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REF SOKAGI HERG6N NESROLUNUR SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkan kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d ll l d ir: Halk bununla •Ö ler. 

lteamJ kHmek latemlyea 
karilere kolaylık olmak 
Uıı:ere bir de kupon 
koyuyoruL Bu kuponu 
keafp saklamak t a klfldlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 30 

PROFESOR JORGA 

lfükômetle Bazı · Meb'uslar Arasında 
... 

H. FIRKASI GRUPU YARIN 
FEVKALADE BiR IÇT!MA 
YAPACAK VE BU iHTİLAFI 
HALLETMIYE ÇALIŞACAK Memurlar İşinde 

• 
Ihtilifı Var •• , Fikir 

f:hemmigetli 
Kararlar 
~eriliyor 

Adli Tarihte Bir Rezalet 

! 
Ağazadenin Mallarını 

. Kimler Paylaşmış? 

A.bdülhamidin~ _l __ B_u_~_u_·n_ü_n ___ Mı __ e_se_l_e_k_r_in_d_e_n __ ~I 
~on Halkın Hali De 
Günleri .. Berbat Oldu 

Yakında netrlne bqlıya• 
lialk Fırkasında Yann 
Memurların Vaziyeti 
Münakaşa Edilecek 
Ankara, 10 (H.M.) - Halk 

Pırkasmın Meclia Gnıpu ya• 
tın fevkallde bir içtima yapa-
ttk, bOtçe tasarrufu ve me
lllurlar meselesini mtlzakere 

Bir Alacaklı, Mahkeme Huzurunda 
~ Çok 'Mühim İfşaatta Bulunuyor 

cağımur; AbdUlhamidln 
ıon fOnlerine ait hatırat
ta builln yqıyan veya 
uzun müddet memleketin 
mukadderatına karııan 

mOhlm birçok zevabn 
isimleri geçmektedir. Bun
lar arasında: Operatör 
Cemil Paşa, sabık Ser
heat Fırka Lideri F ethl 
Bey, Prens Sabahattin, 
Bahattin Şakir, Ferit pa
ıa, Ali Kemal, Sait Paşa, 
Sultan Murat, Vahdettin 
ve saire ve saire ... 

•decektir. Evvelki pn İsmet 
Paşanın riyasetinde beş saat• 
bk bir içtima yapan Fırka 
l>lvanı bu noktayı uzun uza-

Adana, (Husuıi) - Adana 
milyoneri denmekle manıf ~ 
Ağa zadenin ifl&. davuı ve "- · 
iflis masasını idare ederken 1 ' 

dıya görüşmüş, son kararın 
f'ırka ırupunda alınmasını 
llluvafık bulmuştur. 

matlubat sahiplerinin haklannı 
ayak altın:ı aldıklarından do- il 
layı zan altına alınan maznun .. 
farın muhakemesi çok ıayanı 
dikkat bir safhaya girmiıtir. l 
Maltim olduğu llzere hak aa- ~ 
hiplerinio haklarmı zıyaa uğ· j 

(Devamı 3üncü sayfamızda) 

4sri Don Juan 
tutuldu 

Leman Hanım 
İzmir, (Hususi) - Bura 

1-falk Fırkası sabık mutemedi 
Salih Efendinin oğlu Necati, 
l~ınan H. isminde genç bir 
t•z:ın ismetini berbat ederek 
tı'çmıı, bunun ilıerine Leman 
'1. ela intihara teşebbüs et
~işti. Necati dün Kasabada 
)llkalanmıştır. 

ratmakla maznun olanlar sabık 
Adana hukuk hikimi ve ıimdl 
Tokat Asliye Reisi Asım, ayni 
mahkemenin sabık azaaından 
ve elyevm Harput mahkemesi 
azaaından Tahsin, Adana avu· 
katlarından F evzl ve Sait Bey· 
lerle daha birkaç kişidir. 

Bu muhakemede eo ziyade 
dikkati celbeden ifade, davaye 
girenlerden Sadık Beye aittir. 

" Sadık Beyin ifadesi iki buçuk 
saat silrmüştilr. Sadık ~y 

· esbabı matluptandır. Bu zat 
makemeye demiştir kiı 

; 
7T ahiiyet Harcı 

Azaltıldı 

Ankara, 10 (H. M.) - Da
hiliye V ekileti tabiiyet harç 
kanununda tadilat yapmıştır. 

Bu harç şimdiye kadar (26) I 
lira idi. Şimdi ise asgari 
hadde indirilmektedir. 

