamızda] 

Fethi Bey Kürsü 
Bir Gazete Mi 

İsminde 
Çıkaracak? 

lzmir, 9 (H.M.)- Mefsuh Serbest Fırka Lideri Fethi Beyin 
İzmirde (KUrsU) iımi albnda yevmi bir gazete neıredeceği 
hakkında kuvvetli bir rivayet çıktı. Fakat Fethi Beyi tanıyan• 
lar kendisinin böyle bir teşebbüse girişmesine ihtimal verme-
mektedirler. )#.. 

SON POSTA - lzmirde çıkan ıayianın ne dereceye kadar 
doğru olduğunu anlamak için bu aabah F ethl Beyi aradık, 

Yakında "SON POSTA,, da bulmak kabil olmadı. Fakat Fethi Beyin taıavvurlannı bilenler 
okuyacakıınız. Sarayın iç yll- temin ettiler ki sabık Serbeı Fırkanın lideri ıiyul hayattan 
zUnU, Hamidin btıtnn hayat ve kat'ı ıurette çekilmiştir, gazeteciliğe ablacak değildir. 

kanaatlerini öğreneceksiniz. I 
1 Yukardakl reaim, bu not- {y·ıglıklar Karşısında .__ ________________________________________ ~ 

larda iımJ geçen ve ·ıimdiye 
kadar · neşredilmiyen ıultanla· 
nn bf rine aittir. 

Başvekile Bir 
Mektup 

Süreyya Ve Melahat Ha
nımlar Bazı Hadiseler

den Bahsediyorlar 
Ankara, 9 (H. M.) - ŞOra

yı Devletten vaziferine nihayet 
verilen Süreyya ve MelAhat 
Hanımlar Başvekil ismet Paşa
ya bir mektup göndererek 
kendilerine yapılan bu mu
ameleden şikAyet etmişler 

ve bu arada tasarruf pren
sıpının büyiik memurları 
değil, fakat küçük memurları 
müteessir ettiğini söylemiıler 
ve daha bazı hidiselerdea 
bahsetmitlerdir. ismet Pqa 
mektup hakkında tahkikat 
yaptırmaktadir. 

Tilrk taciri - Boğuluyorum, imdat 1 imdat 1 
Hnkömet muharriri - Ne oluyoraun a lkl a-ö:dlm ? Bu ne 

yayıara 1 

.· 



SON POSTA 

DABILI BABIBLIB ( Halkın Ses~ 
Mütekait Ve Ye- 1•~-il-ô.y_e .. tı-· --~H--e-m--A~l~t-ml!:mı-ş-a-, ~H~e-m-lll!l'IB~i-r-ııG-ü-nl_ü_k~~• 
timlere Arazi Ve- D l d 7 
.1 . T ki.fi V o an ıran ''SO S hl M Lıabıta 

n mHeslık eF.1k. e Sabıkalılar ,,ne a an eyva Vak'a/arı 
a ın ı rı Muavenet Faslından Sırasına Göre Altmışa, Sırasına Göre Seksene Üç Kişi Bir Eve Taar-
Kaıııtamonunun müstakil 
meb'usu doktor Suat Bey, 
mütekait, eytam ve eramil 
için yeni bir terfih şekli 
teklif ediyor, Millet mec
lisine yapılan bu teklif, 
lstiyenlerc arazi vererek 
bunları lılctme yolunda 
teşvik ve himnyeden 
bahsetmektedir. Bu yeni 
teklifin halk arasında ilk 
akisleri şunlardır: 

fhaaıı B. (Fatih Texglhçılarda 18) 

- Mütekaitlerimiz ömürle
rinin en faal zamanlarını dev
let itlerine hasretmiş insanlar
dır. Düşünülmek ve terfih 
edilmek isterler. Bunlara arazi 
•e emliik verilmek suretile 
hazineden alakalarını kesmek 
hem doğrudur, hem yanlıştır. 
Bir defa bu, mecburi olma· 
malıdır. Arzu edenlere de 
lıtedikleri yerde arazi, emlik 
•erilmeli ki bunlan ekmek 
Yeya kiraya vermek ıuretile 
ltletebilsinler. Meseli bir ye
time arazi vermek o yetimi 
BldUrmek demektir. ÇU.nkn 
arazi ve emlak idare ebııiye 
muktedir değildir. 

• Cemil B. (Atikallpap Cami ıokak 4) 
Her mütekaidin müktesep 

bir hakkı olan tekaüdiyesinin 
ıayri menkul ile kapatılması 
kendi arzularına tabi tutulmak 
ıuretile çok doğru olur. Tef
fiz. edilecek gayri menkul de 
onun maaşının gelirini tutacak 
bir yekun teşkil etmelidir. 

* Mehmet Efendi ( Kasap Stltlllce 
llnbahada) 

Milstakil meb 'us Suat Beyin 
teklifini doğru buldum. Arzu 
edenlere emllk e arazı Ye
rilmek suretile hem hüklimet 
buglin kurtulur. Hem de ml\
tekaitler evlidma intikal ede
cek bir gayri menkul sahibi 
olur. Fakat bu arazi ve eml!k 
lltifade edilir ıeyler olmalıdır. 
'Yoksa itlenmemit ve kıymetsiz 
toprak ile bu borç kapatılmıya 
kalkılırsa bu da bir facia olur. 

* Abdullah B. (Karagllmrükte UikUn· 
clle:ı caddetl «) 

Verilen Vapur Bilet- Sahlan Kiraz Ve Çilek Yüzünden Bir ruz Etti; Garip Bir 
lerini Sabyorlarmış.. Belediye Rüknü, Bakınız, Nasıl Aldabldı? Hırsızlık 
Vilayet lst;nbulda paruız ve Vilayetle Belediyenin tevhidinden ıonra idare ye inzibat 

]

kimsesiz kalmış taşralılua içtimai itlerinin çok aksadığı, kırtasiyeciliiin çoğaldığı, itlerin pek 
Muavenet faslından yardım edi- ağır yörfidUğU görülmektedir. Bu aksaklık bflhaua zabıtal 
yor, kendilerine memleketlerine belediye lılerinde görtllmektedir. Te•hltten ıonra kaymakam
kadar vapur ve tren blletJerlnf Lınn vazifesi hemen hemen kAAıt havalesinden ibaret kalmlf"' 
alarak ellerine veriyordu. Fa- hr. BUtUn işler nahiye mlldUrlUklerinde toplanmııtır. Fınncılar, 
kat ıon zamanlarda bazı açık unaf, ıeyyar aatıcılar, kantar ve teraziler adamakıllı kontrol 
göz: yankesiciler kendilerine edilemediğinden tikayet edilmektedir. Bu fiklyeti biz.zat bir 
taşralı ve yardıma muhtaç 
kimseıiz: allan vererek Villyet belediye rüknünün ağzından dinlemek kadar davayı kuvvet-
Sıhhiye müdllriyetl tarafından lendirecek hiçbir kaziye olamaz. Vak'a ıudur: 
temin edilen biletleri iatulyon Belediye erkAnından bir zat geçen gtln Balıkpazarındaa bir 
ve iskelelerde aatmıya bq!a- okka kiraz almı~, evine götfirmüş. Refikuı : 
mıtlardır. - Bari bir okka alaydınıs. Niçin u aldınız? demif. Kocuu 

Dnn de Arif lamindo (18) - Hayır tamam bir okka aldım. Bir tane bile atmma ô-
yqmda bir ıenç Vali MuaYiııl madım. Bu mllnakqeden sonra klra11n tarttınlmuına karar 
F ulı Beye mOraeaat etmlt, Yerllmfı ve tarttirılmıt, tamam (300) dirhem gelmif. An1a11lıyor 
1effl oldu§unu, tokakta kal- ki aatıcı yllı airhem nobaıı Yermiş. 
dıjım memleketi olan Edlrnoye Ayn.l aat ikinci ghO Em lnBnllnden geçerken plek almak lmtemif. 
!!:;!~~ealni ağlıya.rak yal- Okkaıı(70)kurut cevabını a!mıf.(60)a olmaz 1DJ? d6mft. Sabcı 

Fazlı Bey Arifi Sıhbl7e - Haydi olsunl demlf. Bir gtbı enel aldablan ıı:at lae r 
Mndllriyetine göadermif Sıh- - Tart bakahm. Fakat nokaan Yerirsen fW'&da tekrar 
biye Mndnriyeti bunu bilet tartbnnm, ıonra aana kendimi tuıtbrırım 1 demif. Bunun 
almadan evvel bir defa da lberfnc aabcı ftl cevabı ,.ermiş : 
polise g8ndererek aabıkasmı _ O halde Beyefendi, çlleA'bı olEl&cı 80 kurt1•. 
sordurmuıtur. Arif daha ıabı- .... 
ka kaycli çıkanlmadan bnlbDI 
gibi ıabıkaaını itiraf etmlttir. 
Bunun Ozerine kendlalne bilet 
alıomamııhr. 

Zirai Vaziyet 
Son Y ağmurlann 
Faydası Dokundu 

l.tanbul Vilayetinin kıthk 
ziraat TUlyetl lyldlı. Ablan 
tohumlar tamamen pkllllf Ye 

arızuız yetifmlttir. Son yatan 
yağmur da yaz ekinlerinin ya
llyetini çok iyi bir bale aok
muttur. 

Son yağmur bllbu.aa boa--
tanlarla mısıra çok faydalı ol· 
muıtur. latanbulun umumi Zi
raat vaziyeti hemen hemen 
geçen ıenenin aynıdır. Yalnız 
Ud gUn evvel yağan yakmurlar 
Yal ovada çekirgeleri ıehirle-
mek için otlara aerpllen aeblri 
yıkamış ve memurlar otlan 
yenidan ıehlrlemek mecburi
yetinde kalmıılardır. 

Terkos MüdUrU Ankarada 
T erkoı Mlldilrli Maıya Kas

telno Ankaraya gitmiştir. İnta· 
allah bu aeyyahatinde, tesisa· 
bn ıabnalma karan kendi.t
ne kat't olarak tebliğ edilirse 

Yeni 
Tefrikamızı 

Yazan 
Kadmm 
Bir 

Rumi 
KIRMIZI 
FENERLİ 
EVLER .. 

Kaaap Ahmet, Feyzi ve 
Mehmet lıminde tıç kiti dUn 
KaragümrUkte Kaşıkçı ıoka
l'tnda terlikçi Cemal Efendinin 
evinin kapısını kırmışlar içeri 
ıirmişler, evde misafir olarak 
bulunan Zebra Hanımı kaçır
mak lıtemlşlerdir. Fakat ev 
halkının bağrışmaları üzerine 
kaçmıılardır. Biraz sonra yaka
lanan bu tıç kafadar Zehra 
Hamının dostu tarafından 
yaralandıklannı ıöylemişlerdir. 
T ahklkat aeticuiıade lıe kadıa
caiızın doıtu olmadıiJ aıılqd· 
mıfhr. .. 

Balatta kunduracı Kohen 
Efendinin aparbmanına meçhul 
bir hınız girmiş, evde kimae 
olmad!ğı için yllkte hafif ve 
pahada ağır eşyalan toplıya
rak ~erdivenlerden apğı 
lnmiye başlamış, tam alt kata 
indiği zaman okatta oturan 
kiracıya rastgelmit, sükfınetle 
bir aelAm vererek eşyalarla 
beraber çıkıp gitmiştir. 

Bir İntihar 
Bir Yolcu, Kendini 
Vapurdan Denize Attı. 

Dlbı köprOden ıaat (5, 1 O) 
da hareket eden Heybeli va-
puru Ahırkapı açıklanna gel· 
diğl zaman vapur yolculann-
dan birisi kendisini kaldırıp 
denize atmıftir. Vapur durdu
rularak etraf aranmıt ise de 
denize ablan adamın cesedi 
bulunamamqhr. Y alnıs ele ge
çen mektubundan Çankınlı 
Mustafa oğlu lsmail olduğu, 
Yalovada askerlik yaptığı ya-
zılıdır. Bir arkadafınin bir ke· 
limeıi nıerine intihar etmlye 

karar verdiğini de tasrih etmiştir. 
Yine bu mektuptan anlaşı

lıyor ki lsmailin iki kardeşi 
vardır. Kendisi sekiz. aydan-
beri hizmet görmekte imiı, 

Süvari Mübaşirler 
Süvari mübaşirliği imtihanı

na girenlerden kazanan ( 80 ) 
kişinin dnn Adliye Encüme
ninde tayin emirleri yazılmış
br. Stivari mtibaşirler bugiln· 
den itibaren yeni •amelerine 
bqlıyacaklardır. 

Haziran~ 

Günün Tarihi 

Fare MücadeJ,si 
Yeni Bir Usul 

Tatbik Ediliyor 
- bir 

Bu sene İstanbul ve rnUI • ... 
·ba" kazalarda farelerin tahSI'~ 

çok büyüktür. Bilhasıa ı 1 
at 

ve Sinekli taraflarında tarhıl 
Z'r•fare istilasına uğramışbr. ı e-

at mildüriyeti bütnn ııı k 
murlannı ıef erber edere 
arsenikli yem, ıı:ehlrler g;; 
lar ve (Virlls) ile bun 
tahribatına meydan verıPe-
den imha ettirmiştir. . 

