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iDARE: IST ANBlJL Nl!/RUOSMANIYE :ŞEREF SOKAGI HERGÜN NEŞROLUNUR S O N P O S T A Halkın •öıildür ı Halk bununla görilr. 
SON POSTA Halkın kulatıdm Halk bununla Jşltfıo. 
SON PO S TA Halkın d 111 d 1 rı HaJk bununla. •8vler. 

~ 
Resmi keamek lıtemlyea 

1 karilere kolaylık olmak f 
lhıere bir de kupon , 
koyuyoruz. Bu kuponu 
keaJp ma.klamak ta kAffdJr. • 

MÜSABAKA KUPONU° 
No: 32 

' 

Fırka İçtimaında Müspet 
Memurlar Meselesini 

Bir Karar Verilmedi. 
Meclis Halledecek 

' ı Yozgat Ve Ankarada Sel Tahribatı.. r -~·Jllllllll'·· ~ 1 Bugünün Meselelerinden 
Belediye De Kömür 

Fenalığını İtiraf 
Depolarının 
Ediyor ... 

1 Y ozgatta Zarar 50 Bin Lira, Anka-· : 
rada Daha Fazla Tahmin Ediliyor. i 

Yozgat, (Hususi} - Geçen 1 - ~ 
akşam saat yedide baılıyan --- · ~ ' - ~ 
lıafif yağmur birdenbire tfd.. • ı ı:_ 
detlenmif, Çiçekdaj'ı ve Me
cidiyeden gelen seller (Yerköy) 
lıtasiyonundaki dnkklnlan ba.
hıışbr. Seller gittikçe ıiddet 
Peyda etmiş, ehali, ekseriyetle 

"Son Posta,, Halk için 
Mahkemeye Gidecektir 

' •ağlam temelli çatılara iltica 
~lıniştir. insanca timdilik za .. 
)'İat kaydedilmemektedir. Köy
lerde hayvan telefatı haber 
~eriliyorıa da miktarı henüz 
lllalftm değildir. 

lstesyondaki dükkanların 
ekserisi sürüklenmiş, içindeki 
tşya, seyyar adalar halinde 
)Uzmiye başlamıştır. 

Depolardaki buğdaylar, TO:
ttın İnhisannın tüttinleri mab· 
•olmuştur. Tarla zararlan hariç 
tiındilik ziyan ( 50 ) bin lira 
tahmin ediliyor: F alr.rl 

Ankarada suların hücumuna uirıgan der• kısmı 

An karada 
Ankara, (Hususi) - birkaJ 

gilndenberi devam eden ikindi 
yağmurları üzerine Ankaranın 

Bent deresi dno gece taşmıt.

br. Feyezan 10, 15 geçe başlaJ. 
mış, bir, iki saat sonra iyic~ 
yükselmiftir. 

[Devamı 2 ine& sayfamızda) 

Kuruçe.şmede kömür dep ı 
lanmn ora halkının sıhhat ve 
hayatına zarar iras etmesi 
karşısında · dün muharrirleri .. 
mizden birini Belediye Reiı 
Muavini Hamit Beye iÖn· 
derdik. 

l Muharririmiz Belediye Reis 
Ertuğrul Muhsin Beg 1 Muavini Himit Beyi görerek 

f b [ ' Kuruçeşmedeki kömür depo-
l sf an u larınm kaldırılmaaı meselesini 

ve Belediyenin bu husustaki 
Dilencisi vazifelerini babrlatmış, Bele--

' diye Kanununun ( 13) tlncll ve 
Türkiyede İlk Sesli (19) uncu maddelerini aynen 

kendisine okumuştW'. Halkın 
Film Yapılıyor ~nhbatinl ve hayatım altkadar 

Bir Randevu 
Evinde Bir 
Genci Vurdular 

İzmir Hadiselerinin Son Akisleri 

Fethi B.iiıSeyahatin<len 
Doğan Davada Dün 

Beraat Ettik ... 

ipekçi kardeılerin teıebbü- • e?en bu işte Belediyenin hiç
sile ilk defa memleketimizde hır makamın karanna ~lttiba 
bir sesli film vücuda getirilmiy. e ebt~ed~nk doğrudan dkoğruya 

hbü 1 B fil . ır arar verme ve 
teşe s o unmuıtur. u mm d hal h k t k 1 
. . "İ b l dil . . d" er are e e geçme yaz -
ısmı stan u cncısı.. ır. f · b 1 d wö 1 · · 

Bu filmin ilk safhası Mısır- H~ı 't uBun ugunub • Y e«?I?"· 
k amı • fU ceva ı vermııtır : 

da geçme te, sonralari Atina- - "Belediye, bu hususta ya-
ya intikal eylemekte ve niha-

ls pılacak her teşebbüsü yapmıt 
yet kısımları tanbulda cere- ve yazılacak yerlere yazmıştl.I'. 

_,u mllnuebetle ı•yanı hayret 
beyanatta bulunan 

Beledig Mektupçusu Osman B• 
bayab ile allkadar olduğunu 
muteriftir. İktısat V ek iletinin 
noktai nazarı ne olursa olsun 
şehrin sıhhat ve bayatını ka
nunen korumakla mükellef Dün bir fada daha kaydet.. 

tik: Bir randevu evinde geq 

bir zabitimizl öldflrdOler. 

Bu facianın hiklyesl ıudur ı 
Tarlabatmda Yağhane so-

Mustafa b•g 

kağında bir randevu evi var

dır. Burasını Kadriye isminde 

"-eşhur bir kadm iıletmekte" 
d' 
lt. Evvelki akşam dokumacı 

~Uharrem, Mehmet İsmail ve 
beki Halit isminde llç. arkadaş 
b 11 eve gelmiıler, eğlenmiye 
h aşlamışlardır. Gece saat bir 
llçuğa doğru da Mustafa B. 

~vamı 2 inci sayfamızda ) 

'
1SON POSTA,, neşir ha

yatına girdi gireli, durmak 
bilmiyen siyasi ve içtimai ha· 
yabn bir icabı olarak az za· 
manda çok mllhim vak' alarla 
karşılaştı. Bunlardan bir tane
si de Sabık Paris Sefiri Fethi 
Beyin teşkil ettiği Serbest Fır .. 
kanın • mücadele ve siyaset 
hayatına atılaşı olmuştu. Bil .. 
hassa F etbi Beyin İzmir seya
hati, henüz hatırası ıilinmiye-
cek kadar yeni olan gilrültul6 
akisler yaptı. Mahalli bazı me .. 
murlann gayretkeşliği ve bir 
kısım gayrı mes'ul insanların 
işe karııması müessif hadise
ler doğurdu. Bu arada bir 
Türk gencinin de kanı aktı. 