Tabiiyetimize girmek isti· 
yenlerden ekserisi Yunanlı 
veya Bulgardır. 

~~~---------···---------~~~-

Orta Asyada 
Bir Türk Zabiti 

&u Müheyyiç Eser Yarın Başlıyor 

Bu vesika, .Sultan Reşat tarafından Efgan Emirine bh 

~ektuptur ki Hint hududuna giderek isyan çıkarmaya memur 

~lan heyet reisi ve Hintli Prense hüsnü kabul gösterilmesini 
litnas ediyor. Tarihin kaydetmediği bu heyecanlı sergllıeıt 

'lltiikleyici bir alaka ile sizi kendisine cezbedecektir. 

YARINDAN iTiBAREN BAŞLIYOR 

Yeni Bir Karar 
Ankara, 10 (H.M.) - Dahllfye 

Af azadenin 011kill 1>lııp ' Vekaleti Hukuk ve Mülkiye "m•· 
mesttl11nln •weligatlle lfl"J• zunlarının tabi oldukları iki bu· 
gul olon Avukat Ha'Cı çuk •enelik staj müddetini kısal· 

Eoliga Efendi tacaktır. 
"Hukuku umumiye davası Mevcut kaymakamların yCl&de 

tahrik etmek ve iflAs masasın· kırkt ili tah•il ı<Srmemlttir . Hu
da yapılan suiistimallerjn bir kuk tahsillerini bitiren ıençler· 
hak sahibi aıfatile 6nUnU almak ı d 0 h'I" d 1 k ı ti • • 1 h k • en a ı ıye e ça aşma • yen-
ıçın ceza usu il mu a eme erı . . 

[Devamı 4 ilncü Hyfamızda] ter bun1arıo yerıne ıeçırllecektir. 

Ayntraht TJkımı Dün Geldi 

Bu Cuma Galatasa
rayla, Karşılaşacaktır 
Bu Heyet, İstanbula Gelen İlk 

Alman Takımı Oluyor 
" 

Agntralıt talcıtnı 
Bu Cuma Galataaarayla 

pazar gilntı de F enerbabçe ile 
iki maç yapmak Uzere dOn 
tehrimize gelen Alman takımını 
bu- cuma ıahada iÖreccğiz. 

Ayntraht takımının kunetl 
hakkında şimdiden bir t•Y söy· 
lenemez. Evvelce yapbğı ma~ 
lar araıında Fransızların ( Red 
Star ) klUbUne kartı kazandığı 
galibiyet ehemmiyetlidir. Fakat 
ondan sonraki maçlarının 
ekaerlıini Almanyada oynadılı 
için beynelmilel kıymetleri 

otel balıçesind• 
hakkmda muayyen bir kanaat 
verebilecek ölçllmUz yı,ktur. 

( Devamı 6 ancı 1ayfaauıda) 

Kırmızı 
Fenerli 
Evler .. 

Paris'in Gizli Evle
rinde Bir Muharrir 
Kadının Milıahedelerl ---------Cumartul (SON POSTA) da 

. 
ı_ 

• 

Karuçesmenln ba galıları hemen tamam•n boştur 
(Tafail&tı 6 ncı 1ayfamızdadar) 

Sağı, Solu Tehdit 
Gemisini Yüruten 

Ederek 
Bir Tüccar 

İzmir, IO (Hususi) - Kutuluk keresteler üzerinde yapılan 
dolambaçlı iş yeni bir safhaya girmiştir. Bu işi yaphğı söyle· 
nen, fakat ismi gizli tutulan tacir, Uzüm tilccannın kutuluk 
kereste ithali hakkındaki 1708 numaralı kanundan istifade et
mek için Maliye Vekaletine müracaat etmiş, oradan müsaade 
alamayınca İktısat Vekeletine baş vurmuştur. Fakat buradan 
da yüz verilmeyince müracaatlerine şöyle bir eda vermiştir: 

" - Bu vaziyet karşısında buradaki üzüm ve incir mağa· 
zalarımı Yunanistana nakletmek mecburiyetinde kalacağım. 
Orada istediğim kadar kutuluk kereste ithal edebilirim.,, 

Bunun üzerine İktısat Vekaleti bu tacire müsaade vermiştir. 
Bu tacirin piyasayı tehdit etmek mukabilinde milsaade al· 

dığı burada ortaya çıkınca pek fena bir tesir hasıl oldu. 
İsmi henüz ifşa edilmiyen bu tacirin, burada üzüm ve incir 

piyasasında çok mühim bir mevkii varmış. 

Deniz Neden Kararmış? 1 

-
ı 

) 

I 

Oıktıdarlı _:. Aman yahu, bugün deniz simsiyah! 
Dlter bir ÜıkUdarh - Evet, karııda Kuruçeomeliler de

nizt" piyorlar. 

.. 
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,, ' Sayfa BON POSTA 

DABILI BABIBLIB ~Günün Tarilıi 

mazurum. 

Nedhl Bey Sultaııahmet Çatladıkapı 21 

- Evkaf mliıtakil bir idare 
haline konmalıdır. Bu it yapı· 
brken miitevellilerin de vazi
yetleri nazarı itibara alın
malıdır. Varidatı milslüman 
cemaatlerin uri irfan ve han 
ihtiyacına aarfcdilmelidir. Me
..ıa memleketimizde Misyoner
lerin mektepleri var. Çocuk
lanmw ıdlal ediyorlar. Mtıata
ldl EYkaf idareai çocuklanmızı 
bunlara muhtaç etmiyecek bu 
ayarda uri mektepler yapma• 
bdır. 

Muhaflzgucu Athları 

Muhafızgücll atlıları evvelki 
flln phrimize gelmiflerdi. Bu 
aabah atlarına binerek Edir· 
aeye hareket etmiflerdir. 

Kolu Kırlldı 
Nİf&Dlqında oturan Nimet 

Beyin hizmetçisi J 2 yaflannda 
Mualla, efendisinden aert mua-
mele 16rdftğllnden mftteessir 
olmUf, kendini pencereden ao
kata fırlatlDlf, kolu kınlmııtır. 

Adliye Vekili 

Alır yaralı Yasa/ lzmlr Ja.nanesinde •. 
lzmir, (Huauai) - Kuş.yakanın (Alurca) k6ytinde pusuya 

d6t8rtllerek yaralanan çoban Yusufun Taziyeti ağırdır. Yuaufu 
yarabyan çoban Sabri cürmilnli söylememekte inat ediyor. 

Birkaç gündnr burada bula- Y apbfıım tahkikata göre cinayetin sebebi bir kan davuı ve 
nan Adliye Vekili dtln Anka- l eski bir husumettir. Ayni zamanda çoban Yusufta meselenin 
raya gitmiştir. ulını s6ylememekte ketum davramyor. 

Tutun MUnakasası Hakkmda 
lzmir, 9 ( A. A. ) - Çekoa

lovakya tütün rejisi bakkmda 
9ehrimiı: Ticaret Odasına gelen 
malumata nazaran badema 
münakasaya iştirak edecek her 
aatıcının teklif eylediği tütün· 
!erin kendi mali veya bu tll-
tünlerden bizzat mes'ul olduğu
nu mübeyyin resmi bir taha
detname ibrazı mecburiyetinde 
olduğu bildirilmi,tir. 

-----
Son Posta' nın Resimli Hikiıgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 

1 ı KuruçqmeBrer - Huan Bey... K6mllr 
tozundan limaiyab k..Wyoru, Jıkanacall 
IU da ,ok. 

, , . ... 

2: Huaa B. - Eh... Su tabii olmıyacak. 1 3: Kuruçe9meliler Bakar.na yilzilmüze, 
Bakın, lami lattlnde: Kuruçefmel 16zOmllze, almmıza kapkara. 

-- - ""' 4: H1aaan B. - Eh... Sizin yOzilDOIOo, 
olması belediye için ytlz karaaıdır. AJo 
kara yazısı! 

t ıı 
~atan 
lfusu5 
~aik 



il Haziran 

t Hergün 
v. 
~tandaşların Hayatı 

• ~ llsusi Menfaatlere 
~k Tutulmalıdır 

M. ZEKERiYA 

'1\'y eni Belediye Kanununun 
"I üncil maddesi diyor ki: 
~

11

l1mumi selamet, sıhhat, 
.,_;.Ur ve istirahate tesiri 
\''1% olan gaz depolan, kes
"-' .. depoları ve ailprüntülük 
.~erini ve tartlarınf evvel-

tesbit ve ilin etmek ve 
göre ruhsata bağlamak" 

tdiyenin vazifesidir." 
~Yine Belediye Kanununun 
t:ı'J uncu maddesinde töyle 

"kayit vardır: 
~Belediye kanun, nizam ve 

k.ıarına uymıyan, Belediye• 
limet, intizam, sihhat ve 

\.... · nu ihlal eden şeylere 
~dan vermemek ve bunları 
~etmek Belediyenin vazife-

'" 

~8oğaziçinin !n güzel k8yle
en biri olan Kuruçeşmede 

M_"ll lır depoları yapılmıştı. Bu 
~lar beş sene zarfında bu 

of ~ bir harabeye çevirmiştir. 
>' içinde bizzat tetkikat 
~an bir mubarririmiz müşa

clerini şöyle anlatıyor: 
l.,

11

~U köy boşalmış gibidir. 
~nlerinin bir kısmı, kömür 

" ~lldan ölmüş, bir kısmı ve
olmuş, bir kısmı evlerini 

karak kaçmıya mecbur 
ttşlardır. Yalnız son aylar 
e Kuruçeıme halkı, kömllr 

~ larına ondan fazla kur-
111 ...__ vermiştir. Bu köyde o-

r"lflllak intihar etmek demek
\ Bu köyde oturanlann 

J,t ~ eme tutulmalan muhakkak-
~ · Eğer ciğerleriniz biraz 

hfsa hastalık seri bir şekil 
b:. .. ,. Sevdiğiniz bir vücudu 
~ç hafta içinde mezara 

111" ersiniz.,, 
•1 • 
tJJ \ı leuruçeşmede oturanlardan 

~kömür depolan aleyhinde 
~kemeye milracaat etmiş. 

p ~ keme mahallen tetkikat 
,Jll ~ tnak üzere iki heyet gön-

~tniş. Bunlardan fen heye
~dahil olarak giden doktor 
' t Rıza ve kimyager İbra
~~- Etem Beyler verdikleri 
"POrlarda diyorlar ki: 
\ "r.ıüıahedelerimiz Kuruçefme
\ı havasının daima kömür 
~llrile meşbu olduğuna 
\ it. ikna etmiıtir. Havada 

,Is" l\it dar çok toz ve bilhaHa 
o' ~ 1~ ve muharrlı olan maden 

~~lirü tozu bulunursa, ciğerleri 
~ tUe tahriş ederek her türHi 

r· 

~:ku teneff üsiye hastalıklarına 
~ llt verir. Ve doğrudan dot-\t: •ebep te olur ve baıhca 
\Ilı, müzmin bronıit, azim 
'~•kları yapar. Bu bastalıkla
\bt~lanların bu muhitte şifayap 
~ llleleri kat'iyyen müınkün 
~ldir. Binaenaleyh mezkur 
~llr depolar1 Kuruçeıme mın
~ ••nda baki kaldıkça bütan 

tııt• ~llçe•m• mmtaka11 fennen 
'\t~l kabili lıkAn bir haldedir." 

llduğunu mübeyyin ... " 

~ ıııliıahed:ıore ve bu ra· 
~ • nazaran Kuruçeıme
~ kömür depolan oranın 
~tini ihlAl eder mahiyet
\d · Bu itibarla, vaktile mil
\!\ t Verilmiş olmasına rağ
l y nıenedilmeleri lizımgelir. 
'~-'latıdaşların sıhhat ve 
~1tlar1, birkaç kişinin hususi 
lhat tt ve menf aatindcn daha 
~tlidir. Bu itibarla ıimdiye 
~ huradaki kömllr depo
~ 't kaldırılmamasından do
~"1 tlediye mes'ul edilmek 
."ti t~lir. Fakat biz okadu 
' rhnek istemiyoruz. yal
~ Undan sonra da oradaki 
~ d'tlarımızıo göz a.Sre 
' ~l~mftne mllsaade edil
l~nı talep ediyoruı. 
~t Q hem belediyeden, hem 
~·ll 1 Vekiletinden, hem de 
"'°t'r • aramızdan ıırarla rica 

\lı, 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Postanın Resimli Makalesi ~ Çalışmanın Zevki ~ Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
lugu ndan dercedileme
miştir. 

Ehemmiyetli Ka
rarlar Veriliyor 

Halk Fırkasında Yarın 
Memurlann Vaziyeti 
Münakaşa Edilecek 

1 - Bir lngiliz muharriri piyango bileti 

1 
almaktan korktuğunu ılSylüyor. Sebep 
1 k b k i k o ara , üyQ ikram ye çı ıp ta milyoner 

oluraa işsiz kalacatını arö•terlyor. 

2 - ftıizHk, hayatta en Lüyük fel&

kettir ltıizlik lnaanı ıerscri yap ı:ı r tufeyli . ' 
vapar, hınız yapar, ahl&kınz yapar. 

3 - Çahşmak en bilyük ~evktlr. Ça• 

1ıtmıyanlar ve çahşmasını bilmiyenler 

ı ebediyyen betbaht kalmıya mahkümdurlar. 

( Bat tarafı 1 nci sayfada 1 
Bu itibarla grupun yarın 

sabah yapacağı toplanma, büt
çe ve memur noktasından çok 
mühimdir . 

1 

,, . :.J• •• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ Filhakika hnkômet yeni büt

çeyi hazırlarken, münhallere 
yeni tayinler yapılmamak ve 
bazı vazifeleri ilga ve tevhit 
etmek, 30 senelik memurlar 
tekaüt kadrosuna alınmak gibi 
tedbirlerle memur maaşlan 
yekununda yüzde on be, kadar 
bir tasarruf çaresi bulmuştur. 

• • 
lzmirde Kutuluk Kereste işi Henüz Kapan-
madan Şimdi Bir De Tütün MeSelesi Çıktı 

Fakat bir kısım meb'uslar 
hükumet tarafından ileri sürU-

~ -== === ™' www 

KARIŞIK MESELE 
Muğla Maarif Müf et
tişi Zeki Bey İzmirden 

Ankaraya Gitti 
Ankara, IO ( H.M ) - lzmlr 

muhabirimiz İzmir Maarif mü
fettişi Zeki Beyin Muila Maarif 
idaresi aleyhinde bir rapor hazır-
ladığını, aynı zamanda da Zeki B. 
in asabi bir hcutahğa tutulmuı ol
duiunun söylendiğini yazmıtb. 

Ben bu haberi gazetemizde 
okuduğum gtin Zeki Beyin 
Ankaraya g~ldiğini işittim. 

Kendisini gördüm. Üıerimde 
deli değil, fakat aklı başında 
bir genç tesiri yaph. Konuıtukı 

- Vaziyetim hakkında Ve
kAlete izahat vermek iıtiy~ 
rum, dedi. Bu iş facialar ile 
doludur. Elimdeki vesaik ile 
herşeyi tesbit edeceğim. 

Nebatat İçin 
lkhsat Vekaleti Sıhhat 

Kanunu Hazırlıyor 
Ankara, IO (H.M.) - lktı

sat Veklleti (Nebatat Hıfzıa
sıhha Kanunu) namile yeni bir 
kanunun esasları hakkında tet
kikat yapmaktadır. 

Kanunda nebatat bastaJık
larile mücadele hususunda bal
kın ve ziraat memurlarının 
vazifeleri, memlekete hutalık 
girmemesi için alınacak tedbir
ler bakkmda maddeler bulu
nacaktır. Ayrıca GOmrilklerde 
karantina teşkilAtı vUcude ge
tirilecek ve hastalığa k&rfı 
kullamlacak iliç ve makineler 