Pendik bakteriyolojibaneSiO" 
de (Virüs) le qılanan ııaP 
fareler, farelerin kesif &_ul~ 
duğu mintakalara aalıveribP , .. 
ıuretile birçok fareler veb 
lanmıt ve tamamen te111~e:; 
miıtir. Bu ıene tatbik ed~ 
bu usulden çok istifade e 
miştir. 

Türkiyat EnstitUsU at 
latanbulda bulunan Ttır~,.. 

Eutitnsilnün Ankaraya n uO 
dileeeii bildirildi. DarillfllO kl
mehafllinde yaptığımız ta~ 
kata göre Enıtitü Maarif ~ 
kAletinin teklif ettiği bir dl< U
nunla lstanbulda tesis e 
mlıtlr. Binaenaleyh bunun~ 
karaya nakli de ancak \no 
bir kanun yapmakla mUrn 
olabilecektir. 

Fareler toplattırıhyor ·ıı
lktısat Vekaletinin Pendıd 

teki Bakteriyolojihanesiaı:. 
( Virlls) aşısı yapılmakta 
Bu aşıların seromu farel~rdeı: 
istihsal edildiğinden VılA)'e 
Ziraat Müdürlüğü, memurlatl 
vasıtasile fareleri yakalatt~ 
makta ve Bakteriyolöjihaııeı 
,andermektedir. 

Otomatik Makineler 
Memlekette otomatik ter,.. 

ziler ye makineli oyuncak Jll~ 
kineleriDin ifletme hakkı 
kanunla Himayeietfal ceaıİ'~ 
tine verilmiftir. Yine bu ~bİ 
nuna göre cemiyet bu 1'" 

11 
makineleri işletenlerden ,at~ 
almıya mecburdur. HalbU lı 
cemiyet bunlan mühür~eter'ı
faaliyetten menetmektedır. ~il
kadarlar kanunun tam bir f da"' 
de tatbiki iç.in Ticaret O 
ıına müracaat etmi§lerdit· 

Açhk Grevcileri eıt 
Tevkifhanede 20 gündeob di 

açlık grevi yapan katil ~af1l ,
ve Niyazi yememek ve ıç~,t 
mekte ısrar ediyorlar. auıı ,. 

çok zayıf düşmüşlerdir. Maaıfl di" 
fih üç gündenberi tatbik e JJ"' 
len cebri yedirme usulile bıJ lt
lann hayatlarını idame edeCe 

Mccliıin mütekaitlere ara
ıi ve emltik teffizinden evvel 
nazarı itibara alacağı çok 
mnhim birşey vardır. o da 
(6z.) Ye (ilvey) diye iki çeşit 
mntekait bulunmasıdır. Yeni 
kanuna göre tekaüt edilenler 
fazla para alıyorlar, eskilerin 
aldıği tekaüdiye hiç hükmnn
dedir. (5) ıene evvel tekant 
edilmiı olması bir kısımları 
için bir mahrumiyet vesilesi 
olmamalıdır. Evvela bu iş dii
ı:elUlmeli, ıonra da arzu eden
lere arazi ve emlak verilmeli
dir, Çünkü para elden çıkar, 
fakat bir gayri. menkul evlat 
ye ahfada intikal edebilir. 

oda ümide dUşmekten nz
geçer. 

Parlsin k6pr0 altlanndan en yllksek tabakanın ıefabet 
llemlerine kadar her gizli eğlencede hazır bulunan bir 
kadın muharrir g6rdllklerini bir kitap halinde neıretmiştir. 
Bu kitap birçok lisanlara tercüme edildi ve her memlekette 
yUz: binlerce sabldı. Yakında ''SON POST A"da okuyacaka1D1Z. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar 

leri anlaşılmaktadır. ~ 

Ola Hasan B. Ve Delila 

-1 1 Has~ B. - Gazetele; yaziyor: Po· ı 2: Hasan B. - Dur ~u delilerden bitile 
Ualer ıokaklarda yedi deli yakalamıt tımara· konutayım. (Delinin yanına giderek) merhaba 
neye ıötlnDOfler amma orada yer yokmuı. arkadq, ne nr, ne yok? 

3 : Deli - Hasan 8. f U viraneyi görüyor 
musun ? Hakikatte burası gftlilstandır. Şu di
lenciyi görüyor musun ? Hakikatte bu karundur. 

. 1 r JIJI 
4 : Hasan B. - Yahu bu adarn dekı }1ir 

Hllkfımet gazetelerinin yazdığınd~. bat r 
ıey ıcylemiyor. Bu deli değil, polıtıkaCJ 
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Hergün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

l __ S_o_n_R_o_d~a~n_m_R_e_s_~_R_M_a_k_a~~-~-i _____ ~_~~~~·ı Sözün Kısası 
Faydasız 
Bir 

l alebe Yurdunda 
Tart Hadisesi 

Sıhhat Müdürüne Göre 
Mesele Yeni Talimat

nameden Çıkmışhr. 
Tıp Talebe Yurdu lnzıbat 

lleclisi 16 talebe hakkında 
15 giinliik muvakkat tart ka
tarı verdi ve karar evvelki 
atın polis vasıtasilc tebliğ ve 
icra olundu. Yatakları da kar
)olalarmdan kaldırıldı. Fakat 
bunlardan taşralı olanlar gece 
tiılice Yurt binasına girmişler 

1 - Ba:ıı iptidai aıiretler, kendilerine 
yük olan ihtiyarlarını kendi ellerile ~SldG

rür, hatta bazan kHlp etini yerler. Bazı 
atiretler, ihtiyarlarını aç Ye hlmayeab bı· 
rakar, o suretle 8ld6r0rler. 

•• •• 

~ - Biz de, cemiyete yük oldutunu 
unnettltimb fSIOme mabkOm hutaları 

•okaklarda kendi hallerine bırakıp fSldO-

rOyonaı. 

S - Onlar bu cinayeti bir menfaat 
kuttle yapıyorlardı. Biz ihmal yüzünden 
yapıyoruz. 

Bu~ünkG cemiyet hiçbir Yatandatl yGa 
addedemea. 

• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

1 Yazı ~--·· 
Bizim gazetenin tiddetli 

telkini llzerine hlikumet " kıy
metli evrak ,, ın kıymetini 

bildi ve enerjik faaliyetlere 
giri~. Fakat itiraf edelim ki 
bunun gibi kıymetini bilmedi-

ğimiz kıymetli şeylerimiz pek 

çok. Saray, cami, çeşme du
varlarından meharetle çalına· 

rak AYrupa mllzelerine esra
rengiz bir seyahatle intikal 

eden çinilerimizi ve tllrlll anti
kalarımızı unutalım. Bahsetmek 
istediğim şey bunlar değil. 

Bir inci gerdanlığı çöp te
nekesine atan valL,iler g!bl 
tarihi ve bedii· kıymeti olan •e arkadaşlarının yanında yat

bıışlardır. 
_______________________________ ım _______________ .. ___ 11 abidelerimizi mezbeleler için• 

" Hadise hakkında İstanbul 
'1lbhiye Müdürü Ali Rıza Bey 
'-luharririmize şu malumata 

Mu .. NAKAŞALAR HARCı.RAHLAR gömüyoruz. Yenicamiden bah-Adanadaki 2 Milyonluk iflas sedeceğim. Vaktile de bu ytik-
.. ll- ll- sek mimari şahikanın etekleri-•ermiştir : 

- Yurtta (280) talebe var
dır. Vekalet burası için sene
de { 120) bin lira masraf edi
)or. Tıp fakültesinde okuyan 
~ebenin vapur parasını verdi

Evkaf Bütçesi Görüşü
lürken Haylı Hararetli 

Sözler Söylendi 

n v • C"W ,/:'- Yeni Layiha Masraf ni pisleten alçak ve knlüstnr 
avasının .1 enı ıJQJ nası.. Miktarını Oldukça binaların kaldırılması için bir 

'! gibi hergiln öğle yemekleri- Ankara, 9 ( H. M. ) - Dtın 
Ilı de fakülteye kadar gönde· Mecliste 931 Evkaf bDtçesi 
tiyor. Yurtta alb sınıf ve her görllşüldil. Refik Şevket Bey 
~~ıfın doktorlarından mütetek- l ( Manisa ) Kanunu Medenideki 
~ bir inzibat meclisi de var- hUkUmlere göre yeni bir 
\Uf, Bu meclis her hafta bir Evkaf Kanunu yapılmadığını 
)enıek listesi yapar bu sırada ve merkezle villyet Evkaf 
~r sınıftan da birer efendi bu- Müdürlüklerinin maeraflan ara
b nur· Hergün mutfakta tale- smda bariz farklar bulunduğu-
Le~en birer efendi nöbetçi I 
'llır. Hergün beş kap yemek nu, vi ayetlere ehemmiyet ve· 
:• haftada iki gün tatlı verilir. rilmediğini s6yledi. Sonra 
~ yemekleri ben evimde bile müstakil meb 'uı Sırrı B. aöı 
QUlamam. Bu derecede nefis- alarak, liik bir cllmhuriyet 
ti~. Buna rağmen geçenlerde idaresinde Evkafın bir devlet 
Lır efendi eline bir tabak ye- dairesi teklinde idareeinia doğru "•k alarak yurt müdürftnün olmadığını, a6yledi. Buna BIUçe 
'dasına pijama ile dalar (et Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. 
•e pilav yemekten uıandık) 
d cevap verere\c Evkaf dint bir 
,,,,tr. Yurdun bir talimatname-
"' vardır. mileuese olmakla beraber iv-

Talebe yatak odasına girin- Umal muavenet aahaaanda ge
~Ye kadar pijamasını giyemez niş bir mevcudiyeti bulunduğu 
•e bilhassa müdürün yanana i .in bütçesinin Meclisin mura
~ kıyafetle çıkamaz. lnzıbat teabesi altında bulunmua iham 
Ilı tcliıi bu efendi için 15 gün geldiğini anlattı. 

'-vakkat tart kararı verir. Bu umumi vaziyet etrafında 
"t:s l cbliğ edileceği zaman diğer biraz daha görü9Uldtikten sonra 
'-' arkadaşı yine pijamalarile hususi meselelere ıeçildi. Ev· 
.. '1dnrun yanına girerler. Ve .. \' kafın vaktile yüz binlerce lira 
""-· a bizi de tardedin, yahut sarf edip yarıda kalan ve 
\:-11 da bırakın,, derler: Biz de 
'ek b Talebe Yurdu ve Çapadaki ~t- ilete yazdık. Vekalet ize h b 
c.fendilerin hali mucibi tees- astanenin ugtlnkn feci vazi-
~dür. Elinizde talimatname yetleri ileri sürtildil. 
~~ır. Ahkamını tatbik ediniz,, Evkaf Müdürü, Talebe Yur
~ Biz dünden itibaren du binasının yıkılmaktan kur· 
~ .u tatbika karar verdik. • tarılacağını, Evkafın yeni ıekli 
~han zamanı oldu~u i~i~ için hazırlanan llyihanın da 
\ lara müsamaha edılmesmı yakında MecliH verileceğini 
~ d' ı 'ndük. Fakat ıstikbal söyledi. 
' fena bir nllmun~ olac~ğı~- Sonra bUtçe reye kondu Ye 
)L:. ~fı nazar ettık. itin ıç kabul edildi. Yeni bntçesinde 
·~ ıse şudur: af ( 2 ) 'd 

VekAl t · b' tal' t ame mur 3,12 ,041 ve varı at 
)'l>nıı a eh' yem ö ırd ı~at' n B ( 3,212,500 ) lira heaap edil-
~ ş, ıze g n ermış ır. u . tir 
t~ tlıatnameye göre talebe mıt • 

'atin.Je numaralı bir rozet Muhafız G I I 

Adana, 9 ( H. M. ) - Piyuaya lkl milyon lira borç bıra

karak iflb eden Meto zade Osman Bey hakkında Banka 

Kommerçiyale tarafından Mnddeiumumiliğe mOhim bir tikA

yetname tevdi edıldi. 

Bu tiklyetnameye göre Osman Bey tarahndan bankanın 

muhtelif depolarına ( 180 ) bin çeki koza rehin olarak 

bırakılmıf, mukabilinde (46) bin lira almmıf, fakat bir mllddet 

ıonra depoların kapalan kırılarak kozalar istirdat edilmiş ve 

nihayet uhdelerinde bulunan bütün emlAk Osmanlı Bankasına 

( 800 ) bin lira mukabilinde ipotek edilmiş, bu ( 800 ) bin lira 

öteye beriye dağıblmıt ve bu lt te bittikten ıonra letanbula 

ridilerek iflu kararı istenilmit ve ahnmı, .. 

