
Rumi JrHaıelı fateaıiyea 

karilere ltolaybk olmak 
hen bir de kupoa 
koyuyoruL Bu kuponu 
keafp ıaklamak ta klfldtr. 

HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın g3ı0dür ı Halk bununla ırlirOr. 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla ititlr. 
SON POSTA Halkın d l 1 l d i r: Halk bununla ı3 ler. 

MÜSABAKA KUPONU 

No: 31 

• 
İZMİRE EMiR VERİ.LDİ 

lereste Ve Tütün Meseleleri Tahkik Ed•ı• (Lut/en Son 
R aberler Kıs-ı ıyor mmr Bakınız.) 

Zonguldakta Sekiz 
.c\ınele Kömür Oldu . l 

ar Zonıuldak, t O ( Huıutt ) -
C\ltıdilll maden ocaklarmda 

~ ıu (Grim) lnfl!Akı neticell 
&) •mele k~mllr · haline ıeJ. 
~tir. Kazadan ancak yirmi 
~tt ıaat sonradır ki kauıede 
~eleııin cesetlerini maden 
ı.,,hıundan çıkarmak mnm
~ olmuıtur. 

AAm.t 

Yine Cinayet 
~:. d E • d Ad - Bu lolit•, Hint hududunda bir heyetle lteraber i.tyu ~n evu vın e am 

çıkarmıya giden M. Khım Be,. o zamanki Muamelit Zatiye 
Ô 1 d Ü r d Ü le r •• Mttdnrtı Oıman Şevket Beyin göndorditl mektubun aslını 

~ g6ıteriyor. Khım Beyin bu sel.ahato çıkarken aldığı ilk ve 
~ cbmot lımail, Zeki Halit ıon para iıte bu (100) liradan ıbaret olmu~tur. Bu yazı, buglln 

4' d6kmeci Muharrem isminde beıinci sayfamızda başlamıştır. 
~~kadq dun gece b~ b~ ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~:!a~~~~ın~:m~~.~:i~;~ Abdülhamidin Son Günleri 
l llta Mustafa ve İbrahim Et m 

~.illinde iki kişi daha gelmiştir. 
... ıt Cltahk kavga ·çıkmış, dök
"qtt' M 
tt~ ' uharrom bıçaganı çeke-
~ Mustafa Beyi yaralamlf 
' ~ldurmUtttır. 

Az Zaman Sonra Son Posta Sütunlarında 
Abdülhamidin Son Gü~lerlne Alt Çok Şayanı 
Dikkat Bir Hatırat Sllsil•ai lntlıar •decekti,.. 
Bu Habrat, devrin şayanı dikkat ıfmalarını tebarh 

Ettirmek itibarile ayrı !Mr kıymeti haizdir. 

• 
Kırmızı 

Fenerli 
Evler • 

Maryıe Choiıy methur bir 
kadın muharrirdir. 

• 
Parlıin bütün ıfıll evlerini 

ve zevk yerlerini dolaıtı. MO
tahadelerinl bir kitap halinde 
nefretti. 

* Bu kitap birçok dillere ter• 
ofhne edildi, milyonlarla .atıldı • .. 

Muharririnin bir kadın ol· 
maaı ve eserin şuh, mQıtebzl 

üılılp cazibeıini arttırıyor. .. 
Bu kitabı "SON POSTA" 

tefrika edecktlr . .. 
- Ne vakit? 
- Cumarte1I a-OnO. 

veren ıalr toı, bufu, koku 
çıkarmak memnudur. " 

- Kanunu Medenfdea -

nunun ( 661 ) inci maddesinde 
ıu aarahat vardu ı 

"Bir klmae mOlkllnO kullanır• 
ken, hale ıınaı itler yaparken 
komtuıuna zarar Yerecek her 
tOrlQ tatkınhldardan çekinmlye 
mecburdur. 

"Huıcuile maıurat veren Te 
rayrl menkulün mevki ve mahi· 
yetine n mahalli örfe ıöre kom· 
fU arasında bot r<>rülebilecek 
dereceyi ıreçen ıilrilltiller, sarsın· 
tılar, duman ve kurum ve rahat· 
ııılık veren aalr toz, butu, koku 
çıkartmak memnudur. ,, 

Binaenaleyh Kuruçefme balkı 

namına Belediye Reiıi Muhittin 
Baydan ıoruyoruı ı 

Kömilr depolarını buradan 
niçin kaldırmıyor, Belediye ka· 
nununun ıiı:o tahmil ettij'i vazi
feyi niçin yapmıyoraunuı? Naza
rınızda vatandatlaran hayat ve 
ılhbatlerl, üç Ruı tlrketlnin ticari 
menfaatleri kadar kıymatll detfl 
midir? 

' 1 

Mualllm - Hiç birşey bilmiyorsunuz. Mektepten' çıkınca 

ne olacakıınız? 
Talebe - Evveli Fırkaya girerim; sonra da, en azından, 

DO Encümeninde Aza. 



..... 
2 Sayfa SON POSTA 

"';;: ' "··: Huiran~ 
" 

U Hal~ın Sesi l .__D_A_B_l_L_l _B__...·~ ~...._B_l_R __ L~l~B __ .. _ ~..._~ G_ünün. 

Tı_p~ale~e Yurdu Ayntraht Babıilide Çalkanan Evkafla Kadriye ~~!~" 

Tarilıi 

ldadısesı Ve Halk Takımı Dün B d k d Belediye met B. sinde 
Tıp Talebe Yurdunda bir ı • D • • Dün ağirceza mahkem~ntik 

~:.:: t:~~u c:: •. 1°".~~!: Stadyumu Gezdi ı r e ı o u • • ihtilafta.. ~~:i;; B~:~:;~7n:8!':lı;.0~avaY• 
bakılmışbr. 

Guetmizde müteaddit Alman F utbolcüler, Bal- Hakimiyeti Milliye, Milliyet, yılmaz Gazete- 1 Belediye Eski Defterleri 1 Kadriye H. i.tidaıında 1ıeıadl· 
defa mevzu bahıolan bu ıinin tazyik ve hakarete marul 
vak'anın hatk arasındaki kanlarda Bile Böyle Kuru lerinde Başlıyan Münakaşa, Şimdi Hakiki Bir Karışbnrken Evkaftan bırakıldığını, babasının felce u~ 
akiılerlni töyl• tesblt Saha Yoktur, oı·yorlar D d"k d ş kr . Al y .. .. 18 Bin Lira istiyor rabldığını, hiç ıebep yok.keD 
edebiliriz: e 1 o u e ını mış, uruyor... -- gün tecrit edildiğini söyleın=~~ 

Nurettin B. Betiktat lhlamur cad- Evvelki gil-n-gelen Avntraht d b d k E kaf . d . y . B l d' tedir. Hikmet B. ve vek 
tleai hrın ıokak 14 J Babıali caddesi birkaç gün en eri gazeteler arasın a çı an v ı aresı enı e e ıye Kadriye Hanımın bizzat rnah~ 

Yurt idaresinin cezanın tat- takımı oyuncuları dün Taksim yeni bir dedikodu ile çalkanmaktadır. Kanunu neşredilmeden evvel mede bulunması lazım reldig-
bik zamanım intihabında ve stadyomunu görmüşlerdir. Rıfkı bazı mezerlıkları aatmıtbr. ıöylediler, davanın aakutuıuf•, .. 

1 
.. · Al MOnakaşaya, HAkimiyeti Milliye Baımuharriri Falih .. bunda iararmda bir garabet Temas ettiğimız man oyun- Şimdi Belediye bu satılan me- Kadriye Hanımın koca1ı 

g6rllyorum. Bu talebe hakkın- cuları, Beogradeskiyi yendiği- Beyin (Yılmaz) da çıkan bir makaleyi tenkit etmesi sebep zarlıkların bedeli olan (IS) l Beyin verdiği lstidanın okunoı,.. 
da tardı muvakkat cezası mizi işittikleri için mnkemmel olmuştur. (Yılmaz) bu tenkide şiddetli bir cevap vermiş, fakat b' 1. E k ft . t k maaını istediler. td' 
tatbl'k edife ... ekse bunu imti- d ın ırayı v 8 an ıs eme • Faik Beyin iatidaaı huJaaabft 

" bir sta yomumuzun olduguv nu ü k d'. ga•etelerı·n d ı·c:tir kı· ı·le mahı·yetinı· d. E k f ı_ B l d' · d H.k t 8 fik -·-han lonuna kadar tehir et- m na aşa az sonra ıger '" e Y a te ır. v a &Be e e ıyemn ,u ur: ı me . re a • ..-.klı'fıı'•" 
zannettiklerini ıöylediler. kli d h~k· k k t • 

mekte acaba ne mahzur vardı? degv iştirmiş ve bir dedikodu şe · n almıştır. Şimdi vaziyet şu ur: bu talebine şu cevabı vermiş- ~ ıme ya ışmıyaca e --ket-
Etrafı tel örgülü tahta par- likte ve fımetşikinane h .. -

Çoğu Anadolulu olan bu tale- maklıklarla çevrilmit Taksim Gazete Kimin ? Bali B. Ne Diyor tir: "Filhakika eskiden bura- lerde bulunduğu gibi bütilne kb: 
be yatacak ve çalışacak yer lan mezarlıktı. Fakat taşları aileyi de mahvetmittir. Şöyl 
Ye yeyecek yemek buJama- sahasına hayretle bakan Alman Bir kısım gazeteler (Yıl- Bu münakaşada ismi geçen _ Hikmet B. reflkamın yetJ" 
dığı için imtihanlara gıreme- futbolcllleri, Balkanlarda bile maz) 10 Rum parası ile çıktı- Bali Efendi Yılmaz gazetesinin kaldınlmış ve arsa haline gel" ıeıinl Patabahçe•inde bir rn:f
mişlerdir. Beıu:e cezalar teh- b&yle kuru bir ıahada oyna- ğını, bu gazetenin, başanda idare Müdilrii idi. Fakat has- mişti. Biz mezarlık değil, arsa hanede iıticvap etmlt .. do~ d• 

dıkl •,vJemiye mecbur t 1 d v • • 'd I · k Ş hald L nu ıöyle kaltak, yok•• ıenı zip ve nasihat mahiyetini haiz- ma anm au., bulunan Kadri Beyle birlikte a an ıgı ıçın ı areye ~e ~ı: satb . u • QU parayı d ı11it 
dir. Yoksa böyle gençlerin olmuşlardır. b kı (Bali ve Çituris) Efendiler ta- Y?,rdu. Dl1!'1 ga~etelerde ısmını •ermeyiz" ~:ı~dri~:0H:nı:::r~'::'upınd•8» istikbalini tehdit eder bir şe- Bu her gelen ecne İ ta - rafından idare edildiğini söy- gorll~c~ bıze bır mektup gön- ihtilafı Devlet Şfu-ası halle- aivilceye bakmak iıtemittfr. ~ 
kilde olunca insan ne söyle- mından işittiğimiz a&zler bizim lemekte delil olarak ta Celil ı dermıştir. Bu mektubunda: decektir. • latlda okunduktan aonra Hlk~ 
yeceğini şaşırır. İmtihana gir· için hazindir. Nuri ve' Suphi Nuri Beylerden .. Yirmi ı~nedenberi gazete- B. ~f':.~h~ı~:r!ı:nkaıt'd;fy;efl. 
miyen talebe sınıftan döne- Bu aene de projesi auya işittikleri sözleri ileri sürmek- cılık ilemınde tanınmış bir Evkaf Matbaas; tahkikabnın iç yüzü pek fecidir·• 
cekler "ve kbe!kide istikballeri dnşen şehir stadyomunun bir tedirler. sima olduğunu hatırlatmakta, demiştir. • 
mahvolaca tır. an evvel yapılması için ne (Yılmaz) ın ise bu iddiaya k~ndisini hüviyeti meçhul .?I~rak Tasarruf makaadile Evkaf Muhakeme 15 hazirana bır• * beklendiğini sormak sırası vcrdig· i cevap şudur: gosterenlere karşı teessürünü matbauı da litvedilmitttr. kılmıştır. 

Muııtafa B. Bcyaut kitapçılar ıçı ıa b Olimpiyat Komitesi 
Ceza imtihan sonuna tehir gelmiştir zannındayız? _uGazete munhasıran Kad- eyan etmekte ve en nihayet: B. cı·nayet ,.. ... 

edilmeli idi. Talebe imtihana M l ki ri Beyin malıdır. Bali Ef. bu - 6 nisan 1931 tarihinden il Tfükiye Milli olimpiyat ko • ezar ı ar b · y 1 · h teıl dün hrka merkezinde toP gireceği gün kapı dışarı edil- ga'Zetede sahip değil, ecirdir. en ı maz gazetesı mun ası- Bir Tüccarın 2Bin Lirası lanmıı yeni idare heyetbıl ~ 
miş, kitaplarını bile alamam~- Çituris Efendiye gelince, ken- ren Kadri Beyindir ve bugün Al. ındı Ve Ôldu··ru··ıdu·· mi.ftir. 
lardır. Eğer bu sene imtihanda Komisyon lstanbulda disile hiç alakamız yoktur. Ce- Celll Nuri Beyin Yılmaza karşı Boğazlar Komisyonunda 
muvaffak olamazlarsa o sınıfı 1200 Mezarlık Buldu lal Nuri Beyin vaziyeti ise: Bu vaziyeti ne ise benim de odur:. Çanakkale - Balıkeair yolu Boğazlar komisyonu dfin ııı•-r 
geçinciye kadar yani bir sene zat vaktile bizim başmuharriri· Ve bu iddia makale ile mils- müteahhitlerinden lbrahim almln ıon içtimaını yaparak yal 
yurda kabul edilmezler. On Mezarlıklar Evkaftan Bele- mizdi. Vazifesine hatime veril- bettir, demektedir. Ef. nin aıkadaşı Mustafa tatiline girmiştir. 
beş güniük yer ve yiyecek bula- diyeye devredilirken teşkil di. Binaenaleyh kızgıodır. De- Jt Çavuş iki gün evvel Kirazlı Doktorların· Vergisi 
mıyan talebe bir sene bittabi olunan komisyon şimdiye ka- dikodu yapmaktadır. fakat Ayni münakaşada gazeteler köyü civannda meçhul Kazanç veriiııl üzerindeki yedo~ 

buna tahammül edemiyecek bil- dar lstanbulda (1200) mezarlık bu dedikoduya devam ederse tarafından (Yılmaz) in vaziye- adamlar tarafından öldürü-1 tadilab doktorlar aleyblerin 
0 mecburiye mektebi terk ede- teıbit etmiştir. Bunlardan elimizde kendisini mahvedecek ini tasrih için sözlerine isnat müştür. KatilJer mumaileyh bulmaktadırlar. Cuınarteıi gün1' 

cektir. Talebenin istikbalini yalmı (35) i gayri müslimlere veaı'kalar vardır. Bunlan neşre- edilen Suphi Nuri Beyden d~ Mustafa Ef. nin l\zerinde bu- bir içtlmkalyad~araDk' bul mk~·~!Bit 
lak d d b . s hhi "' ( ) ı· kı srarütece er ır. ıyor ar ı: ... 