kontrol altında tutulacaktır. 

Lades! 
Devlet Şurasında Yeni 

Bir Hadise .. 

Ankara, 10 (H.M.) - Bu
gün Surayi Devlet dairelerin
den birinde garip bir vak'a 
oldu. Esbabı mesalibten biri 
itini takip etmek üzere mildü
rUn odasına girmitti. Birden
bire kulağına: 

- Lideıl diyco bir acı 
geldi. Mildilr bot zamananda 
bahse tutuşmuş ve muhata
bım aldatmışb. Fakat IAdet 
dediği dakikada karşısında 
eıhabı mesalihden blrlnJ gö• 
rllnce ııkıhr gibi oldu. Ki· 
iJdını takip eden zat ta bu 
aayede işini çabuk gördllr-
mtlt oldu. * -

/kıncı Işın Muteşebbısı Bzrın-
• . 

• • • •• • • • • 

~ ~ .>f. 

cinin Failini Tehdit Ediyor .. 
lzmir, IO (H. M.) - VekAleti iğfal ederek gümrükten 

lıtisna edilmesi mllaaadesini aldıktan sonra kutuluk kereste 
yerine ebniyeye mahaus kereste getiren tücarın yaptığı hadise 
unutulmadan ortaya bir ttUün meselesi çıkb. lşin garibi 
her iki mesele arasında mühim bir irtibat noktasının bulun

masıdır. Fakat bu dakikada birinci meselenin failinin 
iımf gibi, bu ikinci meselenin f silinin ismi de mesküt i•çil
mektcdir. Hadisenin tafıillbm vereyim: 

Toplanan TUtUnler 
Şehrimiıı: tacirlerinden biri 

a-eçenlerde Ankaraya gitmif, 
kutuluk kereste itini takip 
eden zab bulmUJ! 

- Benim 300 bin kiloluk 
istok tUtOnftm var. inhisar ida
resine satmak istiyorum. Fakat 
mOtkUIAtla kartılqıyorum. Ri
ca ederim. tavassut et, demif. 
Muhatabında tereddnt caerl 
görOnce: 

- Eğer ıen bana bu tütün
leri elimden çıkarmak için bir 
yol bulmazsan ben de ıenin 
kereıte işini bozarım!. demif .• 

Kereste iıiniain faili olan 
zat böyle bir lisan karşısında 
kelınca muvafakat göstermiş: 

- Çalıımm, demiş. 
Tntün taciri de bu teminatı 

aldıktan sonra lzmire dönerek 
piyasadan yok pahasına 300 
bin kilo tUtUn toplamış ve işi
nin neticelenmesini beklemiş. 

O Halde ... 
HikAyenin bu mukaddeme

sini anlattıktan sonra inhisar 
idaresi ile olan alakaaına ie

,_ çeceğim: 
lnhiıar idaresi bu sene lz

mlr, lstanbul ve Samsundan 
dört milyon liralık tntün ala
caktır. Binaenaleyh bu karar
dan istifade etmek lA
zimdır. işin takibini lizerine 
alan zat inhisar idaresine mll
racaat ederek 300 Bin kiloluk 
tUtUnU arzetmiş. Fakat in
hisar idaresi diğer iki mmta-

tkayı bırakarak bütün tUtnnünil 
zmirden tedarik edemez. O 

halde ne yapmalı? Bunun da 
çaresi vardır: TUtun İzmirden 
alınır. Fakat Samsun hesabına 
geçirilir. 

inhisar idaresi bu oyuna ka
pıldı mı, kapılmadı mı? Bilmiyo
rum. Tetkike vakit bulamadım. -& 

-~~ ~ 

MEYUS KAOIN 
Ben, Diyor, Sefil Bir 

Hayat Yaşamak 
İstemiyorum 

lzmir, 10 (Hususi) - Me
nemende muhafza memurların
dan Hüsnü Ef .nin karısı Neri
man H. tentürdiyot içerek in
tihara teşebbüs etmiştir. Se-
bep, kocasmm az pnra kazan
ması, kendisini sefil bir halde 
yaıatması imiş. Genç kadın 

diyor ki: "Gençliğimi bir kôy 
odasında yalnız ve sefil geçi

riyorum. Eğer hayatın manası 
bu ise ben bunu çoktan an
ladım. Bu sefaletten kurtulmak 
istiyorum.,, Kadm yirmi Uç 

yaşındadır. 

• len bt1 tedbirlere taraftar 
değildir. Bunların fikrine naza .. 
ran hiçbir memur kadro harici 
kalmamalı, Devlet teşkilatı 30 
senelik tecrübeli memurların
dan mahrum bulunmamalıdır. 

Bunlar, esasen mütekaitlere 
ve açıkta kalacaklara verilecek 
maaş ve tazminat yekunu glSı 
ününe getirilecek olursa hilkü
metin bu suretle bir tasamıf 
temin edemiyeceği anlaııhyor, 
diyorlar. 

işte yarınki fırka fçtimaın· 
da bu iki kanaat etrafında 
münakaşa ve müzakereler ya
pılarak 93 l bütçeşi ve memur
ların vaziyetleri hakkında son 
karar verilecektir. 

Bu itibarla Fırka grupunun 
yarın yapacağı içtimaa burada 
büyük ehemmiyet atfediliyor. 

Rakı Aleminde 
Kanlı Sevgi Köy Gençleri Biribirine 

Girdiler 
Bir Köy Delikanlısı, Sev-
gilisini Başkasına Ver- İzmir, 10 (Hususi) - Mene-

t menin Kaklaç köyünden altı 
memek çin Katil Oldu arkadaş umumhaneden aldıklan 

Zeynep isminde bir kızla bir 
lzmir, IO ( Hususi )- Mene- 1 rakı filemi kurmuşlar, kızı oy• 

menin Uzun HaaanlPr köyünde natmıya başlamışlardır. Eğlen
posacı Mehmet Ağanın Nihat cenin ortasında Sert Ali is-
lsmindeki oğlu, Nedime isminde mindeki genç Zeynebi alarak 
bir kızla nııanlanmış ve dUn bir köşeye çekilmek istemiş, 

k hl k l k k bu:ıun üzerine arada kavga 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

ni A arı ıyı ma için öydeki ç. kmış, silahlar çekilmiş ve 
'""\ evlenme odasına gitmişlerdir. gençlerden Kabakçı Mehmet 

1 Fakat Nedimeyi ayni köyden yaralanmıf, diğerleri ise Zey
' nalbant Hüaeynin oğlu Meh- nebi alarak dağa çıkmıılardır. 

mette ıevmektedir. Bu genç, Takip ediliyorlar. 
Tıp Talebe Yurdunda 

talebeden biri verilen ye
meği beğcnmemi9. Yurt 
müdürüne müracaat ede
rek şikAyet etmİf ve 
yemeklerin ıslahına rica 
etmiş. 

- "Vay aen misin m0d6-
re tiklyet etmiye cesaret 
eden. Ôyle ise buyurun 
kapı dııerı.,, 

Bu haksız muamele di
ğer talebeyi de kızdırmıt-

Onlar da müdüre mllracaat 
etmifler ve arkadaılarmın 
ko~ulmamasım rica etmit· 
ler. 

- "Vay ılz miıiniı mft
dUrOo emrine karşı gelen, 
öyleyH buyurun ıiı de dı-
ıarı ... 

Bu yüzden himayeıiz, 
parasız, kimıesiz on altı 

genç, tam imtihanlarant 
vermekteler iken sokağa 

atılıyorlar. 

Bir kiti bak11z olabilir. 
fakat on bq kitinin bir
den bakaız olmaıına imkin 
yoktur. Mektep disiplinini 
bir kışla inzıbab teklinde 
anlıyor, ve yüksek tabıil 
yapan gençlere bile yiye
cekleri şeyler hakkında 
fikir ıöylemek hakkım 
vermiyoruz. 

Artık bu teralt dahilin
de mektcplerimizden yeti
şen gençlerin demokrui 
terbiyesi aldıklanna ve 
cilmhuriyete liyık bir te
kilde yetiştirildiklerine, 

iste' inan, lsmr inanma/ 

Mürsel ismindeki kır hekçiıi!e 

birleıerek nik5ha mini olmak 
istemiı ve köy odasına gitmit· 
tir. iki nitanlı henüz odaya 
gelmemişlerdi . Odada da yal-
nız k6y muhtarı tımail il\; 
iÜYeylo babası vardı . Bu 
sırada Mehmet ile Mürsel 
çiftelerini ()danan pencereain
d en ate~liyerek gUveyin ba
ba.ile muhtarı öldürmüılerdir. 

Bu cinayet üzerine de niklh 
yarıda kalmıştır. Katiller yaka
lanmıştır. 

Basvekilin Refikası 

Şehrimizde 

Bq•ekilln refikası bu sabdı 
Ankaradnn şehrimize gelmiştir. 
H~ybeliadada akrabuırun nez
dinde bir ay kalacakbr. 

Maarif Eminleri 
Bütçe Encümeni Veka· 
letin Teklifini Reddetti 

Ankara, 10 (H.M.) - Aldı
f'ım . malumata g6re biltçe en
cUmeni, vazifelerinin lağvedil
meleri esas itibRrile kararlaf· 
tanlan Maarif Eminlerinin, ayni 
maaşla Maarif müaür veya 
mfifettişliklerine tayinleri hak
kında Maarif V ckileti tarafın
dan yapılan teklifi muvafık 
bulmamışbr. Bu itibarla Maarif 
Eminlerinin vaziyetlerine ait 
şimdiden kat'ı bir saz söylene
mez. Encilmen yeni bir şekil 
aramaktadır. Eminlikler kaldı
rıldıktan ıonra eminlik kadro
larındaki memurlano vaziyeti 
hakkında da benilz biç bir 
karar verilmer.ıiıtir. 



4 Sa~ Haziran 1 l __. 

f Memleket Haberleri 1 
Samsunda 
Futbol 

·PAZAR OLA ·HASAN B. 1 Darülfünun;) 

Edebiyat 
Talebesinin 

• 

Ve Yarış 
1 Çöl Ve Develer 1 Samsun, ( Hususi ) - Bir .._ __________ _ 

haf ta evvelki maçlarda vukua 
gelen müessif bAdiaelerden 
dolayı bu hafta lik maçlarına 
devam edilmemiıtir. Ayın 
beşindeki maçlara ise ikinci 
takımların mOsabakaaı ile bq
lanmış, idman Yurdu-Türkspor 
birer sayı ile berabere kal
mışlardır. 

Müteakıben birinci takım
lardan Tütfin fabrikası iJe 
Türkspor karşılaşmış, hakem
liği Kuğuzade Silleyman Bey 
yapmıştır. Oyun Türksporun 
hakimiyeti altında cereyan et
mekle beraber Tütün takımı 
birkaç ıayı fırsatı kaçırmıştır. 
Neticede Türkapor (1-3) galip 
ıelmiştir. 

Müteakıben idman Yurdu -
Şimendifer takımları ıahaya 
çıkmışlardır. Hakem mllhendiı 
Ali Beydi. idman Yurdu yeni 
bir kadro arzediyordu. lBirinci 
haftayım da idman Yurdu bir 
ıayı yaptı. ikinci devrede de 
iki aayı daha yaparak (O - 3) 
ıibi bir farkla maçı bitirdi. 

At Yarışları 
At yarışları evvelki hafta

ya niıbetle tenha idi. Çnııkn 
inzibat tertibatında fazla tid
detli davranılmıı, halk ta mut
ber olmuttu. Hatta bazıları 
ıiıeden bilet aldıklan halde 
bunları dıtanda ıatarak ıeri 
d6nmüşlerdir. En heyecanlı 
koıu d6rdüncllsü olmUftur. 

(3200) metrelik olan bu 
yanşa yedi hayvan ittirak 
etmiş, birinciliği lbsan Beyin 
Meıudu, ikinciliği Sabri Beyin 
Ceyllnı, UçOncillüğü de Hüseyin 
Efendinin Necibi kazanmışlar
dır. Bu yarışta Zeki Beyin 
bindiği Şahin ( "700 ) metreye 
kadar birinci idi. Ufak bir 
bata, ıon bet yllz metrede 
dördüncülüğe düşürmüştür. 

Hamit 

Amasra limanmda 
Amasra, (Hususi) - Bftyllk 

fırtınada lntepe vapurunu çı
karmak için Adalet vapuru 
geldi ve işe başladı. Eğer aa
hibile mutabık kalabilirse Ri
ze vapurunu da çıkaracaktır. 
Bu iki vapur kurtanldığı za
man liman temizJenmit olacak
tu. 

Benzin Membaı Bulundu 
Bartın, ( Husuıi )- Yapılan 

bir tetkik neticesinde Amuya
mn Dökil ocağı kamnrlerinde 
mllhim miktarda mazot ve 
benzin bulunmuş, tahlil ıçın 

lngiltereye bir nümune g6n
derilmiştir. 

Ceviz Agae1 Kesilmiyecek 
Zonguldak, (Hususi) - Vi

llyet dahilinde ceviz ağacı 
ke!ilmesi yasak edildi. Evvelce 
lzinaiz kesilenlerde ihraç edi1-
1niyecektir. 

Tahmil ücretleri indirildi 
İzmir, (Hususi) - Tarife 

komisyonu ıon içtimamda iz
mir Liman lnhisan ıirketinin 
tahmil ve tahliye tarifesinin 
bir miktar tenziline karar ver· 
miştir. Bu karar ihracata te
ıir edecek derecede görtinU· 
yor. Fakat tarifeyi bu ıon 
ıeklile bile yüksele bulanlar 
vardır. 

Uzun boylu adam - Hasan 
Bey, ne ııcak.. insan kendini 
ç&lde ıanıyor. 

Hasan B. - Haydi canım .• 
Sıcaklara bahane bulmL. Sen 
kışın da b6yle deve gibiydin. 

Erkek 
Ve Kadın 
Elbiseleri 

Huan Beye 
- Niçin er

kekler sade ıf
niyorlar da ka
dınlar ıllıltl, 
ptafath, ajv 
tuvaletler ya
pıyorlar. 

Huan Bey 
cevap •ermek 
için çok dl
ttlnmedi: 

- Bunu bll-
1 }Diyecek ne 

ıorclular: 

var ? dedi, kadınlar erkekleri 
kolay ıoymak için hafif giy
diriyorlor, kendileri de aju 
giyiniyorlar. ---
Çıplaklar 
Cemiyeti 

- Hasan B. , bizim mem
kette de çıp
laklar cemi
yeti açılma

sına taraf
tar mısın ? 
Şimdi bazı 

Avrupa ıe
hirlerinde açıyorlar. · 

- Biz onlardan çok evvel 
çıplaklar cemiyeti açtık. Bizim 
alaturka hamamların hepai 
birer çıplaklar cemiyetidir. 
Kadınlar tarafilC:erkekler tara
fını birleıtiriverinin, olur biter. 

Hasan Beyin 
Alacaklısı 

Hasan Bey alacaklılarından 
birinden tid
detli bir mek
tup aldı. A
dam parayı 

tlmazaa mah
kemeye gi-
deceiini ya
zıyordu. Ha-
san bey mek
tubu okurken 

.... \;::; " kan ter için-
de kalmıştı. Karııı " ne var? " 

Hasan Bey: 
- Ne olacak ? dedi, aana 

elbise almak için borç almlf• 
bk, timdi herif beni ııkıttınyor. 

Hasan Beyin karısı dedi kh 
- A... münuebetsizin zo

runa bak... ıelsin de beni 
ııkıttır1ın l • 

HASAN BEYİN ŞARKISI 
yalancıktan relin oldun, ben ıl•ey, 
Anladın iri yoktur bundan rtzel ı•y, 
Sevincimden çektim ala ala bey: 
Bana derler Puar ola Huan B.I 