Müddeiumumilik bu şiklyetaameye vakıf olduktan sonra 
iflhın hileli olup olmadığına anlamak tlzere lstanbul ikinci 

Ticaret Mahkemesinden keyfiyeti iıtilim etmiıtir. Ayni zaman

da kongordatonuo reddolunup olunmama11nı da sormuıtur. 

Sırrı Beyin Takrirleri 
Ankara, 9 (H. M.) - MO.

takil meb'uı Sım B. bir tak· 
rirle Maliye Vekilinden borç
lann mtizakeresini, diğer bir 
takrirle de Hariciye Vekilin· 
den Cenevre · müzakerelerini 
ıormuftur. Vekiller gelecek 
hafta cevap vereceklerdir. 

Vali Ankarada 
Vali Muhiddin Bey dftn 

Ankaraya gitmiıtir. Belediye 
bütçesi hakkında t•maelar ya· 
pacaktır. 

Bir Şenaat Maznunu 
Ankarada Mehmet isminde 

biri Uvey kardqinin üç yaşında· 
ki kızına fiil ıeni icra etmit. ya· 
kalanm1Jtır. 

Kadriye H. - Hikmet B. 
Kadriye H. tarafından sabık 

müstantik Hikmet 8. aleyhine 
açılan davaya yann başlana

cakbr. 

Muammer Ra,it Bey 
Ankara,9 (H.M)- Beynelmi

lel Daimi Sulh Mahkemesi aza
lığına tayin edilen Muammer 
Rafit Bey yakında Avrupaya 
gidecektir. 

Fırka Divam Toplandı 
Halk Fırkuı Divanı dila 

akşam Ankarada beı eaatlik 
bir içtima yapmıştır. 

Vecihi Beyin Tayyaresi 
Tayyareci Vecihi Beyin yap

tığa tayyarenin Perağda tetkiki 
neticesinde "dünyanın en iyi 
spor tayyarelerinden biri .. ola
rak rapor verildiği kaydolun
maktadır. 

Verem Hastanesi 
Şehrimizde bir verem llu

taneai yapılmak llzere Sıhhiye 
V ekAletl ( 30 ) bin lira ıander
miştir. ~k)acak, başına kasket giye- ÜÇ u er 

\ ~ ~b~ekri~ llciv~ M~afız GkD atltlan ~n ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Cakbr. Talebe bu talimat- akpm tehrimize gelmifler ve • • • 
~ e ahkAmını çOrütmek O d l f l [ f >~ hu yollara tevessill edi- skftdar a hararetle karşılan· s er nan, s er 

• 
inanma! 

Yııı.... Ve bu talimatnameyi de mıılardır. Edineye gidecekler· 
\~ Müdürü Tevfik Beyin dir. 
)ı:ıtt•eri olarak tahmin edi-
l"' Halbuki b5yle değildir.,. 

~ille be dün de Yurda gel
)' tr ve fakat kendilerine 
~ verilmediği için arka
~l nın yemeklerinden ye
)' t"dir. Bu gece de Yurtta 
l~~ldarını, çünkü yatacak 
~ti olmadığım sZSylllyorlar. 

.....,"' Müdtiril Bey ise: 
~~ .... ~arar herhalde tatbik 
~ "-tır, ısrar eden talebe 

inhisar Bütçeleri 
Ankaradan bildirildiğine 

göre inhisar idarelerinin bütçe
leri ıu suretle tesbit edilmiıtlr: 

TUtUnı Varidat 30,529,000, ıaaaraf 
6,900,784; 

MOıklratı Varidat 7,700,00 ıaaaraf 

2.,423,393; 
Tuı:ı 8117!1,!129 liradır. 

" SON POSTA ., nın şimdi geri gelecektir. 
neşriyatı üzerine nihayet Fakat aradan bir hafta• 
Maliye Vekileti harekete ~'dan fazla ıaman geçme• 

geldi. Okka ile satılan sine ve · Bulgarların bu 
evrak içinde kıymetli vesi· evrak içinde mühim vesi-

kalar bulunduğu anlaşıldı kalar bulunduğunu ötren· 
Ye bu kAğıtlann iadeei miş bulunmalarına nazaran 
için Sofyaya emir verildi. Artık bu vesikaların 

Maliye Vekilinin temi· salimen lıtanbula d6oebi
aabna ıöre bu vesaik leceğine: 

lst~r inan, ister inanma! 

Azaltıyor.. hayli mOrekkep ve kiğıt har
camıştım. Kir etmedi. 

Ankara, 9 ( H. M. ) - Me- Eminönll meydanının büytl· 
murlar için yeni bir harcirah düğilnll ve y enicamiin göriln· 
IAyihası hazırlandı. Yakında mesine mini bütün mebanl 
Mecliste müzakere edilecek-
tir. yeni layiha ya göre, süprüntülerinin kaldırıldığını 
memurlar tayin edildikleri düşününüz. O muhteşem abi-
yere giderken bir miktar •· denin göze hitap eden tarafı 
vans alacaklar, gittikleri yer- ne zenginleşir f İstanbul, ta 
de, yolda harcadıklan paranın göbeğ:nde, ne giizel bir mey• 
bir cetvelini yapacaklar, har- dan kazanır f Ve 14ehrin kalbi 
cirahları o suretle tahakkuk yerinde olan bu meydanda 
ettirilecektir. ikamet vesair lstanbulun kanı ne rahat de
yevmiyelere ait muhtelif ka- veran eder! Nedimin : 
nunlar yeni layihada birleşti- Bu şehri Stanbul ki ... 
rilmekte, ücretler azaltılmak- Hayalatı bırakalım. Olmıya-
tadır. Yol ~arasını fazla gös- cak ıeylerle kendimi nafile 
teren memurlar cezalandnıla-
caklardır. yere niçin yordum ve bu 

in hisarlarda 
Kadro Ve Maaşlar Et
rafında Yeni Malumat 

Ttittin lnhisarmın esas kad
rosu tatbika bqlanmak üzere
dir. Evvelce yazıldığı gibi 8. 

9ubesinin llğvi ve şubesinin 
Müdüril Naımi Beyin Umumi 

Müdür muavini olacağı kat'i 
gibidir. 

Fakat bu takdirde Nazmi 
Beyle aralan açık olan inhisar 

BaşmUfettiti Raşit Beyin 
çekileceği de söylenmektedir. 
Bu arada A şubesi müdürü 
HüsnU Beye başka bir vazife 
verileceği de bildiriliyor. 

Mtiskirat lnhisanndan açık
ta kalanlar için Memurin Ka· 
nununun tatbiki hilkümetçe 
kabul edildiği takdirde diğer 
memurlara da peşin maaş ver
mek mümklln olacağı anla
tılıyor. 

MUessef Bir Ziya 
A.-ukat V uft Adz, mGben~!. 

r.tuhlddin Adı ve muharrir ark• 

datlanmızdan Emin Aziz Beyleri• 
pederleri ŞQrayı Devlet mOlga 
Temyiz mahkemesi reisi Hacı 

Aziz. Beyefendi bu sabah Anado
lu'ılıarındakt k6tklerinde rahmeti 
rahmana kavutmuftur. N'ti mat
feret naktl Edlrnekapıdakl alle 
kabrlıtanma nakledilecektir. 

Memlekete elli aeneye yAkıa 
çok kıymetli hizmetleri ıebkeden 
mDıartlnlleyhln Ofulfl tee11tlrle 

kartdanmı4tır. Allel kederdid .. 

faydasız, tesirsiz fıkrayı niçin 
yazdım? 

Üç Kadın 
Araba Alhnda Ezildi 

Fen erde .arabacı Hüseyin 
beygirleri ürkmüş, bu esnada 
caddeden geçen Firdevs, Lüt
fiye ve Şirman H. larla ŞükrO 
ve Fevzi ;smindeki çocuklar 
arabanın altında kalarak ezil
mişlerdir. Yaraları çok ağırdır. 

Mavnacılar Dava 
Ediyor 

[ Bat tarafı 1 nci sayfada 1 

edilmiştir. Cevap makamına 
kaim olmak üzere Liman Şir-

keti bu sekiz mümessili işle
rinden çıkarmakla iktifa etmit

tir. Fakat ayrıca protestoya 

cevap vermiye lüzum g6rme
mİftİr. Bn mavnacılar şirkete 
ikinci bir protesto d5ha çeke
cekler, buna da cevap alamaz
larsa dava açacaklardır. 

Bunlar, Noter buzurile ve 
Liman Şirketi karşısında da-

ğılmamak için biribirine karşı 

mllteselsil kefalet uıuiile borç· 
lanmışlardır. Bu ittifakname 

mucibince aralarandan ayrılan
lar hakkında Borçlar Kanunu-

nun (396) mcı maddesi tatbik 
edilecektir. 

>'t. •atıtaeile çıkanlacaldır" 
Seyrisef ain bOtçesindeki açık, 

Heyeti V ekilenin yeni yapblı 

tuarruflarla kapatılmııbr. l ılne Hbru cemll, merhuma da 
._. _______________________ __, rahmet •• matflret dllerla. 

Ayni zamanda tlrketin açı• 
I• çıkaracaklannı, arkadqlan 

infak ve iafeye karar Termit· 
lerdlr . 

• 

, 
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( Memleket Haberleri 

Erbaanın 

Mühim Bir 
Eksiği 

Bu güzel Kaza Merke
zinde Herşeyden Evvel 
Bir Ortamektep Açılmalı 

Erbaa, ( Hususi ) - Oç 
dört sene evvel burada bir 
irfan merkezi vardı. Orta mek
tep talebesi mühim bir ye

kün tutuyordu. Fakat ne 
sebebe mebnidir bilmem? Bu 

irfan ve nur yuvasının kapısı 
üç dört aenedir ki kapanmış

tır. 

Tahsil iştiyakı ile kıvranan 
yüzlerce genç .bu emsalsiz ni
metten mahrum kalmışlardır. 
Senede kırk elli memleket 
genci hariçteki mekteplere 
koşmaktadırlar. Bunlar mem

leketin zengin tabakasına men
aup aile çocuklarıdır. Bir de 
fakirlere bakacak olursak yUz:
lerce bikes ve kimsesiz genç
lerin irfan nurundan mahrum 
kaldıkları görülür. Tokat meb
usu Bekir Lütfi Bey buraya 
geldiği zaman Erbaaya bir 
orta mektep açılması için çalı
pcağını vadc-tmişti. Bu vadi 
hatırlatırken yüzlerce gencin 
lıtikbalini ancak bu irfan yu
Yaıından beklediklerini de ay
nca kaydediyorum. 

B. Ahmel 

Kiliste içki Merakhları 
Kilis, ( Hususi ) - Burada 

rakı fiatlerini pahalı bulanlar 
hududu geçerek Şimerin kö
yünde rakı içiyorlar, ıonra bu
raya dönüyorlar. Orada içki 
hayli ucuzdur. 

lzmirde Kadrolar 
lzmir, (Hususi) - Tasarruf 

dolayısile Liman reisliği ile 
muavinliği ve bir kltiplik lağ
vedilmiştir. 

Veremle Mücadele için 
lzmir, ( Hususr) - Verem 

Mücadele Cemiyetinin Yaman
lar dağmda kurmıya karar 
•erdiği kamp ıu günlerde 
açılacaktır. Şimdilik kampa 
giden yolun tamamlanmasına 
çalıııhyor. · 

Adanada Mezbaha 
Adana, (Husuıi) - Beledi

ye büyük bir mezbaha yap
mak için iş Bankaıından (50) 
bin lira borç aldı. 

Okuma Bilmiyenler 
Adana, (Hususi) - - Yeni 

barflarle okuma ve yazma 
bilmiyenlere iı verilmediği gibi 
itlerinden çıkarılıyorlar. Bunlar 
Millet Mektebi ıahadetnamıPsİ 
aldık ı:m takdirde tekrar ite 
l[İn bll :ceklerdir. 

Hala rnaaş Alamadılar 

Tokat, (Hususi) - Burada 
llkmektep muallimleri bu ay
la birlikte Uç aydanberidir ki 
aylık alamamışlardır. İstanbul
da maarif işite alAkası olmıyan 
bazı memurlar Maarif vergis;n
den binlerce lira ikramiye alır
ken burada var.Heleri yalnız 
yatan çocuklarını okutmaktan 
ibaret olan muallimlerin aylık· 
Iarıru alamamalari çok garip 
görülmektedir. Bu yilzden mu
allimlerin geçim vaziyetleri 
büyük bir mUşkUle girmittir. 
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HANIMTEYZE 1 lktısat Aleminde J 
iş Limtet 

Bir Erkek Sevdiği 
Kızdan Başkasile 
Görüşebilir Mi? 
Erkeklere Göre Evet, 
Kızlara Göre Hayır. 

Hangisi Doğru? 