11SON POSTA,, vazifesini 
bilen bir gazete ve sadık bir 

Ağır Ceza Mahkemesi Reisi 
Hasan LfU/i BtJg 

objektif gibi bu hidiselerl Bu yazı, gerek mahallen 
aynen nakletti. Bu arada İzmir.. muharriri ve gerek mes'ul mft.. 
de çıkan . " Hizmet 11 gazetesin- I dürilmllz Selim Ragıp Bey 

den bu vak'alarm şekil ve cer•· ı hakkında 1atanbulda takibata 
yanma dair bir yazı iktibu mucip oldu. 
etti. (Devamı 4 ilncil sayfamızda) 

Şimdiye Kadar Neşredilmemiş Mühim 
Vesikaları Pek Yakında Neşre Başlıyoruz 

yan eylemektedir. Ertuğrul Nihayet İktısat VekAleti kömür 
Muhsin B. bu filmin ilk par- işinin bir memleket İfİ oldu-
çalarıoı filme almak Uzere ğunu ve binaenaleyh Kuruçeı
Mısıra gitmiştir. Beraberinde medeki depolann kaldmlmı
sinema operatörll Cezmi B. yacağmı bildirmiştir. Bu karar 
vardır. Oradaki faaliyet iki llzerine belediyenin artık bir 
hafta kadar devam edecektir. şey yapmak imklnı yoktur. ,, 

Büyük ikramiye 
Dün çekilen Tayyare Piyan

gosunun büyük ikramiyesini 
Yüzbaşı Hüseyin Avni Beyle 
Gedikpaşa Fransız mektebinde 

Belediye Yazı İşleri Müdürü 
Osman B. de şunu söylemiştir: 

- uNe yapalım Kuruçeşme 
kalkı Belediyeyi dava etsin r ,, 

Demek ki İstanbul Beledi
yesi de Kuruçeşmedeki kömür 
depolarının şehrin sıhhat ve 

olan İstanbul Belediyesi kendl 
noktai nazarında ıırar etmiye 
ve İktısat Vekeletinin emrini 
hiçe diiştirmek için kanunul 
yollara tevassül etmiye mec
burdur. İstanbul Belediyesi bu 
vazifesini yapmış mıdır? 

"SON POST A 11 , Kuruçeşme 
halkının hakkım müdafaa zım
nında Sıhhiye Vekaletine mü• 
racaat ettiği gibi, ayrıca mah
kemeye de müracaate karar 
vermiştir. muallim M. Raymon kazanmış

tır. 10 bin lirayı da Kasımpa-
şada Leon Ef. kazanmışhr. 

Vapur Vaktini 
Bildiren Saat 

Çamlık/arda, 
Bayırlarda, 

Kıyzlarda, 
Dağlarda , 

Çayırlarda, 
Kzrlarda ... 

l Köprii ve Haydarpafa va
pur iıkelelerine, resimde gör
dUil1nüz gibi birer otomatik 
saat konulmuştur. Bu saatler 
yolculara vapurların hareket 
vakitlerini ıabit bir ıokilde 
ı&termelıtedlr. Cuma günleri İstanbul nuıl eğleniyor 1 



2 Sayfa SON POSTA Haziran U 

( Halkın Sesi ] DABILI BABBBLBR \ Günün 

Kazanç Vergisi Tevkif hanede 
Karşısında Halk Arbede IY ozgat Ve Ankarada jHagret 

S 11 • T h . b Edilen 

Vapurculaı 

itilafın Bozulduğu Ha· 
berini Tekzip Ediyorlar 

Tadil edilmesi llizımgelen 
kanunların batında gelen Çzkf z 
kcaoç ver~al hakkında 
meclle encfimenleri meşgul 
oluyor. Yakında umumf 
heyete sevkolunacakhr. 
Bu mnnaaebetle bakınız 

halk ne •Öylüyor: 

Nuri Bey Kapalıçar,ı Cevahlrcilcr 
MKU 28 

Kazanç !kanunu tadil edil
mesi lazımgelen kanunların 

başında gelir. Kazanç vergisine 
dükkan kiraları esas tutuluyor. 
Meseli yanyana bulunan ve 
biribirinden farkı olmıyan iki 
dökkandan birisini ben tutu
yorum. Ayda (35) lira veriyo- 1 
rum, diğer bir başkası ayda 
(30) liraya tutuyor. Benim ser
mayem (3) bin komşunun ser
mayesi ( 1 O ) bin, lira.. Ben 
kazanç vergisini komşumdan 
faz.la veriyorum. Neden? Çün
kü kiram fazla, işte vergiye 
esas olan bu kira mseleai 
yanlıştır, nisbetsizlik \'ardır. 
B r defa bu kaldırılmalı ve 
ıermayeye göre kazanç aran
malı ve vergi alınmalı saniyen 
Yergmıo tahakkuku üçüncft 
derecedeki memurların eline 
ve tahminine bırakılmıştır, 

bu da yanlışbr. 

... 
Huan Bey Sultaaahmet lokaatuı 

eahlbl 

Biz kazanç Yergisini Yerir
ken defter tutuyoruL Bntnn 
masraflanmızı ve varidatımw 
bu deftere yazıyoruz. V eaika
lanmw toplıyoruz, saklıyoruz. 
Neticede kazancımızdan yüzde 
on kazanç veriyoruz. Fakat 
blltün bu itler için bir kAtip 
tutmıya mecbur oluyoruz. Bu
,nnkD kazancımız buna müsait 
cleğildir. Bu vergi maktu bir 
telde sokulmalı ve sermaye 
berinden alınmalıdır. Ayni 
.. manda vergiler verilirken dört 
veya alb taksit yapılmalı ki 
enaf 1eve aeve ve sıkılmadan 
verebilsin. 

Ahmet S.y llaalfatwacı Sultan .... mı. 
ICuanç Yergisinln teıbiti 

,cıbek tahsil bile görmiyen 
tan memurlann tahminine bıra
kılıyor. Bazan aermayece ve 
kazançça müaavi olan iki 
mfteneıenin verfileri kat'iyyen 
biribirbMı uymamaktadır. Bu 
vergiye ıabit bir esas bulun
malı ve memurların tahminin
clen kurtanlmaladır. 

Sabıkalı Arap Cemil 
Mevkuflardan Birinin 

Kafasını Yardı. 

Tevkifhanenin ele başılarm
dan Arap Cemil daima mev
kuftarı iz'aç eder, kavga çıka
rır, şuna buna çatar, tokat 
atar. Bu yüzden de hakkında 

inzibati cezalar verilir. İki 
gün evvel yine mevkuflardan 
birisile bir kavga yapmış, 
eline geçirdiği kocaman bir 
taşı hemen mevkufun kafa
sına indirmiştir. Tehlikeli bir 
surette yaralanan mevkuf has
taneye kaldınlmıf, Arap Ce
mil de tecrit edilmiştir. 

Delilik Bahaneleri Çoftabyor 
Samsunda aarhotluk ve 

ıenerilikten mahkemeye Yeri-
len Abdurrahman ve Nedim 
isminde iki kişi delilik iddia
ıile buraya gelmişler, muayene 
edilmişlerdir. Neticede iddi
alarının doğru olmadığı anla:. 
ıılmııtır. Yine Samsunda Dur
aun ve HAki isminde iki katil 
mv;nunu da ayni iddiayı ıer
detmftler, fakat onlarda da 
delilik görülmemiştir. 

Ankara - İstanbul 
Ekispers Seferi Haftada 

Üçe indirilecek. 

Btttçede tasarruf makaadile 
DeYlet Demiryollan if letme 

tarifelerinde değişiklik yapı

lacaj'ım yumııtık. Öğrendi
ğimize g6re, fİmdiki lıalde 

her gtln bir sefer yapan An

kara - İstanbul ekiapersinin bu 
ayın yirmiıindeo itibaren haf
tada iç sefere indirilmesi kat'i 
gibidir. Banliyo hattında da 
buı değiıiklikler yapılacağı 

zaanedilmektedir. 