• 
Var mı bana dudak buken, yan bakan 
Sevdalıyım, içim kan aihyor kan 
Yere bakıp benim yürekler yakan 
Bana derler Pazar ola Haıan B.I 

• 
Kızlar kaynar etrafımda kum ıf bi, 
Divan dururlar kartimda mum gibi, 
Yerim ha ben topunu lokum ıibi, 
Bana derler, Puar ola Hasan B.I 

Pa. O. Hr1. B. 

,,...--------.Seyahati 
1 Bir intihar 1 !-
.. ----------~ DarüHünun Edebiyat .~8~~0 

tesi Derneği yaz ta~ılın bit 

\ ' 

- Hasan Bey, komtu 
kanlı intihar etmiı. 

- Evli mi imft? 
- Hayır. 

deli· 

istifade ederek lzmıre b• 
aeyahat hazırlamıştır. ~~ 
(18) haziranda lımire gıd ktaJ1 
ye orada altı gün kaldı tf 
ıonra döneceklerdir. Seyah~. 
(60) talebe iştirak etmekte 

Adli Tarihte 
Bir Rezalet 
[ Bq tarafı 1 nci sayfada ~ 

kanununun (365) inci maddclil
mucibince " dahili dava .e oıll 
mek iıtidaaı " makamı iddlldeO 
ayni maddeye istinat e 
mUtaleasile reddedilmiştir .. d• 

- inanmam &yle iae. ----=-----m-. __ _..,______________________ .......... 

Muhakemenin bir cels~j[,.,. 
iatizah için davet edı ~ 
•e kaldığım garip vaziyet ket" 
tısında suçların delil ve ~~ 
ferini kanunun verdiği ı dl' 
yet dahilinde de;-meyan ~ ..... 
memek gibi müşkülatla kaır HASAN BEYiN 

NASiHATLERi 
Seviferek e'flenme, ıeni ıe- ihtiyarlıkta genç bir kızla 

•en bqkuını da aever. evlenme. Bir kaynaktan eğile-
lf. rek ıu içmiye benzer. Tatlı, 

Fakat aevifmeden de evlen· fakat pek yorucudur. Solu~uz 
me. Önce ıevişemeısen ıonra ı kalırıın, kana kana lçemezıın. 
hiç HvİfemeZ1in. lf-

• Eıldle " Evlilik bqa beli " 
derlerdi ı ya ıimdikller ne 
deainler? 

* Gtbel kadınla evlenme. Her-
kesin g&d onu lezzetle, ıeni 
de hasetle çi çi yer. 

* Çayda muarefe, damta mu-
qaka, otelde muanaka, parkta 
musafaha, evde mtlnakaşa ... 
itte yeni evlilerin bir günlilk 
hayatı. 

• 
Bir gence .. sevme 1 ,, de-

dim, ıevdi ve bana dert dök
Hl. •• ıevdiğinle evlenme 1 " 
dedim, evlendi ve bana dert 
döktn. " Öyleyse çocuk yap
ma 1 " dedim, yaptı ve bana 
dert daktn. Ben de artık ıize 
diyorum ki: 

Evleneceğin kadınla ıalon
da t8D1.fırsan, dansta niıanla
nıraan, belediyede niklhlanır
ıan evde ayrılırsın. 

- 15 

rl • 

Evlenmenin muaikiai ıudur: 
Eneli ppırb, ıonra inilti, 
ıonra homurtu, ıonra rOrllltO, 
en sonunda fftmbilrtftl 

)#.. 

Eıkiden evler tahtadan, ev
l~eler betonarmedendi. Ev-
1~'1- yıkılır, aileler dayanırdı. 
Şimdi evler betonarmeden, 
fakat aileler tahtadan.. Evler 
aağlam, fakat aileler yıkılıyor. 

)#.. 

Çirkin kadınla da evlenme. 
Elinde baston yerine fuulya 
ıınğı, başında ıapka yerine 
kavanoz, kolunda pardeıll ye
rine bot patates çuvalı tqımlf 
olursun. 

* " Ey gençler, aeviniz, ıey
diiinizle evleniniz, çocuk ya-l Roman okuyan kadınla ev· 
pınız -.e bahtiyar olunuz. ,, bk l lenme. Hayatınız roman olur. 
ı&ylediiim ı&zleri ıeri alıyo- Başkalan okur, eğlenir, ıen 
rum. · çile çekersin. 

1 HASAN BEY VE KAYNANASI 1 

Kanıı - Görtlyor muıwa ? Bir dakika daha gecikaeydi az 
daha saat annemin bqına dllıecekti. 

Huaıı B. - Bu mtlquebetafz 1aat her 1aman geri kalır 
uten ... 

Bir Yemeğin 
Tadı 
Tuzu 

H~an B. lokantada ye'mek 
yiyordu. Gar
ıonu çağırdı ı 

- Ayol, de- , 
di, bu yemek 
tataız , tuıauz 

birşey ••• Bunun 
tabağı kaç ku
rut? 

- Altmıı 
kurtlf Hasan 
Beyi 

- Öyle lıe a6zilmll aeri 
alıyorum. Yemek tatsız amma 
pek tuzlu 1 

Doktor 
Olur musun? 

Haaan B. Çocuktu. Hasta 
yabyordu. Bir 
doktor geldi, 
Hasan Beyi 
muayene etti, 
illç yazdı. 

Sonra, llti
fe olıun diye 
Huan Beye 
ıordu: 

- Btlyüytınce sen de be-
nim gibi doktor olacakıın, 

defil mi? 
KçOk Haıan bağırdı: 
- Hayır, bayır, dedi, ben 

karıncaları bile incitmekten 
çekinirim, doktor olur muyum 
biç? 

Hasan Bey 
Kunduracıda 

Hasan B. bir gün kundura 
alıyordu. Kun
dura ayağına 
dar geldi: 

- Ben bunu 
almam, çok 
ııkıyorl dedi. 

Kunduracı: 
- Merak 

etme Hasan B. , 
ayağın alışır, 

dedi. 
Haaan 8. : 
- Sen b&yle dar 

J 

kundura-
lar verdikçe mnıterilerin ayağı 
1ana hiç alıtmaz ve ıenin 

dllkklna uğramazlar, dedi. 

laştım. brİ' 
Mtızayedeye çıkarılan fa 1ı1-

kanın müzayedesine fesat 
nıtınlmışbr. . 

1 
• 

Müıayededeıı çekilıneJI :; 
fabrikatör Asım Beye~ 
bin lira verilmiştir. Bu p ,,.
heıabı, fabrikayı al.ın f-1 •. ..ı. 
Ef. nin tasdikli defterferıOV
kayitlidir. ~ 

Ddt~r getir.ilirıe pat~ 
Aaım Beye otomobil al 1_. 
llzere verildiğine dair 0 bi
kaydi parmağımla göstere 
lirim. r 

imtiyazlı alacaklı olarak ~~ 
dedilenlerden biri tek iıntl ,.
hakkını iskat etmek için ,,JI' 
velce ıindikler ile imtiyazlı ,,.o 
caklı aleyhine açılan dav• ,r' 
takip edilmemeai için . P~ı 
verildijini, diğer bir iıntiYfef 
alacaklının da sindiklerden ,ıd• 
zi Bey vekili olduğu b e' 

Feyzi Bey vekil sıfaatını ~
muriyet sıfatına tarcih ve 1,m3sası aleyhinde idarei ke 1' 
etmiıtir. Gerek müzayede ,. 
imeleri gerek ilin ıekli ~ 
men kanuna mugayirdir· ~,. 
huriyet otelinin müzaye~ı d,
imesinde sindikler taraı•0 ,,r 
tahrikat yapılmıştır. Bu •:~ 
le ticaret, icra ve iflls, detJ 
far kanunlarile kanunu ~~ 
ahkimına mümaniat e ~ 
(373000) bin liralık bit r~ 
için ( 3 - 4 ) milyon 1 ~ 
bir ıervet mahvedilmİ!.Md' 
hak sahiplerine ancak 1~ 
(36) verilmek suretile #' 
masası z:ırara uğratılıll Jıl' 

Bundan dolayı biltil~ b:,aılf' 
nun hılafı muamel~lerıd ri""" 
ni şekle ircaını talep e j,;.Jı' 

Sadık B., bundan ,, . ~f 
daha pek çok söyliyeceğl e~ 
ler bulunduğunu da il~"" fıfl' 
mıştir. Mahkeme, hen~ı il 
rikayı ala:ı Hasan Ef.»111 rıP" 
terinin celbine karar "ifl~ 
miştir. S'ldık Beyin ~u bat" 
ve ifşaatı derin bır 
uyandırmıştır. ,ı 

Belediye Zabıt9 

ı "bııte~ Gelecek Aydan tı 
·ryot Ayhklar Eksı 1 ,tt 

- xıt&Jl'J_r 
Zabıtai Belediye ı:11İerİ b 

polis kadrosuna geçtık "e.,,ıı' 
d..! aylıklarını Belediye e.f 9o' 
ıinden alıyorlardı. Bul 1'' ;tııı' 

d · 'b aY 1 d•'' nun an ıtı aren ıcısr 
polis veznesinden alac; tııi ee; 
Fakat yeni şekilde Ztı ;,ııstı"~ 
lediye merkez mrc;) Jlt'~ı 
maaıı ( 100) den { ( 60 )6()) 
muavinlerin ( 80 ) cfcır.1 ,o ( 
memurların da ( 60} t 
liraya inecektir. 
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Dünga_tf~ i/f!l!! O?'!.Vo~? 1 K~.d~~ Ve Kalp "İşleri 1 

Alman Y e.r'!gi~iz Nazı~larını~ Lon- Evleneck Bekirlara Bir 
Kari Gözile 
Gördüklerimiz .........._ 

Bir Vatandasm Fırkalar 
' Hakkında Fikri 

Ne zaman kendi meharet •• 
~lclrnmn mahaulil olarak bGtGn 
btıeri ve vatani ihtlyaçlarımııı 
••lıilden temin ve bu aurotle 
lcıbarı aervet eder,· hHiçte tlca• 
.. t yaparak rekabetten zevk du· 
tlr, ilim ve aan'at ıahlbl olur, 
~lclif edlJecek yilkaek memur• 
11ltlula mcb'ualukları zati nrl
:•tıınızla geçinerek fahriyen ka-

dradakıMulakatlarıDun aSıyase- E 1 R hb · 
• •• • • • A • v v enme e erı 

KARADA VE DENiZDE Sırf ,Ozel bir yüe malik 
old~tu lofn bir imla e•lenme-

ASRIN I•Kt MUCiZESİ ylnis. Çtınk~ ıtızelllk 6ylo bir 
meslyettlr ki saman ile kay-

tı) edecek derece ablAkao •• 

-· t'~danen yGkıelir IHk o vaktt 

1 
ıınıhuriyet idaresinden dofacak 

•tkalardao matlup falde bbıl 
lllıır. 

~ Yokaa fen ve aan•ate birine 
~aldıkça, refah ve 1aadetimlzl 
,_Gkamet kapıaıoda aradıkça, blr-
14kıın ,ahsi menfaat ve emeller 
~turunda mlllet ve devlet men· 
'•tini ihmal ettikçe teşekkill 
~docek fırkalar zarardan ba,ka 

e lr netice vermlyeccktlr. Ealr! 
· ~İıalleri ve mazinin acı batıra

"tı ile sabittir ki mlllet o kemal 
~'\'lye1ine viaıl olunolya kadar 
Uınhuriyetln fırkaaıı ldarHI 

llılU,t ve vatanın daha ılyade 
'•liınet ve 1aadeti lktıza1ıdır. 

Maraş: C 

! 

1 , il ' f 
.. f • 

bolur. 
Zaman, haatalılr, doğum, 

yorgunluk, hayatta utranılan 
dertler .,.. müşkllller kadının 
ldbelliğinl kemirip götllrOr. 
Yfrmiıiode bir tablo kadar 
,nzel olan bir kıı, otu
zunda inek, kırkında bir fe
laket olalabilir. 

insan daima ayni manzara
ya bakmaktan uıamr. Bu 
manzara nekadar güzel olursa 
olıun, ılzi zaman ile tatmin 
edemez olur. 

Alacağınız kız da nekadar 
,Uzel, hatları nekadar mü
mükemmel olursa olıuo, dai
ma ayni yüze baka baka o 
rUzelleği göremez olursunuz. 

Bundan maada güzeller mağ-

• t. SON POSTA : Bu karlln nok· 
d 1 nazarı, bu tekllla doj'ru 

11liJdir. 
' , ı t rur olur. ister ki ayaklan 

Emir Yapılmamış Mı ? dibine diz çöküp ibadet edesi· 
k Emvali milliyeden Havins niz. Bunu yapmadığımı: gtln 
I •tyesinde kiin yüz dönüm- bedbaht olur ve bedbaht eder. 

1
0kbten ziyade çayır ve tarlanın ir 
da. ıı aher namına tesciline Eğer kız annesine babasına 
aıt alınan bir hUkmiln temyiz yol gösterir, kumanda ederse 
~dilıniyerek kat'ileımeıine ıe- •e kardeşleri ondan korkarsa, 
Nep. olan Van hazine vekili lnılltere, Amerika Ye Almanya U'Hında Bahrlmuhlt için bilyilk ,.m1 Amertkada yenl yapılan 120 katlı bir binanın o kızlarla evlenecek erkek 
n tdım Bey hakkındaki ihbar yapmak rekabeti vardır. Bu defa laıtll:aler. " lnrllter• lmparatonçHl " ••puf, buradan bakıldıjı zaman ,.hır, tay· akıam eve geldiği zaman 
t'~trine yapılan muhabere ne- l•mlnde yeni bir !:m'ı:::~:ııa;~ ~:rtıe:~~:~:::.kl halde dllnyaanı '" yareden bakılıyormuş ribl ıı>rillilyor. pabuçlarını kapı dışında:bırak-
~esinde hakkında tahkikat 4 l ·ı meldı'r. Maamafih, bu mese&e- hl A . d b' k" ~ aıile yerine diğerinio tayini manga l e ~• Resmi te iğ lmanyanın mıya ve ıçer e ır oşeye 

1. ı~nıuna dair Maliye vekale- · ler her halde tamik olunmuştur. vaziyeti ve buna bir çare bul- ıinip sünepe bir vaziyette 
• ~rtın mükerreren vaki tebligatı z· .l A l Alman mUmeBSilleri M. Mac mak lüzumu hakkında Alman oturmıya mecbur kalacağını 

~~Uz müsbet ve menfi bir ngz fere n QŞfl Donald'ın ayrılırken gördUk- nazırlarının vermelerine intizar hesap etmelidir. Bu kız: sizelde 
ttıceyi iktiran et~:~~ş~i:~.t Londra. ( A. A. ) - Alman leri lutufkirlıktan dolayı min- olunan izahatı ~yit etmektedir. hAkim olur. Butun ailesini tit-

Veg!li Başvekili M. Bnıning dnn ak- nettarhklannı arzetmiıler ve İ Londra, 8 ( A. A.) - M. reten bir kız, kocasını bir 
l'ı W d ı· 1 • yakında lnıiliz nazırlarının bu Brllning ile M. Von Curtius parmagw ı Uzerinde oynatır. 
QU ll K b h · N d" "" ıam zaten ote ıne ge mıı ziyareti iadeye imkan basıl 

''ıemurun a a atı e ırt h t·· lü b tt b 1 öğle vakti kıral tarafından Böyle bir kızla evlenmeyiniz. ve er ur eyana a u un- olacagıw ümidini izhar eylemiş-
~ Orb · k fu ki kt ' t" d k kabul edilmiclerdir. Mumailey- * IJ Ub- angazı azası nu 1 - ma an ım ına e ere apar- lerdir. Chequers projesi hflt-ı y UkalA bir kızla evlenmeyiniz. 
ı1' ~ ı Hikmet Ef. (1928) de tımanın kapısını kapatmıştır. kında fazla tasrihatta bulunu• bima, tehir kıyafetinde idiler. 
ı• t Ulkiye müfettişlerinin gös- Bu esnada Hariciye nazırı lamaz. ~ Saraya girdikleri zaman Böyle bir kız sizin bütün haya-

t)tdikleri }Uzum llzerine ve M. Von Kurtius İngiltere Ha- ic Ç kaygulu ve zihnen meşgul gö- bnlZI ıslah ile meşgul olur. 