8ir Genç Kıza Cevabım 
Geçen gün Ankaradan Mu

azzez isminde bir genç kızdan 
bir mektup almıştım. Bu genç 
kız sevgilisini bir gün başka 
bir kızla gördüğü için onunla 
mşanlanmaktan vazgeçtiğini 

yazıyordu. 
Muazzez Hanımın bu mek

tubu üzerine dün H. f. rümu
zile bir genç bana bir mektup 
gönderiyor, diyor ki: 

"Muazzez" imzasile neıret· 
tiğiniz mektup içimde kalmıı 
bir yarayı tazeledi, daha doi· 
rusu yeniden kanattı. 

iki sene delicesine ıeviı
tiğim bir genç kız, bir gUn 
beni başka bir kızla gördüğU 
için iz:r.eti nefsinin kırıldığını 
hissetmit ve benden ayrılmıştı. 
Bu kız o gündenberi hastadır. 
ve mustariptir. Görüştüğüm kız 
sade basit değil, fakat Adi bir 
kızdı. Sevgilim de bunu he· 
men hemen biliyordu. Fakat 
hissine hakim olamadı. Tahsil 
görmiiş genç kızlar bile, kalp 
işite maddi ihtiyaç isini birbi
rine karıştırıyorlar. Cemiyetin 
bize bahşettiği bir imtiyaz var. 
Biz cinsi ihtiyaçlarımızı meşru 
yollarda tatmin imkanına mali
kiz, bu ihtiyaç saikasile Adi 
kızlarla düşüp kalkmamız tabii 
görülür. 

Fakat her münasebeti bir 
aşk ye kalp işi zanneden genç 
kızlarımız buna tahammül ede-
miyor, hem kendilerini, hem 
bizi badbaht ediyorlar. Onun 
için genç kızlara tevsiyem 
olsun: Sevdikleri bir gencin 
y:ınında yabancı bir kız görür
lerse hemen şüpheye düşme-
sinler. Anlayıp dinlesinler, 
ondan sonra kararlarım ver
sinler.,, 

Bu gencin düşüncesinde hem 
isabet, hem sakatlık vardır. 
Genç kızın buna tahammül 
etmesini tavsiye etmek onların 
psikolojisini bilmemektir. Aşk 
ne şekilde olursa olsun, ortak-
lığa tahammül edemez. Hiçbir 
genç kız sevgilisinin bqkasile 
görüşmesine cevaz vermez. 
Ve buna bilhassa bugünkü 
tahsil görmüş genç kızlar 
müsaade edemez. Seven ve 
sevilen gençler, sevgililerinin 
a1klanna hUrmet ctmiye mec
burdur. Sevgilisine yabancı 
kızlarla mtinasebette bulundu
ğunu gösteren genç, sevgisine 
hürmeti olmıyan gençtir. 

Maddi ihtiyacın tatmini me
selesine gelince, bundan kimse 
sizi menedemez. Fakat bunu, 
evli adamlar gibi, gizli yapmıya 
mecbursunz. 

lf-
Ankaradan Saliha t.minde 

bir genç kız yazıyor: 
" Gayet temiz ve hatırı 

sayılan bir aileye mensup bir 
kızım. Güzel değilim, fakat 
arkadaşlarım sevimli olduğumu 
söylüyorlar. Bundan dört sene 
evvel bir gençle tanıştım. Üç 
&ene seviştim. Bu müddet zar-
fında benden iki defa aynldı, 
fakat çabuk barışlık. Hakkım
da bazı dedikodular duymuş. 
Şimdi benden büsbUtUn vaz
geçti. Arkadaşlarımdan birini 
seviyor ve onunla konuşuyor. 
Ben ise onu hala seviyorum, 
unutmak için muhitimi değiş
tirdim, hiJi unutmadım. Onu 

Kari/erimiz Arasında Eğlenceli 

* * * Bir Anket Açtık ... 
: 

Kızlara Soruyoruz: Erkek Olmak 
ister Misiniz? 

Erkeklere Soruyoruz: Kadın Olmak 
ister ltfisiniz ? 

Genç karilcrimiz ara
ıında eğlenceli bir anket 
açıyoruz. Ben şimdiye ka
dar cinsiyetinden mem
nun olmıyan ve erkek 
olmak istiyen çok kadın 
bilirim. Fakat Doğrusu, 
kadın olmak istiyen bir 
erkeğe rasgelmedim. 

Bunun sebeplerini tah
lil edecek değilim. Yalnız 
erkekler içinde kadınlığa, 
kadınlar içinde erkekliğe 
özenenler vardır. Bunla
rın baleti rubiyeleriui bil
mek faydalı olabilir. 

Kadın karilerimize so
ruyoruz : Erkek olmak 
ister misiniz? Niçin? 

Erkek karilerimize so
ruyoruz: Kadın olmak 
ister misiniz? Niçin? 

sevdiğim için kimseye de va
ramıyorum. Bana bir akıl öğ
retmenizi rica ederim.,, 

Kızım, bence kat'i bir ka
rarar verebilmek için evvell 
ıevğilinizin size karşı alakası-

ı 

J 
Gönderilecek cevapları 

bu ıütunda netredeceğiz. 

Karilerimiz içinde resim· 

lerini de gönderen olursa 
onu da maalmemnuniye 
dercedeceğiz. 

Cevabınızın bir an ev
vel çıkmasına istiyorsanız, 
yazınızın kısa olmasına 
ve çabuk gönderilmesi
ne dikkat edilmesini rica 
ederiz. 

PATRON KUPONU - -
6 

Gazetemiz.de relecek per9embe 
rUnü çıkacak Patronu bedava al· 
ınak istiyorsanız, bu kuponu kesip 
aaklaym11: v., perşembeye kadar 
çıkacak kupo!"ları toplayınız. Pi1t· 
ronlarımıı:dan pek memuun ola
cakaınıı:. 

nı muhafaza edip etmediğini 
anlamaya ihtiyaç vardır. Bil
vasıta b~r iki tecrübe yap, 
ve genem sana karşı olan 
son noktai nazarım öğren. 

Eğer bu ayrılıktan müte-
• 

'Si nema 
Yıldızları 

Nasıl Şapka 

Giyerler? 

1- Norma Sbearer 
2- Yvan Vall~ 
3- Ann Hardinı 
4- Rita La Roy 
5-6-Eıter Kl11 
7- Greta Garbo 

Ev Kadınının Bilmesi 

Lazımgelen Şeyler 

1 
· Haşlama balık yapacağınız 

zaman balıiı evveli bir iple 
ıarıp bağlayımz:. Bu ıu&etle 
balığın dağılmaıma mui ol-
muş olursunuz:. 

Gramofon iı.elerlni kullan
dıktan ıonra atmayımL Ônlan 
lilzumunda ldlçDk çlri yerine 
kullanırsınız. 

lf-
Mobilye üzerine au d&kOlllr 

ve bu su damlatan leke ya
parsa, bu lekeler ıu ıuretle 
çıkarılabilir: Yumıak bir b.ll 
zeytin yağına bahnmz. iyice 
sıkıp yağını çıkarınız. Bununla 
lekeyi siliniz. Sonra kuru bir 
bezle tekrar üzerinden geçiniz. .. 
Güneş yüzde çil yapar. Bu· 

nun önüne geçmek için güneşe 
çıkmadan evvel yüzünüzü ao
ğuk su ile yıkayınız. Sonra 
üzerine krem ve pudra sürti
nüı. Güneşten dönüşte tekrar 
yüzünüzü yıkayınız. Bu suretle 
yüzünüzün yanmasına ve çil 
husule gelmesine mini olmuş 
olursunuz. 

. 
Ve ihraca'!: 
• 
işleri 

Şirket, İlk Olarak Fın; 
dık Mahsulünden 

işe Başladı 
İt Bankası Umum MüdOrll 

Celal Bet evvelki gün Ank•'" 

! 
radan geldi. Birkaç güne ka• 
dar da Adanaya gidecektir. Bil 
seyahat münasebetile İş Ban" 
kasının bazı yeni teşebbüsle

t rinden bahsedilmektedir. Bu 
hususta müracaat ederek ınll'" 

lfımat almak istediğimiz Celil 
Bey bize şunları söyledi: 

- "Yakında bankanın Ga" 
ziant~p şubesi açılacak, kil" 
ıat meras~minde ben de bulll" 
nacağım için bugünlerde ora" 
ya hareket edeceğim. Dönüşte 
Adanaya da uğrıyarak bir 
müddet kalacağım.,, 

İş Bankasının Adanada bil'" 
yUk bir şeker fabrikası açaca" 
ğı ötedenberi söylenmektedir. 
Biz bunu mevzuubahis ettik ve 
fU cevabı aldıkı 

- " Şeker fabrikası teşeb'" 
btisii henüz müsbet sahay• 
gİrffiemiştir. Adanada bu l'lle5" 

ele ile meşgul olacak değiliP1• 
Adana ve l.avalisinin iktısadl 
ehemmiyeti pek büyüktilf• 

Orada bulunduğum müddet 
zarfında çiftçilik ve ticaret 
sahasında tetkikat yapacağını· 
Bilhassa umumi piyasa ile 
fazla alakadar olacağım.,, 

Harici ticaret vaziyetini tan" 
zim etmek üzere İş Bankasının 
teşebbüsile bir teşekkül vücud• 
getirildi. " iş Limtet ,, isnıiııİ 
alan bu teşekkül gerek burada, 

gerekse İzmir piyasasında baıt 
endişelere sebep oldu. iş Ban" 

kası Umum Müdürü bu teşci<" 
kül hakkındaki son maluınatı 
da bize şu cümlelerle bildirdi: 

- "iş Limtet Şirketi işe baf 
lamış bulunmaktadır. ilk oiaralı 
fındıktan işe başladık. Şirket, 
bu memleket mahsulünün ib'" 
racı itini· tanzim ve ıslah et" 
melde meşguldür. ,, ., 

Celil B. bize ıon otar ; 
lı Baıkam.m kiiçük \!öu'"~ 
açbtı kre.illeffen de babs"~ 

Ye caedl ki ı ·~ 
-"v-. ... aL. er.Dal kredisi 1 
~ . . .. 

çok baa gidiyor. Fakat esıı , .. 
fm J&'flll Jln'&f buna alıf8c"' 
tuu ulıy&Nk meaınun oh>~, 
rus. B11nUD i~indir ki fıı 
kolaylık g&tteriyoruz. ,, 

Y11111urta Fiatleri 
f"t' 

Son ...Rnlvdo yumurta •·~, ... ır·· tıJJ.J 
lerl dl1şmlltt~. İnebolu, ~0 c' 

2 ku,..ı' ya ve Afyon n..alları 13ıı 
la yllz para arnsı~ci~dırihtll' 
dlltkilnH\ğe sebep bızı.ın 'f'" 
cat merkezimiz olan Isp~t· 
nın parasının fazla sukutu 

E~tmek Fiati 
r~O 

-----==============-==========-=== Belediye İktıs~t Müd~lr u(g) 
kanı e 

ekmeğe on para no 5 f raO' essirse hakkında hala takdir
kar cümleler kullanıyorsa, onu 
tekrar elde etuıek mümkün
dür. Fakat artık seni unutmuş 
görünüyorsa o vakit sen de 
ona ayni tarzda mukabele 
edersin. Sevmek miitekabil 
olursa, yaşar. Bir taraflı 
aşkın devamına im1<an yoktur. 

kuruş narh koymuştur. ipi<' 
cala fiati (13,5) kuruşta arııb' 
edilmiştir. Bu narh çart 0 1•' 

ıt d . "b ıner ı b" gunUn en ıtı aren ııııt 

caktır. Bundan sonra da "e:ile" 
lar her çarşamba ıınnU 
cektir. 
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10 Haziran 

TeşekkUr 
Poata ve Telgraf Taaviln 

Cemiyeti geçen hafta tertip 
tl l}i tenezzühe iştirak eden 
Deniz itleri orkestruile tef 
lıııan Beye tefekkür etmektedir. 