Bacağı Ezildi 
Yunan bandıralı Endize Ya

puruna kömür yüklemekte 
olan amele Hamdinin ıol ba
calı vapur ile mavna arasında 
kalarak feci bir aurette ezil

miştir. 

e erın a rı atı Bir Vak'a 

Y ozgatta Zarar 50-60 Bin Lira, Ankarada !se 

Daha Fazla Tahmin Ediliyor, Yeni Şehir Her 

Zaman Tehlikeye Maruzdur 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

Feyezan bir hafta AkkiSprft civarında büytık tahribat yapmıf, 
iki yüz ev su altında kalmıştır. Bu ant facia civarda oturanları 
teliş ve heyecana diifUrmüştnr. İki yilz polis ve itfaiye grupu 
gece geç vakte kadar çalıııp evleri tahliye etmiştir, Boğulanlann 
miktarı henüz malum değildir. Şimdilik üç çocuğun boğulduğu 
aöyleniyor. Yıkılan evJer henüz <tesbit edilememiştir. 

Cllmhuriyet bahçesi de au altındadır. 

Ankara - İstanbul tren yolunda da su baskım olduğundan 
tren ıekizde gelecek iken yerde on ikide ıelecektir. 

Çubuk çayı da taımıı, köylerde bnynk tahribat yapllUfbr. 
Zayiat derecesi malüm değildir. 

S 17 F elAkeli 
Ankara, 12 (H.M)- Evvelki gece Ankarayı istill eden MJlar 

btıyük bir korku uyandırdı. Herkeı eski fellketi hatırladı. 
Çfinkii Ankarayı 317 senesinde ıu basmıı ve bDtO.ıı Ankarayı, 

bilhassa bugllnktı Yenişehir kısmını göle çevirmişti. Btıtnn Ye
ni,ehir sakinlerini korkuya düşüren bu şayia hakkında Ankarayı 
eskidenberi tanıyan bir zat 3 l 7 deki feyezan. Dikmen sırtlarından 
gelen İnce suyun ve imrahor gölünün temasından olmuftur. 

Yenişehir yeniden kurulurken bu vaziyet hiç dllttlnlUmemiş 
ve bir tedbir alınmamıştır. Şu vaziyete göre Yenitehir daimi 
feyezan tehlikesine maruzdur. 

Bir Randevu Evinde 
Bir Genci Vurdular 

( Bq tarafı birinci sayfamızda) 

isminde geç bir Bahriye zabiti 
ile arkadaşı İbrahim Ef. ayni 
eve gelmişlerdir. Mustafa Bey 
eve girince Kadriyeye demiı 

ki: 

"- Kadriye, bu akşam biz ' 
adamakıllı eğlenecegiz. Benim 
Muallamı bul bana getir. 0 

Ev sahibi Kadriye cevap 

vermış: 

" - Kuzum, sen bu •kf•m 
eğlenemiyeceksin. Senin Mual
lln bu akşam başkalarile eğ

leniyor. " 

Be cevaptan sonra Mustafa 
Beyle Kadriye arasında bir 

münazaa başlamış, gllrliltn 
artınca yukardaki dokumacı 

~uharremle arkadaşları aşağı 

ibmişler ve kavgaya onlar da 
karışmışlardır. Fakat bunlar 
randevucunun tarafından çık
mışlardır. Biraz ıonra kavıa 

kızışmış, küfürlU bir şekil al
mıştır. Tam bu sırada doku-
macı Muharrem bıçağını sa
vurarak Mustafa Beyin ıol 

bacağına yerleştirmiftir. Bıçak 
çok derine girmiş ve gencin 
yarasından oluk gibi kan bo
tanmış ve biraz ıonra nakledil-
diği Beyoğlu kastanesinde 
ölmüştür. 

Dokumacı Mustafa He ar
kadaştan şimdi tevkifhanededir. 

Bir Adam, Bir gün Evvel 
Mezarını Kazdırdı, Aile
sile Helallaşh Ve Öldü 

Beşiktaşta oturan Arabacı 

Kara Mehmet ağa dört gUn 
evvel ıabahleyio kalkar, ab
dest abr, namaz kılar, evinden 
çıkararak doğruca mezarcılara 
gider. 

Ben bir rllya gördtım, yarın 
öleceğim. Şimdi beraber me
zarlığa gideceğiz bana güzel 
bir kabir hazırhyacaksınız, 

paranızı vereceğim. Fakat ben 
defenedildikten sonra kimse
den beş para istemiycceksiniz. 
Y arm da gelip benim cenue
mi kaldıracakamııl der, ve 
kabrini hazırlabr. Akpm therl 
de evine döner. Evinde ailui 
efradlle heWlqır: 

- Ben yann ölecejim, 
çlhıkU rftya gördtım, hiç mft
teusir olmayınız, der. Vasi ye
tini yapar ve iki reklt namaz 
kıldıktan ıonra yatar. Ailcai 
Mehmet ağaya: 

"- Galiba aklını oynatb 
derler. Fakat aabahleyin Meh
met ağayı 6lt\ bulurlar ve 
hazırlattığı kabre gömerler. 

Açlık Grevcileri 
Nihayet Yola Geldiler, 

Yemek Yiyorlar 
Tevkifhanede açlık grevi ya

pan katil Hamdi ve Niyazi 26 
,Unlilk açlık grevinden ıonra 
llç glin kendilerine burunla
rından listik borularla yumur
talı et suyu akıtılmak ıureüle 
cebren beslenmişlerdir. Cebri 
yedirirken ellerinin ve ayak
lannın bağlanması ve burunla
rından lastik borular sokulma
sından korkan katiller nihayet 
kendilerine verilen taymları 
yemiye başlamışlardır. 

Bir Haydut Tutuldu 
Rize ve Trabzon havalisinde 

birçok soygunculuk yaptık
tan sonra Zonguldağa ka
çan meşhur şaki Tonyalı 
Mehmet Ali oğlu Mehmet 
kömUr madenlerinde yakalana
rak dün fstanbula getirilmiştir. 
Mehmedin soyduğu adamlar 
Denizlide bulunduğu için ken
dTsf""" dlin Denizliye gönderil
miştir. 

Bazı gazeteler vapurcular ltJ
lifının bozulduğunu ya.zdılar. 

Fakat bizim tahkikatımız• gö,.. 
Türk vapurcularile Seyriıe• 

aef ain idaresi arasında yapıl .. 
itilif devam etmektedir. Ea .... 
bu itillfın bir maddeaine r3,.. 
ayrılmak iatiyen taraf, bir •1 
evvel diğerlerine haber vermek 

mecburiyetindedir. Bu mevıh• 
Karadeniıt hattının lşılz aylatl 

olduğundan ve anlaımıya daJdl 
olmıyaD diğer vapur aahipleıil• 
rekabet yapıldıtından dolayı il'" 

ferlerin zararlarla neticelencllfl 
iddia edilmektedir. 

Valinin Temasları 
Ankara, 12 (Huaual) - lr 

tanbul valisinin buraya gehnr 
al sinemacıların ıikAyeti ve 
btıtçe meselesile alakadardır· 
Muhiddin B. · temaslarına dr 
vam ediyor. Dün Dahiliye Vr 
klletlnde İstanbul bütçesi tet
kik edilmiftir. 