•' ~iliye Veklletinin 12 mart riciye nezareti tarafından yerli Londra, 8 ( A.A ) - Mat- rUnüyorlardı. 1914 ıenesind.m Kıravatmızı dilzeltir, rakı içme-

h tarih ve 210 numarala tel- ve ecnebi matbuata tevdi olu- buat ıubesi müdürü Sir Art· beri Almanya hükumeti erki- nizden 9ikiyet eder, evlendik
llı afla verdiği emir üzerine nan reımf topliğ hakkında mur Willert resmi tebliii ga· nından Buckingam sarayına ten ıonra çok sevilen bir 
~ .. Q"akkaten Vilayet kaleminde izahat vermiştir. zetecilere hariciye nezareti kabul edilenler mumaileyhi- kadının bile bile bu mOdaha-
~1ı,_ b S k" t M. Von Kurtı"us, rem~ı teb- aalonlannda okumuctur. Teb· madır. 'il •ulf r. e ız ay mun azam Y ~ leleri tahammülıuzdur. 
~ l'ttte maaşı verilmif. Fakat liğe pek az birşey ili ve ede- liğin kıraatini mnteakıp hiçbir L (~ ) M B 
ç il ı w ·ı · S b b" cegw ini söyledikten sonra lngiliz tefsiratta bulunulmamıt ve ondra, 8 A.A. - . ru· ir · 

.ı y ıgJ verı memış. e e ı h' b' al d l t nı·ng ile M. Curti"us ıaat 8, 18 Her istedigw i ıevin dogruw 
"~ an h b . . - Başvekili ile arkadaşlarının ıç ır ıu e ıoru mamıı ır. 
dnl' .... u ase eı umumıye mu- Miss lsabelle Mac Donald'ın M. Willert aadece, kısa de Londradan, Southamptona olduğuna Vcı her istemediği 
dit l~gUnce kanun hilifı adde- gösterdikleri tamimi kabulü olmakla beraber bir dereceye harekete etmişlerdir. M. Curtiu.s ıeyin fena olduğuna kani olan '•h''· Aldığı sekiz a~hk. maaş ehemmiyetle kaydetmittir. kadar da tarih olan reımi Reuter ajansına beyanatta bu- kızla evlenmeyiniz. Bunlar 
't sına borç kaydeddmış. iki M. Von Kurtius bugUnkU tebliğ hakkında hirşey illve lunarak her ikiıinin de Che- kocalannın itiyatlarına ve hare-
)i:edenberi bu paralan öde- mfişkülita çare bulmak üzere edemiyeceğini ıöylemiıtir. quers mUIAkatından çok mem- ketlerine kadar müdahale 
~Od ~uruyormuş. Bursa nufus muvafık görülen milli ve bey· ir nun kaldıklarını ve orada gör- •e insanı bizar ederler. 
~'lld UrlUğilniln bu mesele hak- nelmilel tedbirler hakkında Londra, 8 ( A.A ) - Che• dükleri bllınil kabulden fev- hanımteyze 
~\t l yazdığı birçok kağıtlara t asri hatta bulunmamı~ ve an- quers' de öğleden sonra cere· kalAde mütebaaaiı bulunduk· ____ ...... g ............. ....... ·~ ........ ~· 

Eğlenceli Bir 
Anket Açtık 

Kızlara Soruyoruz: 
Erkek olmak ister misiniz? 

Erkeklere Soruyoruz: 
Kadın olmak ister misiniz? 

Genç karilerimiz ara
ıında eğlenceli bir anket 
açıyoruz. Ben ıimdiye ka
dar cinsiyetinden mem
nun oJmıyan ve erkek 
olmak istiyen çok kadın 
bilirim. Fakat Doğrusu, 
kadın olmak iıtiyen bir 
erkeğe rasgelmedim. 

Bunun ıebeplerini tah
lll edecek değilim. Yalnız 
erkekler içinde kadınlığa, 
kadınlar içinde erkekliğe 
özenenler vardır. Bunla· 
rın haleti ruhiyelerini bil
mek faydalı olabilir. 

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

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

Gönderilecek cevapları 
bu sütunda neşredeceğiz. 
Karilerimiz içinde resim
lerini de gönderen olursa 
onu da maalmemnuniye 
dercedeceğiz. 

Cevabınızın bir an ev-
vel çıkmasını istiyorsanız, 
yazınızm kısa olmasına 
ve çabuk gönderilmesi
ne dikkat edilmesini rica 
ederiz. 

ATRON KUPONU 
7 

Gazetemizde gelecek pertcmbe 
rtınü çıkacak Patronu bedava al· 
mak i•tlyorHnıx1 bu kuponu ke•ip 
aaklayuu:ı; v• pe'fembeye kadar 
çıkacak kupo;"lan toplayınız. Pat· 
ronlarımızdan pek memuun ola
cak81nı:ı:. 

TAKVİM 
<lU11 !O 1 1- Haziran-931 Hızır 57 

Arabi Rur.11 

24 ·Muharrem-135{1 29- Mayı• - 1347 

vakıt·e:ı:ani-vaıı:ıtt 

GUne~l08.48 4.28 
Öğle , '4.33 12.13 
İkindi 8.33 16.14 

vakıt·ezant·vaaat1 

1.1.:tam 12.-j 19.40 
Yatsı 2.02121. 45 
imsak 6.28l 2 .09 

~ lp verilmemiş. 4 ağustos ca '< mümkün olan bütün va- yan eden mülikatlarda M. lannı ıöylemiştir. dan sonra öğrenilen neticeler 
h da7827 numara ile Şüra- sıtaların kullanması }Azım gel- Graham ve hazine müfettişi Alman nazırlarının hareke- hakkındaki intibalarını pek 
~~revJete hitaben iki nilsha diğini ıöylemekle iktifa etmiş· Sir Seith Ross'un hazır bu· tinden biraz evvel . ~vustur· 11aklıyamıyor ve Fransız matbu-
~a •dan da hiçbir ses çık- tir. lunması çok manidar görillU- yanın Londra sefirı Baron atının vaziyeti tetkik ederek Üskü<larda Salacıkta (Kız 
t.. "rtı\f. Hiçbir suni taksirı· ol- Resmi teblı'g" ı"n Ch q 'd D F ramckenstein gelerek Alman . . . . k .. 

DarUttalimin Bir Konseri 

~ılln .1 b" . 1 e uers e yor. iln umum1 bir plAn na 1 •1 "ddi UlAk tt Panı gazetelerının mez ür mu- kult.si) ismile bir park ve plij !iti ve verı en ır emrı ye- görilşü eceği ümit olunan me· zır an e cı m a a a . 
~t~ g~tirm~kten başka bir selelerden bahsetmesi büyilk bir üzerinde cereyan eden mfiz:a· bulunmuştur. llkat aleyhındc. cephe almış tesis edilmiştir. Yann akşam 
~~kttı ışlemıyen bu memurun merak uyandırmıştır. Bu mese- keratın öğleden ıonra fenni -tc olmalarını almanyanın malcsa- küşat olunacak, Darüttalim 
!\~ kı ne zaman yerine getiri leler. Chequers'de temas edil- bir mahiyet almı., olması çok Berlin, 9 (A. A) - Siyasi dıoa nail olduğu auretinde heyeti tarafından da bir konser 

~~r?==================:-::::=m==em=..:::iş==o=lm==as=a==p=e=k==a=z==m=u=h=t=e=-===m=u=h=t=em==e=ld=i=r.============:::::::::===m==eh=a=f=il=1 ==C=b=e=q=e=r=s==m==ü=li=k=a=l~ın=-===te~l=A=k=k=l=e=d=iy=o=r=. ===============v=e=r=il=e=ce=k=t=ir=.============== 
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SERVER BEDi 
~ıı(} il\n bir tur yaptıktan ı d oynıyacağız:. Sana biraz 
)~~a otele döndüler. Yimek öğretirim. 
~td·I r. Biraz da şarap içmiş- Yemekten sonra bir araba 

1
' Nadire ıordu: ile Nizam tarafında bir köıke 
~ Sen poker bilir misin? gittiler. lçiçe iki bUyllk salon· 
......_ ~~yır. da bllyUk bir kalabalık Yardı. 
~ Ö~enmelisin. Bütün sa- BUtUn balkon kapıları açıl
tt~:tda poker oynanır. Bu mıştı ve Marmaranın ıtıkları 

•eni aötllreceğim yerde gGrilnllyordu. Nadireyl ılyahlar 

giyinmiş biraz ıişman ve gü
zelce. yUzU fazla boyalı, göz
lerinin içi gülen bir kadın 

karşıladı : 

- Nerede kaldın, şekerim? 
Dedi ve onu kocaklıyarak 

öptil. Nadire Nermini gösterdi: 

- Sana cici bir kız: takdim 
edeceğim: Nermin. Bak ne tatlı 
çocuk. 

Sonra Nermine döndü: 

- Nasrullah Paşanın keri· 
meal Atifet H. Ef... 

Nermin biraz şaşırmıştı. Ev 
aabibi onun bir elinin iki par
mağını hafifçe tuttu, ı&türdU 

ve yer gösterdi. 
Hemen Uç dört erkek ye 

bir iki kadın Nadire ile Ner
minin etrafmı almışlardı. 

- Nerede kaldınız? diyor· 
lardı. 

Bitişik salonda bir gramo
fon çalıyor, yüksek sesle l(o-

nuşuluyor, kahkahalar atılı

yordu. Nermin kimsenin yüzüne 
bakamadı. Hafifçe kızarmıştı da. 

Başını önüne eğiyor ve yalnız, 
erkeklerin pantolonlarını, par-

lak iskarpinlerini ve kadınların 
renkli eteklerini görllyordu. 

Nadire onu birkaç klıiye 

dllha takdim etti. Fakat Ner- Nermin kızararak başını 
min, ev .ahibi hanimcfendi- yukarı kaldırdı ve gencin 
elen baıka hepsinin isimler;ni yüzüne daha rahat bakarak : 
unutmuştu. Onun çok ııkılci- _ Öyle mi ? diye sordu ve 
tını gören bir genç hemen derhal şutıu düşündü : 11Çirkin 
Yanma oturdu. Ötekiler Na- ·· l • ü ı ama goz e(ı g ze . n 

!lire ile beraber uzaklaştılar. 
Cenç devam etti: 

Genç Nermine sordu. 
- Biraz benziyorsunuz. Fa-

- Nadire Hanımın aktaba- kat ben sizi bir yerde daha 
sı mısınız? gördüm gibi .. 

- Hayır.. Genç hahrlamıya çalışıyor-
Nermin yan gözle gencin du. Epey düşündü: 

yüzüne bir baktı, sonra göz- _ Siz Türk ocağı balosun-
lerlni yine önüne iğdi. ı da bulundunuz mu? Tarabye-

Genç dedi ki : de? 
- Biraz benziyorsu;..11z ona. ı (Arkası var J 



' Sa • 

Bugünün Meaelelerinden 

Kuruçeşmede Kömür Derdine 
Bir De Petrol Derdi inzimam Etti 
Kuruçeşme hakkında yap- J rinden mu'ul olanlar için bir ve mea'aliyetlerlal pyri mld

tığımız neşriyab takip eden kara lekedir. Belediye lktuat rik belediyeciler elinde vatan
karilerimlzden biri bize dtbı Veklletine atfı aellbiyet ile dqın aıhbat ve bayab bula 
b!I meaele hakkında m~.hi~ &1la mea'uliyetten kurlulamaı. obnamalıchr. 
hır JDektup ı.Snderdl. ~ız Her hangi makam aellhiyeltar Belediyeala, KuruÇetllleHI .. 
bu mektubunda derdın b~- olursa olsun Belediyenin se- rln duçar oldufu yeni bir ku-
langıcmı anlatmakta ve geçır- • ' , . te iftirald daha Yardır. 
diği safhalar hakkında dama- llbıyet Ye mes uliyeti evlldır. Neft Sendikaba Sarraf bu-
IUmat vermektedir. Bu itibarla Çtınkn balkın sıhhat vo hayatt nunda tem ettiif benzin n 
mektubu aallhiyettar makam- mevzu';\ b~hls olan bir mese• petrol ihraç iakele.t " teni 
ların nazari dikkatine vazedi- leye hıç bı~şey taka~dftm ede- merkezi mahallede yeni bir 
yoruz: mez. Belediye kendıne mevdu belldır ki balkın bunun için 

Efendim, vazifenin ehemmiyetini idrak yapbiı pklyetlerf dbıliyee 
Kuruçeımenin başındaki ka- edene meram ve karannı el- olmalDlfbr. Ya. aandık fU 

ra beli için çok candan neş- bette herhangi bir vekllet depo etmek Dzere aldığı mll
riyabmzı tükranla takipediyo- kabul eder. aaadeyi alabildijine t.&ir ede
ruz. fktısadi noktai nazar da an- rek Neft Şirketi ylslerce toa 

Kuruçeşme kömürleri, lstan- laşılmıyacak. ve anlablamıyacak meYadcL m&fteileyl çıkarbp 
bulu ilk tqriflerinde, Gazi bir keyfiyet değildir. lngiiis ve bOf&ltmaktaclır. Belediye elia
Hz. nin naıan dikkatlerini Rua k6miirlerile mi Pireye Uma- deki nizamnameyi anlam&llllf 
celbetmiş. O zaman yine aynı nıoın altında kalmamıya çalıta- mı ki bu faciaya g6z J111DUJor?1 
Belediyenin büyük bir rüknn, cağız? Kuruçeımeden kaç ec- Açık dubalardan, mot&ldrden 
depolann ıeddine iktısadi b k 
mahzurlar dolayiaile imkin bu- ne i vapuruna ömilr veriliyor, mllteaaddit Yeaait Ye hortum-

Tltrk k6mürlerinin mikdar ye larla Ue benzin ve petrol 
lunamadığı cevabım vermiı. mahalli sarfını tetkik, ve mu- alınıp boplblmakta, kaplara 
Şimdi tekrar iktıaadi sebepler kayeseaini teabit ettiler mi iri konmakta, açıkta lebimlen
IÖyleniyor, ve İf lktısat Vekl- büyilk miW bir menfaat namı- mektedir. 
letine atfolunuyor. Neft ş· k ti · p L-na koca bir k6...n- kurban ır e nm e11emoo 

Belediye en evvel sıhhat r- d haf · 
meseleaini dilşünecektir. Bir edilmesi için bir sebep bulamı- pazarın a if tertip bir tesı-
tek vatandaş için her medeni yorlar? Kuruçeımede Tllrk kö- ıab vardı. Orua ameliyeler 
memlekette neler yapıldığını, mürclllerinin birer birer söndll- için tehlikelidir diye Kuruçq
dUnya ıuun ve tarihine vakıf ğü bir emri vakidir. Orada en meye nakletmifler. Kmuçetme
olanlar pek iy bilirler. lngilte- bUyük depolar Rualarmdır. Bil- lllerin zaten bahb karadır, hir 
rede kömür amelesi, maden- tlln bu kömürleri de hemen in eVYel tutuşup aabut olsun-
lerden asgari iki mil mesafede münhasıran Yunan vapurlan lar diye reva görtllen bu 
lakin ediliyor. Bu amele ki toprağımıza boıaltmaktaclır. 1 tecavGz cldden nakablll ta-