aV kal a~ de ehn 1 ub ıştke ı ye aittir. Mezarlıklar Müdnriyeti deceğiz. Suphi Nuri B. ise bir mektup aldık. Suphi Nuri lunan 2000 ıraya ya o pa- kaç doktorun yaptırdığı muaV•a;; 
e i eti er a are ete geç- lstaobulda bulunan mezarlık- CelM Nuri Beyin kardeşidir. B. diyor ki: raya tamaan bu cinayeti işle- apartımanlar biitün doktorları 

meli ve cezalarını imtihan lann haritalarını yaptirmıştır. Artık siz işin mahiyetini tak- 11
- Ben yılmaz gazetesini mişlerdh · çok kazandığı fikrini uya11dır1Y°J.;" 

sonuna talik ettirmelidir. Metrük mezarlıklardan altı- d d" . k B zete ile kari olarak bile ali- Dij"er taraftan avukatlar • 
~ir~e~ın~ı~L~"~~~~~~==~~~~=·=m~e~m==v=e=o=u=m~a=m=·~u~~~g~ vu~~ili~e~~~~~~~r 

'. ic ıımn aablmasına karar veril- • l kanı yoktur. Fakat Babıili lar da Ankaraya bir heyet .,, 
Ahmet B. (J\.lı Ticaret mektebi lale- • t• B i d n il kt .. k d kulagı· ma çalınan 

besinden 309) ! mış ır. un ar an ç me ep BU ADAM KiM? yo uşun a dereceklerdir. 
b h • 1 kt baz. sözleri bir gazeteciye 1 El Ç kt• ·ıd· Talebe müttefekan talimat- a çesı o aca ır. - ---- - hususi olarak söyledim, bu ~ten 8 ırı 1 

nameye ve disi~line hör~et- Çirkin Bir Tecavüz SON POSTA'da her gün herkcsç• tanınmıı, meşhur bir adama razetccl aözlerimi neşrederek Manita lıkin Memuru lbrahbll 
klrız, yalnız müdürden şık• ait on ıual ve on cevap bulacafmnız. Her suale verilen cevap beni işbat vadisinde kullandı. Efendiye itten el çektlrllmiftlr• 

. . d' l A. ı· Bursada3 Ortamektep talebe- ıi:ıin için bir meçhulü halledecek ve on cevabı okuduktan aonra K d kö u T ay yetçıyız, ıyor ar. 1 mektep aind· .. İbrahim Efendi bir arka- Yılmaz gazetesi bu münase- a l y ne ramv l b · · b 'k 1 ""'" meçhul adamı bulacak11nız. Eğer bularpauaııız yaran biz ıize bu bd 
ta e esının u şı ayet eri din- daşile birlikte Edibe isminde adamın kim olduğunu ıöyliyeceğiz.. Fakat bulmıya gayret cdini7, betle bana hücum ediyor. ·Kadıköy tramvay hatbnın aJI 
lenmeli idi. Tahkikat netice- genç bir kızı kıra götürerek isme- çok eğlenecekıiniz. (Bu etlencemizin piyangoınuı.la alakaaı yoktut; Hakikatte, o guetecile aram- yaz yapılRcatı kuvvetle t 
ıinde cezanın mutlaka tatbiki tini kirletmişler, bunlan göz.liyen amk1adımız karilerimid düşündürerek eA-lendirmektir. dcıı geçen küçük bir ıohbet min ediliyor. Evkaf, Şirkett; 
I d b d . tih bet Tatar çocuğu da kızı aıı.baha bnyu-k bir müm .. k"lşa .zemini alacağına mukabil bir mik 
cap e ~rsek uknu a ım . an. kadar kırda alıkoyarak pcri"an 1 - Erkek mi? 1 - Hayır. hisse senedi alacaktır. 

sonuna ~ıra ma IA l d .. ? u te~kil etmiyecek kadar ehem-~ zımge ır ı. etmitlerdir. ---- 2 - Türk mü 2 - nayır. B k Yen·ı MahkQmiyetler 
~ 3 _ Hangi milletten? 3 _ Rua mıyetsizdir. en ulağıma ça-

EtG- 8. (Eylp lakcle caddesi 18) Demiryollarmda 4 - Sağ" mı? 4 - Hayır iman bazı ş~yl~ri nakletmek- Ecnebilerin İkamet THilkha.lt.r:; 
azetelerden ögr· eniyoruz, 5 _ Evet ten bn,!<a drşey yapmadım. izerinde ( 16) bin liralık ~ .... 
k Devlet Demiryolları Umum 5 - Bir milletin başında b ~ 

• ere kovulan talebe ve ae- ? Günün alelade musaba elerini yapmakla maznun komiser ııı 
1 e Müdürlüğüne Muavin Rifat Bey bulunmuş mudur Ef b. .f • 

rekae Yurtta kalan arkadu- başmakalelerin ehemmiyetli vini Cemal , ır ıene, ...,. tayin cdı'Jecektı'r 6 - Tarihe ismi aeçmit mi? 6 - Evet l dil · · ları umumiyetle ı·d d 'k~ · • mevzularına karıa.tıran bu gaze- hapıe mah 'üm e mıtur. .. 
. are en fi 11

• 7 - Ne diye? 1 - Büyük diye 7 Berber lsmaihn katili Ril•~" 
yet edıyorlar. Bence Sıhhiye Ecnebiler Hakkmda 8 - Aalen nr idi? 8 - Bir otelci kıtı telere benden daha fazla bahset- . ıaıt· 
Vekileti burada iyi bir tabki- me1Lelerini şimdilik rica ederim." de (15) .eneye mahkl-m oJmuf 

kat yapmalı ve imtihan zama- ya!C:~;~c~ı~ea~k~ T~;t:?ı:~: ı~ : ~:::!~a'::~~~r~~r,!ühtm ı:: ~~:e~ı;;uı::ın7~:~e~~: Etem Pertev ihtifali Şiddetli Yağmurlar ·aı-
mnda kapı dııan edilen tale- yapılan kanun layihası Meclis vak'a11 nedir? lokuından kurtarrnı' ol- Türkiye eczacıları cer.1lyetln- Anadolunun hemen her yet•tll 
Lenin cezasınıda tahkikat ne- 1 mak den: 12 ha:tiran 931 cuma cninü de birkaç giındenberJ ,ıdd~1 .. 
ti . t l'k ktısat Encl\menine verilmiştir. .d. 

8 
k •- yağmurlar yağ'Daktadır. Bu ,-_.. 

ceaıne a ı etmelidir. Bu Bunlar doktorluk, avukatlık, ( Son drfc1 tarif ettiğimiz adam Pa•tÖr ı 1. ug~a iinG telecek eczacı Etem Pertn 8. merhumun (
3

nr.) k d .., ,.. 
kild h. b" ) vefatının yıl dl5n6mü m'1nuebe- den An kar ada ""' 3 ıır e d•' • e iÇ ırşey i(aybedilmiş amelelik, aeyyar satıcılık gibi defa yazacağııı. tile merhumun kabrinin batında baskınana uAramış, bunl~ 

1::__ zannederim. işleri yapamıyacaklardır. ihtifal yapılacakbr. mühim bir k11mı tahliye .~ 

J_S_o_n_·_R._o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i _Hı_i_k_ô.g_es_i_: ________ D_~ R__;..._az_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_!!: Ve Kadın HQkimle~ 

1: Haaan 8. - Ay ••• Bu ne? Bu mahke
mede hlkimlerin yerinde bir Hanım oturuyor. 

2: MObqlr - Hasan Bey ... Şimdi hanım
lar da hikim olmıya baıladılar. 

;;;.;.,;;===;ı:::=====-=--- -- --....___, 

3: Hasan B. - Bizim karı çoldan hakim 1 
oldu, Mübaşir Efendi, çoktan! 

f 

f 
4: Mübaşir - Nereye hikim oldu Hassı; JJ• 
Hasan B. - Sana blkim oldu, ban• 

Bu~ 
Ha 
KaJ 

G 

r, inı 
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~Yor 
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12 Haziran 

• Hergün 
Bugünün 
Hakiki 
Kahra"ıanları 

M. ZEKERiYA 

Geçende sinemada (Byrd) in 
Cetıup kutbuna yaptığı ıeya
Ltti seyretmiştim.(Kapiten Byrd) 
llıllthiş dalgalar, buz tabaka
"'1, kar fırtınaları içinde yapı
'-a tehlikeli bir seyahatten son
tt İn!an ayağı basmamış buzlar 
'zerinde ka.np kuruyor, bu
ttda dört ay ebedi bir zulmet 
~de kutup seyahatini hazır
~~or. Nihayet ilkbahar gelince 
il' tayyare ile cenup kutbu

lltiıı Uzerinde uçuyor ve oraya 
ilk Amerikan bayrağım abyor. 

Bu meçhul ufuklara vata
lltnın bayrağını atabilmek için 
dGrt ay geceden ibaret ıert ve 
b.şin bir kış, karlarla, buzlarla, 
lelıJikelerle mücadele ederek 
)lfıyor. Tayyarede tehlikeli 
tıılar geçiriyor. Fakat yılmıyor, 
~orkrnuyor ve muvaffak oluyor. 

* (Wilkins) isminde bir Ame-
rikalı, tahtclbahirle buzlar 
lltından şimal kutbüne gitmek 
liıere yola çıkmış bulunuyor. 

Seyahat buzlu mıntakaya 
kadar su üstünde yapılacak, 
buzlu mıntakaya gelince tah
lelbahir buzlar altından se
Yahatine devam edecektir. 
C6k, toprak, güneş, ve hava 

R6rmeden günlerce, belki haf
t.larca deniz albnda seyahat 
edecek ve ilk bulacakları men
fezden çıkarak budar Uzerinde 

kamp kuracak, ıimal kutbiln
dt bir rasat merkezi tesisine 
~lışacaklard ır. 

* ( Lemberg ) isminde bir 
l\rnerikala genç Uç sene evvel 
~nçnk bir tayyare ile korkunç 
~~ karanlık bir maceraya atıl
ltılf, fırtınalarla, ölümle çarpı
tarak (36) saatte Pariae gel
ltıişti. 

* Profesör Piccard isminde 
f.viçreli bir alim, geçen hafta 
havaların şiındiye kadar insan 
erişemiyen yüksekliklerinde 
lttkikat yapmak Unre hususi 
bir balonla (16) bin metre ir
tifaa çıktı. Bu te~ebbüs lsviç
te)i profesörün öliimile 
tltticelenebilirdi. Çünkü çık
ltıak istediği irtifada insan 
taşıyabileceği meçhuldü. Ba-
l?na bindiği zamr n bu teh
lıkeyi biliyordu. Bu sebeple 
~alonun içine, ölse dahi tetkika-
ı tesbit edecek makineler ve 

'lat ve edevat koydurmuştu. 
~tofesör (Piccard) 48 saat ha-
~•da kaybQlduktan sonra Alp 
~~ğlannın eteklerinde baygın 
lr halde bulundu. .. 

Bir vakitler kahramanlar 
~lllnız cephelerde yetişirlerdi. 
l Ugün onların yerlerini, fenne, 
ime, ve insanlığa hizmet için 
tayatlannı tehlikeye koyan 
&~kiki kahramanlar almıştır. 
ik;'inciler milli kahramanlardı, 

nciler beynelmilel kahra
Qaanlardır. 

11 
Türkiye şimdiye kadar yal

tiız milli kahraman yetiıtirmiı
ltıt. Medeniyet Alemine kanşabU .. 
~ ek için bizim de beynelmilel 
d ilhramanlara ihtiyacımız var
t· 't. Böyle bir kahraman ye .. 
~itirmedikçe Türk milletini 
i arp medeniyetine tanıtmak 
ctıkAnı yoktur. 

._ 
1
8ugfinkll nesilden böyle bey

t~ milel kahramanlar çıktığını 
btt tnıek. Tnrk milletinhı en 

fdJc uferl olacaktm. 

SON POSTA Sayfa 3 

j Son Postanın Resimli Makalesi -tt Kararsızlar • Sözün Kısası 
Tıbbi 

--.... --; ... Bir 
Musahabe 

•• 

I' I 

- -
1 - Bazı insanlar Yardır, kararaııdırlar, 

1 

2 - Bunlar korkak ve kararsız in1an- 3 - Nefse itimat, muvaffak olmanın en 
bfiyült 11rrıdır. En korkunç itler kartııında 
bile kendilerine güvenenler için muvaffak 
olmamak mümkün değildir. 

Birisile konuşurken ona çok 
yakın durmayınız. Aranızda 
bir metreden fazla mesafe 
olaun. Her türlU nezaket ka
idelerini bir kenara bırakınız. 
Vücudun sıhhati her şeyin fev
kindedir. Böyle yaparsanız bir-1 
çok hastalıklara tutulmak teh
likesinden uzaklaşacaksınız ı 
Grip, kızamık, beyinzarı iltiha
bı, kabakulak, verem, daha 
birçok illetler sizden irak 

hiç bir teıebbGate bulunmazlar. Baıladık

ları (fi baıaramadaı. 

tardır. Nefislerine itimatları yoktur. Bu ıe· 
beple bedbin n ivare olurlar. 

olacaklar .• 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Bu nasihatleri veren ben de

ğilim, bir ecnebi doktorudur. 
Ve ilave ediyor : 
" Bu bir terbiye ve itiyat 

NOFUS İŞLERi 
Dahiliye Vekaleti Yeni 
Bir Kanun Hazırlıyor 

Ankara, l l ( H. M. ) -
Dahiliye Vekileti yeni bir nü
fus kanunu hazırlamaktadır. 
Salahiyet sahibi bir zat, eski 
kanunun b!rçok sui istimallere 
ve asker kaçakçılığına sebep 
olduğunu, yeni kanunla gerek 
bu yolsuzluklara, gerekse ev
lenme, doğum ve ölilm gibi 
işlerdeki karışıklıklara niha
yet verileceğini si>yledi. 

Bina Vergileri 
Yarıya Yakın Azalb-
iması Muhtemeldir 
Ankara, 1 l (H.M.) - Eski 

arazi ve musakkafat vergisi 
kanununun tadili projesi Biltçe 
Encümeninde tetkik ediliyor 

Bu vergi mUhim miktarda ten
zil edilececek, bilhassa bina 
vergileri yarıya yakın bir mik

tarda azaltılacaktır. Diğer 
taraftan arazi vergisinin ta
mamen kaldırılarak yerine 
mabsulattan bir miktar vergi 
alınması da dUşllnülliyor. 