Suzan H: Meselesi 
lzmir, (Hususi) - Haffıl 

Suzan H. hakkındaki tahkikat 
bitmiş ve Fransız konsoluf&J 
M. Mureyin ifadesi alınmasın• 
lllzum kalmamıştır. Tahkikat 
evrakı dün mütaleası alınmak 
üzere müddeiumumiliğe veril
miftir. 

8 Saat Mesai 
Cenevere, 10 (A.A)-KöuıOt 

madenlerinde çalışma müddeti 
komisyonu, 18 muhalife kart' 
21 reyle amele mUmeasilleriııİO 
tatil teklifini" kabul etmiştir· 

Bu teklife nazaran, açık 
kömür madenlerinde yevod 
çalışma müddeti 15 dakikalık 
istirahatler de dahil oJnıak 
üzere 8 saati tecavüz etmiyr 
cektir. 

Bir Sinir Buhrana 
Beşiktaşta Ayşe H. ismind• 

bir kadın sinir yftzQode' 
ihtiyar kendini kuyuya atoılft 
kurtarılmıttır. 

Polis Soyan Hırsız 

Meşhur sabıkalı Ihsan 84"' 
tiktaşta Akaretlerde otut~ 
Polis Hamdi Ef. nin evine "; 
rerek eşyalan çalarken biıs' 
Hamdi Ef. tarafından yakalaJJ"' 
mışhf. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi.: Pazar Ola Hasan B. Ve Daire ıWüdürii 

1: Huan Bey - Dur JU kalem mtldth+ 1 1: Huan Bey - A... Mftdür Bey ıeker-
nftn odasına peyim de lltida,ı baftle me J&PIJW, f111'8da oturayım, belki uyanır. 
ettireyim. 

3 Hasan Bey - Ay ona baka baka bana 
da uyku geldi. Ben de uyurum ( esner ve 
uyur.) 

o 
f d•.11

' 
Hasan B. (Uyanarak) - Müdür Bey şu l• 1 dl 
M d

- • ,,.,, 
n ur Bey ( dahi uyanarak ) - Oevaır 

tatil oluyor, yarın i'elf 



Hergün 
Kendi Eserlerini 
Yıkmayı 

· Teklif Edigorlar 
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hır mable .U.Oeai helinde 
llepttİ. 

HDkibnet muharriri, fatiwni 
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4 Sayfa 

1 Beraat Ettik.. 
• 

lzmir 
Hadiselerinin 
Son Akisleri 

[ Bq tarafı 1 ncl Nyfada J 
l.tintak dairesi, bu yazıda 

laük6metin manevi ıahaiyetini 
tahkir manası buluyordu. Selim 
Raııp Bey tevkif edildi. On 
bq glhı mevkuf kaldı, ve 
kefaletle tabliye edildi. 

Ozaman dava kendisine 
tevdi olunan latanbul Ağır 
ceza mahkemesi, iki ctırüm 
arumda irtibat gördlljihıden 
muhakemeDİD lzmirde 16rill
meaini mllnuip buldu. lzmir 
Aiır ceza mahkemeal huzunma 
çakan Selim Raııp Bey hak
kında mezkar mahkeme de 
ullhlyetsizlik karan verdi. 

Bu vaziyette T emyb Mahke
mesi davanın g6rülebilmeai için 
lwmni bir merci tayin etmek 
aruretinde idi. Bu merci, 1.
tanbul Ağar Ceza Mahkemeıi 
olarak tayin eclildi ve dün, 
bu dava rllyet ve intaç olundu. 

1 

Mes'ul Mftdtırnmüz Selim Ra 
JIP Beyin mOdafauım Avukat 
irfan Emin ve Mazhar Beyler 
dcruhde etmftlerdi. 

Saçan mahiyetine ait gazete 
parçalan okununca Selim Ra
llP Bey fU suretle mlldafaada 
bulundu: 

.. -Mahiyetinde htık6metin 
manevi ıalıaiyetini tahkir ctırmn 
ılrlllen bu yazılarda ben talı-
1en böyle bir cllrllm g6rmll
yor ve b6yle bir mana bulmu-
yorum. lmıir hidiaeleri müna-
1ebetile hnld\metten bahsedil
mif iae, bu, mahalU hllkümetin 
esasen muabazeyi mucip g6rll
len batalı hatb hareketine 
matuftur. lzmir hldiaeleri mll
nuebetile bir tahkik heyetinin 
tqkil edilmesi ve mahalli Halk 
Fırkası erkinımn mahkemeye 
ftrilmesi de gösterir ki nqri
Jabmızda hata yoktur. 

lstanbul htıkiimeti denildiği 
saman lstanbulda mtı.takil bir 
bllkiimet batıra ıelmez. Belki 
lstanbulun icra heyeti memu
resi habra ıelir. 

Bu itibar ile makamı iddia
nın bu aabrlarda g&rmek iste
dikleri mana mevcut detildir. 
Eauen ual faili beraet eden 
ha davada lzmir hakimlerinin 
de benimle hemfikir oldalda-
nm t&'lyoram." 

Mtlteakıben irfan Emin B. a6ı 
ahmt ve mlldafauını yapmlfbr· 

Mtıdafaa arkadqamız, Ser-
best F ırkamn tqkili için bicla-
1ette blik6metin mtlAadeklr 
ye mBaamabaklr davranmak 
latedip.i hlldiren tebliiab 
ıWeriyor ld bu yazmm hedefi 
manbkan h&k6met olamaz. 

Çlnktı o, ballan tazyilum •m
retmemif, biJAlda barekihnda 1er

heat bırakalmUIDI bildirmişti. 
Kaldı ki bllkümetten mak

•t icra vekilleri ve kabili teb
dil olan bir heyeti bllkftmetae 
dalma tenkit edilebilir. Şu ve
ya ba memanm hareketini ten
kide matuf JUi Ye a6zlerin 
duçan takip olmam Janbt bir 
çığır açar. O takdirde duçan 
hakaret her hangi bir memu
nıa phsında daima hlk6metin 
pbaiyeti maneviyeal hakaret 
16rmüt telikki edilmek icap 
eder ve bu iae, doğru değildi"· 

Hatb hareketinin esas 
ye ilhamını yalnız vicdanından 
alan madeletklr heyetiniz
den ııar edindiği adaletle mll· 
tenuip bir karar bekliyoruz. 

* Ağır Ceza Mahkemeai, ya-
nm saat sonra karanm teblli 
ve kabili temyiz olmak lzere 
beraat hOkmllntı tefhim etmiftir. .. 

"Hizmet" gazetesi Mes'ul 
Müdilrtı de, bir müddet evvel, 

· ·de 

SON POSTA 

• 
SiNEMA 

Maruf Artistler -
Ne Yapar Ve 
Adresleri .•• 

Sinema merakhlarma Mr 
rehber vazifeainl 16rmek Dure 
Holivutta yqıyan btlttln aineaa 
artistlerinin adrealerinl ve •• 
yapbklarını alfabe 11ruile Def• 
rediyonız. Bunlan kelip tep
laraanız, bir tin lfiniu ya
nyabilir. 

AMES ROBERT: ffeJp 
filmini çeviriyor. Adrea: Rad
yo Picture Studio 780 Gooer 
St. Holliyuvood. CaL U. S. A. 