bayatı kömtırcülükte ıeçiyor. Evet hakikat arzettiiim gi- bammilldtır. 

1 

Fakat belediyeleri temiz ha- bidir. Bu hakikatı lktısat Ve- Yabancı petrol ve benzini-
vaya ihtiyacı nazarı itibara kAletine bildirmelidir. Aksini nin evler aruaada, açakta binbir 
alarak amelenin istirahat za- iddia gtUünçtllr. Hill iktıaa- tehlikeli ameliyeler yapılarak 
manını kömür mıotakasından dl sebeplerden balıaedenlerin teniine mllaaade etmek te mlllt 
uzakta ıeçirmesini temini ken- maksatları cidden anlqılamaz. iktıaat kay111ı ile midir der-
disine vazife biliyor. Saik ne oluna olmn vazife ılnb? * * 

İstanbul Belediyesi, depola-
lann daha mOnasip bir yer 
bulununcıya kadar Kuruçqme 
mmtakuında muvakkat bir Resminizi Bize Gönderiniz, 
uman için devamım kabul 
etmiş, ve bu hususta bazı mu· 
karrerat ittihaz etmiş. Ezcftmle 
depoların, tahmil tahliye ve 
karıştırma ameliyeleri esnaaan
da, kamilr tozlannı dışan 
sızdırmasına mani olacak tarz-

* * . * 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Beykozlu Osman Ef. Sa

mimi ve mü-
tevazıdır. Ala-

da kapattır.imasını, kömürün 
vapurlardan tazyiki hava ile ya gelmez, alı-
ve hortumlarla alınmasını tart nır ve kızar. 
koymuş. Buna zamimeten de Şahsını alika
Kuruçeşmeye yalnız Tilrk kö- dar eden me

sailde ataktır, 

asabiyeti de
vamsızdır. Ça
buk mllteeuir 

miirlerinin iddibarına müsaade 
etmiş. Bu karar verileli iki 
ıeneyi geçiyor. Hani tatbikatı? 
Muvakkat bir zaman için den
miş. iki sene muvakkat bir za-
man mıdır? Kuruçeşmede olur, kapıbr. 
Türk kömürleri yüz.de on nia
betinde bile değildir. Rua ve 
lngiliz kömürleri vardar. Bu, 
beran ispat edilecek bir key
fiyettir. 

Fotoirafııun dercini arzu etimyor 

S. Yelcta S.g: Herşeye ka· 
rışmaz gibi görllnine de mll
tecessistir. Cesareti medeniye
sini israf ve menfaatlerini ihmal 

Osman Kalfa 
bafhdır . iyi -
likleri unutma
dıiı kadar da 

· fenalıldan u -
nutmu, iğbl
ran kin ıek
linde devam 
edebilir. Tut-
tuia iti yan
da bırakmaz 

ve çahfmaktan 
yorulmaz. 

Ef. ı Atır 

F'etojr'afuua derclal .na lıtmt1• 

/.,k Eftmdi: MOtereddit Ye 
kısmen möte~ebhimdir. Az 
itimat eder. Menfaatlerini ve 
samimiyetini israf etmez. Mn
cadeleci ve gürllltilcD dej'ildlr. 

" SON POSTA ,, NIN 1 
YENi IOSABAKASI 

2000 ~=;:::: 
Dünyayı Kimle 
idare Ediyor. 
ROFESÔR JORGA 

Romen MilU Çiftçi Fırka-
11nın Reisidir. Uzun mlddet 
iktidar meYkiinde kalan Brat 
yano biraderlerin Liberal 
partiaine muarız kahmt ve 
Milli Köylll Fırkaamın Reisi 
M&y6 Mauyu ile birlikte 
Kıral Karolun avdetini temin 
etmiftir. Fakat intihabat 
arfesinde K6yltl fırkuma 
iltihak etmemİf, ekalliyette 
kalmıt, faal fırkacılık haya
bnda mleair olamamıya 
bql&mlfbr. Maamafib Roman 
yamn beynelmilel 8İyuetinde 
daima bir koz olarak tellkki 
edilmektedir. 

Müsabakamız 
40GünDevam 

s Edecektir. 

Dünyada Spor 
Bologue, 8 (A. A.) - Fran

sa ile ltalya arasında yapılan 
atletizm mttsabakalannda f tal
ya 78 ve Fransa da 69 puvan 
alm11lardır. 
, Boks Şampiyonluğu 

Şlkago, 8 ( A. A.) - Orta 
siklet boka cihan tampiyonu 
Mu Roaenbloom kendiaine 
meydan okuyan bir rakibe 
kartı bu unvanmın nizami 
mlddet zarfında mldafaa et
mediğinden boka federasyona 
orta tiklet boka cihan pmpl
yonluğunun mllnbal olduğunu 
ilin eylemiftir. 

Roma MUklfatı 
Roma, 8 ( A. A.) - Roma 

bOytık otomobil mllkifabm 
Maserati kazanmışbr. Muma
ileyh saatte vasaU 152 kilo
metre 321 metre ıtlratle 260 
kilometreyi 2 ıaat 34 dakika 
ve 32 saniyede katetmiftir. 

Y antta sabık Efgan kıralı 
Emanullah Han ile M. Muolini 
ve kesif halk kntlul hazar 

Huiraa 11 

Sinemalar 

GLORYA 
Fennea han.lanclınlan yeglıı• aalondur. Bu hafta cumarteıl 

,.On8 ıon matinesine kadar 
JEAN ANGELO •e DOLL Y DA VIS 
"'Plrand.Uo'aun me9bur eaerlndea muJrtebe• 

S O N N i N N i filminde 
Y u Ratlan: 30 - 40 - M localar 200 kul'Uf 

~....--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

BORSA 
l.tanbul 9 Haziran 1931 

- Kapanan flatlu -

NUKUT 
ı.t.u. 
Doa. Alll.oıa. 
ıo Frak Pruas 
• Llnl ltaıya• 
20 Frull Belçika 
ıo Dralual Yuau 
ıo Fraals l..tçre 
ıo Lffa hlpr 
1 Florba Felemealı 

• ICorom ÇelııosJoyak 
1 Şllla A.....turya 
t Ray~aark Almuya 
1 Zelotl Lelalataa 
•ı.eya. ... ,. 
10 Dm. Y-co.layya 

1 ÇenoJMf SoYyet 

KAMBiYO ....... 1 1.t ... 11. kurut 
Nly. 1 Tllrk llraa dolar 
Puta t Tlrk liram Frank 
lılllbo 1 • • Liret 
Brebel ı • Beli'• 
Claene 1 • Frank 
Sofya 1 

" .. Leva 
Am..terdam 1 T. " Florla 

1030,50 
210,SO 
166,SO 
222,50 
116,-

54,25 
113,30 

S0,25 
83,00 

123, so-
3'1,SO 
S0,-
22,SO 
~.2s 
7S,2S .-

1031}-
0,47 28-

ıı 'so 
9 2 23 
S39,- ı 
2 43,S9 

63,10 
l 17,SO 

Tiyatro Ve Sinemalar 

Al.KAZAR - S.nıerl Kıral 
ALIMDAR - Ôldtlrea adam 
A S R 1 - Çılp dana&ı 
ARTlsTIK - Uautaıyan kadul 
llTUV AL - Kadın arzusu 
!LHAMRA - Şekerim 
l.K L B R - Yunan Tiyatro T,,.,., 
l'RANSll - Yunan Oporetl 
GLORY A - Son ninni 
M A J l K - Top ateşleri altında 
MELEK - Çapkın pren• 
MiLLi - Aık ırocelerl 
FERAH - Naılt B. temalll 
OPERA - Efkıya güzeU 
ŞIK - Seraerl Karal 

iş Arıyor 
Musunuz? 

Gazetemizin ucuz ve 

küçük ilanlanndan isti-
fa de ediniz. 25 kurut 
sızı işsizlikten kurtar-
abilir. 16 kelimelik bir 

ilan 25 kurup 
Madrlt 1 Tar Uraa Peata 

4,91,50,- ı BerUa 1 • Mark 1,99,-,-
VarfOn 1 • • ?dolt 4,29 SOi'' POSTA 

Blkr .. • Ley kmut 79,37,- ~ a .. ,. 1 ~ kurut 1088-

----~------------···----------~~-

Ayn t raht Takımı 
Dün Geldi 

lB•t tarafı 1 inci sayfada ) 

Buraya gelirken yolda kartı· 
lqtıiı takımlardan Beogradeı
kiyi yenilmiı, Bulgarlarm iki 
takımını da yenmiştir. Beogra
deakiyi biz mağlup ettik. Fa
kat llç muavini ba~ka klüpler
den almmıt bir Beogradeskiyi 
yendik. Ayni takımın kendi 
memleketinde kazandığı neti
celere bakılına bize mağlup 
olan Sırp takımına bir mazeret 
bulmak kabildir. 

Biz 8ulÇ(arlula da çarpışbk. 
Hem tarihi tazedir. Onlan ye
neınedik. Bu noktadan ara
mızdaki umumi kıymet farkının 

pek bllynk olması lazım geliyor. 
Alman takımmm en ziyade 

göze çarpan kıymeti gençliği
dir. Filhakika bu takım, yirmi 
beıten, on yedi yaşına kadar 
oyunculardan tqkil edilmiştir. 
Alman milletinin disipline ria· 
yeti maldmdur. Genç ve idman
lara riayetklr bir takımın ıürat 
Ye nefeai iyi olmua lazımdır. 

Buna mukabil bizimkilerin tecrü
beleri, oyuna vukuftan faz.ladır. 

onların fltll81 ziyade g~~! 
yor. Cuma günkü oyun~ 
takımmın hakiki ölçiisünll ~ 
mese bile bir fikir edineb 
memize l'ardım edecektir. 

Aytraht, biziın için bir t,. 
raftan dikkate şayandır. • .J,. 

Son seneler zarfında şeoı• 
mize gelen ecnebi takuııl~ 
içinde hiç Alman takılll 
görmedik. Bu itibarla cuma ~ 
kil maç ayrıca şayanı dikk•1'""'' 

Lik Ve Şilt Maçları 
fstanbul Futbol Heyetin~: 

12-6- t 93 t tarihinde icra e 
1
,,. 

cek Şild ve ikinci takııP 
Final maçlan: t 

Beşiktaş - F enerbahç• ,,,. 
11,30 Hakem Nuri Bey t 

Anadolu - lstanbulspor .,., 
t 2,30 Hakem Necmi Bey ,; 

Süleymaniye-F enerbabço 
14 Hakem Şahap Bey '6 

Beşiktaş-Vefa saat ıS. 
Hakem Sait Sallhattin Be~ 

Galatasaray - Kumkapl ~· 
maçı 14-6-1931 pazar ti" 
saat 16 da bqlıyacakbr·. 
kem Sait Sallhattin Beydit• 

==========================::ıc===========~======================-======================~ 
hım bir tiirltl anbya111•~ 
gayet milbim bir kavga .,~ 
mıştı. Bu dahili kavgalar ~ 
düşman barekitmdaıı •" 
fazla nznyor ve hazan w-l?çi' 
phsiyeme kapılmamak ~1' 
cebri nefis etmiye aaec 

KömDr depoları Kuruçeşme
liler için bir kara beladır. Fa
kat belediye için, şehrin işle- bulunuyordu. Nadiren boZUfW'. 

etmeLSessizce çalışır, nümayifkl
rane hareketlerden mOcteniptir. 

Bu noktai nazardan bakıhr-
1&, ferdi kabiliyet itibarile bi· 
zba, cem'i tefe'fYUk itibarile 

INGILIZLERI~ YAKIN ŞARKTA 

CASUS TIŞKiLATI 
- Yazan: Makenzie -

olan bir kardeıini işhat ederek 
bu ihbaratın ne kadar asılsız 
ve garezkirane olduğunu ispat 
etmişti, Meseleyi ben de biraz 
kurcalamış ve itin esasının 
ıantaj, yani zavallı vapurcudan 
para sızdırmak olduğunu an
lamıştım. Bunun llzerine W eirl 
tekdir etmiştim. Fakat Wein 
emrime itaat etmeyip Clarenae 
Ue elele vererek bir mllddet 
daha bu zavalla vapurcuyu 
laaiy.. tuip etmiye devam 

No. 51 

etmişlerdi. Clarence' m yolcu
lannı kontrol etmekte olduğu 
bir vapurdan bana yazdığı 
teskareyi bu mUnasebetle ay
nen dercediyorum. Ne entirika
lar döndUğünU göıterdigi için 
haylı enteresandır. Minotauroa 
vapurundan. 

Muhterem kapiten Zed 
Sizi rahataız ettiğim• mll

teeuirlm. Bundan bet hafta 
evvel Pirede bir Yapur acea
Mlltlade phpa .. kltlptea 

1 aize bir mektup ıetirmittim. 
Katip bu mektuhancla kendi· 
eine oa bba lira verllditl tak· 
dircle laaUtered• bulunaa bir 
Yunan firması b•klnwda ifta
atta bulunmayı taalıhlt etmlf
ti. Emriniz veçbile meseleyi 
olduğu tibi bırakmq Ye kl
tiple bir daha gariifmemiştim. 
Fakat ıimdi P vapura gel
di ve Cavourla g6rilftilibl 
ve Cavourun kendiain•ı "Galiba 
Clarence ile elele verdiniz, 
para aızclıracabınız,, dediiüıi 
t6yledL 

Vaktim olmut olsaydı bb
sat gelir Cavoura verilecek 
cevabı verirdim. Anlqılan kea
dt.f de para mukabili bu Yu
D&D mlluaeıotlul maaum ,a,. 
_...,. çallpyor. l.ett. ... 

ıeleyi tahkik buyanınua •e 
bllttlll tafaillbm bilen P .oha m .. 
lftmatına mllracaat ecliDIL Be
nim bilditim blqey Yara&, 

o da aaubWrin gayet namusla 
bir pnç olduğuna Ye mevsaa 
bahis Yunan mDeueaeıine de 
harp vergiıi] vermemek için 
btlkfımetimizi iğfal etiğidir. 

Azametli dostumuz Cavoura 
verilmek lizere bir tezkere 
lefediyorum. Geçen gün ıun
dan bundan tiklyet etmememi 
emretmiıtiniz. Ve ben de 
memnuniyetle bu emrinize mu
bıvaat etmiftim. Fakat C.You
run bu ltbamlan arbk her 
ttırlO tabammtll budutlaruu 
aımııbr. V a1ur ..Uanclıfı •• 
kalem de fena oldut için 
.. ..... ,. .... af ,... 

Hlirmetklnrus 

Clarence 
C.Yourua bu iıteki sureti 

harekeli onun seciyesine canlı 
bir misaldir. Yalnız iftira 
edilen mtıuaeaenln masu
miyetini ispat etmekle kal-
mamıf, ayni zamanda mtlf
terilerle de uğraşmaya kalkıt
mlfb. Fakat bunda bir hatuı 
ftl'dı. Onutuyordu ki bizim 
yazifemiz kababatlıyı cezalan
dırmak deiiJ, hakikati tevsik 
etmektir Diier taraftan ara· 
mızdakl ufak tefek kaYgalarm 
da eaaaı vazifemize sui tem 
ettitfni akhna getirmiyordu. 
Ah o entrika ve mukabil en
trlkalarlDaha ıonralan Cavoar 
U. Tacker arumda .. ..b .. 

ediyordu. t ti' 
Bundan maada teıkill ,,. 

Yesall ettikçe kendi deree:,,. 
de bulunan arkadatlat ~·bir-' 
kançhk, mafeylderimde ıib_,,t 
Ye madunlanmda da LP'ti' 
eaerleri 16rtıyorduaı. 
bulunan kimse yoktu- 'f' 

Kendimizden olaolat _,, 
teıkilitın heYeıli tar~1ylt
yahut ta onun amaııaı' bil tf 
tan idi Ye bu iki 11ıa, ~ 
beDim llurimde teaıer _,) 

(Ark ... f 

• 
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'rAPU SENETLERiNE GÖRE MERHUNUN SEMTi MEŞHURILE CiNS VE 
MiKTARI DÖNÜMÜ VE HUDUDU VE BORÇLUNUN iSiM VE iKAMETGAHI 