30 Bin Lira VerUi 
İzmir, ( Hususi) - Kuşadab 

Kirlizade Ahmet Beyin mira
sına ait gizli vergi meydana 
çıkarı1mış ve mirasçılardan 

( 30 ) bin lira vergi alınmııtır. 

Bu yüzden Kuşadası sabık 
Malmüdürü vekili Mehmet Ali 
ve varidat kAtibi Zeynel Bey
lere işten el çektirilmiştir. 

Bu Gizli Eller Kim? 
Seddedilen tekkelerdeki bazı 

kıymetli eşyaların gizli eller 
tarafından alınarak Avrupaya 
götUrüldOğU, hatta bayle kıy
metli bir halının da geçende 
Pariste 430 bin franga satıl
dığı kaydolunmaktadır. 

Taşrada Tutun TeşkilAtı 
Kastamonu (Hususi)- Bura 

Tüttin İnhisarı Merkez Müdür
lilğll mülhak müdürlüğe kal
bolunmuştur. 

Ayrıca İnebolu, Sinop, Zon
guldak, Kastamonu müdiir
lilklerinl içine alan bir Başmü
dUrlilk ihdas olunmuştur. Bq .. 
mUdilrlilğe Edirne BaşmUdUril, 
Başmuhasebeciliğe sabık Kas
tamonu merkez muhasebecisi 
İzzet B. tayin edilmiflerdir. 

Eski merkez mildllrll Fadıl 
Bey mülhak mUdllr olarak 
kalmıfbr. 

.--------------·-----------------------------------

,, 

Kereste 
* Tahkikat 

Ve Tütün 
* Safhasına 

!tfeselesi 
* Girdi ..• 

fzmir 11 (H.M.) - Gazete slitunlanna evveli "Son Posta,, 

vasıtasile intikal eden kereste ve tütün suiistimalleri hükU
metin de şiddetle nazari dikkatini celbetti ve bugün Ticaret 

Odasının mütaleası soruldu. Şu halde tahkikatın başlamasına 
intizar edebileceğiz demektir. 

Tahkikatın başlaması ve neticesi beklenilmekle beraber 
lzmirin ticaret muhiti bu mesele ile çok yakından meşgul 
olmakta. bunları yapanların kimler olduklarını araştırmaktadır. 

Bir rivayete göre: Kereste meselesinde bu ône kadar ismi 

saklanan zevattan biri tüccardan Şerif Remzi Beydir. Ve 
Cevahirci Sabri Beyden büyük bir müzaheret görmliştür. 

Yine bir rivayete göre: Tlitün . meselesinde faaliyet g8ste

·enlerden biri de tüccardan tzmirli Talit Beydir. 

Bu zevat Halk Fırkasının lzmir idare heyetinde dahildirler. 

Son olarak kaydedeyim: Geçenlerde Halk Fırkasının 

İzmir teşkilabnda çıkmıı olan ihtilaf timdi bu meseleler ile 
alikadar görülmekte ve Fırka merkezinin şiddetli bir tahki .. 
ki beklenmektedir. Adnan 

~~~~------... ···----------~~~ 
Doğacağı 

Kimle.r 
Söylenen Fırkayı 
Yuapıyormuş? 

tB•t tarafı 1 ind sayfada] cak inhisarın her tekline 
ve hareketlerinin telgrafla aleybdar olduğum için 
iş' arı lutfunda bulunulmasını kooperatifle ithalit, ihracat 
hürmetlerimizle rıca ederiz gibi esasları ve fırka isminde 
efendim... milliyetçi tabiri bulunmaması 

Verilen Cevap fikrime tetabuk ettiremedim. 
Bu telgrafa Zeynel Besim Programda harici siyasette 

B. tarafından verilen cevap •·· şarktan garba teveccüh kay
ta ıud~r: dı de yoktur. Size dürUst bir 

"Telgrafınızı hürmetle al- münekkit kalacağım . ., 
dım. Hatırlamanıza teşekkür Hizmet Başmuharriri 
ederim. Fırkaların taaddüdüne Zeynel Besim 
(Par prensip) Şiddetle taraf- Zeynel Bey Diyor ki 
tarım. Bu itibarla fırkanızı l Bu cevabı veren Zeynel 
muhabbetle selAmlarım. An- Besim Bey bana şunları söy-
-==ı:::::::::;. ·--- - - :~- - ==-=-~ rm , 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Tavtanctlda delirerek 
tedavi edilmek llzere ls
tanbula getirilen Hafız 
Ahmet isminde bir deli 
Galatada ötekine berikine 
saldırmıf ve "ben Allahın 
oğluyum,, diye bağırarak 

gelen geçeni rahasız et
miştir. Fakat bu deliyi Tı
marhane kabul etmemiştir. 

Keza Samatyada otu
ran terlikçi Mehmet is-

fize Hanımı ağır ıurette 
yaralamıştır. 

Bunlardan mada Bakır· 
köy Tımarhanesinde yer 
kalmadığı için bazı hafif 
deliler sokağa bırakılmıt· 
lardır. 

Halbuki Belediye Ka
nununun 19uncu maddesin
de, bırakılmıt ~e bulunmut 
delileri koruyup gözetmek 
vazifesi belediyeye veril
miştir. 

minde bir deliye geçen Kanunun bu sarahatin 
gün birdenbire bir buh- rağmen sokaklarımız de~ 
ran gelmiş, deli eline ge- ' liler, hastalar, bırakılmıt 
çirdiğl bir blçakla sokağa 11 çocuklarla ·dolu olursa, o 

fırlıyarak Uk rast geldiği memlekette kanunun tatbik 
Halil Efendi ile karısı Ha· edilmekte olduğuna artık, 

ister inan, ister inanma! 

HALK FIRKASI 
Kadro işinde Bugün 
Son Kararını Verecek 

meselesidir. Ben hastalarıma 

sıkı sıkı tenbih ediyorum. Fa
kat bir doktorun zayıf sesi, 
birçok hurafelere, muaşeret 

kaidelerine, dudak dudağa ö
püşmelere, her rasgelenin ço
cukları kucaklayıp öpmesine 

A k ı ı ( H M ) _ H Ik karşı nekadar müessir ola-
n ara, . a • b T ? 

Fırkası meclis grupunun içtimaı ı ır ·" Is 
· d' b ı k u d' M" Bu doktorun nasihati tan-

şırr. ı aş ama zere ır. uza- . . 
kerenin çok hararetli olacağı bulda mükemmel tatbık edı-
anl&şılıyor. HAkim kanaat, hiç lebilir: Sabah ve akşam tram
bir memurun açığa çıkarılma- vaylarında, vapurlarında, tü-

nelde, yahut eytam ve eramil 
ması ve tasarrufun maaşlar-
dan bir miktar kesilmek sure- maaşı alırken, yahut icra da-
tile yapılması merkezindedir. irelerinde bir kağıt takip eder• 
Bugünkü içtima kat'ı bir ken... Haddiniz varsa yanınız
kararla bitecektir. dakinden bir metre değil, hatta 

Bir Genç Kız 
bir santimetre uzak durmıya 
çalı~ınız. Sağdan, soldan yiy~ 
ceğiniz dirsekler, sizi yanınız· 

Ustura İle Bileklerinin dakile burun buruna gelmiye, 
onunla ayni santimetre mikabı 
havayı teneffnı etmiye icbar 
eder. Şehirde bu tedbir im
kansızdır; köylerde ise, bahse
dilen sari hastalıklar enderdir. 

Damarlarını Kesti 

Çanakkale,l(Hususi)- Avu
kat Davut Beyin kerimesi orta 
mektep son 'ınıf talebesinden 
(16) yaşında Mübeccel H. gece 
evinde jilet bıçağile bileklerinin 
damarlarım ke.!mek suretile 
intihara teşebbtis etmiş, mem
leket haıtanesinde yapılan 
seri tedavi neticesi hayatı 
kurtarılmıtbr. 

intiharın br.ıkikf 1:ebebi he
nüz anlaşılamamıştır. 

ledi: 
" - Ben dört senelik muay

yen esaslanmdan, ne evvelce 1 
Halk Fırkasında iken, ne de 
Halk Fırkasından istifa ile 
müstakil kaldıktan sonra bir 
dakika inhiraf etmi' değilim. 
Muayyen inhisar hedefi, tek 
dereceli intihap, vaziyetin kur-

Küçük Bir Ders - Evbq 
kelmesini obaı yazan, meşhur 
bir avukatı "Matmazel,, zanne
den, yeni Türkiye kanunlannın 
mütercem olduğunu unu· 
tarak, kanunlarını terctime 
eden milletlerden hayır 
gelmiye<.:eğini söyliyen ve he-

men her satır yazısında ceha
letin yeni bir delilini veren 
hükümet muharriri, yine muha-

lif gazetelere çatıyor ve onlan 
bozgunculukla, "anarşist,. ol
makla itham ediyor. 

Bozguncunun Fransızcası 
anarşist değildir. " Anarıizm ,,, 
felsefi ve içtimai bir akidedir 

ve " anarşist " bu akidenin 
tulması için bu siy:ıset sayesin- bir taraftarlarına derler. Tür
de uzun vadeli istikraz hedefi 

· d · B k kiyede böyle bir akide ve ta-
peıın eyım. aş a muarız 

noktam yoktur. ~aftarı olmadığı malumdur. 
Serbest Fırka ıamanını:la aoıguncunun Fransızcası ise 

vaziyetin yegane mea'ullüğil "dcfaitiste., dir. Arhk, itlerinin 
ile tehdit edilişim üzerine yük- bozulmasını istemedikleri için 
sek bir raamimiyetle sırf bu muhalifleri bozguoculukla it
hedeflere dağdagasız, kavgasız ı ham etmekten başka söz bula
muvasalat vadile iktifa ederek mıyan bu tufeyli nakaratından 
yUrUdUm. Kendisini satan na- gına g-eldi. 
mussuz ve alçak bir adem Senelerdenberi hep bunu 
olmadığımı ve muayyen fikir· dinliyoruz. Artık bu kurşun 
!erimi tahakkuk ettiremiyecek yandı. Bir daha ateı almaz. 
hiçbir fırkaya girmiyeceğimi Hücum silihlarını yerden top
ve ~irmediğir.ıi efkAn ladıkları barutları yanmış mer
umumiye nasıl anladı ise milerle dolduranlara bir kere 
yeni fırka erkanı da anlamıı- daha gUlmUı olmak için bu 

., tır ki bana lütfen yer göster-
mek bilyükllğilnU esirgemecU 
Ortiya ablan esasatta benim 
fikirlerimle karşılaşan fikirler 
görmeseyt'im bu teklifi l:abul
de t rtreddilt etmezdiır. Bence 
memleketin ~rkalara ihtiyacı 
vardır. ,, 

Adnan 

ıatırları yazıyoruz. 

Planlar Çalındı 

Brilksel. 10 (A.A.)- Gene 
iki meçhul şahıs Pontisse zırhlı 
kaleıine girerek oldukça ehaaı· 
miyetll bir takım ukerl vesaik 
çalmışlardır. 

...... 



r ÇOCUK 
SAYFASI 

l 

Yeni Bilmecemiz 
Bu kelimeleri bulup bize yazınız. Bilmecemizi dotnı halle

•enlerden 100 kişiye muhtelif hediyeler verilecektir. 

1 G I~ 1 N 1111 A 1 

F ~ı Ü 1 L ı ı~ 1 E 1 

l B 1 A 1 ., = 11 ~1 I A 1 

Burada 6 kelime vardır. Bu kelimelerin her biri ilç harfli

dir. Fakat her kelimede bir harfin yerine bir reaim konmuştur. 
Bu resmin ilk harfini oraya koyarsımz. Kelime meydana çıkar. 
Bütlln kelimeleri tam bulanlardan yUı kifiye 50 liralık hediye 

verilecektir. Bu bilmecenin neticea~ _15 111D ıonra ilin edile- I 
~ektir. Cevaplanmu çabuk 16nderum. t 

o 

Bu resim uydurma detildir. Hindiatanda birtakım adam:clt 
vardır, gftnlerce böyle ~viler nzerinde y_-tıp uyurlar. Burada 
da bir ıinema artistinin çiviler llzerinde yattığını görüyoruz. 

Bu resimleri bir 
kenarlarından kesiniz. 
larımz. Odanızda ıüs 

kartona 
Altların 

olarak 

HAFTADA 

BİR DEFA 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon: 5 ...-

şımden monra Son Po•ta J(Jllb bıt 
aza olabilmek için her halt• d.
•ayfada netredeceğlmlz kuponlal'.-1' 
dör tane toplayıp sretınnek • .,, 
riindermek lazımdır. Bu kup00 

kesip toplayınız. 

..., 
yapıştırınız. Sonra makaSI .plf" 
da birer kalınca kattoll Y 
kullanabilirsiniz. 

H 



l!!_ Haziran 
'-..:'. 

Kari Gözilc 
Gördüklerimiz 

SON POSTA 

~ Limitet Hak
tnda Bir Mütalaa Belki De Bir Daha Dönmemek Üzere 

Yalnız 

Tehlikeli Bir Vazife 
• 

Efendim; 
~ Ga.ıetenfzin iktisadi •Ütununda 

et Limitet Şirketi namında bet 
l\l hln lira sermayeli tefekkül 
~'ce)c 9irket hakkında okuyucu· 

ile Yola Çıktım. Cebimde " 100 ,, Lira Vardı ••• 
YAZAN: M. KAZIM 

1-
11lııın bu husustaki fikirlerini. 1 Mayıa 910 

tettitiniı:i gördüm. Ben de bir Çanakkale 
~ 11Yucu ııfatlle kendi kanaat ve 

latan bul 
ıt.tirnı aşağıya yazıyorum: Boğazlarını düşmanlann etuz 
k lier nevi lktı.adi cephede bir- beşlik toplarla dövdllklerl 

td Ye şirket halinde hareket heyecanh ve kara sıfuılerden 
1 llirse daima muvaffakiyet var- . biri idi. 
~t, Yalnız ft Llmitet Şirketinin ı 
dt edeceği faidelerin mahdut Muamellb zatiyeden telefonla 
~tre fnhi.ar edilmiyerek bizzat acele çağrıldrım. Bu ani davet 
t ll•t•hsil ıınıfmın umumunun b d d · b' k d 
•tif.d d bil 1 1 1 1 d" en e enn ır mera uyan ır-.. e e e me er çare er u- . N • 1 lliiJıneJidlr. Bunun temini için, dı, derhal Harbıye ezaretine 
( lihsal ile alikadar olanları da gittim. Muamellb Zatiye Müdürü 
,~hıı etmek ve elde edilecek Osman Şevket Bey (timdi paıa) 
tıdelerJ umumilettirmek mak1a· b . b kl t k · · i ri aldı 
ı '1• Anonim tarımdaki tefek- enı e e me sızın çe · 
~Her çareleri dü9ünülmelidir. Karşısına oturttu. Kapılan 
lııtınleketimiz ihracatının bir ço- kapattı ve eırarengiz bir sesle: 

l\tt ve batta hepıinl zirai latlb
(ller te9kil eder. Bu ilbi zirai 
l Uhsa) emtiaları mızı harice 1ev
~lllıek, iyi organize etmek ve 
r~~,. ambalaj yapmak, her ta
~ft, (markasını) tanıtmak için 
tetehbüıü Kooparatif teşkili 

~tır•tile ya9atmak hem harici 
tlretimizi ilerletmek ve hem de 
'ıGıtahslllere bu ıuretle temin 
'dilecek faideler dolayııile iıtih
~l&tın artmasını teşvik ve hem 
~t lslahma rebep olacak bir çare 
111tnalı. 

Lnleburl'azda b-kacı : 

Ahmet Necati 

HilAliahmere Yardım 

( liilaliahmer Kadıköy ıube.in
~I\: Erenköy Amerikan U.eai 

Yeti talimiye ve talebeleri ta
~f'.ndan nahiyemiz dispanıeri 
~IYacatına .arfedilmek üzere 
d ) lira teberru edilmit olduğun-
'n alenen teşekkür olunur. 

~~I Camiino Bakılmıyor mu? 
Eılri bir nefis eser olan Gül 

~tıı·· i · · D 1 ) ııne g tmı9tım. uvar arın Qr 
\ 11tncek kaplı olduğunu, hatta 
.~~ı kemerlerin altından geçerken 
P tGnıe '5rümcek ağlarının ya
~4tıkına iÖrdüm. Nazan dikkati 

lbederlm. 
Abdülkadir 

~ine Cüzdanlar meselesi 
ıı,._~6·931 tarihli nüıhamzda in· 
~~ r ed.en cemiyetlere aJt yazılan 
> lıduk. Bendeniz berber ceml-
ttirı ~ . B 1 ı~ e muracaat ethm. et a tı 

~ ' nınkabilinde muayene cilz
~ ·~•ru vereceklerini •öylediler. ,Q .. 
~ ll bu parayı biz veremeyiz. 
~'ltıiyetler muraklpliğine müra· 
~ •t ettim. Yalnız bir lira verl
t:'lini söylüyorlar. Sikiiyetimin 
~etenizde lnti9arını rlt:a ecierlm. 
GtJata Mertiyanl Sokak LOkı 

Berber Salonunda 
Bc:dri 

Cevaplarımtz 
~) te'Vdet ve (bir münnver kOt
•iı, tı~nıına mektup A"Önderen ka

tınıize: 

ı'-;- Sirk kumpanyuı buradaki 
1Y~tini tatil etml9tir dendim. 

1 efrikamız : No. 53 .........:.. ______________ _ 

KUC TAn 
SERVER 

' Evet. 

~il' Tamam. Sizi orada gör
~lltı. Bakın nasıl hatırımda 

llıış. 