ARUSS. GEORGE r A-
lexandre Hamilton fllmincle 
oynuyor. Adres: W araer Bre-
then St&dlo, Burbank, CaL 
U. S. A. 

ARTHUR JEAN: Dokto
run Sım filminde oynuyor. 
Adrea: "Paramount StudiOL 
5451 Marathon St. Univenal 
City Cal. U. S. A. 

ARMISTRONG, ROBERT: 
Demir adam filmini bitirmiftir. 
Adreai : Unıveraal Studi09, 
Umvenal Cıty. Cal. 

ASTOR, MARY r .. Nancynir 
Bileceği fey " filmini çevir
mektedir. Adreal : Radio Pic
ture StudiOL 780 Goner St. 
Hollyuovd. Cal. U. S. 

AYRES LEW; Demir adam 
filmini bitirmiştir. Adresi: Uni
veraal Studioa, Univenal City 
Cal. U. S. T. 

GEORGE BANCROFT ; 
Para Kıralı isminde bir filim 
çevirmektedir. Adresi: Para-

Marion Da
ves Çok İyi 
Giyinen Bir 

Artisttir 

Rutb Selvyn ~ 

Yeni Bir 

Amerikan 

Yıldız 

Daha 

Conchita 
Montenegro 
Bir Balonlu 
Eğlencede 

-·--' """"·~·-- JU~I rf-~iuJ~r~~~r--w-----..-.--."""'P!ll!ll~P'l!'l~~~~·---------------------------------St. Hollywood Cal. U. • aumont ~inemafa
rımızı Ucuz Buluyor 

BANKHEA T T ALLULAH; 
Hanıfendi filmini bitirmiştir, 
Adresi : Param~unt Studioa 
6 th, and Pierce St. Astoria LI. 

BARRYMORE, JOHN -
Deli Dibi filmini bitirmiştir. 
W arner Brotben Studios Bur
bank. Cal. 

BARTHELMES, RICHARD: 
Ahlmlf Fifekler filminde oy
namaktadır. Adresi: Fint Na
tional Studioı. Burbank. Cal. 

BAXTER, W ARNER: Uzun 
Bacaklı Amca filmini çevir
mektedir. Adresi: F ox Studioa 
1401 No. \Vestern Ave. Holly-
wood, Cal. 

BEERY, 111 ALLACE: De-
ni& kartallara filmini bitirmit
tir. Adreai: Metro, Golduvin, 
Mayen Studi-. Culver City, 
CaL 

BENNETIE, CONSTNCE: 
Saba alınmq filmini çevirmek
tedir. Adresi: W arner Brothen 
StudiOL Burbank, Cal. 

BICFORD CHARLES: Valı
ıl Adam filmini çeYirmekte
dir. Adresi: Metro Goldvin 
Mayerı. Culver City, Cal. 

BLANE, SALL Y: iki kiti 
oynıyabilir filmini çevirmekte
dir: Adresi: F ox Studios 1401 
No. Westem Ave. Hollyvood 
CaL 

BLONDELLE. JOAN: Para 
filminde oynamaktadır. Adresi: 
Fox Studios, 1401 N. Vestem 
Ave, Holyvvood. Cal. 

BOARDINAN, ELEANOR: 
11Kadın bir defa sever" filminde 
oynuyor. Adresi: Paramount 
Studios, 5451 Marathon St. 
Hollyvood. Cal. 

BOLES, JOHN: Tohumlar 
filmini yeni bıtirmittir. Adresi, 
Umve-nal Studioa, Umvenal 
Cıty Cal. 
BOW CLARA: it içeri filmini 
yeni bitirmiıtir. Adreal: J>ara
moUDt Studioa 5451 Martalıon 

vus urga 
• 

ita/ya Harbi 
Maruf sahne vazu O'Connel 

Avuaturya Tirolnnde pyanı 
dikkat bir filmin son safha
lannı çevirmekle metguldtır. 
Bu filmin ismi .. Ateıten dağ" 
dır. Bu kurdelenin birçok par
çalan en sarp ve tehlikeli 
noktalarda ve iki bin metre 
yükseklikte alanmıştır, ve 1917 
aeneainde Avusturya ile ltal
yanlar ara11oda geçen harp 
aafbalı nnı göstermektedir. 

Bu filmin yapılması eına-
11nda bir aktör gözünün birini 
kaybetmiş (20) bin mermi, ( 2) 
bin bomba sarf e :lilmiş, ( 50 ) 
mitralyo.z, birçok tayyare, ba.
lon kullanılmış ve yedi kip 
ağır, haf~f yaralanmlfbr. 

Yeni i'Londra,, Filmi 
Baz. lngiliz gazetelerinin 

neşriyabna göre İngiliz aaılza
deleri, Şarli Şaplene milracaat 
ederek Avrupada bulunmaaın
dan bilistifade lngiltercde bir 
filim yapmasını ve bu filmin 
bilhahaasa Amerikaya ilk hic
ret eden muhacir kafilesinin 
hareketinden babaetmesini rica 
etmiflerae de Şarlo bu 
teklifi kabul etmemittir. 
Fakat .. Londra " ismile yeni 
bir film yapmayı mllnasip 
görmilıtür. 

Bu filimde Şarlo doğduğu 
tehirden bahsedecektir. Bu 
ıuretle Şarli Şaplen Japonya 
ve Ceıairde yapmak istediği 
filimlerden vazgeçmiştir. 

BOYD B LL: Demir kireç 
filminde oynamaktadır. Adresi: 

Patbe Studios. Culver City, Cal. 
BRENT, EVEL YN - Sey

yar Kocalar filmini bitirmiftir. 

Fransada filim yapan milea- ı bir zaruretti. 
ıeselerden biri de (Gaumant) Fakat civar mahalle halkı 
tar. Bu mlieıesenin sahibi olan için her halde bot kaçmıyor
Möıy6 ( Gaumant ) , Balkan du. Şarkta, en fazla muvaffa
memleketlerile Mısır, Suriye, 1 kiyet ıöaterenler Franaız film
Yunanİltan ve l.tanbula bir teridir Filiıtinde daha ziyade 
~yabat yapmıf, ıonra Fransa- Alman, biraz! da lngiliz film
ya d6nmiittilr. Bu zat, gez- leri seviliyor. Fakat alınan 
dlği memleketlerde ıinemanın mevki ücretlerinin azlığından 
verdiği neticeler hakkında dolayı filmlerin maaraf ım 
bir takım garip fikirler aer- çıkarmak gtiç oluyor. 
detmiştir. Möay6 (Gaumant) Meaell lstanbulda, ainema 
diyor ki: Ocretleri F ransamn kasaba 

- Şark memleketlerine yap- sinemalanoda alman tlcretlere 
bğım seyahat aözlil filmden muadildir. Ve zannediyorum ki 
ahnan neticeler hakkmda ya- .azın sinema, Tllrkiyede kolay 
kından bir t~~kik yapmakb. kolay rağbet bulmıyacaktır. 
Almanca, lngıhzce ve Fran- Çünkll halk Fransızca bilmi
ıızca lisanları ile yapılan filim- yor. Eski harflerle mevzuu 
lerin Tllrkçe, Arapça ve Mu- . b etmek ise kanunen mem
ıevice konuıulan memleket- ::dur. 
)erdeki tesirlerini tahmin et- b·ır 
mek zor bir tey değildir. Maamafih her hangi 

( Speaker) Spikır vasıtasile 
Şark .111eibleketlerinin hemen mevzuu halka izah ettirmek 
hepsinde filmlerin g6aterildiği 
perdenin yanına daha küçük güç değilse de filmin sesli ve 
mikyasta ikinci bir perde ilA- ıözlil olması kargaşalık tevlit 
ve edilmiş. Burada filmin mev- etmekten başka bir ıeye ya
zuu yazı ile anlahhyor. Bu- ramaz. 
suretle halk kendisine göste- Maamafib, bütün bu mllş
rilen filmin ne demek lıtedi- kUllere rağmen s6zl0 filmlerin 
ğini öğrenmiş oluyor. Şark memleketlerinde ergeç 

Gezdiğim yerlerde bir ta- muvaffakiyet kazanacaklarııı
kım sinemaJar gördüm ki bun- , ds.n eminim. Şu farkla ki bu
lar açık havada çalışıyorlardı. raya nisbetle biraz daha uzun 
iklimin sıcaklığı itibarile bu, ıürecek. 