"'-1ee. c Balmkly bdt.W karyealnden Aziz Pehli•an bin Mehmet 
atanın 17-11-336 tarihli ve cedit 321 Ye 375 numaralı 
tapu aenedlle uhdeıinde mukayyet mezldir karyede klin 
atik 12 dlnllm iki eTlek cedit 3 d6nDm 21 evlek 5'1 
aqın mlktannda hududu .. rkan çalılık garben cenuben 
aut yolu fİmalen Halil çavUf tarluile mahdut tarlanın 

• tamam• ft Jiıa• ayni tarih ft cedit 167 ve 228 numarala 
tapu 1e11edile uhtesinde mukayyet mezkiir karyenin Fat
maç8fm•ai me.künde klin atik 21 d6nllm 2 e\'lek cedit 
f dinim 22 evlek 65 Ufın miktannda hududu fUkan 

. çahlık garben cenuben Sırtyolu ıimalen Halil çavuş tar-

. !asile mahdut tarlanın tamama ve ylnle mart 321 tarihli 
tapu senedile uhtesinde mukayyet mezkôr karyenin Met
ris tarla mevkiinde kAin atik 4 dönilmü havi hududu 
earkan dere garben cevizlik flmalen çınar ağaca cenuben 
bayır ile mahdut tarlanın tamamı ve yine mart 321 ta
rihli tapu ıenedile uhteaintle mukayyet mezkür karyenin 
T efnelik mevkiinde klin atik T d&nümü havi hududu 
..,.kan Ayayorgi garben ılnuden eenuben pırnallık ile 
mahdut tarlanın tamamı ve yine mart 321 tarihli tapu 
senedile uhtesinde mukayyet mezkôr karyenin Çukurluk 
mevkiinde kAin atik ıa d&n&mü havi hududu ıark&n 
Paşadeğirmeni yolu garben fundalık fimalen Mehmet B. 
tarlası cenuben Etem ağa tarlasile mahdut tarlanın ta
mamı ve yine ayni tarihli tapu aenedile uhteainde mukay-
yet mezkur karyenin Papazotlu a-eçidi mevkiinde kain atik 
alb dönümü havi hududu ıarkan HuibeH. tarluı garben 
Hnseyin ağa varisleri tarlası ılmalen Bayır cenuben Ana
dere ile mahdut torlanm tamaım ve yine ayni tarihli tapu 
ıenedilo uhtesinde mukayyet mezkar karyenin Metris 
mevkiinde kilin atik 6ç buçuk dlSnOmO haYi hududu pr
kan garben ıimalen Panıallık cenuben Barutane yolu ile 
mahdut tarlanın tamamı •• yine ayni tarihli tapu 
aenedile uhtesinde mukayyet mezkAr karyenln Metris 

' mevkiinde kAin atik Dç buçuk dlSntımn havi hududu 
tarkan garben şimalen Pırnallık cenuben Barutane yolu 
ile mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu 
ıenedile uhtesinde mukayyet mezldU karyenin Fatmal 
çeşmesinde kain atik altı d6n0ml1 havi hududu farken 
Dere •e Sotiri garben Şamlar yolu timalen Dere cenu
ben Şamlar yolu ile mahtut tarlanın tamamı Ye yine 
ayni tarihli tapu senecllle uhteainde mukayyet mezkfır 
karyenin Papazoğlu me•kiinde kAin atik 4 d4nGmU havi 
hududu şarkan garben tlmalen cenuben Çalalık ile mah
dut tarlanın tamamı. 

110 Şilenin Karamandıra karyesinde Emin Ağa hafidi Hüseyin 
bin Hüseynin 3-6-317 tarihli tapu ıenedile uhdesinde 
mukayyet mezkur karyenin Karamanchraıı mevkiinde klin 
atik 400 zira cedit 229 arım miktarında hududu prkan 
Ali garben sahibi senet fİmalen İsmail cenuben tarik 
ile mahdut bahçenin tamamı ve yine ayni tarihli tapu 
ıenedile uhdesinde mukayyet mezkür karyenin tutu tar
lasında klin atik 5 d6nllm cedit 1 d6nllm l 20 evlek 96 

, arşın miktarında hududu fUUn Hacı Oıman garben 
Molla Hasan şimalen cenuben Kara Mıstık tarlasile mah-

1 dut tarlanın tamamı •e yine ayni tarihli tapu aenedlle 
uhdeıinde mukayyet mezk6r karyenin K6yiçi meYkifnde klin 
atik 1 dönllm cedit 9 evlek lg UflD miktannda hududu 
ıarkan yol guben dere timalen Ali cenuben lbrahim Ue 
mahdut bahçe yerinin tamamı " yine ayni tarihli tapu 
ıendile uhtesinde mukayyet mezk6r karyenin K6y1Çl 
mevkiinde klin atik 1 d6nlm cedit 9 eTlek 19 UflD mik
tarında hududa fUW yol av'*' dere tlmalen All cenu.ben 
lbrahim ile mahtut bahçenin miUk etcarıma tamamı ve 
Jine ayni tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mez
ktr karyenin Çalalbumu meYkilnde klln atik 1 d&nnm cedit 
9 evlek 19 UfU1 mlktannda hududu tarkan Bayram rarben 
Nikola fimalen cemıbea AH ile mahdut tarlamn tam•mı 
•e yine ayni tarihli tapu aenclile uhd•lade mukayyet mez
hr karyenin Çakılburna mevkimde k&in atik 1 d&ntım 
cedit 9 evlek 19 artın mlktannda hududu flU'kan Haca 
Ömer ıarben Ali fimalen GGlten ojlu cenuben yol ile 
llıahdut tarlanın tamamı Ye Jine ay ni tarihli tapu se
lledile uhdealnde mukayyet mezkiirl karyenin K6ybacağı 
llıevkiinde klin f atlk 4 d6allm cedit 1 d6nllm 11 evlek 
"17 artın miktarında hududu ıarkan tarik garben 
•akıf tarla olup ftbu bahçe yerine ıimal 
cihetinden bir hatve mesafesi olduğu ıimalen cenuben 
Mustafa ile mahdut bağ yerile mülk kerumunun tamamı 
•e yine ayni tarihli tapu ıenedile uhdesinde muakayyet 
llıezkfır karyenin iskele mevkiinde kAin atik 2 döntım 
Cedit 18 evlek as artın miktarında hududu ıarkan Muı
lafa garben StUeyman timalen yol cenuben dere ile 
llıabdut tarlanın nısıf hiueai ve yine ayni tarihi tapu 
'-edile uhdesinde mukayyet mezkt\r karyenin kaya 
'1tında kAba atik 4 d&nllm . cedit 1 d6nUm 11 evlek 77 

..... N-. 

arşın miktannda hududu prkan lımail ıarben dere tlma
len Mustafa cenuben kaya ile mahdut tarlanın aı.af laluai 
Ye yine ayni tarihli tapu ıeneclile uladeaincle mukayyet 
mezkôr karyenin Hasan yenide klin atik 6 d6nlm cedit 1 
cl6nlim 20 evlek 96 artm miktannda hududu ıarbn 
Süleyman garben Oaman ıimalen dere cenuben yol ile 
mahdut korunun D1llf hiueai ft yine ayni tarihli tapo 
ıenedile ubdeıind mukayyet mezkir karyenin kaya altmcla 
klin atik 4 d6ntim cedit 1 dönilm 11 evlek 77 arfın 
miktarında hududu şarkan garben İbrahim timalen cenu
ben yol ile mahdut korunun mııf hissesi ve yine ayni 
tarihli tapu senedile uhteainde mukayyet atik 4 d6nilm 
cedit bir dönüm 11 evlek 77 UJln miktannda komaun 
m11f hissesi ve yine ayni tarihli tapu aenedile uhteainde 
mukayyet mezk6r karyenin sup tarlada klin atik 5 
cl6ntim cedit 1 d6ntlnı 20 evlek 96 artın miktarında 
hududu tarkan Emin çaVUf ıarben Süleyman tbcalea 
cenuben yol ile mahdut korunun nwf hiueai ve yine ay:ıi 
tarihli tapu senedile ubdeainde mukayyet mezk6r karyenin 
•ıvacık deresi mevkiinde kiinatik 15 d&nOm ecedit3 dlSntlm 
12evlek 89 arşın miktannda hududu ıarkan Mustafa garben 
lımail timalen cenuben yolile mahdut korunun nasıf hissesi 
ve yine ayni tarihli tapu senedile uhde.tinde mukayyet 
mezkur karyenin çayırlar mevkiinde klln atik beş döilllm 
cedit bir dönüm yirmi evlek 96 artın miktannda ıarkan 
Keskin oğlu garben Haci Ali Efendi ıimalen Oruç oğlu 
cenuben Aydın oğulları ile mahdut tarlanın nısıf hissesi 
ve yine ayni tarihli ve aı rakam ebvaplı tapu ıenedile 
uhdesinde mukayyet mezkdr karyenin Batak ıhlamur 
mevkiinde kiin atik dört dannm cedit bir döntım on bir 
evlek 77 ar11n miktarında hududu şarkan garben ıimalen 
cenuben yol ile mahdut tarlanın nısıf hissesi ve yine 
ayni tarihli ve 34 rakam ebvapla tapu aenedile uhdesinde 
mukayyet mezkiir karyenin Derebaşı mevkiinde kain atik 
3 dönüm ced_it bir Clfnüm 2 evlek 57 artın miktannda 
hududu ıarkan Mustafa garben f.mail fimalen cenuben 
yol ile mahdut tarlanın nisıf hissesi ve yine ayni tarihli 
tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mezkur karyenin 
Uzun parça mevkiinde kAln atik 3 dönüm cedit bir 
d6nllm 2 evlek 57 arıın miktarında hududu tarkan 
lbrabim garben Koca lbrahim oğlu timalen cenuben Hacı 
Osman tarlalari ile mahdut tarlanın tamamı. 

206 Bakırköy Safra karyesinden Usturumcalı Hasan oflu Arif 
1213 Eefendinin 4 - 1 - 341 rta'i-ih ve [atik a numaralı tapu 

aenedile uhdesinde mukayyet mezktir kaiyenin Bezirgin 
Bahçe mevkinde kain atik 4 dönüm iki evlek miktarında 
hududu tarken Ziraat mektebi tarlalara garben Ali 
Osman ve Etem ağaların tarlaları pmalen Oıman Ef. 
tarl.ası cenuben Mehmet Ali oğlu Mehmet tarlası ile 
Mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni tarih ve atik 1 

numaralı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet mez.kfir 
karyenin Çekmeceyolu mevkiinde klin atik 9 dönftm 
2 evlek miktannda hududu tarken Hftseyin oğlu Mustafa 
tarlası garben yol ıimalen lbrahim oğlu Osman tarlası 
cenuben Mehmet Ali oğlu Mehmet tarlaaı ile mahdut 
tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli ve Atik 3 numaralı 
tapu aenedile uhdesinde mukayyet meıkt\r karyenin 
Kapanarya mevkiinde kAin atik 6 d6nÔmü havi hududu 
ıarkan O.man Ef. tarluı a-arben Mehmet Ali 
otlu Mehmet tarluı tfmalen tarik cenuben Kapa
narya arazisi ile mahdut tarlanın tamamı ve yine 
ayni tarihli ve atik 5 numaralı tapu senedile 
uhdesinde mukayyet mezkur karyenin Ayastafanos toıesi 
mevkiinde kain atik dört dön6m iki evlek miktarında 
hududu prkan tariki im rarben Florya araziai timaJen 
Mehmet Ali oğlu Mehmet tarlası cenuben lbrahim oğlu 
Osman tarlaaile mahdut tarlanın tamamı ve yine ayni 
tuihll Ye atik 6 numarah tapu aenedile uhdesinde mu
kayyet mezkUr karyenin Halkalı yolu mevkiinde kiio atik 
10 dönOmU havi hududu tarkan Halkalı tariki garben 
Ahmet oğlu Abmedin tarlası tlmalen Mehmet Ali oğlu 
Mehmet tarlası cenuben lbrabim otlu Osman tarlası ile 
mahdut tarlanın tamama. 

~ Bakırköy lkitelli karyesinden Cambaıotlu Mehmet ata 
1211 oğlu Riza Efendinin 16, 1,326 tarihli ve 66 rakam ebvablı 

tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkQr karyenin Gü
selce dere mevkiindo kAin atik 7 dönüm cedit 2 dönüm 
14 evlek M arşın miktannda hududu ıarkan su akıntısı 
Ye fundalık garben cenuben Anadere timalen Y apılıya 
aiden Fener yolu ile mahdut tarlanın ınlns hissesi ve 
yine ayni tarihli ve 68 rakamı ebvablı tapu senedile uh-
desinde mukayyet mezkm karyenin Kanlıçeşme civarı 
Kulaksız tarla mevkiinde kAln atik 16 dönüm cedit 5 
d6nllm 22 evlek 8 artın miktannda hududu prken Et· 
hem ye Kahvec:i Ömer ağalar tarlalara rarbea Saakmtw 

f tu .. Ne. 

f fimalea Ethem ata tart. De mahdut tarlama ılllh 
lıiSIMİ ft yine ayni taribll ft 187 rakam ebnblı tapu 
aenecllle uhdesinde muka11et muktr karyenin lkipınar 
Şifmantepe bqa meYlabade kain atik 18 dönllm 8d evlek 
miktarında hududu prken cenuben aahibi senet tarlaal 
garben Ardıçlık fimalen mer' a ile mahdut tarlamn sllllla 
hissesi Ye yine ayni tarihli ve 67 rakamı ebvaplı tal>u 
ıenedile uhtesinde mukayyet meıkör karyenin lkipınarda 
lmamraın mevkinde kain atik 7 dönilm 2 evlek miktannda 
hududu şarkan Ethem ağa ve sahibi senet tarlalan 
garben şimalen mer'a ve Topal Hüseyin vereseal 
tarlası cenuben sahibi aenet tarluı ile mahdut tarlanın 
sülüs hissesi ve yine ayni tarihli ft 14 rakam epvaplı 
tapu senedile uhteslnde mukayyet mezkfir karyenlıı İki
pınar mevkimde kiin atik 12 döaGm cedit 4 dön Dm 1 O 
evlek a 1 Ufln miktannda hududu prkan ardıçlık gar ben 
cenuben dtçtl patikası tfmalen aahibi 8ellet ve Emin ağa • 
•erueai tarluı ile mahdut tarlanın snlils hissesi ve yine 
ayni tarihli ve 308 numaralı tapu ıenedile uhtesinde mu
kayyet mezkOr karyenin Gnzelcedere mevk.iinde kain atik 
8 döntım cedit 18 evlek 38 artın miktannda hududu şar
kan cenuben Şamlı yolu garben Anadere şimalen su akm
tw ile mahdut tarlanın ılil&a hissesi ve yine ayni tarihli 