Bir ŞikAyet 
Nestle çokolata fabrikası 

bir kupon usulu ihdas ederek 
(5) kupon getirenlerin 23 ha
tiranda bedava sinema seyret-
t~rcceğini söyledi. Halbuki 
ltnıdi kupon adedini (20) ye 
Çıkardı. Bu ne biçim harekettir? 
Aksaray: Muza/ fer Mehmet 

Muhalefet Ve Tenkit ... 
Muhalefet: Harp meydanın

da karşı karşıya iki düşman 1.. 
Tenkit: Mel'un, köpek, ıu

llrsuz, küstah ilah ... 
İşte bu iki kelimenin bizde 

tefsiri ve tatbiki!. 
Muhalefet şahıslara matuf 

olursa buna umumi mana ve
~erek bütün vatandaşları bu 
~hıt ıaraza alet ittihaz etmek 
!t halde çok çirkindir... Tcnt•t: Muayyen bir itin iyisini 

.. ~ttıannden veyahut k6tüsUnil 
'118İnden tefrik etmek diye 
t~fıir ve böylece kabul edi
:crae, ilmi ve ıamimt bir ten-
titte: Köpek, mel'un, tuursuz, 
~ Gatah ilah... Kelimelerin yer 
111-mıyacağını zannediyorum ... 
Son günlerde meşhur bir 

~tıharririn bir makalesile diier 
~it ınuharrire verilen bir ceva
~ okuyunca gayri ihtiyari fU 

tarlan karaladım. 
Üıklldar : Mehmet Enver 

Cevaplarımız 
tt l'ophanede Ali HOsnG Beyeı 
"- •r bitaraf bir ır3rilıle yaıı:ıl
' ttlllraa netrl mOmkilndilr. Mu
/'len ve tarafgir bir ır~riltle 
'l•lınışlana mümkün değildir. .. 
~· S•ınıun A. Kayı Han Beye: 
~llnı hlldiğimize glSre blr tale
'iıı~'I\ tudikname almaaı için ver. 
bı 1\ nıuvafakatı lbımdır. Böyle 
~ lrıuvafakati yoksa hak.ıuınız. 
'ltt,tr veliniz muvafakat ettl1e 
t .. 't.ka Maarif idarHine milra· 
"'t td. ~rek hakkınızı arayı~l%· 

~11ı.~TAKVIM -
!() 1 O- Haziran-931 Hızır 56 

~3."1 Arabi Rumi 
~ Ubarrem·l!ISO 211· Mayıa • 1547 

~··~uua•,l ~n~ vakıt-eıı:anf·vaaat1 
.ıı.nııt 
IJile' 08,49 4.28 
~~ 4,33 12.15 

1 1,34 16.14 

Akt•mıt2.- 19.59 
y •••• 2.02 21. 42 
lmaak . "29 2 .G9 

• Nankin, 8 (A.A.) - Cene-
ral Chang-Kai-Cbek, çetelere 
ve komünistler• kartı icra 
edilen harekAta bizzat idare 
etmiş olduğunu söylediği Ki
angsi ve Houpe ayaletlerine 
gitmeden evvel orduya hita· 
ben bir beyanname neırede
rek ordudan kardeş kavgasına 
ıiriımemesini talep etmiştir. 

Avusturya Derby Yarışı 
Vienne, 8 (A. A.) - Avus

turya Derbysi 11 First Start" 
tarafından kaıanılmııtır. 

Dünya.da Spor Hareketleri 

Otomobil Yarışları 
-Bir Facia ile Bitti .. 

Cenevre, 8 (A.A)- Cenev
re büyük otomobil koıusunun 
neticeleri şunlardır: 

1500 santimetre mikabı silin
dirli otomobiller arasında 150 ki
lometre mesafeli yarışta Vejren 
tarafından idare edilen Bugatt 
markalı otomobil birinci gelmiştir. 

Sabahleyin yapılan büyük 
mükifat müsabakasmın ikinci 
koşusunda Kont Cizai Kouvs
ki, halkı çiğnememek için sağ 
tarafına yaklaşıp taz.yikte bu
luna1' bir rakipten kaçınmak 
için arabasına bir hendek at
latmış iıe de otomobil fırlıya

rak 40 metre ileride bulunan 
bir köşke çarpmış ve Kontun 
bacakları kırılmıtbr. Kont al
dığı yaralar neticesinde hasta
nede ölmlittUr. 

Büyük otomobil mükafatı 
0 Bugatti,, mark~lı otomobilin 
rakibi olan Lehoux tarafından 
kazanılmıştır. 

At Yarışları 
Paris, 7 (A. A.) - Chan

tilly at yarışlarında (284-550) 
franklık 11Daine" mükifatı 
intizar olunduğu veçhile ''Pearl 
Caps,, tarafından kazanılmıştır. 

Yarış 2100 metre Uzerinde 
yapımıştır. 

Paris,7 (A. A.)- Chantilly at 
yarışlarında, Guthmana ait"Roi 

de Trephleu(50,000)franklık He
douville mükafatını kazanmıştır. 

Bütün yarış müddetince iyi 
bir vaziyette koşan "Roi de 
Trephle,, sonlara doğru ra
kiplerini kolaylıkla geçmittir. 

Atinada Futbol 
Atina, 1 (A. A.) - Yuna

nistan milli şapiyona maçları 
bugün icra edilmiştir. 

Atinada yapılan müsabaka
da Olimpiyakos takımı Enosis 
takımını 0-2 mağlup etmiştir, 

Seliinikte yapılan milsaba
kada da Panatinnkos ve Aris 
takımları iki ikiye berabere 
kalmışlardır. 



6 Sayfa ŞON POStA 

Vergi Resminizi Bize Gönderiniz, \,.•,·,s·o·N-P·o·. s·T·A·,·, .n.ın_Y.en·i-M·ü·s-ab·a·k-as_ı_,, Hiç Yüzünden 
• 
ihtilafı 
Çıktı 
Tayyare Cemiyeti Vergi 

Komisyonunu Dava 
Edecek .. 

Köprll üzerinde Tayyare 
Cemiyetine ait olmıyan piyan· 
go gişeleri için defterdarlıkça 
istenilen kazanç vergisi, bir 
hayli uzadı ve neticede an
laşıldı ki T:ıyyar• Cemiyetine 
b u verginin tarhını tasvip 
eden kazanç temyiz komiı• 
yonudur. Cemiyetin Maliye Ve
kaleti nezdinde yaptığı te-
şebbUs bir netice vermemİf, 
vekalet defterdarlığı haklı bul- , 
muştur. Tayyare Cemiyetinin 
şimdi bu vergiden kurtulmak 
için kazanç temyiz komisyonu 
aleyhine bir dnva açmaıı 
lizımgelmektedir. 

Sırp Hükômeti 
Yeni Bir Arazi Kanunu 

Hazırladı 

* * * Size Tahiatinizi Sögligelim .• ~ 
beg: Alıngandır. 

Tehllkell •• 
--~---~-, urarlı fol•rl• 

mO cadeleden 
huetmez. SU. 
ıtl ıever, elb~ 
ae ve qyaya 
meraklıdır. Ka· 
d1n ve his 

mevzularile da
ha fazla meı-

gul olur. Stır
- ~ıe teeul)re ·Lapıltr. .. 

Ramazan begı Ctddtdlrt 
lttmH!\DJ iıral 
etmr;,a. Kuaur 
lflSrilr tenkit 

tabak •• yapar. 
kOme, suf mu
ameleye tahum• 

ı mllJ edemea. 
Dostlarını in· 
tihapta miif
knlpese n t t l r . 
Aldanmaktan 

A. Necati Ffendlı 

kandır. He11e- -
ye karttmaı:. it 
bozanlık yap· 
mu. Her vakit 

dik batlı değil
dir. iyi naal· 
hatleri kabule 
mlltemaylld f r • 
Kızdınldıtı za
man hırçın olur. 
Parayı aarfet· 
mek iater. 

• 
Bir karltmls: Zeki ve abl-

1randar. iddiayı 
.ever. Fena 
muameleye der-
hal mukabe
leye temaynl 
eder. SeYdlk-

led baklanda 
vefakar olur. 
Herıeyl kolay 
kolay beğen· 

mea. Aldığımız malumata göre 
Yugoslavya hükumeti yeni bir 
kanun hazırlamıştır. Bu kanun
da sabık orman mUlkleri ta
mamen tasfiye edilmektedir. 
Bu mülklerin eski sahipleri 
dönüm başına bin ilA iki 
bin dinar tazminat alacak
lardır. 

Çok lnirlenir. • 

Yeni kanunun mali neticeleri 
yüzde dört faizli hazine bono
ları ihracı suretile temin olu
nacakbr. 

Karlar Altında 
Sekiz Seyyah Feci Bir 

Surette Öldü 
Grenoble, 8 (A.A) - Belle

dormada dağlık arazide bir 
gezinti yapmıya çıkan (6) kişi 
dağların yüksek kısımlarının 
altındaki kar yığınları içine 
düşerek ölmüşlerdir. 

Gezintiye çıkanların arasın
da bulunan Grenoble'u bir 
genç kız üstn kar örtülü bir 
köprüden geçerlcen ayağı ka
yarak düşmüş ve bllyük bir 
kar yığını altında kalmışbr. 
Genç kızın imdadına koıan 
bir mühendis te derin bir 
çukura dUşmüş ve 5lmllştür. 

Sahte Paralar 
Roma. 7 (A.A.) - " Popo

l'idi Roma,, gazetesi, zabıtanın 
Milanoda beş liretlik sahte 
paralar basan bir kalpazan 
çetesini ele geçirdiğini yaz
maktadır. Bu çete altı ay 
zarfında (50.000) liretlik sahte 
parayı piyasaya çıkarmağa 

.. 
Halit Ziga beg: Ağarb ı

lıdır. Herkese " 
açılmaz, her 
yere sokulmaz, 
kendisini say
dırmak ister. 

Kadın ve izze
ti nefis mesa
ilinde kıskanç
tır. iyilikleri 
ve f enalıklan 
çabuk unut
maz. Fiil ve hareketlerine..,; 
ihtiyat ve tedbire riayetkirdtr. 

* Ankara M. S. beg: 
{Foto!rafıalD derclııl anu etınl7or> 

Zeki ve hasaubr. Muame
lesinde mfi§külpesent değildir. 
Kusurlarının şuyuundan endfte 
eder. intizamı eever. Hı. 
muvzulnrına IAkayıt değildir. 
İradesinden ziyade hisleri kuv
vetlidir. Sevgiye mlltemayildfr. 

lf-
Ankarada Maharr•m beg: 

Şıklığı ve te
mizliği sever. 
Nnmayiıli ve 

kendini gös· 
terici hareket
lerden haz eder, 
fikirlerini ser· 
bestçe derme

yan eder. Fiil 
ve hareketleri
ni beyenir. 
Muhitinde cereyan eden bAdi
selere IAkayıt kalmaz mildaba
leye mütemayildir. Kadın meY· 

/. T. Beg: lntizamperverdlr. 
T eşvika kapıl- "' 
ma.1. Her tek· 
life u y ı a 11 ı k 
göıtermeı ve 
muhitine kolay 

ısınmu. Men· 
faat mesailinde 
kanaatkir l ı i ı 

tercih etmez. 
Para Ye eşya• 
Sını btıantı IU

~--~ -

retle t.timaJ etme.ini bilir. 

* l•lim b~q: SeYimU ve na· 
ziktlr. GftrtU
tlllft Ye mes'u
liyetli İf)erden 

haz etmez. Ça
buk mUteeuir 
olur. Hile v 
yalanı becere
meıı. iyi giyin-

miye ye elbi
aeye meraklı· 
tlır. 

« 
A. R•mzi r "q: 

mtlteıebbistir , 
Çalııkan Ye 

baıkalarına bar MJ?itiiiiii 
olmaktaa, min-

net etmekten 
endişe eder. 
Şahsını alaka
dar eden me· 
aailde mllaa-

2000 Lira Nakit Ve Yine Bir Adam 
Öldü 

Hediye Dağıtıyoruz 
"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyük, 

Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 
Birer Hediye Alacaklardır .. ___ , ___ _ 

• SON POSTA " mn yeni müsabakasına iştirak etmek 
için ( Dllnyayı Kimler idare Ediyor.? ) ıerlAvhası altında 
uqretmekte oldupmuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
m hsus kuponları toplamak klfidir. 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 

RYKOF 

Sovyet Rusyamn ıeçea 
ıeneye kadar Halk Şura• 

lar Reisi idi. Bugtın de 

Ruayanın en nafiz uzu•• 

larından biridir. 50 yqın• 
daJır. Bir köylü çocuğudur. 
Hayab hapishanelerde Ye 

menfalarda geçmiftir. Fakat 

tabiati Stalin kadar aert 
olmadığı için Stalinle an• 

lqam&Dllf, ye çeldlmlye 

mecbur olmqtur. 

• 

Müsabakamız 40 Gü 
Devam Edecektir 
BORSA 

İstanbul 8 Haziran 1931 
- Kapanan fiatlu -

NUKUT 
laterUa 
DoJ.,. Amerlk-
20 Frank Franaıs 
20 Liret ttaıy-
20 Fraak Belçika 
20 Drah11ll Ywıaa 
20 Frank lulçn 
20 Len Bul~• 
l Floria F elım .. Jır 

20 Koroıa Çekoslovak 
1 Şllbı AV111turya 

1030,
no,-
166,25 
222,25 
116,-
S4,SO 

813,-
50,25 
83,00 

123, so-

1 
Askeri Mektep Muallimleri 

Bilyllk Erkanı Harbiye Re
isliği askert mektep muallim
lerinden Dari.ilfünun rUusunu 
haiz olmıyanlann Darülfünun
da bir ihtısas imtihanı geçir
melerine karar vermiştir. fhtı
sas imtihanına girecek mual
limlerin adedi pek fazladır. 
Bu imtihanlara beş temmuzda 
başlanacaktır. 