Radio Picture Studios, 780 
Gouver. St. Hollywood, Cal 

BRION, MARY - Kilisede 
Bekliyorum filmini bitirmiştir. 

Adresi: 
780 

Gouver, St. Hollyvvood, Cal. 
BROOK, CLIVE - Dok

torun Sım filminde oynamak
tadır. Adresi: 

Paramount Studios, 5451 
Marathon St. Hollyvood, Cal. 

Haziran 15 

f Hariçte Neler oluyor?] 

Almanlarla 
lngilizler 
Anlaştı Mı? 

Bremen, 10 (A.A) - Bar 
velDI M. Brüning ve Hariciye 
Nazın M. Gurtiuı Europa va· 
purile gelmişlerdir. Na·urları 
Berline ıötnrmekte olan huıu
•i trenin hareketi esnasında 
bir mllliyetpener grupu elle
rinde aalipli bir bayrak oldu
lu halde .. kahrolsun Brüning, 
hlırolsun Curtiut,, diye bağır
mıfhr. DISrt kişi tevkif olun
IDUfbu'. 

Geceleyin, içinde Milliyet
penerler bulunan bir mot6r 
C.lombus vapuruna yaklqmı• 
1• muvaffak olmut ve vapu
run bordasına .. kahrolsun aç• 
hk diktatörü! Almanya uyan!,, 
JUISI yazılmıştır. 

ltalyaya Gelince ..• 
Roma, 1 O (A. A) - Gior

nal d1talia gazetesi, Chequel'I 
miilikabna hasrettiği bir ma· 
kalede diyor ki: "Bu vakıanıa 
ıerek Almanya, ıerekse F ran· 
aa ve ltalya :çin ehemmiyeti 
vardır. Filhakika Almanyada 
M. Curtius' un •iyaseti Cenev
reden aonra Almanyanın infi
radını mucip olmakla itham 
olunmuştu. Fransa, Avrupa 
diplomatlık oyununda hergibı 
daha az lngiliz dostluğuna 
istinat edebilecektir. ltalya i8e 
iki büyük devlet arasındaki 
ml\nasebatın tavzihini ve bu 
milnasebatın bir Avrupa plaDI 
dahilinde itilafa doğru yliril
mesini samimiyetle selamlar." 

Giomal d'ltalia, tamirat 
meselesine temas ederek Al· 
manyanın vaziyetindeki vebr 
meti ehemmiyetle kaydetmek
te v5 tJtrei.,.... - .. ı.uuun aal1"lr' f ··~· u erı gelen Alman za• 
ıye ınıra il A\yrupa bubran• .. ·

esas usu enn'1..0 b:.. ı uaaul(r 
nu söylemektedir. 

Avam Kcım!l"asmda 
Londra, 1 a (A.A) - Av.,. 

kamarasmda iki meb'uı Cbr 
quers mülikab hakkında hil-
kumeti istizah eylemişler •• 
tamirat ve müttefikin borçlara 
meselelerinin ibdaı ettiği vasi
yeti Avam kamaraıımn ne fi' 
man müzakere edeceğini sor
muşlardır. 

M. Mac Donald cevap .r 
rerek, Cbequers içtimamı 111l
te1kıp pazar akşamı nqrolll"' 
nan resmi tebliğe illve edil" 
cek biç birşey bulunmadığıJllt 
mOzakerabn umumi bir mOd.
velei efkir mahiyetinde oldll"' 
ğunu söylemiştir. 

Buhran Devam Ediyor 
Şikago, 10 ( A. A) ~-~ 

birlerin en mObim bankaı:-..JA 
dan birisi, son iki gün z~ 
bankadan milhim mikl.,_.. 
para çekildiğinden dolayı et 
telerini kapamıştır. Bu 
hafta zarfında kapanan .,.,
kalana 32 incisidir· 

ispanya Gençleri ~ 
Madrit, 10 (A.A) - M•;tiıl 

ıoıyalist gençliği, ittihaz ~ . .,,
bir kararda 21 yaşından ıti,,. 
ren bütiln erkek ve kadıol ~ 
ıiyasi ve medeni bukukuO fo! 
rilmesini, Fastaki ls~tiljf 
arazisinin terkini, bir !11 eC,. 
halinde harp ilin edilııı1Y .... ,,J-
tinin reyi im ile kararl•fj
masını, devlete tabi bulun•0 ~ 
tedrisatın her derecede ~eC 
olmasını talep etmektedit• 

Petrol Kavgası Si' 
Nevyork, 10 (A.A) ;.,..-r 

Amerikan petrol kuınP.0ıı~ 
_!llD Avrupa'nın p<.trol. ;o.ot'~ 
için teşekknl eden !ası rdf!'.ı ' 
dahil bulunan Ameı:ıkao I ed"fİ• 
dan çekilditl bilclirilnıelct 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz PO 

Bir Darülfünunlu B. . ,,... k l J 

1SM1 
o· k. ızım .la ım ara 
ıyor 1 Nazaran Kuv-

hukuk fakültesinin ikinci Ye 
tlçüncü ımıflarında tedris edil
tl:ıek Qzere 1914 ıenesinde yazılıp 
t. ikinci defa 1926 ıeneılode 
t.hedilen bir ( ilmi Mali ) kitabı 
tardır. 

Bilhaasa harbı umumiden ıon· 
t• milletlerin ' ihtiyaçlara ve yaşa
)19 tarzlara ter aiti iktısadiyelerl 
ltirnilen değişmiş, devletler de 
bu l::abata bizzarure uymak, mali 
te iktı.adi ıiıtemlerini değiştir
laıek yenileştirmek, asrileştirmek 

lllecburiyetinde kalmışlardır. Eski 
lıa:ı:ariyeler mali düsturlar yerle
tini yenilerine, ameli ve faideli 

'1aullere terketmitlcr ve büyük 
h•rpten ıonra ortaya birçok eser
ler ve yeni nazariye ve mevzuat 
Çıkrnıtbr. Siyaseti maliyesinde 
laıuvaffak olan ve en iyi mali 

•laternlerl bulup tatbik etmek 
ltı.ıdretini göıteren milletler re
tek dahilen ye gerek haricen 
•iyaaetlerinde en z.iyade ınuvaf· 
fıll, olmuş ve bui'Ün dünyayı tar-
11ln buhrandan en az müteesaf.r 
0lrnuılard1r. Anlatılmu;tır ki aaır
lıtrdan kalma köhne nu::riyelerln 
ile Ameli Hayatta ve ne de Da
tGlfünun kürsülerinde yeri kal
lbıtbr. 

veti Nedir? 
Ayntraht bugün Galatuarayla 

oynuyor. Buraya gelirken Sof.. 
yada Leviskiyc karşı oynadıAı 
maçı ( 3-2) kazanan Alman 
takımı hakkında futbol muham• 
minlerinin kanaati • biçak gibi 
keskindir. Alman takımını 
görmeden çok :ıayıf olduğunu 
şimdiye kadar aldığı neticelerle 
kestiriveren futbol mütehassıs· 
}arımız, gelen takımın zayıflık 

derecesinin, kime nazaran 
olduğunu söylemiyorlarsa da, 
bizimle ölç.tükleri belli oluyor. 