~~~ermin gülümsedi. Genç 
%1 etti: 

~l ~ 
1
0 vakit nazarı dikkati· 

S e betmiştiniz. 
~ 011ra küçük bir tcreddUt-

80tıra, ıesini biraz &V8f· 

- Klzım Bey, dedi, sizden 
vatan namına büyük bir hiz-

met bekliyoruz. Sizi tehlikeli 

bir memuriyetle uzaklara gön

dermek istiyoruz. Belki de 
gittiğiniz yerden bir daha dön-

miyet:eksiniz. Fakat vatanın 
sizden beklediği bu hizmeti 

reddetmiyeceğinize eminim. 

Bu tuhaf mukaddime beni 
şaşırtmıştı. Çanakkale cephe

sinde tehlikeli bir vazifeye mi 
tayin ediliyordum 1 Aklımdan 

biran içinde ılmtek aüratile 

geçen bUtUn tehlikeli ihtimal
leri dllşUndiim ve karar verdim: 

- Bir Türk zabiti için can 

pazarlığı olamaz, dedim. Yüzde 

iki yllz tehlike de olsa, onları 
ifaya hazırım. 

Halbuki hakikatte aile va
ziyetim gayet feci id;. Mütekait 

bir kolağası olan babam dört 
ıenedir yatakta . yatıyordu. 

Anneme, kız kardeşlerime ba
kacak bir erkek kardeşim de 

yoktu. Erkim Harbiye metebi
ne de yeni girmiştim. T ehli· 

keli bir vazifeyi kabul etmek 
ailemi arkamda bırakmak, 

istikbalime de tekme wrmak 
demekti. 

Fakat mademki benden fe
daklrlık bekleniyordu. Kabul 

etmemezlik edemezdim. 

MuamelAtı Zatiye MildllrU: 

- Pekili, dedi, ıizl Efga
nistana gidecek Alman - Hint 

heyetine Türk zabiti olarak 
terfik etmek iıtiyoruz. Madem-

ki kabul ediyorsunuz, ıizi ·Ba
ronla tanıştırayım. 

O vakite kadar orada bu
lunduğunu farketmediğim uzun-

ca boylu, taze ve mütebeısim 
simalı bir Almana takdim etti. 

v 

HOCADA 
BEDi 

la tarak: 
- Sizi okadar tanımak is

temiştim ki ... 
Dedi ve birdenbire ayağa 

kalktı: 
- Haydi gidip gramofon 

çalalım, ister misiniz? 
Nermin de kalktı: 
- Nasıl isterseniz. Dedi. 
Bititik aalonda Nerminin 

Efganistana tiden Alman • Hint heyetinin reisleri: 
Hintli Mehender Pretap, Berelcetullah Efendi ve soldaki 

bu hatıratı gazan Türk murahhası Kdzım Beg 

- Heyetin reisi Baron Von nunla iktifa etmenizi rica edi· 
Henik. yorlar. 

- Teşerrüf ettim. Böyle uzun bir aefere çı-

Baron elimi sıktı Te : 

- Seyahat için herşey ha
zırdır. Yarın hareket ediyoruz. 
Benimle geliniz de sizi diğer 
yol arkadaşlarımıza tanıtayım, 

dedi. 

Çıkmak üzere iken Oıiman 
Şevket B. kolumu tuttu: 

- Oğlum, dedi, bu Alman
dan aynlmıyacaksmız ve vazi
fenizin ıonuna kadar onunla 
beraber bulunacaksmız. 

* 
Baron Henikle birlikte 

biye Nezaretinden çıktık. Oto
mobile binerek Perapalasa git
tik. Fakat yol arkadaşlarımızı 
bulamadık. · 

Ertesi sabah Haydarpaşa 

iıtasyonunda buluşmak üzere 
ayrıldık. .. 

4 Mayıs 910 

~rteai sabah erkence kalk
bm. Tabancamı, dürbünUmll 

ufak tefek eşyamı bir bavula 
yerleştirdim. Seyyar karyolamı 

aldım. Bir kayıkla Haydarpa· 
ıaya indim. 

İstaaiyonda Baron Henik 
ve arkadaşları trene biniyor· 
lardı. Eşyalarımı yerleştirirken 

yanıma tanımadığım genç bir 
zabit sokuldu, 

..:._ Kizım B., 
- Evet, dedim. 

- Size Muamelatı Zatiye 
MUdürU Osman Şevket Bey 

yüz lira gönderdi. Bugün daire
ler kapalı olduğu için fazla 

para bulamadık. Şimdilik bu-

ilk defa gördüğü birçok insan
lar daha vardı. Başını önüne 
eğerek onların arasından geçti 
ve genci takip etti. O, sor· 
muştu: 

Hangi plAkları çalalım 1 
- Nasıl isterseniz. 

Dans edersiniz değil mi? 
- Biraz. 
O sırada kadınların biri 

gence bağırdı: 
- Fahir .. . Bir dans havasi 

çal. 
Genç, bir dans plağı koyar

ken Nermin onun ismini kendi 
kendine tekrarladı ve düşündii: 
•• Fahir... Benimle meşgul 

karken bukadar az para ve· 

rilmesi canımı sıkmıştı. Ben
den beklenen fedakarlığa mu· 

kabil yüz lira.. Fakat artık 
ok yaydan çıkmıştı. Geri dön· 

mek te mümkün değildi. Kam
pana çaldı. Düdük öttü. Meç-

hul ve esrarengiı 
böyle başladı. 

aeyahatimiı: 

Trende yol 
tanıştım. 

• 5 Mayıs 

arkadaşlarımla 

Hint prenslftrinden Raca 
Mehender Pretap, meşhur Hint 
ulemasından Mehmet Bere-

Doktor Bekker, 
Rör, İngiliz ordu-

sundan kaçarak Almım or" 
dusuna iltica eden Hint Müs-

lümanlarından birkaç asker, 
ta Amerikadan gelerek kafile

mize iltihak eden Abdüssey
han ve Abdurahmao isminde 
iki Hintli. 

9 Mayıs 

Yorucu ve gayri muntazam 
bir seyahatten sonra Mamure-

ye vardık. Burada tren biti· 
yordu. Eşyalarımızı alarak ara
balarla yolumuza devam mec
buriyetinde idik. Ben Abdur

rahman ve Abdüsseyhanla bir 
arabaya binmiştim. 

Abdurrahman boyuna Hint
çe birıeyler okuyordu. Zaten 

yols çıktığımız. gündenberi bu 
adam daima sükutu tercih edi

yor, bir köıeye çekilip ıikir 
ile meşgul görünüyordu. 

Bu defa yüksek sesle oku-

oluyor.,, 
Bir fokstrot oynadılar. Fahir 

Nerminin ıyı dans ettiğinin 
ilk adımlarda farkına varmıştı: 

- Aman, dedi, ne güzel 
dans ediyorsunuz? 

Nermin: " Kompliman ya· 
pıyorsunuz! ,, diyecekti; fakat 
iki Uç def adan fazla duyma
dığı bu F ransızça kelimeyi 
doğru teleffuz edebileceğinden 
emin değildi ve hiç birıey 
söylemedi. 

Nerminin iyi dans ettiğine 
başkaları da dikkat etmişlerdi. 
f lak bitince, Atıfet H. gra
mofon başına geldi: 

mıya baıladı. Ben evveli ıarkı 
slSylllyor aandım. Sonra anla
dım ki (Naat) okuyormUf. İkide 
bir gözlerini kapıyor, Sa1Atü-
1ellm çekiyordu. Onun bu 
derviı hali, bizim ıeyyar tek• 
kede garip bir manzara teıldl 
ediyordu. 

Halbuki ıonradan 8ğrendlk 
ki, bu ı:at biraderi AbdUuey• 
hanla birlikh~ kafilemize lngi• 
lizler tarafından aokulmut 
casuılarmış. Bu iki zat ta 
Amerikadaki Alman konsolosu 
tarafından bulunarak buraya 
gönderilmiş ve kafilemize ıo· 

1 

kulmuılardı. • 

S hulraıa 

Arabadan trene, 
arabaya athya atlıya 

Cerabulusa geldik. 
tahnorJara bindik. 

trenden 
nihayet 
Burada 

Altı düz yuvarlak bir kaza
na benziyen şahnorlarla Fırat 

üzerinde günlt:rce seyahat 
ettik. Birkaç gün Irakta kal
dık, 31 mayısta akşam üstü 
Bağdat ile Baakube araımda 

iı,liyen dört katır koşulu araba
lara binerek Bağdattan ayrıl

dık. 

iki gUn ıonra TUrk - İran 
hududuna yakın ilk İran kasa
bası olan Kasrışirine vardık. 

Biıden evvel Efganistana 
gitmek \izere Rauf Beyin riya
seti altında bir heyet yola 
çıkmıştı. Burada bu kafileye 
mensup menzil zabitlerimize te" 
ıadüf ettik. 

(Arkası var) 

Kastamonuda Sel 
300 Dönüm Çeltik 

Mahvoldu 

Kastamonu (Hususi) - Her 
tarafta yağan yağmurlar ve bu 
yüzden hasıl olan seller Taş
köprünün sekiz köyünde mü·· 
him tahribat yapmıştır. Bu 
arada birhayli dolu da yağ
mıştır. Mahsulat çok zarar 
görmüştür. 

Sel, T osyanın üç köyünd~ 

( 300) dönüm çeltiği mahvet
miştir. 
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- Bir fokstrot daha koya· 
lım, Nermin H. çok güzel 
dans ediyor. 

Fahir Nermine sordu: 
- İkinci bir dansı kabul 

eder misiniz? 
- Hay hay. 
Fakat bu sırada Nerminin 

yanına başka bir erkek geldi: 
- Benimle bir tango oy

nar mısınıı.? diye sordu. 
Nermin F ahiri gösterdi ve 

ona söz verdiğini söyliyerek 
öıUr diledi. 

İkinci dansta herkes Ner
min? alkışladı. 

- Ne suples! diyorlardı. 

(Arkası var) 

Sayfa~ 

Kadın Ve 
Kalp işleri 

Bu haftaki patronumuı:la ba 
modelde gördüğünüz tık Ye 
zarif elbiseyi yapabilirsiniz. 

~~ 

Patrondaki parçaları bu 

resimde gördüğünüz şekilde 

yanyana koyacak ve her 

parçadaki kesiklere bakarak 

bunları biribirine uydurmıya 

çalış:nız. 

PATRON KUPONU 
8 

Ga:ıetemizde gelecek per9embe 
8'ÜnÜ çıkacak Patronu bedava al
mak iıtlyorsanı:ı, bu kuponu keaip 
aaklayınız vıs perşembeye kadar 
çıkacak kupo,,ları toplayınız. Pat• 
ronlarımızdRn pek mcınuun ola
cakıınn:. 

Ankarada Z. A. Hanım: 

Nitanlını.ı tam bir ev "rketl· 
dir. Karııına, evine bakmak, evi
nin ihtiyaçlarını temin etme!c 
en büyük zevkidir. Yalnız muk
tesittlr. i srafı sevmez. Az çok 
muhafazakardır. Karıs·nın ıerbelt 

yaşamasına müsaade ~demez, 

çok kıal<ançtır. Ruhan çok 1ağ-
lamdıı. Dall<avuklarc!an hoşlan
maz. Diiriist ve namu.ıu bir 
gençtir. Fakat kııdırmıy:t w-elmeı. 
O vakit ne yaptığını bilmez. 

... 
Ankaracla Ot. M. S Bey: 

Alac.nğınn kız ıadık, nam11•lu, 
dilrüıt, abırh ve işgüz.ar olmalı-
dır. Aynı zamanda karınızın 

net'ell bir kız olması lazımdır. 