Tiyatro Ve Sinemalar 

Unkapanında, Zeyrek ca~· 
deainde bir cinayet oldu. Bır 
han odabaşısı seyyar bir don· 
durmacıyı öldilrdll. Şekil ve 
nev'i itibarile son zamanda 
pek çoğalan bu kabil kanlı, 
fakat sebep itibarile basit hl· 
diseleri, belki ibret dersi Dl•" 

kamına geçer diye yazıyorıd· 
Bakınız bu defaki nasıl oluıuŞ: 

Zeyreğin Kuruçeşme cad
desinde oturan dondurınac~ 
Hasan, bir sene evvel aynı 
caddede Hüseyin Bey hanııı•0 

altındaki kahveyi işletiyorınuŞ· 
İşleri bozulmuş. (12) lira borç" 
lanarak kahveyi bırakmış. Ara· 
dan bir sene geçmiş. Dondur· 
macı yine borcunu ödeyelJlt' 
mit- Hanın odabaşısı Salih Ef · 
de her rast geldikçe HasandaO 
para ister, oda atlatırmış. 

Vak'a gecesi, saat on birde 
yine hanın önünde karşılat· 
mışlar ve yine ayni sahne te" 
kerrür etmiş. Fakat HasaJJ 
biraı çakır keyifmiş. Araların" 

f"t da kavga çıkmı,. Hasan kü il 
etmiı. Salih te bıçağıni çt' 
kince kalbinden ve l .. arnındnll 
vurmuı. Yaralı beş daki~.a 
sonra ölmüş. J 2 liraya bıt 
adam. Beğendiniz mi? 

Galatasara yhlara Madalya. 
Galatasaray kulübil ~5 incJ 

yıldönümünü idrak etmesi JJJÜ"' 

nasebetile kulüp idmancılarile 
bu sene şampiyon çıkan ta" 

' b'd kımda oyun oynıyanlara ır 

madalya veriJccel<tir. 
Kulüp reisliği, isimlerinlo 

unutulmaması ıçın alakncl.~ 
idmancılann kaydedilmelerıo 
bildirmektedir. 

lıtanbul 4 üncil İcra mcmurluğund~~ 
Taınam1na 12240 lira kıymet tıık t>f 
edilen Beyoğlunda Şahkull M. Kule~: 

4 ,,o• 
S. atik 14, 16, 18 cedit 10, 12, 1 •'k• 
lıırla murakkam tahtında iki bııp dı.ı 
kllnı mliştemll maa bahçe bir b:: 
hanenin dört hi11e itibarile bir buÇ • 

aııcı 
hiueıl bu kerre açık arttınnaya v d• 
dilmlt olup 23 haziran 1931 tıırihln lı 
şartnameıl divanhaneye tarik eJilerel"' 
9 temmuz 1931 tarihine müıadlf pe 1 - ııltı1 
tcnıbe gllnü aaat on dorttcn on d' 

1 Rayhfmark Alma.n7a 
ı Zelotl Lehlataıa 

30,25 1 
so,- -
22,SO --------------' 

kadar lstanbul 4 UncU icra dalre•1" rt· 
açık arttı.rma ıuretile aııtılacaktır. A 1• 
tırmaya iştirak için yüzde yedi tt-~'" 
nal akçası ahrur. Teraküm verfl• be 
diye vakıf icarul ınütterlye aıttir· 10Jf" 

20 Ley Romanya 
20 Dinar y uroalaVJ• 
1 Çttvoneç Scwyet 

KAMBiYO 
Lesulr• l latwllıa kurut 
NOy. l TUrk lirası dolar 
Parla t Tiırk llra11 Frank 
Mlllııo t ., • Liret 
BrUkael 1 ., • Bclıra 
Clnevr• t • • Frank 
Sofya 1 " • Leva 
Ameaterdam t T. • Florin 
Madrit l Tllr lfraaı Pezta 
Berlbı 1 ., ., Mark 
VartoYa 1 " ,. Zelotl 
BUkr.. 20 Ley kUJ'Uf 
Ruaya 1 Çervoaniç kunıt 

",25 
75,25 .-

1030-
0,47 30-

12 6 50 

' 2 50 
ı 39,-
2 43,SO 

6S,t0 
1 17,21 

4,93,-,-
1,99,25,-

4,to 
79,SS,-
1088-

ALKAZAR - Serseri Kıral 

ALEMDAR - Öldüren adam 

A S R 1 - Çılıın dansöz 

ARTiSTiK - Unutmıyan kadıa 
l!tlllV AL - Kadın arzusı1 

ELHAMRA - Şekerim 

IKLER - Yunan Tlyatre Trup• 

FRANSIZ - Yunan Oper•tl 

OLORY A - Son ninni 

M A J l K - Top atetlerl altıada 
MELEK - Çapkıa preoı 

MiLLi - Atk l'ecelerl 

P&RAH - Naıtt 8. temıUI 

OPERA 

ŞIK 

- Eıkıya l'Gzcll 
- ScrHrl Kıral 

Hakları tapu ılclllerllc ubll 0 ı!J' 
yanlar ipGtekU alacııklılarla diğer ,ııılll 
lladaranın ve irtifak hakkı ıahlplı 

11
• 

bu haklarını ve hususile fab ve ru• r1· 
rife da:r olan iddialarını UA11 ~,ıı 
hinden IUbaren yirmi gün içinde e clıf• 
müıbltelerlle bilcffrmclerl JA••:rıı• 
Akıl hııld• hakları tapu ılcil ıır 
ublt olmayanlar ı•ht bedeJinlıs ~ıır· 
la~masından hariç kalırlar. Al!ik• 11 ,ıı 
taran icra ve lnb kanununun t19 ~:ııel 
maddesi hUkmllne gfüe tevfiln h•~ı:ıı,Jı 
etmeleri ve daha fazla m~IQıııat 1 

_,. ., .... 
lıtiyenlerin 930 - 537 dosya No •· !Jf· 
murlyetlau:ze mUr11caatları llln olu" 

mahau zayıftır. 
Bqı pek yu· 
muşak değil
dir, iddiacıdır. 

=======================::=====ı=ıı==========:mr::::==:========================================~ 
sine. karşı yapıla-;ı bir fenııl,~ 
Vf"ya bir l1a!<areti affet~~ .. 
hazırdı. Ahvali fevkal~~~ode" 
bab dolayısile kenı-ısı tf1 

zularile fazla meşgul olur. muvaffak olmuştur. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞB.ILATI 
-Yazan: Makenzie-

Bulgaristana oltimatom ve
rilir verilmez Duveen SelAniğe 
gönderilmişti. Bu sırada V. 
Selanikte sabık Dedeağacı 
konsolosu İames Morgan nın 
idaresi albnda bir askeri is
tihbarat bürosu ve Hugh Whi
ttall ın idaresf altında bir mu· 
kabil casusluk bfirosu teşkil 
etmekle meşguldll. Whittall i 
Academy sokağında V. nin 
bllrosunda bir defa görmilş· 
tllm. En çok beyenllen filim 

No. 50 

yıldızlan kadar yakı~ı'ldı, kuv· 
vetli, atletik bir şahsiye
te malik ve son derecede 
cesareti medeniye sahibi bir 
adamdı. Selanikteki ordu ka
rargahındaki Entelicena teş• 
kilatının reisi Colonel Cum· 
liff e - Owen ile her naıdsa ge· 
~emediğinden] arada bir su-
rü dedikodular ve entirikalar 
yapılmı ve bunun neticesinde 
de 1917 de V oio btıroau aak
ledilmitti• 

Duveen bile bir müddet 
ıoara ukerlerle anlqamamıı 
ve l 9 t 6 da beraber çahfmak 
lbere Atinaya gönderilmif ti. 
Fakat bu dedlklerim bir iki 
sene ıonra olacak oeylerdi. 

Duveenin ortağıl Zanardiye 
teşrinievvel ortalarına doğru 
V nin lbllroıundzı prezante 
edildim. Takdimden sonra V: 

- SelAnikteki ıubemizin A 
kısmının maalesef artık kıy
mettar hizmetinden istifade 
edemiycceğinl Zanardlye an
labyordum. Fakat artık B işini 
ıiz deruhte ettigini:ı için belki 
kendisinden: istifade edebile
ceğinizi dUşUnllyordum. 

V nin tabiatinl arbk anla
miftim. Bana nazikAne bir su
rette Zanardlyt istihdam -.. 

mekliğimi emrediyordu. Her 
ne kadar elimdeki tahsisat u 
ldlse de derhal muvafakat 
ettim. O dakikadan itibaren 
iıminl Cavoura tepdil ettlji
miz Zanardl arbk bWm tq
kilAhn Tucker kadar demirbq 
azasından oldu. 

Zanardi Landi kibar bir ltal
yan ailesine mesup idi. Fakat 
her nedense, eski zamanlardan
beri Şarkıaripte ticaret işlerioi
teshil için olsa gerek, A vuıturya 
tabiiyetini muhafaza etmiıtl. 
Türkiye harbe iştirak eder et· 
mez, Avusturya ordusuna alın
mak tehlikesi baş gösterince 
derkal Anadoludan firar et
mişti. Zaten aslen ftalyan ve 
vatanını 11on derece ıeven bir 
adamdı. Fakat kaçarken kar..-

ıını ve aileıini beraberinde 
getirememiş, onlan lzmirde 
bırakmıya mecbur olmuştu. 

Türkiye hakkında askeri 
malümat iıtihsal etmek için 
çalışmakta olduğundan karısile 
muhabereye teşebbüs etmek 
tehlikesini anlamış ve binneti
ce aylarca karısından] haber 
alamamıştı. 

Entelicens işlerine o kadar 
aşk ve hevesle atılmıştı ki, 
yaptığı işe mukabil aylık al
mak kendisine adeta ağır ge
Hyordu. Fakat ailesi para gön
dermediği için ufak maaşını 
almıya mecbur oluyordu. 

K'=ındisile ilk görlltmemizde 
e.nıaştık ve dost olduk. Son 
~rece acul idi. Fakat ayni 
ztmaoda da cHur ve kendi· 

yokarı bulunan insanlaıa l<B 
fevkalAde azamPtli iJi. le•" 

k 1 e,,ra 
O zamandan a nıa eJJ'' 

mı timdi araşb·ırken cıar siıı' 
ın el yazıı'ı ile b:r teskere 

rasgeldim. tsrııtJ" 
İngiltere' de oldukça sıJrııı 

m•t bir Yun;:tn ~apurc~toıif 
katiplerhıden biri ıbbaı: e er-

hi Jerıo 'e Almau uıhtelba r JJ11'"' 
zak vermek veftair akl• ~~;şti• 
dik hf .. ımetlerle itham e .J flllıı' 

J d auı 
W cı~r bana sorma ıın JdırJ11ıştı• 
rını bu işin peşin-' sa Cr.ı1~ 
iş burada ike11 ınescleJ e p;rcd' 

l · ve ur mOd&ba a etın•Ş ,,~r J 
[Arkası 
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B ag il. n IJ. n Meselelerinden 

omür Tozları 
Ümanlarından 

Haliçteki Tuğla 
Hur(la Ticaretl 1 DrHQRHORUNi =::~J 

ö 1 Ü y o r ) 1.: aıt .. -· ....... , ............. Ha.... ..babı- .::... ..... . 

Nesne 
Daha Az Zarar 
Midir Acaba? 

~ tarafı 1 inci Hyfada J 
uanJar her yerde aynı kira
ltrecek Blduklan için bura
"amnr tozu ile zehirlen
en iıe, yabancı da olıa 

bir muhite taşınmayı 
ederler. 

IC11ruçqme'den ayrılan hal
lkind kısmi vakit ve 
aatıaait olanlardır. Bunlar 

evleri, itte ıahil boyunda baş
tanbqa bot duran yalılar. 

inanmadınız mı ? 
Sahile çıkınız, bir sandala 

atlayarak biraz açılınız. Arna
vutköyün dirseğinden apğıya, 
Kuruçqmeyi ortaya alarak 
Ortaköye doğru uzanan kıyı

lara bakınıı:. Şahane yalılar 
sıöreceksini:ı. 

Fakat bir iki tanesini ı.tia-

na ederseniz hepsi de boştur. 
Ve bot kalmıya mahkftmduı. 

Kuruçeıme'nin zenginleri· 
al mahvolmaktan, fakirlerini 
de a-lSz gl>re öldtitrmekten 
kurtarmak ı:amanı gelmiştir. 

Üç bet kömUr deposunun 
hatırı için bu vaziyetin deva
mına mfisaade edilemez. 

Haliçte, tuila harmanlanna 
mllsaade edilmediği gibi. •• 

Bilhaua Llatik Fiatlerl 
Harpten Evvelkinden 

Çok Daha Ucuzdur 

Şehrimh:de yDn, bakır, "8-
ko •• l&ltik burdaJannı topb
yarak Avrupaya a-6ndermekle 
iftigal eden- ttkcarlardan bazı
ları dtln aralarında kBçllk bir 
lıubıhal yapmqlar, vaziyetlerini 
dnşnnmüılerdir. 