ve 15 rakam ebvaplı tapo senedile uhtesinde mukayyet 
mezkOr karyenin Güzelcederede Üçköse tarlasa mevkiinde 
kAin atik 10 dönüm cedit3 dönüm 16 evlek 93 arşın mikta
nnda hududu ıarkan timalen Anadere garben kahveci Ömer 
ağa ve Aziz çaVUf tarlalara cenuben lsmail ağa açması 
ile mahdut tarlamn anlüs hiaseıi ve yine ayni tarihli ve 
61 rakamı ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukayyet 
mezldlr karyenin Salkımsöğlit mevkiinde kiin atik 13 
d6ntım 2 evlek miktannda hududu şarkan Anadere ve 
Haydar ağa veresesi ve Nazif ağa tarlaları garben Aya
yorgl karyesinden gelen sırt yol ve çalılık şimalen Kara
kayalıkta Musa oğlu Ahmet ağa tarlası cenuben sahibi 
ıenet tarlası ile mahdut tarlanın sülüs hissesi ve yine 
ayni tarihli ve 9'l rakamı ebvaph tapu senedile uhdesinde 
mukayyet mezkür karyenin karye civarında Y eldeğirmeni 
mevkiinde kain atik 15 dönüm cedit 5 dönüm 12 evlek 89 
arşın miktarında hududu şarkan cenuben tarikı im şimalen 
Nuri Bey ve Ülfet H. ve lbrahim ağa veresesi tarlaları 
garben topal Hüseyin ağa ile mahdut tarlanın sül6s hissesi 
ve yine ayni tarihli ve 29 rakam ebvaplı tapu senedile 
uhdesinde mukayyet mezk(ir karyenin çınar mevkünde 
kiin atik 3 dönum 2 evlek miktannda hududu şarkan 
Aziz çavuş tarlası garben ıinıalen Etem Ağa hemşiresi 
Ruveyde H. veresesi tarlası cenııben su akıntısı ile mah
dut tarlanın sülüs hissesi ve yine ayni tarihli ve 59 rakam 
ebvaplı tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkfır kar· 
yenin Küprülfidere mevkünde kain atik 13 dünüm iki 
evleği havi hududu şarkan Muslihiddin Ağa ve Arnavut 
Ömer veresesile Tahir Ağa tarlası garben Nazif Ağa 
bağı timalen dere ve hazan sahibi senet bağı cenuben 
Arnavut Etem Ağa tarlaıı ve hakkak Salih Ef. vresesinin 
Ce':izli ~ar!asile mahdut tarlanın sülüs hissesi ve yine 
aynı tarıbh ve 307 rakam ebvaph tapu senedile ubde-
ıinde mukayyet mezkur karyenin salkımsöğnt mevkiinde 
klin atik 12 dönüm cedit 4 dönüm l O evlek 31 arşın 
1r;ktannda htadudu tarkan dere fimalen ashabı senet 
Mehmet Ağa tarlası garben Sırt yolu cenuben Nazif 
Ağ~ tar~~ı ile mahdut tarlanın sülüs hissesi ve yine 
aynı tar1hlı ve 306 numaralı tapu senedile uhdesinde 
mukayyet mezkür kariyenin Kilise deresi mev
kiinde kain atik 30 dönüm cedit 11 dönüm 79 
arşm miktannda hududu şarkan köye ait fundalık tima
len Hüseyin oğlu Salih tarlası garben Nazif ağa ve Musa 
oğlu Ahmet tarlası cenuben bağlar yolu ile mahdut tar
lanın ıülOa hissesi ve yine mezJd\r karyenin k&prlbatı 
mevkiinde ayni tarihli ve 297 numaralı tapu aenedile uh
tesinde mukayyet atik 3 d6nüm cedit 1 dönüm 2 evlelr 
67 artın miktannda hududu prkan Toma bağa flmalen 
topal HUseyin veresesi ve Etem ağa tarlaları garben 
b8:kkik galip Ef. veresesi tarlası ve Muhittin oğlu Arna
vut Etem tarlası cenuben Arnavut Etem tarlası ile mah-
dut tarlanın süllla hisseai Ye yine ayni tarihli ve 324, 
326 numaralı tapu aenedile uhdesinde mukayyet mezktr 
karycnin Cüzelcedere mevkilnde klin atik 8 d6nUm cedit 
2 dönüm 23 evlek 54 arşın miktannda hududu tarkan 
hakkak Salih Ef. veresesi tarluı timalen Şamlaryolu gar
bcn dere cenuben yol ile mahdut tarlanın ınln. hissesi. 

Yukanda tarihleri yazılı tapu senetlerinden evsafı çıkanlan 
gayri menkul malların sahipleri borçlanın yapılan tebliğata rağ· 
men vermediklerinden bu mallar satılmak üzere bir buçuk ay 
mllddetle açık arttırmaya konulmuıtur. Taliplerin ihale gtınn 
olan28 Temmuz 1931 tarihine mUsadif Salı gtbıft aaat ilçe kadar 

Ziraat bankuımn latanbul tubeaine relmeleri ilin olunur. 
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Büyük Tayyar 
• 

pıyangosu 

5 inci keşide 11 Haziran 931 de 

BÜYÜK ikramiye 

50,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 

10,000, 8,000 Liralık ikramiye 

VE : 40,000 LİRAL 1 K BİR 

MÜKAFAT VARDIR 

Sıhhiye Vekiletinden: 
Y eniıebirde Cebeci caddeai üzerinde klin bıfzısaıhha 

mektebi serum mUesseıesi ve memurin ikametgihı blnaİannın 
bodrum kab pencerelerine mevcut numuneai veçbile demir 
parmaklık imal ve vaz'ı ve birkat minyom ftzerine iki kat 

yağlı boya tılası yirmi gün mUddetle ve kapalı zarf uaullle 
:nUnakaaaya konulmuştur. 

Haziranm y:rmi bqinçi perşembe günft saat on b~te 
zarfların açılması ~ukarrerdir. Taliplerin nümuneyi görmek ve 

tafsilat almak üzere sabahları saat on bire kadar Viliyet in
,aat murakipliğine müracaat eylemeleri ve yevmi mezkiirda 
saat on beşten evvel yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte 
teklifnaM·!lerini vekalet huaust kalem mUdUrlüğUne tevdi 
eylemeleri ilin olunur. 

!OJJ fOSTA 

-- EL 1 Ti --.ı.-.... ----·sefaln Çikolataıı ea methur çiko
latadır. Her yerden lıteyinh:. 

fıll' 1 .tldlr. 

Dr. A KUTIEL 
Ctld n emraa Zlhrnfy• tedaoff • 

laanul Galata, KualdJyd• Wrek
tl ftnaı uraııada No. 54 

Ki 

Sbl mla'lt terden, lpekli
JertDUıl tlrftmektea mullafua .,. ... 

lıtub•I 7 taet lora Dalreıln
clea: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
15 kalem •nayı beytlye tıbu 
iazlranın 14 Oncl pazar ~aO 
•aat 10 dan itibaren Beyotlunda 
Y enltehlr oaddealnde 73 No. it 
dOkUnda aatılacajl ilin olunur. 

Yeni Neıriıat: 

Avengi Yarin 
Darlllftinun Edebiyat F akOl

teai bqkltibi Sıtkı Bey bu 
iılmde manzum bir eser neş
retmfıtir. 

Cilt 'Ye zührevi hastalıklar 

M&tehuaııı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latanbul ellll'UJ ııUhrevfye dlapaııaerl 

bath•klml 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu kaJ'fııında No. 71 

Mek" aMDtula Galata klpıl 
Bqı 8, 2562 .Şube Heateıb Sir
keli MthGrdu ude huı m.o 

Trabzon Poıtaaı 
(ANKARA) t 1 Hulna 

lf de 

Merıin Poıtaaı 
(ANAFARTA) 11 Hui

rq 10 da Galata nhbmıa· 
ela kalkuaktır. 

1 i hulrandan itibaren 
Adalar ,.. tulf..ı tatbik 
olunaoakbr. 

Şehzaclebata oadd..mde 
11 a. 16a aumarah yirmi altı 
dllkklaıa lhal•i ı 3-6-Dlt ı 
... t 1 T ye temdit edllmiftlr. 
Temin %10 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası 

,._~~~e~!b~ 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, KOçtık-

kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa azimet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ·.e
rilir. Adres: Yemiıte Tavilr:ade 
biraderler. Telefon: lst. 22 l O 

NAiM VAPURLARI 

IZMIR POST ASI 
Haftalık lüks ve sür'at hatb 

ADNAN v;.~~r:an11 
~rşembe ~~i!t: .. :,h!~mı~~ 
dan hareketle doj'ru lzmlre Ye 

paaar ailnQ lzmirden latanbula 
hareket eder. Tahilit için Galata 
GOmrilk kar9ıaında Site Franau 
ha•• ~o. 12 Aceotul : Şarl 
Sumaya müracaat. Tel. B. O. 1041 

ITRIYATI . 
Kibar sınıfın niıanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çetitlerini latanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi: Sirkeci Yahköşkü Caddesi 
Mühiirdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT FABRİKASI 

Sıhhiye Vekiletinden: 
Y eniıehirde Cebeci caddeıi üzerinde bıfr:ıasıha ara:Eiılnde 

yaptırılmak tlzere aleni müaakuaya konulan •e bedeli lteşfi 

yOz aiti bin küsur liradan ibaret bulunan fenni ahırlar 

iııfaatına, ıeraiti matlubeyib aiz tallp zuhur etmediğinden deni 
mftnakasa bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 

Haziranın on birinci perşembe pnil saat on bette ihalesi 
mukarrerdir. Taliplerin liakal yüz bia lii&lık inıaat deruhte 
edebilecek iktidarı maliyi haiz olduklarım mübeyyin bükQ
metçe muteber bir banka tehadetnameaini milatashiben Vekllet 
münakasa komisyonunua ml\racaat eylemeleri ilan olunur. 

Ankara Hapislianei Umumi 
Müdürlüğünden: 

Ankara umumi hapishanesinin 1 haziran 931 tarihinden 
tesırinisani 931 gayesine kadar beheri 300 dirhem itibarile 
112320 kilo ikinci nevi ekmeği 20 gün müddetle a!eni mü
nakasaya konmuıtur. Taliplerin 632 lira teminat akçesi •·eya 
banka mektubile birlikte yevmi ihale olan 22 haziran 931 
par:arteai gUnil ıaat on bette viliyet mektubt odasmda mil· 
teıekkil komisyona ve şeraiti anlamaküıre müddei umumilik 
kalemine mllracaatları. 

Haziran 11 -;$ 

A vrupada birincili-
11 diplomalarla 
muıaddakbr. 

Zlfı umumi, lwııwık 

romatfıma, all'aca, kemik 

I 

damar, ı&P., ademi iktidar, ••rem, ılnir, butalıklarına n•-

ffdlr. SolfUD ıenç blar Ye. delikanlılar, butalıldı çocuJdl' 
ihtiyarlar, bnytllder her menlmde iatimal edebilirler. 60 k1I" 
l'llfhır. Huu Ecaa depoıu. 

Tabiatin • •• 
ıncısı 

ZÜMRÜT 
Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıkbr 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kuruş. 
Yemekler: Tabidot ( Sabah, öğle ve akşam dahil ) 

225-450 kuruş. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruştur. 

Vapur ücretleri: ı !ne~ mevk! - 30 kurut· 
----------- 2 mcı mevkı - 20 kuruş. 
Her türlü malumat için YALOVA da Kaplıcalar Müdürlüğiine 

veya 
IST ANBULda Seyrisefain Umum Müdürlük kalemine müraca• 

Telefon Bey. 1745 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Boğazı 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 
12 - 10 - 929 tarili ilana zeyildir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o 1 il 
Arz 4 l, 24, 30, şimali 

il il 1 1 
Tuli tarki Grenviçlen 29, 09, 30 tul 

il il • 
Bulunan Fener işaret gemisi yerine her Uç saniyede bit 

fİmşekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntaıa111 

fasılalarda dört çan sadnsı veren bir ziyalı şamandıra baıi,..O 
931 tarihinden itibaren d!lmirlenecektir. .I 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0,3 saniye ve buP' 
müddeti 2, 7 saniye olup gardiyans,zdır. 

Ziyalı şamandıranm evsafını tetkik ve kontrol için ferıo! 
işaret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu ııal~' 

· bir ay müddetle mevkiindt kalacaktır. Ziyalı şamandıranın ~ 
tifaı dokuz metre ve mesafei rüyeti takriben ( l 4 ) mildi'' 
Fener işaret gemisinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilin ediJnıif' 
cektir. 

D R. S E M 1 R A M 1 S E K R E M. H 
Çoeuk butalıklan mGtehu&111 

Dr. Ekrem Behçet 
müteh_.,.

___..-/ 
Etfal haatanosi kulak, botaz burun baıtahldan 

8eyotlu Mektep sokak No. 1 Telefon Beyotlu 2496. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi. AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2.5, 000, 000 FL. 

Tediye edilmi~ sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Calatada Karakr.y oalaata Telefon: 

Beyoğlu 3711-S lıtanbul tAll tubulı 
·')~erkeıı Poıteneal lttlullııde Alla· 

lemcl han, Telefonı lat. S69 

Bilumum banka muamelltı 

Emni et Kasaları icarı 

-------

SON POST~ --------- .... Yevıill, Siyul, Ha .. cUı ve Halk , .. 

&danı l.tanb:i;'"Nlll'Uoııa...a,. 
Şwcf aokajı 3S • JI 

Tcl.-"-,11: latanbul • ıınn 
Pott .1 kutu•u ı lata11bul - 7-ll oS1,. 
Telır.ı&f : latanbul SOS P 

ABONE FlATI 
TORKtYE EC~ 

1400 kr. ı Sene 2100 lıt• 
750 ,. 6 Ay 1400 "' 

uo • ' " 1 ,, 

800 "' 
SOi ' 

Gclcneyrak aeri verllnı!9:&• • . ,,, . 
l11ıılarda11 meaıdlyet alı '1 

Mes'ul Müdür: 