Tablaten baznn •omurtkan ve 
bedbin olursunuz. Evlenmeden 
e.·vel Alacağınız kıza bu tabiatl
nizi söyleyiniz ve ona ehemmiyet 
vermemek IA:urngeldiğini anlab
nıı:. Nazik, kibar ve terbiyeli bir 
kıı aixi mes'u t edebilir. 

hanımtegze 



Sayfa 

Hariçte Neler Oluyor? 

Şimdi De Ingiliz Nazır
"lan Almanyaya Gidiyor 

Londra, 9 (A.A) - Reuter 1 ıup olan ve hisse senetlerinin 
ajansının istihbanna nazaran en fazlası bulunan birçok kll
M. Makdonald ve Henderson çUk bankalar gişelerini kapa-
Almanyayı ziyaret etmeleri mışlardır. 

için M. Brüning'in kendilerine Amerikalılara husumet 
yapbğı daveti kabul etmişler- New _ y ork, 9 ( A. A. ) -
dir. Bu ziyaretin tarihi henüz Oklahomada klin Ardmareda 
tesbit olunmamışbr. M. Robio ile diğer bir talebeyi 

lngilterede işsizler ruvelverle öldürmüş olmakla 
Londra, 9 ( A. A. ) - ı itham edilen mahalli polis 

haziranda İngilterede işsizlerin müdür muavini diğer bir po
miktan 2,6 ... 9,970 kişiye baliğ lis memuru takibat icra11 
olmaktadır. Şu hale nazaran talebinde bulunmuşlardır. Mex- ! 

18 mayıs tarihindeki rakama icodan gelen haberler. bu 
nisbeten 113,034 kişi fazladır. meselenin orada Amerikalılar 

Fransa Ayan Reisi a!e~hinde .tiddeili. bir bus~met 
hıssı tevlıt etmıf oldugunu 

Paris, 9 ( A.A ) - Ayan 
meclisi ikinci reisi M. Rabier, 
M. Doumer'in beş seneden 
beri işgal etmekte olduğu 
ayan reisliğinden istifasını 
mutazammın olan mektubunu 

bildirmektedir. 

Avrupada 
Nevyork, 10 (A. A.) - Ma

liye nazırı M. Mellon, Avru
paya gitmek nzere bugün 
vapura binmiştir. okumuştur. Bu mlinasebetle, 

iyan meclisi mektubun kıraa
tini müteakıp müttefikan alkış
lamak suretile M. Doumer hak-

ispanyada Komünistler 
Seville, 9 (A.A) - Binala

rın ve çiftliklerin fotoğrafını 
kmda teveccüh ve muhabbet- çekmekte olan 4 komünist 
izhar etmiştiı·. Ayan meclisi, 
yeni reisi perşembe günü inti
hap edecektir, Sol cenah de
mokratları grupu, grup azasın
dan M. Jeanncneyei riya~ete 

namzet göstermiştir. 

Amerikada Buhran 
Chicago, 9 (A. A) - Y ohn 

Bain namile anılan grupa men-

Bakım Evi 
iki Günde 60 Çocuk 

Getirildi 
Evelki gün kilşat resmi 

yapılan Edirnekapıdaki Süt Ye 
Mektep Çocukları Bakım Evine 
dUn öğleye kadar ( 60 ) hasta 
çocuk müracaat etmiştir. 

Bunlardan fakir olanlara 
dispanser bedava ilaç ta ver
mektedir. Dispanser için mü-
tehassıs doktorlar tayin edil
miştir. Her hamile kadın bu
raya müracaat edebilecek ve 
çocuk doğduktan sonra ilk 
mektep tahsilini ikmal edinciye 
dar dispanserin sıhht kontrolil 
albnda bulunacaktır. Bunun 
için Sıhhiye Müdürüydi hususi 
cüzdanlar yaptırmıştır. Beşik
taşta Akaretlerde açılan dis
pansere şimdiye kadar 1000 
hasta çocuk müracaat etmiştir. 

Üsklidarda imrahorda bir 
ev kiralanmış ve burası da 
dispanser haline konmuştur. 
iki gün sonra burasının kUşat 
resmi de yapılacaktır. Tahsisat 
bulunca Üskildardaki Şemaipa
ıa medresesi asri bir bakım 
evi haline konacakhr. 

tevkif edilmiştir. İkisi Almandır. 

Barslonda Hadiseler 
Barslon, 10 (A.A.) - Müt

tehit sendiki amelesile Umuum 
Mesai federasyonu amelesi 
arasında bir fabrikada mUsa
deme olmuş ve mUtekabiJen 
ateş taati edilmiştir. Beşi ağır 
olmak lizere 11 yaralı vardır. 

Dr. Laje 
Karılannı Zehirliyen 
Adam idam Edilecek 

Montpellier, 9 ( A. A. ) -
iki zevcesini biribirinl mOtea
kıp zehirlemiş ve hemşiresini 
de zehirlemiye tetebbUs etmif 
olmakla itham edilen doktor 
Laget idama mahkum edilmiftir. 

(SON POSTA: Bu adamıa dH
yetlerlne alt tafılllta enelkl ıG• kay
detmiştik. ] 

Üç Hadise 
Bir Kaza, Bir Kavga 

Ve Esrarkeşler •. 
Telefon Şirketi direktörllnUn 

otomobili Tepebaşında Madam 
Mariçayı ağır surette yaralamıtbr .. 

Kasımpaşada Mavnacı Meh
met ve oğlu Hasan bir olup 
kira ile oturdukları evin sahibi 
kaptan Davut Ef. nin başını 
yarmışlardır. 

* Galatada Anastasyanın kah-
vesinde bet kiıl esrar içerler
ken ya!.talanmıılar, kahve de 
kapatalmışlır. 

iN GIL I ZL ERiN YAKIN ŞARKTA 

c S T 
-Yazan: Makenzie-

yordu. Karilerimi kendi hissi
yabmı anlatmakla yormak ve 
sıkmak istemiyorum. Fakat 
beni eski kin ve garezlerimin 
intikamını böyle neşriyatla al
mıya tenc.zzül edecek bir 
adam olduğum zehabına dn,
mclerini de istemem. Kitabım .. 
da bazı adamları belki gillilnç 
bir vaziyete koyuyorum. Fak at 
o zaman bile bu adamların 
hakkındaki fikirlerimi kendile
rinden gizlomemiftim ki 1 Zaten 

İL.ATI 
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diğer kimselerle olan münase
batam hakkındaki bu komik 
telAkkilerim Yunani tandaki 
iflerime mühim bir engel 
olmuştu. 

Soğuk bir hır ı cah ile ha
reket etmiş olsa idim, daha 
ihtiyatkar davranır ve bu su
retle de kin bağlamak kudre· 
tini iktisap edebiJirdim. Fakat 
kendi ine gUlmek fırsatmı bana 
veren bir dama nasıl kin 
batlı ya bilirdim ? 

SON POSTA 

Gemi tabiplerine mah-1 
talimatname sus 

Sıhhat Ve 
Vekaletinden: 

İçtimai Muavenet 

Madde 1 - Umumi Hıfzıssıhha kanununun 139 uncu mad
desi mucibince Türk gemilerine gemi tabibi olmak için; 

A - Türkiyede san' at icrasına mezun olmak, 
B - Kanuni hizmeti mecburesini bitirmiş olmak ve lAakal 

üç sene mllessesatta çalışmış veya serbest icrayı san'at etmiş 
bulunmak, 

C - Tabi tutulacağı imtihanda muvaffak olmak IAı:ımdır. 
Madde 2 - Geıni tabibi olmak iatiyen her tabip V eklle

te bir istida ile müracaat ederek istidasına tabip diploması 
ve nüfus tezkeresinin tasdikli aureUerile llakal liç sene mnes
ıeaatta çalışDllf veya serbest ean•at icra eylemİ.f bulunduj'unu 
gösteren evrakı mtıepiteyi Ye 4,5X6 kıt'uında cı; adet fotoj
raf raptedecektir. 

Gemilerine bir tabip tayin etmek isteyen 1eyriaefain kum
panyaları veya gemi sahipleri de yukarda yazıla evrakı mllıbl· 
teyi göndermek şartilo V ekllete bir btida vererek tayin et
mek istediği tabibin imtihanını talep edebilirler. 

Madde3-İmtibanlar Vekillet tarafından teıkil edilecek olan 
bir juri heyeti marifetile tahriri ve ameli olmak üzere icra edilir. 

A - Tahriri imtihan: Bakteriyoloji, Epidemiyoloji, Dezen
feksiyon, intani hastalıklar, müstacel vakayide rnlldavat ile 
doğum yardımı, Gemi hıfzıssıhhası, Hudut ve sahillerin sıhhi 
müdafaasına ait kanun ve nizamlar ve Beynelmilel mukave
lelerden ayrı ayrı sualler sorulur. Bundan başka namzede bildiii 
ecnebi lisanından şifahi ve tahriri birer tercüme de yapbrılır. 

B - Ameli imtihan: Bakteriyoloji (umumi malumat), İntani 
hastahklar ve cerrahi sağirden ve doğum yardımmdan yapılır. 
Bakteriyoloji imtihanı IAhoratuarda ve cerrahi sağir ve do
ğum yardımı imtihanı dahi seririyatta ve ha ta llzerinde icra 
edilir. 

imtihan edilecek şuabata alt ihtisas vesikası ibraz edenler 
bu şubeden imtihan edilmezler. Bakteriyoloklar epidemiyoloji
den ve dahiliye mütehassısları lntant hastalıklarla epidemiyo
lojiden imtihan edilmezler. 

Madde 4 - imtihan bittikten sonra jUrl heyeti namıedin 
nazart ve ameli imtihanlarının neticesini ve namzedin gemi 
tabipliği vazifesini ifa edip etiellıiyeceğini gösteren bir mazbP..· 
ta tanzim ve altmı imza ederek Vekalete gönderirler. 

Madde 5 - imtihanda muvaffak olduğu anlaşılanlara gemi 
tabipliği vazifesini ifa edebileceğine dair Vekillet tarafından 
numunesi veçhile tabettirilmi bir vesika verilir. Bu vesikalara 
namzedin 4,5 X 6 kıt' asanda bir fotoğrafı yapıştırılarak usulu 
'dairesinde soğuk damga ile damgalanır. 

Madde 6 - Gemilerde tabip muavini olarak çalışmak 
isteyen tabiplerin imtihana tAbi tutulmadan istihdamlari caizdir. 
Ancak bunlar gemide müsta'}<iHen vazife ifa edemeyip behe
mehal VekAletçe tescil ve memuriyeti tastik edilmiş olan bir 
gemi tabibinin nezaret ve mes'uliyeti altmda çalışırlar. 

Madde 1 - Bu talimatnamenin neşrinden evvel mevcut 
gemi tabipler.inin istihdamlarma mUsaade edilir. Ancak inhiJil 
vukuunda tayin edilecekler behemehal birinci maddede yazılı 
evsafı haiz olmalı ve gemi tabibi vesikasını hamil bulunmalı
dır. Elyevm mUstahdem gemi tabipleri bu talimatnamenin 
neşrinden ıtibaren Uç ay zarfında Vekalete bir beyanname 
ile müracaat ederek isim ve diploma No. ve tarihini ve 
tercUmei halini ve hangi tarihtenberi müstahdem olduğunu 
Sıhhat ve içtimai Munvenet Vekaletine bildirecek ye kendile
rini tescil ettireceklerdir. Üç ay geçtikten ıonra vaki müraca· 
atlar tescil edilmez. 

======:=-=====-=~~-======-==============-=--

1 hti yat Zabitleri 
Snleymaniye Şubesinden : 
1 haziranda başlıyan mutat 

ihtiyat zabitan yoklaması ay 
nihayetinde hitam bulacağından 
şubemizde kayitli ihtiyat zabi
tammn ikişer fotoğrafla hemen 

Yoklaması . Başladı 
ıarfmda bizzat veya bilvasıta yok
lamasına yaptırmıyantarla mınta-
kamızda mukim olup henüz kay
dini yaptırmıyanlar haklarında 
1076 numaralı ihtiyat zabitan 
kanununun t O uncu maddesi mu-

tubeye müracaatleri ve bu müddet cibince muamele ifa olunacaktır. 

Filha~ka resmi dl\9manlar
daıı ziyade düşmanım kesilen 
bazı adamlar hakkanda bile 
ıefkat ve merhamet duymak
tan kendimi alamıyordum. 

Atinada o zamanlar şahıa 
meselesi çok milhim bir amil 
idi. Atinadaki vaziyetin sebebi 
ve amili Kıral Koslantinin 
Venizelosa ve Venizelosun 
Karala karşı olan şah i kinleri 
idi. itilafçıların veya merkezi 
bUkiımetlerin tavır ve hareket
lerinin de buna inzımam et-
tiği doğru olabilir, fakat 
mes'uliyetl Fransızlar, İngiliz .. 
ler, Ruslar, İtalyanlar, Alman .. 
lar, Avusturyalılar, Bulgarlar ve 
Türkler arasında nisbet nzerine 
taksim etmiye kıılkışacak 
mllverrihler boşuna vakitlerini 
kaybetmlt olurlarlar, Bunlarm 

hareketleri kıral •eya Venize
Jos taraftarlarmın noktai nazar
larına göre vaziyeti gerginleı
tiren veya teskin eden hidiıe
lerden ibaretti. Asıl mesele 
yukarda bahsettiğim ıahsi 
iğbirardan doğuyordu. BirgUn 
Kıral Ktantin Ateşemiliter 
Cumnigbame •a: 

- Atina sokaklannda ade .. 
ta Şarlok Holmezi taklit ede
rek dolaşan Mackenzie ne 
yapıyor zannediyor acaba? 
Diye sormuş. 

Alman sefaretinin Ye baron 
Schenkin faaliyet ve propa
gandasına kartı yapılacak çok 
şey olduğunu aöylediklerl z -
man kıral gUlmüı. 

Onu itilifçılardan baıka hiç 
bir kimsenin casusluk veya 
propaganda yapmadığına oka
dar ikna etmlılerdl ki, bunun 

rrazira~ 

Ucuz İLANLAR ---yf. eler• 
Bahar reldL Şehlrlerden ldSylere, sa •Y • 

çıkıl.acaktır. Kiraya verilecek evfnfs. daJreahı. odaJanıı• 
vana ve yahut ldraJanauk ey, daire ve oda latlyo,..a5} 

Aramak Y• ıormalda nldt reçlrmeybtlıt. ( 2 
kurut ılı:e bu lfl yapablllrla. 

ve 

Küçük ( 16 ) lı.ellmellk bir llla klfldtr. Hor koıııııı• 
fa:ı:lası için blr kur'tf illve edlnl:ı:. 