Hurda tacirlerini endifeye 
dtlıüren sebep, bntllıı hurda 
etya fiatinin geçen seneye 
nazaran Uçte bire dllşmllf 
olmaııdır. Bir misal zikrede
lim: 

Hurda yiln çorabın okkuı 
sahibi olmalanna rağ

kendilerini 6lüm tehlikesi 
tında bırakmadansa, yurt

terkederek daha ııhht 

muharebeden evvel altın para 
Ue vuatt on kunıta aab-

D Ü p e d Ü z ı n s a f s 1 z 1 1 k ! )ardı. Geçen aene plyUUi, 
kata para ile M kuruttu. Bu 

muhitte melce aramak 
bunyetinde kaımişlardır. 

P.a nihayet Kuruçepneyi 5 5 
aene IH 22 1mnıta dtıımilftllr. 

Esnaftan 2 - O Kuruş ...!ıı::on '!!!:" aı:ı":;:. 
hırakacak olan balkın 
ü kısmına gelince, bun
nıaalesef fakir tabaka 
plarıdır. Paralan yoktur. 

4 L 1 ı 
Yuatl on kunıftu. Geçen sene 

Yerine ira stiyor ar ~":: !:.: ."'::.::.:: 
"' tm. Bakır ve puo da bu ıu

yere ıidemezler. Hu
lllıya mahkt\mdurlar. Ken
nf bekliyen 61Umdnr. Bit
yerleri bot kalacaktır. 

8'ı boşalma gilnden gtlae 
enmekte, hergiln bir par-

daha fada göze çarpmak-

IC&yun yegine fırını He ye
~ bakkalına sorunuz. Ala
"Ullıı cevap ıudurı 
' işimiz beş ıenedenberi 

i bir surette azalmakta-
• &yJe giderse bir lld ... 

ta.:,~. kadar hiç kalmıyacaktır. 
~~ kapamıya mecbur 
~iıı. Hllvlgtlt o/Udanllll'ından el'a1rtan çeken sakalar 

.... tier biraz daha tafsilat 
\...._hrek verilen izahata inan
L...~ görünürseniz, o zaman 
~veya bakkal ıizi tramvay 
~ine çıkaracak ve anla
"1ctır: 

E1nafuı hllviy.et alzdanlan ram ter dökerek ancak ekmek 
••eleel bir mesele, bir dert paraıı kazanabilen esnafa ya
oldu. Btttnn esnaf bu ctmdanlan addır. Bu tekil muameleye 
dağıtanlardan tiklyet ediyorlar dlpednz ıoygunculuk derler. 
Ye diyorlar ki: Biraz enaaf 1 

...,_' Karımıza gelen ıu apar
~ı görilyor musunuz? 1haan 
;;:uıdi. Kömfir depolan bu-

"-Bizden, dlzdenlar için ---

(26-50) kurut yerine (350, «lO) Coğrafya Heyeti 

' gelmeden evvel her katı 
r pahaaına kiralanırdı. 

\•kat ta karşısına kömür
' bir dağ vücuda getirilince 
\.._-~releri açılamaz, içeriai 
~maz bir hale geldi. ilk 
~lar derhal taşındılar. Yer 
~ daha ucuz fiatle bq
L. ~ geldi. Fakat onlar da 
~adı. Nihayet bllsbilttba 
'dı. Pencerelerine bakınız. 

le kliıdı ile lSrtlilmüştftr. 
~Evet, derıiniz, fakat bir 
\ lllanın boıanması bllytlk 
'-.na ifade etmez? Fınncı 
\' bakkal lSnUnfize dGıerek 

la.termiye bqlar: 
~' BofBDan 'aparbman yal
~ L.nıdan ibaret.) dejilclir. 
tl' Saıilı Beyin eYl..t, itte 
~er Niumettm Beyia 
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Ye hatta (600) kurut latiyorlar 
-.e ahyorlar. Ejer ftl'lllb'ecek 
olurıak bizi çalııtırmıyorlar." 

Bu dert timdi •k•INlll da 
b8fU1a musallat olmqtur. &a
kalana menıup olduju cemi
yetin bqında balunanlar, aka 
eınafmdan bir hU'fYM ctı.dam 
lçlıı (MO) kul'Uf &.temlfler, bu 
2._8N ftrilmeditl takdirde de 
1U utam•yacaklanm bldbmlt 
lvdlr. 

Dtba matbauua ~ 
edea akalar biH b. aakh 
blklyeyi ulltblu, mm ....,. 
dl,a deri ,_,ya\. 

Emafm lddtuma pre bu 
obdaalann 611mlhıll temin 
için Mla ıelmedlk tllbafWdar 
da yepahyor ft batta bir~ 
_,. Hd, iç clbdu Mbb,_.. 
mut. Y uın mcapda buram bu-

ıucıııın ıucı&ı 
SERVER BEDi 

\i~ liemi merak ediyorsun, ı Nermin Nadireyi clhlledlk~ 
onun hakkındaki talıminJerinha 

Şeyinizi... hayabnızı. doiru oldu;unu anlıyordu. 
~ 00o ..• Hayatımı sana bir Çünkft, Nermine g6re, Nadire 
l :C-da anlatamam. Fakat ne kadar fena bir yola dfttmlt 
~~ t&yle bir tanıtayım. oluraa olıun, kibar Ye akıllı 
\ ı._Yatı hakkında umumi bir kadındı, inaana emniyet 

"-lfiaaat yerdi. ftriyordu. 

Biribirini Müteakıp 
Buraya Döndüler 

14 fllndenberi Orta Ana
doluda ve bilhassa Ankara, 
Konya, Kayaeri mıntakalarında 
cotrafl tetldkatta bulunu Da
reılflnm beteri coğrafya mil· 
derrW " dmre mhaeuili AH 
Mlldt Bey do. d&nmlftlr. 
llaponmu bir haftaya kadar 
DuGlftlııun Emuetine vere
eektlr. Y akıada açılacak olu 
beynelmilel coirafya kongre
ainde Darnlfünunu temsil ve 
tetkikatınm bir fezlekesini de 
bu konitede okuyacaktır. 

Ankara, Kocaeli, Kiitahya 
bavalt.bade profesör Şapüviııin 
ıtyueti atbnda jeoloji tetkikab 
yapu Udncl Darllflnun heyeti 
de bu,aıı dlnmOftür. 

Nenaia aordu: 
- Peki aiçin eYlenmeclim? 
- iYlendim. 
-- Kocanm alcll mi? 
- Ha,V. Geçinemedik. 
- Sevifiyor muydunuz? 
Nadire ıtlftmaedi ve g&de-

rl daldı. Sonra tatlı bir bakıt
la dedi ki: 

- SerifmMine gelince ıe· 
'flftlk. Hatta çok ıevifük. Hlll 
ltugtın... Bak, aradan on HDe 
ıeçtlti halde... Ben onu bili 
uutmuyorum, o da beni unut
ma ... Fakat... bd canbu Wr 

retle dütmtlftth'. 
Hurda fiyatinin bilbaua 

llatikte bukadar dlltmeslnin 
aebebt Rualann IAstik mamu
llbni IOD derece ucuıa -.er
mekte olmalarına hamJedU
mektedir. Bu mllnasebetle ttlc· 
car: 

- Ruslar eıyayı bedavadan 
rubu eksiğine veriyorlar de
mektedirler. 

Bakır ve çinko gibi mad
delerin kıymetinin dllfmesi ise 
Avrupada buhran olmuı, fab· 
rikaJann mal ıetirtmemeal ne

. · ticeaidir. 

Halledilen Bilmecemiz 

Ehliyetname imtihanları 
Maarif V eldleti tarafındaa 

açılan orta mektepler mual
limlik ehliyetname imtihanları
na 15 haziranda başlanacak

tır. imtihanlar Darülfünunda 
yapılacaktır. Tnrkçe, tarih, 
coğrafya -.e ecnebi Hunları 
için timdiye kadar mllracaat 
edenlerin adedi ( 100) e balit 
olmuttur. 

ipte 9JD1yamud1, onu için 
•Jnlcbk. 

N...ın anlamıyarak baktata 
için Nadire izah etti: 

- Çok çapkındı. Ben de 
ondan qalı kalmam. Birbiri-
mizi aevdijimis halde ikimiz de 
rahat durmadık. 

Nermin muum bir balatla 
tordu: 

- Na11l olur ? Demek tok 
ae'fitmedinlz ? 

- YL .. işte bu çok mühim 
muele. .. lnaan birini severken 

ona W,anetlik eder mi, deiil 

l.tanbul 4 lacO icra memur
lufuadan: 

Mehmet Arif Beyin Yunan te
baasından MUtiyadl lstamolis efen
diden borç aldığı yirmi dört bin 
sekiz yüz liraya mukabil birinci 
derecede teminat g8sterilen Bo
taaiçinde Kuruçeşmede Kuruçef
me caddesinde atik 89 - 91 cedit 
101 numaralı harem ve aelamlık 
dairelerini ve milştemilitı safreyl 
havi maabahçe aahilhane otuz 
wün müddetle birinci ihalesi ya
pılmak O:ıere mevkii müzayedeye 
vazedilmiştir. Hududu Kamireı 
bat kadın efendi sahilhaneıi ve 
bahçesi ve bir tarafı lehi deryaya 

muttasıl tarll< ve bir tarafı Memiş
zade AbdulJah Bey merhumun vere-
•eal sahilhane bahçesi tarafı rabii 
Kuruçetme caddesile mahduttur. 
Meaahaaı 5250 nrşın terbiinde 
araziden 493 arıın •elimlık Ye 
710 artın harem Ye 57 artın zemin 
kab k&rp kıt bahçeli lak S9 
bu~uk artını barem kısmı lle 
ilave kısma wlden iki katlı alb 
lı&rflr latl alıfap koridor. 180 
ArflD llbe laaım 24 buçuk artını 
mutbah ak1amından klrgir fırla 
ye ..Ue. 81 artın mutbah 101 
uıın lf kısım mer. 78 arf1n Ku
nıçetme eaddctl tarafında kapıcı 
dalreal ye 28 artın harem ve 
ıellmlık araıında uma koridor. 
MG.tebaklsl bahçedir. Evaaf ve 
mdttemlllb Mllmlık ciheti: Bl
rlncl kat Bahçeden iki taraftan 
kap111 olan eamekinlı zemini 
mermer methalden yine zemini 
taılıta glrllir tavam karton Piyer 
iki oda. DiA-er bir camekanlı kapı 
ile semini ~mento koridordan 
semini çimento tatlığa girilir 
birisi yükln dolaplı iki oda. bir 
aralık (berinde lkl kiler bir hali. 
keza bir aralık Ozerinde mermer 
muıluklu blr kileri vardır. ikinci 
kat: Tatlıktan zemini ahşap ge· 
ainti 111ahalllnden tek merdivenle 
9ıkılarak geı.lnti mahallinden iki 
taraflı parke dlSteli balkonu havi 
ve :zemini parke d6ıeli bir oda 
olup yine semini parke tavan Ye 
duyarları karton Piyer balkonu 
havi ..ton keı:a ıalondan zemini 
parke duvar ve tavanı karton 
Piyer dlpr bir odaya buradan yine 
semini parke Ye tavanı karton 
Plyer odaya wfrilir. Bahçe tara
fında &emini ~inko b6yük bir 
balkonu Yardır. Bir aralık üze
rinde mermer musluk ve tekneli 
Ye blr hali ve harem kısmı ile 
1ellmhk aruındakl renkli came
kanlı ldSprO tarzındaki koridorun 
methali ve bir soğukluğu havi 
semini ıinko mermer musluk tek
aeli bir hamam vardır. Oçüucil 
kat: Bu kııma koltuk merdivenle 
pkılır bir koridor üzerinde bir 
90fa, odası lkJ hali birisinde 
semini çinko döşeli balkonu 
havi iki oda n bu katta 
tab arasında yGk ve sofa ve bir 
1andık odası vardır. Binada kar
ton piyer olmıyan tavaıalar 'e 
dotramalar kapılar tamamen yat-
lı boyalı a.t kat dötemeler yatlı 
boya ye duyarlar ıstampa 
aakatlıdır. Zemin kat: Bodrum 
nmlni çımento mutfak memer 
yalaklı l>lr muıluk Ye bir kayık
laanesl Yardır. Harem ciheti: iki 
ayak mermer merdivenle çıkıla· 
rak üzeri camekanla kapıdan 
tririldikte zemini mermer bir 
papuçluk tekrar camekanlı 
kapıdan girildikte ahşap mer
divenle çıkılarak merdiven 
bqı üzerinde tavan Ye duvar
lara karton piyer bir salon 
Ye ,amineli bir oda. Bir aralık 
lserinde bir banyo mahalli ve 
bir oda. ikinci kat: Birinci ka
ba aynidir. içki inhiaar ınfifettif-

lerlnden Müfit Bey mahiye 40 
lira ile mGıteclrdir. Bodrum ka
bnda ı Mermer taşlıktan inilir 
mermer koridor üzerinde mutfak 
haline ifrağ bir oda bir hali mev• 
cuttur. Harem cihetinin zemin 
kah: Zemini mermer taşlık bir 
koridor üzerinde üç oda iki ha
laıı olup taşlığa bahçeden ze
mini çimento etrafı camekanlı 

methalden girilir. Harem klımı 
ile ilave kısım arasından zemini 
çimento koridor vardır. Zemini 
mermer bir evaltı ve koridor 
(berinde iki kiler zemini çimente 
maltız ocaklı ve mermer mu•
luklu bir mutfak bir yemek odası 
bir merdiven alb olup evaltı 

taşlıktan ahşap merdivenlerle 
ikinci kata çıkıldıkta merdiven 

başı üzerinde bir balkon Ye duvar
lan kısmen kumat kapla ve sabit 
bir ayaah Ye f6mbıeli bir yemek 
Nlonu ve baht• cihetinde be
rinde camek&n semini çiçekli 
klrgir çini kıt bahçeli aynalı lak 
vardır. Yemek ıalonundan diğer 
hlr aalona .. çlllr bet oda bir 
baliaı vardır. OçOncD kat: karton 
plyer bir salon bir oda ve bir 
b6ytık aalon lkl oda bir hamam 
bir heli odanın birisinin duvar 
Ye tavanları kadife kaplı n diter 
odanın 6nilnde bir balkon vardır. 
Çatı kab: Bir koridor üzerinde 
bir heli Oç kiler iki oda vardır. 