Alman takımı ~ofgada maça çılcbl• ıelcllle 

blıa idi, zayıf demek baldı yine eıkl oyuncularımızın tec
bir hükftm olabilirdi. rtıbelerlle kabildir. Onlar da 

Ke1tirme bir cümle He ya- uhalardan çekildikten ıonra 
salım: ( bu halimiz devam ederse) 

Fubol oyununun bir Amı- futbol mevkiimizi elde edece· 
pah tellkkısi ile almak şartilc timiz neticelerle de ölçmek 
her Avrupalı takım bizden kabil olacaktır. 
kuvvetlidir. Diye biliriz. Çiln- Bu husustaki uzun dllşlln
ldı futbolümüı okadar düı- celerimiıi ba~ka bir Jftne bı
mllştUr. Son zamanlarda aldı- rakarak, Bulgar gazetelerinin 
tımız bazı neticeler, yerleri Alman takımı hakkında yaz· 
doldurulamamış eski futbol- dıklannı hlilasa edelim: 
enlerin himmetile elde edi- Bulgar Tage ıazetesl ı 
lebilmiştir. O muvaffakiyot- Alman takımı ile Sofyanın 

Oyununu göremediğimiz bir 
futbol takımının kuvvetini, ava
ğı yukarı, bulabilmek için ~on 
mevsimde yaptığı mfiıabaka
larla ölçmek daha makul olur 
zannındayız. Böyle bir ölç.il 
ile bu Alman takımım tetkik 
edersek, öyle ıöylendiği kadar 
zayıf olmadığını ani mq olu-

lerin memleket futbolüııllıı Levıki'sl karşılafb. Almanlar 
ruzEğer Alman takımımn kuv- beynelmilel mevkiini bir topu yerden 1evkeden huıuat 
Yeti beynelmild terarJde tar- mUddet daha kurtarabllmeai bir oyunla takımımızın gayre· 

Agntraht 
Nasıl Bir 
Takımdır? 

tini k6rletmiyo muvaffak oldu
lar. Ayntraht'm iki cenahı 

hayret Yerici bir ıUratle oynu-
yor. .. 

Utro gazetesi : 
Oyunun başlangıcında Al

manların oyun ıiıtemi, yerden 
kısa paılarla ilerliyerek cenah
tan hllcum şeklinde tecelli 
etti. iç muhacimler kendilerini 
belli edemediler. Fakat cenah
lar mükemmeldir. Bu takımın 
yegane fena tarafı kalesidir. 
Netice itibarile misafirlerimiz 
bizden daha güzel oymyar4k 
haklı bir galibiyet knıanmıı
lardır. 

* Sarja gazetesi: 
Alman futbolcUleri bize 

seri, fenni ve sıkı ıuta istinat 
eden bir oyun gösterdiler. 

* Bu mlitalealar Bulgar gaze· 
telerinindir. Bi:.":, tim dilik çok 
zayıf dediğimiz bu takım kar-
paında iyi bir netice almamızı 
temenni ediyoruz. 

Kitabın 318 inci aayfaaında 
(>,ı•ınalikl Osmaniye) de bOtçenln 
lb:ı:arından, 348 inci aayfa.ında 
d, bütçenin meclisi mebu'aanda 

t..dikfndeo bahsetmektedir. Kitabın 
~'TürkGibiKuvvetli,,SözüCanlanıyor 

~l!ra11 buraıı kanştmhrsa eaaıen 
Grkiyeye ve Türk mevzuab ma• 

hyesine pek az temaa ettitl de 
tarülür. 

Dc4 yüz ıayfahk kitabın 50 
~Yfaıı bile Türkiyeye ve Türk 
t ... ~·•ab ve l'ekayli mallyeılne 
•nıu ,.._ ~ Bununla beraber 
~ua11r d~vlctı.. - ·"1-·· 
~., .. uabfı dej'UcUr. 81r n yarıra 
~ır Ye dahıt evvel pi• Avrupa 
•YletJeri ile Amerıkanın meY

t1ıat1 maliyeılnd•n bahseder. 

t) Bu ve buna mümaıll eserlerin 
t •rüJfGnun kürıulerinde el'an 
'driı edilmelerine rençlftln Ye 

ltlebenfn tahammGIG yoktur der
'tic, dGtünütGmGzün babet Ye 
:llıhnlyetl kabul edilmelidir 
'"dlm. 

Hukuk faldlltHb:ıdea 

Bir Talebe 

Zıt Kararlar 

, ~ TAKViM~ 
'° 1 a. Haziran-931 HJ.ıır n 

Ruıııt 

il· Maf!ı • lW -Yalut·exan!-vaııatt 

Akıamj12.-ı 19.3' 
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l..ıak '"'6 J M 

İtalya - Fransa 
Fransa ile ltalya arasında Pariıte açılan beynelmilel 

bu aene yapılacak atletizm mllıtemleklt sergisi mUnuebe
mUsabaltası için Fransız takımı tile Ekaelsiyor gazetesi ve 
ltalyaya hareket etmiştir. Fran· Racing Club tarafından sekiz 
sızlar bu seneki takımlarının pmpiyon takım arasında ter
iyi intihap edilemediğinden tibedilen müaabakalann birinci 
tiklyet ediyorlar. · devresinde Slavya 1 - 4 galip 

Şimdiye kadar yapılan iiç ıelmittir. 
temasın ikisini Fransızlar ka- Çekler çok gUzel oynama· 
zanmıştı. 19'l9 senesinde ya· lanna ragmen oyunun nihaye
pılan ikinci müsabakayı ltaJ.. ~e kadar ( t _ 1 ) ~erabere 
yan takımı 122 puvana kartı kalmıflardır. MUıabakalann ni-
127 puvanla kazanmııtı. Bu 

Umnameai muclbJnce berabere ıenekl mlisabakayı da Fransız- ~alındıj'ı için mfisabaka uza· 
lar kaybederlerse, dört tema- ı ld ~ Si 
sın ikiıer ualibiyetini taksim tı mış o uıab ı ı zaman avya 

• 'ggJ atarak lub Franeafı'YI 
ctmi§ olacaklardır. Şayanı maglQp etmiıttr. Bu auretle 
dikkat olan taraf, Fran11z ta· Si p b 
kımının ltalyan takımına kartı avya ariı •İ al maçlara da-

hil olmllflur. olan faikiyctinl temin cdeof _.,,.,., ___ _,_...,,.....,. ____ , __ • 

lsviçrenin (Urania) takımı da 
Fransızların (Raclni Club) OnU 
yenmiştir. 