Satılık Evler: 
SATILIK KÖŞK - Oıküdarda Kı-

11klıda imam Ethem aokağında 7 No. 
mUceddet k5tk altında 3 odalı kliçük 
bir ev ile birlikte 1&tıhktır. İçinde 
Hac& Mehmet Beye mllracaat - l 

SA TILlK - Şerefli meYklde cl&rt 
bet odalı haneei olanlann Galatada 
Mehmet All Pata hanında 41 Numaraya 
mllracaatlerL - 1 

Kiralık Evler: _, 
• KtRALIK DAİRELER tt 
H al 0te 

cebeliadada Rovayy ·~· 

SATILIK OTOMOBiL - Kapalı 
Chewole otomDI ucus flatle ıatılıktır. 
Sa.raçanebqınd arpacı Ali B.e müracaat 

-1 

yanındaki 8 odalı sabık B~~ 
diller oteli binası daire dıı1 

u 
veya tamamı kiralıktır. ~rıO' 
edenlere mcbelle de tenıııılli· 
dilir. Anadolu Ajansı ye. 
nat şubesinde Bürhan B: tA..... 
Ti. 22735 ~ "11 

b•b" KiRALIK - Fındıklı Doloı• ~ SAT 1 L J K - Kaıımpafada büyük 
cami karıuıındakl Nna ıoka§'ında köt• 
batındaki 36 numaralı ev. iki oda ve 
Ud kuyuu ye 200 arşın bohçeal olup 
Beyotluna pek yakındır. Sirkecide Ha• 
lllfdlye tllrbeal klll'fllındald 54 numaralı 
tUtUncO dllkklnına müracaat. - S 

tramvay caddesi anahtan ~~
olan 1&atçl Onnlk Efendlnia d ıııd• 
U:ı:erlnde bir çab altında tooı~,b 
birbirinden ayri dört bir Gç bit ,...1 il 

KadıköyUnde satılık müced
det kirgir hene - Kadıköyü
nün en eğlenceli yeri olan Y o
ğurtçu Parkı yanında Çamlıca, 
Fenerbahçe, Kalamış Koyuna 
nezareti fevkaladesi olaıı, iiç 
daireli apartıman tarzında inşa 

olunan gayet havadar haııe '-a
tıhktır, Taliplerin Galatada 
Mehmet Ali Pa§a hanında 41 
numaraya müracaal]arı. -3 

her teri tamam lld hane. 

-----~-4~ 
Kiralık hane - Beş ık dır ~ 

Kılıç Alipaşada Asariye cııd ıt1 c 
sinde 18 numarada kain hıı11e 
kiralıktır. Ucuz fiatladı~ '4Qı t 

KiRALIK HANE - Be~:; 1 
taşta Kılınç Ali Anarba cs0 ~- ~ 

' sinde 48 No. dn dört oda ele e ı 
trik tesisatını muhtevi Jıtııl l 
elıYen fiatJe kiralıktır. ocrU' ) 

Satılık çiflik arazisi olan
lara - Anadolu, Rumclinde 
satılık çiftliği olanlar ile Bo
ğaziçinin Rumeli eıhötinde yiiz 
dönümden aşağı olmmnak üzere 
arazisi, Boğaziçi, Haliç, Mar
mara sahillerinde fabrika inşu
sıııa müsait arsa, veya arazisi 
olanların Galatada Mehmet Ali 
Paşa hanında 41 numaraya 
müracaatları. -3 

Büyükderede satılık hane -
Piya::ıaya iki, iske!r·yc iiç dnki
ka mesafede İspanya sefaretha· 
ne:, i sokağında hüllıiilicrilc 
meşhur Sefarethane bahçesi 
karşısınrla .iki daireye rnünka
sıın apartman tarzmda iıı~a 

edilmiş hamam, elektrik, ter
kosu havi (9) odalı 26 ııuına
ralı hane satılıktır. Taliplerin 
Gnlutada Mehmet Ali Pa~a lıa
nında 41 numaraya müracaat· 
ları. -3 

Kalamışta satılık , kirahk 
mükemmel köşk - İskeleye, 
lsıa~iyona heş dakika rn<'"afcde 
plajlar civarında, mııntazaın 
bahçe dahilinde nezareti fev
kalade.yi haiz (24) odalı, nıiiş-
temilatı saireyi havi kö~k sa
tılık olduğu gibi toptan yalıut 
dört klsıın olarak kiralıktır. 
Taliplerin Galatada, Mehmet 
Ali Paşa hanında 41 numaraya 
müracaaaları. -3 