fJAve kısmın altında zemini çi
mento Oç bodrum mermer mer
divenli koridor Ozerinde bir arahk 
olup mermer bir koridor üze
rinde mermer ıotukluğu havi 
zarları mermer bir kurnalı hamam 
bir hela bir oda ve zemini ıner
mer bir koridor üzerinde zemini 
mermer iki sabit kaznn ve iki 
bakır tekneli çamaşırlık bir kö
mürlük üzeri camekanlı zemini 
çinko bir aralık. i lave kısmın 
birinci kab: Bir ıofa bir oda bir 
beli ve bir koridor bir aralık üze-

rinde ikioda bir heli biı- balkon olup 
bili konturat mürebbiye Ma..ıam 
Pyano ikamet etmektedir. Tavan 
arası: Bir sofa üzerinde iki oda 
iki heli bir balkon bir kil~r 

hamamın üıtünde camekan üç 
dolap bir balkon Yardır. Selamlık 
mutfağı: Bir heli bir kiler bir 
fırın bir odunluğu havi zemini 
çimento kigirdir. ittisalinde üç 
kısımdan mürekkep zemini çimen-
to aynah lak ve havuzu havi ser 
Ye tulumbalı bir kuyusu vardır. 

Kuruçefme methali ittisalinde bir 
katlı binaı iki aralık iki oda iki 
heli ve bir bodrumu vardır. Bah
çede: Üzerinde köprü ve · üç 
hele:z:uni havuzu ve aynalt lak ve 
milteaddit çam, manulya, çam 
fııbğı, palimya, 9eftali ağaçları 
ve rül fidanları ve havagazl 
fenerlerini havi olup etrafı duvar
la muhattır. blve kısmında kori
dorun G:ıeri walvani:ı saçtır. Bina
lar haricen yatlı boyalı ve pen
cereleri pancurludur. Terkos ve 
elektrik teaiaabnı havidir. Ayrı 

ıenetle taksim Ye dat yolu var
dır. Klgil' olmadıj'ı zikredilmi
yenler ahşapbr. Mezkur gayri 
menkulitın tamamının kıymeti 

muhamıninesi yüz yirmi bet bin 
ıekiz yüz yetmiş dört lira olup talip 
olanlar kıymeti muhammineainin 
yüzde onu niıbetinde pey akçe
lerinl alarak 927-7198 doıya 
numarasile saat on dartten on 
1ediye kadar 11-7-931 tarihinde 
latanbul 4 ündi icra memurlutuna 
müracaat eylemeleri llAn olunur. 

mi? eder, cıcım, eder ..• ı ıık 11lr: 
Hem lSyle bir eder ki... - Aman, dfyordu, •kın 

Nadire lmık bir kahkaha sevme, anladın mı? Sakın ha! 
attı. Sonra lçiııi çekti ve dtı- r Ve içini çekiyordu. Nermin 
flndll. Bir anda c~ınm sıkıl- dlltündtl : " Atktan çok canı 
chiı ytlıllnden bellı olmuştu. 

P d ki 
.. ftM'"" b" yanmıı. ,, ıonra yine dütOndll: 

umatın a yuz 5 - ır 
kenarile mermer masanın Oıtn- "hlll aeYiyor." 
ne iki defa hafifçe dokundu, Nadire devam ediyordu: 
ye gelen g arıona dedi ki: - Bu zamanda budalalar 

Bir b 1ever. - ara a. 
- Haydi biraz gezelim, lllve etti : 

d di - Benim ıonradan aklım e . 
Yolda baYal ıeyler konut- batıma geldi ama çok geç. 

talar. Fakat Nadire, Nermin• (Arkası var) 
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Deniz ilinı 
Susuz, Sabunsuz, Fırçasız 

t TIRAŞ olmak 
dakikada için 

Sıhhatinizi, çocuklarmızı, yemeklerinlzl m~:aı~::d~~~~.iı 
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emıali hqarat tehlikeli hastalıklar tevlit, yeıneklerinizı 

Karadeniz - Boğazı 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

tehia .,-fer. Uykunun kagırı.r, rahatınızı selbeder. 

12 - 10- 929 tarili ilina zeyildir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o 1 il 
An 41, 24, 30, şimali 

il il ı ı 
Tulf ıarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 

il il 
Bulunan Fener işaret gemisi yerine her Bç saniyede bir 

timşekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntazam 
fasılalarda dart çan aadaaı veren bir ziyalı pmandıra haziran 
931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0,3 saniye ve husuf 
mDddeti 2,7 saniye olup gardiyanaızdır. 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik •• kontrol için fener 
ifaret ıemiai kemafiasabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevküode, kalacaktır. Ziyalı tamandıranıo ir
tüaı dokuz metre ve mesafei rlıyeti takriben ( 14 ) mildir. 
Fener ifaret gemisinin kaldırıldıtı tarih aynca illn eclilmlye
cektir. 

Galata' da -Karaköyde Kain 

Kremini kulJanıaıs. Her yerde bulunur. 
Depoau Ye91Jdlrek Sıvacıyaa han No. 10 

KABIZLIK •e . 
Hazimsizliğe 

karşı MAZON mı::a 
MOferrlh, mlderidir. 

BanakJan kat'lyyen temlder. 
il AZ ON l•mine dikkat, batk• 
markaları reddedlnis. M .. hur ecsa· 

nelerde. 

latubal 8 inci icrada.na Bir 
cleynl mahkumbihten dolayı 
mahcuz ve fliruhtu mukarrer 
bulunan kundura Ye çizme ve 
ıaire Çartıkapı Çadırcıbrda 14-6-
931 tarihinde pazar günO uat 
15 t. .. tııacatından talip olaalar 
ye•mi m .. kürde memuruna mGra• 
caat eylemeleri ilin olunur. 

Nefaset şöhrete takaddüm • eder l 

Y.E N 1 

KRiSTAL 
RAKiBi 

En eski şöhretleri söndüren harikulade nefaseti haizdir. 
Bir kadehini içerseniz· ebediyen meftun olursunuz. 

KODAK 
VELOKS KAGIDI 
Bila istisna her klişeye uyar. 

- Fevkalade kopyalar 

- Amatörlerin sevdiği 
kağıt. 

KODAK müsabakasına 
VELOKS kağıdına basılmış kopyalarla 

arkasında İştirak ediniz. Kopyaların 
VELOKS kelimesine dikkat. 

OSKÜDAR 
Hile Sinamasında 

KIRALIÇENIN AŞKI 
Mllme11ili 

g'.oarat Nagel. lllvetea 
OÇ HAYDUTLAR 

DubuJly• 10 kuruı 

ZA YI - Kapaklı bir ~epet arasında 
maq cUzdanımı, mu1addak terc&mel 
ballml ailıllenameml, bası fotoiraf aayl 

ettim. Ofvanyolunda Raııpp... klld
pane•lade haha Kerime tHlla "
memaua ecldecektlr. 

Sıhhiye Vekiletinden: 
Y eniıehirde Cebeci caddesi üzerinde hıfzıssıha arazisinde 

yaptırılmak üzere aleni münakasaya konulan ve bedeli keşfi 

yüz aiti bin küsur liradan ibaret bulunan fenni ahırlar 

intaatina, ıeraiti matldbeyih aiz talip zuhur· etmediğinden aleni 
mllnakaaa Dir hafta müddetle temdit edilmiştir. 

Haziranın on birinci perıembe ıünü saat on bette ihalesi 
mukarrerdir. Taliplerin llakal yilz bin liralık inıaat deruhte 
edebilecek iktidarı maliyi haiz olduklarını mübeyyin hllkfı

metçe muteber bir banka ıehadetnameıipi müıtashiben Vekllet 
mllnakua komiayonunua müracaat eylemeleri illn olunur. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Ankara - Gazi iataaiyonu yolunun muayyen bir noktuından 
baıhyarak Gazi Muallim mektebine kadar yapılacak şosa yollarına 
kırma tq ferıiyatı 30-5-931 tarihinden itibaren 21 - 6--931 
ta-rihine kadar kapalı zarf uıulile münakasaya konmUıflur. 
Talipler proje tartııameler ve mukavelename auretlerini Maarif 
Veklleti inşaat dairesinden hergün tedcnik edebilirler. 
ihale Maarif Veklleti İnşaat Komisyonu tarafından ya
pılacağından müteahhitlerin 21-6-931 pazar günü saat 
on beşte mUzayede, münnkasa ve ihalat kanununa göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını komisyon riyaıetine 
tevdi edeceklerdir. 

ok. SEMiRAMiS EKREM. H 
Çocuk ha•talıldan 

Dr. Ekrem 
mütehasa111 

Behçet 
li.tjfal ilaataae.ı kulak, bopıı burwa haıtalıldan mitehuaıaa 

lleyofha Meldep aokak Ne. 1 Telefosa Be1otlu MM. 

büyük elbise ma~azasında 

Kütahya Viliyetinden: 
· 3- 5- 931 tarih ve 108 numaralı kararla kapalı zarf ~ 
münakasaya vaz ve ilin edilen 6676 lira 84 lnınıt beu 
ketifli Uşak - Simav yolunun 1 X 975 ili 33 X MI kilolll•~ 
roları arasındaki köprtı ve menfezlere ihale glinilnde talial~ 
çıkmadığından 661 numaralı mibayede ve münakasa ve ih 
kanununun 18 inci maddesinin ( C ) fıkrası mucibince bir ~ 
zarfında pazarlıkla ihalesine karar verildiğinden işbu int•• 
talip olanların pazarlık yapılmak Uzere şartnamesi mucibİP~ 
fon memuru taahhUtnamesi ve depozito akçelerile birlikte 
haziran 931 çarıamba günü Viliyet daimi encümenine ıntır•" 
caatları ilin olunur. 

Fazla para vermemek ıçın : 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz! 

KOK KÖMÜRÜ 
Y edikule ve Kurbalıdere gazhanelerinde 

Asgari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır· 
Sıkleti garanti edilir. 

Sipariş yerleri: 
SA TiE, Metro Han, Tünel meydanı, Beyotlu 
Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul 

Tel. 

" Mc;.ürdar caddesi No 13·15 Kadıköy 
" Muvakkithane caddeıi No 83 ,, 
" 10 Üıküdar ~ 

Hızır'ın Esran 1 SON POSTA 
1 ~ 

1 Tem muzda çıkıyor! evmt, Slyut, Havadb •• Halle ,_.,t' 
Bu kitabı okuyanlara (HlZIR) Ware, latanı:i"'ii\11'\loıı:n.-ll' 

yardım eder. Bir tecrObo kafidir. Şeref aok~jı 35 • JI 

Flati po .. ta Gcretile beraber 18 
kuruştur. 27 h .. zirana kadar a9a
tıdakl adresten iıteyiniı. Malka· 
rada muoarrirlorden O aman 
Taşkın. 

Doğum ve kadın hastalıkla!'I 
miltehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 
tirbe, uld Hillliahmer binası 
No. 10 Telefon lat. 3622 

Tel"'''>ııı latanbııl • 2l2DJ 
Pet\A kııtuaıa ı lstanbul - 11~051,. 
Telıraf : lıtanbı.ıl SON 

ABONE FiATI 
1 ·-N~IJ~ TÔRKIY!. - ~ 

-- 170~-'· 
1400 kr. 1 Sen• 
750 • 6 Ay ı40li " soo • "" . 
ıSG • 

s .. 
1 ,, 

5011 ' 

Geleno•rak ıerl vorilnı&J• 1111· 

b&alardu meaııl!yot t>lı" 

Mu'ul Mtltlör: Sabri 
S#,.