nundakilere müracaat. 
............ 

~~~~--·~~~~---

Mütenevvi: 
.,,. 

ÇANAKKALEDE AT KOŞULAR! 11,ı 
RU;•Uk ikramiyeli ilkbahar at k0~,· 
19 hadraıı cuma ırünU Tayyare ıııı~ 
nınaa icra edilecektir. ....-/ 

,. 
ŞiŞLi HALKINA - Atleler içlıt P 

halla ve neftı malzeme ile badeııı,( 
meal, ıekerll halka, peksimet ..... !ot 
maktayım. Tecrllbe eden devaııılı !?'' 
terim olur. BÔmontl istasyonund• .,,. 
Pata ıokııfı No. 1-5 Muhlis H•••" / 

ııııı· 
MUHTEREM TÜCCARLAR- u1ı1iJI 

rilk ltlerinlzde lıtlfade, allrat. t~'of 
ve teminat isterseniz Bahçckapı sıe' 
yaı. hanında i lham! Ahmet flrtıl',.,.. 
veriniz. / 

- ____...- ~ 

1 
ÖRÜCÜ HÜSEYİN - Yartık. 1:~1f 

gllvo yeniği elblaeler cma;ıl'ne fai 
ıurette beliniz 6rülllr. 

3 
,.,.. f 

GAlataıaray Aını:v~ 

Musiki rnerakhlarına --: s; 
1 

Ye ~e"i pratik ve nota ti~ ij'' 
zende muganni ve mugnrıflfııtl' 
lere \'e kuliiplere fasıl ,,e ve 
tazi şarktlar hanended~fld'f' 
usulü mu ikiyi kemali cıd ~z 
ve dikkatle öğretirim. No· J• 

Sar:ıçlı ıın e Nefer ao~akM~~ı•f~ 
muallim kanunt~ı.lt 

't8"~ 
Y eniköyde satılık, ~1• ıBı 

iki mUkemmel yatı - Sırı d' 

. diğeri 15 oda, mü~tenıiIBt• tdt•' 
irryi havi iki yalı satıh1' ·~i;:e!• 
ğu gilıi. toptan veyahut 1 ş)1' 
üçer kı ;;ım olarak ayrı 

1 16d' 
kiralıktır, Taliplerin G~ 0 

4J 
l\fehınd Ali Pa~a lıaııın :l ,.......3 

aksine inandırmak kabil olmu- numaraya müra aa~ 
yordu. Bir iki ay sonra seyyar 

1 
fi / 

diplomatlardan birini huzuruna Satılık hanesi olan a tıılı~~ 
P k f . l Jd otııı . o· kabul ettiği zaman, ona da 1 e ;:;ere 5ız yer e e k:>O Jı! 

benim faaliyetimden bahsetmiı şartile, 1500 liradan 20 ııtılı~ 
bu seyyar diplomat ta beni ya kadar dört, beş odalı 5 (;ııtıı· 
kabul edip kendisine birkaç lıane dükkam ofon)arırı 

1 

0oıı 
h.akikat sö~l_<:~ek fırsntanı ve- tada 'Mehmet Ali Pnşa Jıı.ı111? 
rıp vermedıgını sormuı; Kırat : 41 ~· aatltıfh 

H b d Uı "k numaraya rnurac 
- ayır, en en m a at ,,,; 

istemek ıerefini henUz bana S 
1 
k lıikl 0 (8olars ~Dı 

bahşetmedi, demiı. ab 1 em Şi 1i l\f ııÇ ıı· 
Bana . ?un? haber veren Galata, Beyoğlu, ş a' ıırtJt11~ıı-

zat bu vesıle ıle kıraldan bir Osmaııbeyde satılık P f)t11 

mUlakat istcmekliğimi söyledi. hanesi, Galata, Beyoğlu,,118ğs$6 
Fakat kısa bir müzakereden önü Sultanharnaınında _ı 1ett0" , ~~ ~ 
sonra bunu muvafık bulma· ve dükkanı SL11tail f ıtlı ' 
dık. Çün~ll ~ayet Sir Franciı Beyazıda B~yazıttan . 

8 j:ıııl-'' 
Ellet benım ıçin bir mülakat Aksara .; kı;ıdar }ıarıesı ? fıı~-' 
talep eder de kıral bunu red- G 

1
) d M hmet J\lı a~· 

dederse, o vakit nahoş bir rın a ata a e a ti 01 ,.......s 
vaziyet hAstl olur, yani kıralın hanında 41 mımar 1 

[Arkası var 1 caatları. 
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12 Hulru SON B~TA .. Sayfa 7 

fSTANBUL: ZİRAAT BANKASINDAN 
l'APU SENETLERİNE GÖRE MERHUNUN SEMTi MEŞHURİLE CİNS VE 
'11KTARI DÖNÜMÜ VE HUDUDU VE BORÇLUNUN iSİM VE iKAMETGAHI 
~ ~~ ı-. IJn.u No. 

Kartalın Dolayoba karyesinde mukim Huene Hanım miktarmda hududu şarkan fimalen Papaz köy çiftliği tarla· kaddem tariki has elyevm tariki am garben Küçübakkal 
bin ti Sabri Ef. nin 8-12-335 tarihli Ye 6, 8 rakamı ebvaplı sı ile çayır elyevm Selim Ağa bağı garben beylik tarla cenuben d 
tapu aeııedile uhc:leainde mukayyet Kartalın Dolayoba kar- çubtar 33 demekle maruf mahalle ile mahduttarlanın tamamı ca_ desiv cenuben mukaddem hancılar kethüdası Süleyman 
ye.iade kiy civarında kAin ÜÇ dönüm miktarında hududu ve yine 23-6-328 tarihli tapu senedile uhtesinde mukayyet Aga bagı elyevm Server paşa Yeresesi Fatma H. tarlası ile 

zk.n. k · H lkal "k d k • d mahdut tarlanın tamamı .. rkan Şevki Ef. tarlası şimalen Ali bağı garben Ali me ur aryenın a ı tarı ın e ain atiı< 18 ce it 
tuluı ceaubm Salih Bey bağı ile mahdut tarlamn tama· alb dönüm onbq evlek 47 arşın miktarında hududu 1019 Bakırköy Büyük Halkalı karyesinden Salih Ağa bin 
mı diğeri 8-12-335 tarihli ve 6-3850 rakam ebvaplı tapu farkan garben Papaz köy çiftliği tarlası ve dere cenu-- Süleyman Ağnm 21-12-325 tarihli ve 45 rakkam ebvap-
ıenedile uhdesinde mukayyet mezkur karyenİD köy civarı ben Hüseyin Ağa tarlası şimalen Halkalı tariki ile lı tapu senedile uhdesinde mukayyet Büyükhalkalı kar-
meYkiinde kain tıç dönllm miktarında hududu şarkan Hacı mahdut tarlanın tamamı ve yine 2~328 tarihli tapu yesine Eskika!dırım mevkiinde atik 31 dönüm 2 evle~ 
Ali Bey barkı Şimalen Salih Bey bağı garben Şerif ıenedile uhtesinde mukayyet mezkur karyede kain atik cedit 1 1 dönüm 14 evlek 57 arşın miktarında hududu 
Ef. tarlası cenuben Ali tulasile mahdut tarlanın tamamı. 6 cedit iki dönüm beş evlek 15 arşın miktarında hud~ ta~kan Süleyma~ Ağa vere~esi tarlası garben Abdi Ağa 
Kartalda mukim Mehmet ağa mahtumu Yusuf Ef. nio du şarkan şimalen mukaddem Ahmet Ağa elyevm Nazlı müfrez tarlası şımalen tarık cenuben Taşciyan Sergiı. 
19-8-335 tarihli tapu se.nedile uhdesinde mukayyet Kartalın Hımım tarlası cenuben garben çiftlik tarlası ile mahdut Ef veresesi t::rl~sile mahdut müfrez taı·lanın tamamı ve yine 
istasyon civarı mevkiinde bet yilz alhnlf dokuz zira mik- t&ılanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu ıenedile 2.1-12-325tanhlı \'e 69 rakkam ebvaplı tapu senedile uhde-
tannda hududu prkan San vereseleri garben Gnmtifçü ubtesinde mukayyet Yeninbosnanın Papaz köy mevkünde ••~.de m~!,;~yyet m:zkiir karyenin Akçe tarla mevkiinde kilin 
tariki timalen Emine SerYet Hanım:ı ifraı:en ifrağ olunan atik 30 cedit 11 d~nüm 79 arşın miktarında hududu atik 8 donum cedıt2 dönüm 23 evlek 54 arşın miktarında 
mahal cenuben küçük tarik ile mahdut mukaddem arsa t•rkan garben şimalen Papaz köy karyesi çiftliği hu- hududu tarlcan garben şimalen cenuben Halkalı mektebi 

~ elyevm bahçenin tamamı. du cenuben tariki im ile mahdut tarlanm tamamı tarlalarile mahdut tarlanın tamamı 
•4 Kartalın Dolayoba kariyeainden koca Ali oğlu Hacı Y •· 141 Rumelikavağmda Dere 10kağında · 29 numaralı hanede 1710 Kartalda müstantik muavini Kizım Ef. validesi ve haci 

kup ağanın 7·12·309 tarihli iki kıta tapu aenedile uh· 'lf mukim Süleyman izzet Ağanın 28 - 5 • 337 tarihli Ye Mehmet kerimesi Emine Mevhibe Hammm 30-12-326tarihli 
desinde mukayyet Kartalın Dolayoba kariyesinde ıı:eytin cedit 1 1 ve atik 37 numaralı tapu ıenedile uhteaiade mu- Ye 26rakkam ebvaplı tabu ~enedile uhdesinde mukayyet atik 
ağılı mevkiinde klin llç döntlm miktannda hududu sa- kayyet Rumclikavağı Çayırdere mevkimde ~dönüm 3 dönüm cedit 1 dönüm 2 evlek 57 arşın miktarında 
lim ve Mustafa ve Tanaı 'Ye tarik ile mahdut mukaddem miktarında hududu sağ tarafı Ayşe Hanımın bağı sol hududu tarken ve garben Hacı Salih tarlası şimalen 
tarla elyevm zeytinliğin mnlktl ile zemininin tamamı. tarah tarik arka tarafı dere ön tarafı Çayırdere sokağı yol cenuben Bodos oğlu tarlasile mahdut mukaddem 
Kartalın Yayalar kariyesiııde.n lı:ı:et Ef. kerimesi Fatma ile mahdut clyevm maa kulübe bir kıt'a bağın zemin ve bağ elyevm tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli ve54 rakam 
Hanımın 21·&-337 tarihli ve cedit 959-4 rakamı ebvaph eşçarının tamamı. cbvaph tapu senedile uhdesinde mukayyet Kartalın Çavu-
tapu Senedile uhdesinde mukayyet mezkur kariyenin kij. 171 Bakırköy s:ıfra karyesinden Cafer Bey bin müteveffa d y 

T"iVo;; oğlu eresinde kain atik 4 dönüm cedit ı dönüm 11 evlek 
mtırdi ağılı mevkimde klin atik beş dönümü han hu· ı h3 Mehmet Ef. nin 5 - 1 • 341 tarihli atik 51 numaralı tapu 77 k 
dudu tarkan mukaddem Ahmet veresesi Mustafa ve İs· scnedile uhtesinde mukayyet safranın Halkalı yolu mev- arşın mi tarında hududu şarkan Angili bostanı 

k d ıimalen Salih ağa tarlası garben dere cenuben Kara-
hak elyevm vereseleri garben ve cenuben orman şimal en kiinde iin atik on önüm miktarında hududu şarkan O v 1 Al" ' 'k · ı H sman og u ı çavuş tarlasiJe mahdut mukad i em hagv 
mukaddem Emin çaVUf elyevm vereseleri tarlasile mah- mer a garben tarı şıma en tlseyin oğlu Ali Ağa tarlası elyevm tarlanın tamamı. 
dut tarlanın tamamı ve yine 21-6-337 tarihli ve cedit cenuben Hasan oğlu Hacı Ahmet tarlası ile mahdut anı K ld b 

J 
• ou arta a ostancı esnafından Akif agw anın mayıs 314 ta-

4581-~21 numaralı tapu senedile uhdesinde mukayyet tar anın ta:namı ve yıne ayni tarihli tapu senedile uht~ 
Kartalın Pendik kariyesinde defneli sokakta atik bir dö· sinde mukayyet on altı rakam ebvaplı ıaframn Çekmece ribli ve 14 numaralı tapu senedile uhdesinde mukayyet 
ntim iki evlek miktarında hududu şarkan mukaddem yolu mevkiinde kain atik dört dönüm iki evlek mikta- Kartalın Çeşme başı namı diğer Kesim oğlu mevkiinde kain 
Mustafa dayı elyevm Vahit garben Emin çavuş ıimalen rında hududu şarkan Sabri Bey tarlaıı garben Ahmet 5

1 dö~üm miktaı:ında hududa şarkan EmirJi oğlu veresesi 
"k" i b d ir Hl hd t t ı t oalu Ahm t Agv a tarlası ,. l k l t l b brahım ve yol şımalen Dalyan Mehmet bagıw elyevm vişne· 

11
.... tan ı m cenu en em yo e ma u ar anın amamı 6 e ıına en e eme ar a cenu en 
-.ı Bakırköyün Yeni Bosna kariyesinden Mustafa Ef. bin Çekmece yolu ile mahdut tarlanın tamamı ti· 1 • 341 liği garben Fıçıcı oğlu vereseleri tarlası cenuben Hacı 

Halil Efendinin 23-S.328 tarihli tapu aenedile uhdesinde tarihli ve atik 17 numaralı tapu senedile uhtesinde mu- Veli vereseleri tarlaları ile mahdut mukaddem bağ e1yevm 
mukayyet mezkür kariyenin İstanbul yolu mevkimde kayyet Il"ezkur karye ve mevkide kain atik 9 dönüm tarlanın ta1?amı ve .Yine ayni tarihli ve 28 rakam ebvaplı 
kAin atik otuz dört cedit on bir dönüm 79 arşın mikta· iki evlek miktarında hud~ şarkan keleme tarla garben tapu senedıle uhtesınde mukayyet Kartalın yalnız servi 
nnda hududu şarkan mukaddema ve elyevm Halkalı Şükrü oğlu Sabri Bey tarlası şimalen keleme tarla cenu· mevkiinde 5 dönüm miktannda hududu şarkan Tatyos 
caddesi ve Papask6y çiftliği Y"lu şimal en Halkalı cad- ben Celal.ettin Ağanın tarlası ile mahdut tarlanın tama- ".ere~eleri vtarlası şimal en yılancı Mehmet Ef. garben An· 
desi garben Sipahiçavut baba oğlu Ahmet ağanın ceviz- mı ve yine ayni tarihli ve atik beş numaralı tapu ıene· tiranık bagı elyevm tarlası cenuben yol ile mahdut tar· 
H tarlası ve çiftlik mahalli ve hazan Şaban bağı elyevm dile uhtesinde mukayyet suğranın Alemberdua çayın lanm tamamı ve yine ayni tarihli ve 40 rakam ebvaplı tapu 
Nazlı Hanım ve Mikail ağa tarlalua cenuben Nazlı Ha- civarında kain atik dört dönllm iki evlek miktarında ıenedile uhtesinde mukayyet Kartalın Kasap oğlu ayaz· 
nım harman yeri ile mahdut tarlanın tamamı ve yine hududu şarkan keleme tarla garben Yusuf oğlu Musa ması. mevklinde ki~ 5 dönüm miktarında hududu şarkan 
23-6-328 tarihli ve 87 numaralrı tapa aenedile uhdesinde Ağanın tarlası ıimalen Sabri Beyin tarlası cenuben Ah· Tahsın Ef. tarlası tımalen mukaddem Halil elyevm Ha-
mukayyet Yeni Bosna kariye.sinin Kuleli mevkiinde met oğlu Ahmet Ağanın tarlası ile mahdut tarlanın ta· ıan tarlası garben yol cenuben Mehmet elyevm Tahsin 
lrlin atik yedi dönüm iki evlek miktarında hududu mami ve yine ayni tarihli e atik otuz numaralı tapu Ef. tarlasile mahdut bir kıt'a tarlanın tamamı. 
tarkan cenuben mukaddem bazaD kuleli ve hazan aenedile uhtesinde muka~y~ safranın köy civarı mev- Sl2 ~rtalda kahveci esnafından Hüsnü Ağa bin Mustafa 

bakkal Tanaş tarlaları elyevm Kuleli çiftliği tarlası şima- kiinde kiin atik beş dönlliil
1 

iki evlek miktannda hududu Aganın eylül 308 tarihli tapu senedile uhdesinde mu--
len mukaddem babaoglu Ahmet ağa elyem Nazlı Hanım ıarkan tariki im garben tarik ıimalen Şükrü ve Sabri kayyet Kartalın çiftçi sokağında kain atik 78 zira cedit 
tarlası garbeo tarik ile mahdut tarlanın tamamı ve yine Beyin tarlası cenuben Ahmet oğlu Ahmet Ağa tarla- 44 arşın 81 kerah 59 parmak miktarında hududu mu--
23. 6. 328 tarihli ve 96 numaralı tapu senedile uhdesinde ıile mahdut tarlanın tamamı ayni tarihli ve atik kırk kaddem Hasene H. bahçesi elyevm Kirkor menzili ve 
mukayyet Y enibosna karyesinde kain atik on beş dönüm altı numaralı tapu senedile uhtesinde mukayyet saf- Matyos arsası ve Hacı Bağdasar arsası ve tarik ile mah 
cedit beş dönüm on iki evlek 89 arııo miktarında hu- raoın Kapanarya mevkiinde kiin atik alb dönüm mik- dut arsanın tamamı. 
dudu tarkan Ayamama tarikı şimalen garben mukaddem tarında hududu şarkan Mehmet ve Celilettin Ağalann 1 Kartalın Sovanlık karyesinde sakin Saliha Hanım binti 
baba oğlu Ahmet ağa elyevm Nazlı Hanım tarlası ce· tarlaları garben tarik ıimalen Ahmet oğlu Ahmet Af• r:"'!' 
nuben Zaim oğlu ile mahdut tarlanın tamamı ve yine tarlası cenuben Tevfik Ef. tarlasile mabdut tarlanın tamamı. Wl Hacı Sunullah ağanın 25-7· 1288 tarihli senetle uhdesinde 
23. 6 - 328 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet ye-- 178 Topkapıda BeyaZJt Ağa mahallesinde sakin Müdafaai mukayyet mezkiır karyenin Kartal yolunda kiin 4 dönüm 
nibosnanın Safra karyesi tariki mevkiinde kain atik 67 TI8i Milliye komisyonu memurlarından Ahmet Bican Bey miktarında hududu Hacı Veli ve Ali ve imam o?iullan 
dönüm iki evlek miktarında hududu şarkan cenul:en ve Anadolu şimendiferi Haydarpaşa istasyon memurla- ve yol ile mahdut tarlanın tamaım ve yine ayni tarihle 
mukaddem ve elyevm Nifos çiftliği tarlası garbcn Beylik rından Hüseyin Daim Beylerin 21 • l - 341 tarihli ve atik uhdesinde mukayyet mezkür karyenin Defneli boslaııdrt 
çayır tarlası şimalen mukaddem Hanım elyevm Nazlı H. yirmi dokuz ve otuz öç numaralı tapu sened.ile uht11- kAin 2 dönüm miktarında hududu Hac:ı Etem ve Seyyit 
tarlası ve Safra tarikı ile mahdut tarlanın tam8.Dll ve )erinde mukayyet büyük Halkah kariyeıinin Safra yolu 
yine 23- 6- 328 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyet mevkiinde kain atik yirmi yedi dönüm ciktannda budu- ve ~eh~e~ Ali ve yol ile mahdut tarJanm tamamı ve yine 
Yenibosnanın Kuleliye giden tarik mevkiinde klin atik clu prkan Halkalı Ziraat mektebi tarlası garben Suphi B. aynı tanhlı tapu aenedile uhdesinde mukayyet nıczkfır 
9 dönüm cedit üç dönüm yedi eYlek 73 artın miktannda tarlaaile Fatma Hanımın bağı şimalen Halkalı caddea ~aryenin Ahlahlı tarlada klin 4 dönümü havi huclu bey· 
hududu şarkan Kuleli çiftliği tariln timalen cenubea ceauben Halil Ağa veresesinin bağı ve tarluile mabc!ut lik ve kar kuyusu ve yol ile mahdut tarlanın tamnnu 
ruhen mukaddem babaoğlu Ahmet ağa elyevm Nuh hantp bağ maa tarlanın nısıf hissesi ve yine 21-1-341 Ye yine ayni tarihli_ tapu senedile uhdesinde mukay--
Hanım tarlası ile mahdut tarlamn tamamı ve yine 23-6- t an. i v~ atik 30 ve 31 numaralı lnpo senedile uhdesinde yet mezkiir karycnın aftı bağında kain iki dönfım 
328 tarihli ve 94 rakamı ebvaplı tapu aenedile uhdesinde mukayyet büyük halkalı karyesinin safra yolu miktannda hududu Nuri ve Filipos ve Mehmet ağa ile 
mukayyet Y enibosna karyesinde kain atik on beş dönüm mevkiind4: kain atik 19 dönüm miktarmda hududu tarlanın tamamı ve yine ayni tarihli tapu senedile uhte· 
eedit bet dönüm on iki evlek 89 arşın miktarında hududu şarkan Halkala Ziraat Mektebi tarl&SJ garben ilinde mukayyet mezkür karyenin Ortadağda kiin 4 dö-
timalen tarik garben cenuben mukaddem baba oğlu Ahmet timalen Mahmut Ağa kerimesi Ayşe Hanimle nümü havi hududu Hüseyin eıığa ve Hasan ve Hacı Salih 
Ağa elyevm Nazlı H. tarlaları şarkan mukaddem kuleli maliyenin milfterck tarlası cenubcn Halkah Z!raat ve yel ile mahdut tarlamn tamamı ve yiue ayni tarihti 
tarlası elyemı Kuleli ve Aleko Efendi tarlaları ile mahdut mektebi tarlası ile ma!ıdut mukaddema bağ t:lyevm "sııu senedile uhtesinde mukayyet mcı:kür kaı-venin Orta· 
tarlanın tallUUlll ve yine23-6-J28 tarihli ve 95 rakamı eb- tarlanın tamamı ' 
Vaplı tapo senedile uhdesinde mukayyet meıkür karyede ki- 108 Akaarayda Nuridede mahallesiade Topkapı caddesinde 243 d.i mevkiinde 2 dönümü havi hududu Hanife H. ve 
in atik 14 dönfim cedit beş dönüm iiç evlek 70 arşın Numaralı hanede mukim mulga Divanı hümayun teşrifat Hftseyiu ağa .ve Hacı Salih ve yol ile mahdut tarlanın 
ıniktarında hududu şarkan Kuleli yolu cenubcn mukad- memurlarından Ahmet Rüttll Beyin 30-5-329 tariblive dok· tamamı ve. jine ayni tarihle uhtesinde mukayyet mezkur 
dem Ahmet Ağa tarlası elyevm Nazlı H. tarlası garben lan rakkam ebvap&. tapu seaedile ubtesiade mukayyet karyeoin Eğrekyerinde kiin hududu Hacı Etem ~e yol 
Nakaı paşa çiftliği tarlası şimalen Safra tariki ile mah· Silivrikapı Arpacı Beyazıt mahallesinde Silivrilrapı Ye dere ile mahdut tarlanın tamamı ve yine avni tarihli 
dut tarlanın tamamı ve yine 23-6·328 tarihli ve 89 caddesinde 10850 Zira miktarında hududu bir tarafı tapu senedile uhdesinde mukayyet mezkur karyenin Yel· 
bumaralu tapu aenedile uhtesinde mukayyet Y enibosnada tariki lm bir tarafı camii eerif arsası bazan tariki im ve değirmeninde kiin 2 d6nümü havi hududu Hacı Etem 
kAin atik aiti dönüm cedit iki dönüm beş evlek on bet boan mahallei mezkire imamına mefrut Hatice bstun Ye çalılık ve yol ile mahdut tarlanın tamamı. 
arşın miktarında hududu timalen Nakaş paşa çiftliği menzili ve hazan Mehmet Ye i.iya Ef.ve bazan Emine H. 480 Kartalda aakin Hasan oğlu İsmail reisin tefl'İnisani 311 
tarlası şarkan mera garben cenuhen mukaddem Ahmet memilleri bahçeleri ve hazan gümrük kltibi Hehmet Ef. tarihli tapu aenedile uhdesinde mukayfet Kartalda kain 
Ağa elyevm Nazlı H. tarlası ile mahdut tarlanın tamamı ~eımeai vakfından Huaıı Cevdet.., Ef. bahçesi ve bazan k d 
•e yine 23-6-328 tarihli ve 98 rakkam ebvaph tapu se· menzili anası bir tarafı kaymwm Muatata B. bostam ilO zira mi tarın hududu yemini mukaddem Emin Ağa 

elyevm Ahmet rcit hanesi ve hazan Bedros hane arsası Ye· 
~edile uhtesinde mukayyet Y enibosna karyesinde Papaz tarafı rabii tariki Am ile mahdut red~ten iri koaalr 
11:aryesi tarikinde kain atik 24 cedit sekiz dönüm 20 mahallini mliftemil bostan lfediğinden mllnkalip bir adet aarı yol arka ciheti müşterek Hacı Bedros damlalığı ve bazao 
evi k 63 'k d h d d k p k b aıf L!-- • Oıep usu· ile mahdut bir bap hane arsasının tamamı. 
d 

e arşın mı tarın a u u u şar an apaz aryesin· ostanın nı W1111eat 
en gelen dere ıimalen tarik cenuben garben mukaddem 20'l2 lçerenköyiinde Mehmet pebll'fan d•madı SOleyman Ağa Yukarıda tarihleri yazılı tapu senetlerinden evsa!ı çıkarılan 
~ enibosna çiftliği tarlası eJyevm Papaz köy çiftliği tarlalari 53 bin Abdüllab Ağanın 18-11·329 tarihli '\'e 33 rakkam pyrl menkul mallann sahipleri borçlarını yapılan tebJiğala ıağ· 

e mahdut tarlanın tamamı ve yine 23-5-328 tarihli ve ~bvaplı tapu ıenedile uhtesinde mukayyet Rrenköyllo men vermediklerinden bu mallar satılmak üzere !Jir buçuk ay 
~akkam ebvaplı tapu senedile uhtesinde mukayyet mezkftr i<Uçükbakkal caddesinde atik on l!d d6nii8ı cedit d6rt mllddetle aÇJk artbrmaya konulmuştur. Taliplerin ihale gUnti 

· yenin Papu köy çiftliği beş tarla demekle maruf danilm on evlek otuz bir arpa •ildaruıd.a huuud• -- olan 29 Temmn SEl tarilaine müaadif Çan~mba aünü saat iiçe 

·· • · oa iki evleldle~~----k~a_n_R_a_biy..:.....aa~K_u_a_IM_t_v_•_•....:•:..:•..:..•l....;Ll:..".::Uu:=u:.....:..v•:__::Kir=' =k.:w::..tM==l•:••:_-r-.:•:•:.ı_:•:a:.::ür=.:_!=lr~W.=·-=·=aka=nn=m~l=ı=ta:n::b~u:._l _:'.=u::.bes=m=e~g~~~Jm=e=l=:;~i~i=Ja=:~~o=l:u:nu:·~·--~J 
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yumurtalarile kat'iyyen ifna ve imha eden ve emaaline nazaren daha mlle&air daha kat'ı Ye daha ucuz ve ecnebilerin bile iıtimal ve rağbet ettlj 'Tahtakurusu, ıinek vesair haıarab 

Yerli Fayda varken ecnebi malı almak bir Tük için ayıp ve günahtıı 
Kutusu 50 büyük 75 kiloluk 125 ·kuruştur. Hasan ecza deposu toptancılara tenzilat. v • ~ 

[vAPURLAR 
Seyrisefain 

Mekez acenteaiı Galata köpril 
Baıı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci MDhGrdar zade hanı 22740 

Mersin Postası 
(ANAFARTA) 12 Hazi

ran J O da Galata rıhtımm
dan kalkacaktır. 

Trabzon Postası 
(ANKARA) t l Haziran 

17 de 

Şehzadebaşı caddesinde 
1J3 - 163 numaralı yirmi altı 
dükkanın ihalesi 15-6-931 
saat l 1 ye temdit edilmiştir. 
Temin %10 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Millet vapuru 
13 c t . 

haziran umar esı 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Evrenye. 
Samsun, Ordu, Gire;=;un. Trab
zon. Rize ve Mapavri)ye azimet 
ve Vakfıkebir, ve Tireboluya 
da uğrıyarak advet edecektir. 

Müracaat mahalli: İ:ıtan
bul, Meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon: 

İstanbul 1154 

1 

Zayi - Tatbik mührümti 
zayi ettim. Kiını:ıeyc borcum 
yoktur ve hükmü kalmamtştır. 

Sultanahmet numara 28 

Besime 

.. ~;.,4~,ı,~~~~ ~ rt *~Alı~. -t LE 
BOL~BOL 

VE şs• 

Üsküdar - Salacak'ta 

KIZ KULESİ 
P A R K ve P L A J 1 

12 Haziran Cuma günü açılıyor. 
HlKMET RİZA H. ve DARÜTTALİM 

Musiki heyeti her akşam terennüm edecektir.,.. .. 

Harbiyede "Belvü,, Bahçesinde 1 
Muganniye MAKBULE, MAHMURE HANDAN, BELKIS, SERVET, SUZAN Hanımlarla 
ZEKı SELA.HA T11N, H. HÜSNÜ Beyler ve kemani NOBAR, piyanist VESAMET H. 
Udi ve bestekar SELAHA TTlN ( Tanburla ), bançist ve viyolonsel CEMAL, kılarne 

ISTANBUL 
BAHRi Beylerden mUi'ekkep : 

NAGMELERI MUSiKi HEYET 
Her akşam alaturka ve fantazi en yeni ve kıymetli eserlerini terennilm etmektedirler. 

Bütün dünyada 

SENEVi 
3,500,000 çift 
Satılmaktadar. 

BRITIŞ LASTiK 

Türkiye' de 
50 senedenbe 
satılmakta olu 
herkesin takdi 
rini kazanmışhr 

AYAKKAPLAR 
Piyasada Mevcut Ayakkapların En Sağlamıdır. 

YERLERİ: SATIŞ 

lstanbul ciheti 
Ali Kemal • Şelızadebaşı No. 120 

Alı. Rıza • Kalpakçılar Mahrout-
paşa No. 142 1 Balıkçıyan Agop - c~.~~:~:~;~ 

Bıçakçı Zade lbrahim -
lskender Boğaıa No. 14 

Gurpikyan,Bogos - ~au:N:~:i 
Hacı Ali Zade Mehmet Arif 

M1hmutpaşa No. 98 

lbrahim Ağa Zade EYUp 
Mustafa _ Hüyük kınacıyan Han 

altında No. 8 

Mehmet Nuri - Divany
01 63 _N;5 

Mustafa SelAmi - Yenıc~~~aıi 
Papazyan,Mihran-~:.hf.;~t_ı>~~; 

Tavaciyan, Karnik- KaıpNko~·1:; 
Tertsakyan, Melkon-~~hN~.t~;; 

Türk Anonim lastik şirketi-
Mt>ydaneık No. 38 

V.ertanesyan ve Horasan-
cıyan • Kavaflar Balat 

Vitali Bensussan ve seriki-• St>p•tçl Han 

Zeki Rıza -(MJm s:a°:t~~~~i~~ 
Beyoğlu ve Galata ciheti 
Azl.ZOf Şaı·ı· _ BüY:ükdere cadv 

' desı No. 69 - 71 

lsmail Hakkı - !:~çuı~0• c~~ö 
•<epekliyan l(arlo -Te;etek;ı~~: 

rım No. 6'.l3 

Marinos - Tünel sokak No. 2 

Papazyan Artin - vu~:k~:.1~; 
Beşiktaş ciheti 

Kırasas Leonidas - kJ!.iç~ 
Yusuf Ziya - Haııhrın cadde•i 

No. 19 v 21 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik · P8N:~1ı 
Tateosyan, Artin - PaN:~1r 
Yaz1eıyan, Bedros- PaN:.1~ 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi • &;r~'\Vıu- ~ 
Hasan Nazif Bin Ali 

HAklmiyetl Milliye No. 

Suat Nazmi - Çar,ıboyu No. ı 

Büyükada 
Mehmet Hasan-8a1ı1:re~·N:,•j 

Yeniköy 
Simonides,Simon-K;:::a~~.c 

Sarıyer 

Yervant Agop -

Koltuk, ayak, ter ve kokusundan " 8 . d l namındaki ilaçla derhal kortu 
1 rO " sunuz. Her eczanede vardır. 

ITRİY A ·ı 
Kibar smıfın ni'şanei zarafetidir. 

Hakiki kolon)alar, zarif lo vonlar. 
nadide ehtre -..e paı tönler 

Bütün çeşitlerini lstanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

l'optan Salış Meıkeıi : Sirkeci Yalıkö:;-kii Caddesi 
Mühiıı el ır Zad~ Hanı No. 19, 20, :t~ 

ŞÜKÜFE ITRİYAT FABRiKASI 
,_,,_ +CQU 

~.~ ~2~.~.Q,~µ,~_i .. ~:::::~:::::Jı 

İstanbul Asliye Mahkemesi 
İkinci Ticaret dairesinde': 
Nişantaşında Harbiye caddesinde 
Rozent:al apartıınanında sakin 
iken elyevm ilrnmetgahı meçhul 
bulunan Amanoil Karasu Ef. ye: 

Galatada Bahtiyar Hanında 
beşinci katta mukim AlaiyeU 
zade Mehmet B. tarafından Ni
şantaşında Harbiye caddeıinde 
Roıcntal aparbınanında mukim 
Amanoil Karasu Ef. aleyhiee ika
me edilen alacak davasından 
dolayı kendisine yapılan tebliga• 
ta mübaşir tarafından davetiye 
zahrın:ı verilen m:!şruhattan mu
ınaileyhin ikametgahınm meçlıul 
olduğu nnlaşıldığından lıukuk 
usul muhakemeleri kanununun 
141 in.ci maddesi mucibince hak· 
kinda yirmi beş giin müddetle 
ilanen tebligat icrasma karar ve
rilmiş ve istidanın bir sureti de 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olmakla beraber tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

Emlik Ve Arazi İcar f;tlmimPl.ıiato-ıog .. , s2'Da.it .. eriy .. oıo .. g mı 

Müzayedesi: 
icar müddeti No. Mevkkif Cinsi 

l sene 4 Ka)ataryada köyiçinde bir katta 

' sene 

1 sene 
ı ,, 

1 " 
1 " t " 

•• 

3 

1 
15 

17 

19 
ı 16 

117 

90 

iki oda Hane 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
dört oda bir mutfak •• 
Kalataryada köyiçinde bir dükkan DükkAn 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
üç oda bir mutfak 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
dört oda 
Kalataryada ki>yiçinde iki oda 
Katataryada köyiçinde iki katta 
üç oda ve sofa 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
üç oda 
Kalataryada Bağlar mevkiinde 
bodrum katı, mutfak, birinci ka-
tında gazino, ikinci kntmda 1 O 
oda ve dört dönüm bahçeyi 

Hane 

" ., 

" 
,. 

rnüıtemil Filorya Palas oteli 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERlRtY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 

Dahilt, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali cadd~si 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane Telefon lıtanb..ıl 2323 
ikametgahı ,, ., 2136 

Doğ um ve kadın lıast !ıkları 
mütehassBı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. lO Telefon lst. 2622 

Sultanahmet 5 inci sulh mahke- ,ıd ___ c1ımı:mı-ca1mawl!!::~;wn1maı_cm ____ l ____ lll'! 
sinden: Miitevdfiye Salime Hanı- En gu·· zel egv lencesı· •• ~il uhdel tasarrufunda olup vuku yaz 

vefatlle mirasçılarına intikali iazımge- l J 1 M Q D A D E N 1 
len Sultanahmet civarında Firuz ağa 
mahaılesinde Ceb~cfbaşı sol;ağında : HAMAMLARI AÇILDI . 
3 oda ve 2 hala ve bir mutfak l K d 1 İsterlerse Müşterek Yüzme Yeri 
kuyu ve 33 metre murabbaL bahçe a 1 n a r 1 i 
ve bir ç~tı arastnd.'.n ibaret ı:lekt'rlk 

1 
Girebilirler. stiyenlere Hus 

ve terko.. suyunu havi adi ka-<ir s Banyo Yeri Vardır. 
numsr.ılı bir bap hane ile mahllli K 1 ı ki Qt b •• K d k .. mezkurıla da Divaoyr:ılu caddesin<lıe 

1

. Q ay ) 3 0 US a 1 oy yap 
13\ numaralı bir bap berber dükkii- G d b l runun her seferinde 
nını mu,temll ve bir mermer taşlık i e i irsiniz amadedir. 
ve üç oda ve iki hal~ ve bir sofa 1 
ve bodrum katında bir mutfak ve ll.:ıt4-EllA411!1Ellmil!IBIF' 

bir kömürllik veçah arasıudada tavan- BAKIRK0 Y KAZASI MAL 
Jı bir diğer oda ve 25 metre terbi- ' 

inde bir bahçeyi müştemil elektirik • M u·· D u·· R L u·· G"" 0.. N D E 
ve terl<oslu i<a~ir haneden her biri 

,ayrl ayrı açık ar!tırma usulih satı

lac 'gından tıılibolanlarm mezkur 5 

numaralı hane ıln klymeti muhammini 
o 'an iki bin lira ve 131 numaralı 

haneııio kıymeti muhammini ola:ı 

dört biıı liranın yU:ı:.ıie onu nisbetin
de pey akçesini müstashıben 14 
teınmu:ı: 1q31 tar'hiae mlL;adif pazar
tesi günü nal on dörtte Sultan:ıh

met be\'inci sulh hukuk mahkemesi:le 
ınüracnntları luzumu illin o\u~ur. 

Y armki Cuma Günü 
SARIYERDE 

H0NKARsuvu 
meair .. •I açı'ıytir. 

Her Cuma ve Pnar gllnli Hafız Bey 

lılare hdcki İ N C E S A Z 
ht\C'i icrayı ahenk cdt'cı:ğini muh

terem müştc,.ilere lebşlr olunur. 

PARA VERILIR 
Emlak ve müce herat üzerine 

birinci ve ikinci derecede ipot~k 

suretile (100000) liraya kadar 

(PARA) verilir. 

İatanbulun her semt;nde Em
lak alınır ve satılır. 

Ta.puda ferağ ve intikal mua
melP.aİ He bilumum sigorta işleri 
sür'atle ifa edilir. 

Emniyet idarehanesi. 
Oalnta Ada han numara 12-13 

telefon Beyoğlu 2066 

Hazine uhdesinde bulunup kiraya verilecek olan yuka 
yazılı emlaJc ve arazi 2 temmuz 93 t tarihine müsadif perŞ 
be günü ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık arttırma 
lile müzayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak istiyenl 
hergün, müzayedeye iştirak içinde yevmi ihalede Bakır 
Malmüdürlüğüncle müteşekkil satış komisyonuna müracaat! 

=-KOD AK 
Beynelmilel müsabakada kazannıka 

ihtimali daha ziyade artar 

- Daha idareli 
- Netice daha emin 
- Cihanşümul şöhret 
Kopyalarmızı VELOKS kağıdına bastırımz 
Kopyaların arkasında VELOKS kelimeıini arayınız. 