Maça ( 10,000 ) kiıi seyirci 
gelmiı Ye müsabaka çok güzel 
cereyan etmiıtir. Birinci dev· 
rede lıviçreliler ( 2 • O ) galip 
Yaziyetinde bulunuyorlarmıı. 
İkinci devrenin yirminci daki
llasında laviçre takımı bir gol 
daha atmıılardır. 

G o ile 
Kaile jarYineu meşhur rtılle 

E
bna ıanıpiyonu Finlanda!ının 
ardeti g~çen gtln r ,mı bir 
crlibe~ 15 1>etre 00 1a11ti

met ~ Jüt~ ~ıya muvaffak 
olmµ4tyt. Bu derece son atle
twn m vılminde A vrupada 
t\do, edilmiş en yilk1ek metale 
olduğu lçln ebemmfyetlldfr. 

Cawis Kupası 

fKarnera 
Pazartesiye 
Çarpışıyor 

New • York, 10 ( A.A) 
Karnera ile bir Amerikan şam
piyonu arasında bu akşam ya
pılacak olan boka maçı yağmur 
dolayıeile pazartesiye bırakıl
mıtbr. 

Bir Rekor 
Cannu, 9 (A.A) - Franııı 

1porcularından Harris serbest 
ytizüşte ıon dakikada 800 

metre meaafe kated.erek cihan 
rekorunu kırmııtır. 

bakasında Cenubi Afrika takı
mını mağlup ederek Davis 
kupas~ d&ni finaline yetişmiye 
muvaffak olmuştur. 

Sayfa 5 

Kadın Ve 
Kalp İşleri 

Yeni Patronumu
zu Nasıl Kulla
nacaksınız? 

Burada Verilen izahata 
Dikkat Etmenizi 
Çok Rica Ederiz. 

Bir Haftahk l<upon Getiriniz 
Bu hafta patronumuz dnn 

resmini neşrettiğimiz yazlık, 

ıarif bir elbisedir. Bu elbbe 
için imprime, yahut basma 
kullanılabilir. Kumaı miktan 
4 arşın, kollara ve yakaya 
kullanılacak beyaz garnitilr 
için ynrım arıın lazımdır .• 

Patrondakl parçalan bu resimde 
g5rdGiünllıı tekilde yanyaoa koyarak 
b... pa:-çadald keelklere bakıp bunlan 
birbirine uydurmıya çalııınız. 

Patron - Bu tayfada (1) 
numaralı resme bakınız. Pat· 
ron parçaları bu resimde gö
rüldüğü fizere yanyana getiri· 
lecektir. Birleşecek kısımlar, pat• 
ronda kUçük kesiklerle işaret 
edilmiştir. Bunlar birbirini tu
tacak ıurette birleştirilirse ıa· 

ıırmazsınız. 

Patron parçalarını bu su• 
retle tamamen ell:>iseyi göste
recek şekilde birleştirdikten 
10nra kumaş Uzerine tatbik 
edecek ve ona göre kesecek· 
ılniz. 

Yalmz bu patronlardan is
tifade edebilmek için az çok 
dikiş bilmeniz, veyahut az çok 
dikiş bilenlerin yardımından 
istifade etmeniz şartbr. Aksi 
takdirde kumaşınızı bozmuş 
olabilirsiniz. 

Patronu alabilmek ıçın ge· 
çen cumadan beri çıkan 7 ku
pon toplayıp getirmek veya 
göndermek lazımdır. Kuponları 
getirenler cumartesi gününden 
itibaren bir hafta içinde 
öğleden sonra idarehane· 
mize uğrıyarak patronla-
rını alabilirler. Taşra karileri- . 
miz kuponlan ve adresleri ile 
6 kuruıluk posta pulu gönde
rirlerse patronları adreslerine 
gönderilir. 

· DÖRDÜNCÜ 
A TRON KUPONU 

No. 1 
Gazetemizde gelecek perfcmbe 

gOnll çıkacak Patronu bedava al· 
mak istiyorsanız, bu kuponu kesip 
aaklayınız v-e perşembeye kad:ır 
çıkacak kupo"ları toplayınıx. P .. t
ronlarımu:dan pek mcmuun ola· 
cak11nız. 

Plltronlar neşredlld!klerl gün· 
den itibaren lstanbul knrilerimiz 
bir hafta, taşra karllerimiz on 
gün içinde kuponlarını gönd r• 
melidirler. Bu müddet geçtikten 
ıonra kuponlar Juıbul ed·tıne:ı. 

Anketimiz 
iki üç gündenberi ilin ettiği

miz anketimize gelen ce\'apları 
pazar gününden itibaren neşre 

başlıyoruz. Siz de bu ank ~te iş
tirak etmek istiyorsanız şu ı;u
allerimize cevap veriniz. Kızlara 
ıoruyoruzı Erkek olmıık isler mi
ainiz? Niçin? .. Erkeklere soruyo
ruzı Kadın olmak iatcrmisiniz? 

Sera Martin, Ladoumek gib E_uluk yorgunluğu ve 1alre ile 
bOyOk ıampiyonlar bu aenekl Franııı: takımuıın müsabaka
takıma girmlılerdir. Maçta ları kayl>etmesJ pek muhte
ltaJyada yapılch§'Jna ıöre, yol- meldir. ingllb takımı çiftler mtı.a· 

Bu mUaabakada İngiliz te
ahçileri Japon ıampiyonlarile 
lkaılılaıacaldardır. 

1 Niçin? .. 
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Bitaraf Bir Memlekette İki Müttefikten Biri Diğerinin Düşmanı 
Gibi Çalışıyordu. Bunlardan Biri Alman, Diğeri De Türk .•• 

YAZAN: M. KAZlll 

İNGILİZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CA US TEŞKILlTI 
- Yazan: Makenzie -

Tefrikamwn dünkü kıamını 
ikinci tabımn:da koyamadığımıs 
için hulasa etmeyi karilerlmla 
için f av dalı bulduk: 

( Makenzi diyor ki: " Fakat o 
zaman bile bu adamlar haklnn• 
daki fikirlerimi kendilerinden giz· 
lemedim. Zaten Yunaniıtandakl 
itler.im en2'ellerc tesadüf ediyor· 
du. Buna raimen düşmanlarama 

No. 53 

1
-merhamet etmektea k•diml 
alamıyordum.,. 

"akeaı.l Kırat De Veabeln 
araıındakl milnaferetlerden bah-
settikten ıonra kendi aleyhindeki 
mlkllemelerl anlatıyor ve tile· 
vam ediyor. 
benim alSrdllillm 'te maanz 
olduğu manuı çıkar we be
nim için çekilmek mecbwifetl 

Ankara - Gazi istasiyonu yolunun muayyen bir noktasından 
bqhyarak Gaii Muallim mektebine kaaar fapılacak .şoaa yGÜar••a 
kırma tat ferşiyatı 30-5-911 tarihinden itiba~n 21 - ~931-
tarihine kakr kapalı zarf umlile mUnakaaya 1k01111luşblr 
Talipler proje ıartnameler ve mnkavelename suretlerini Maarif 
V eklletl l111aat dairesinden ıberiÜn tedarik edebilirler. 
İhale Maarif Veklleti S..-t Komisyonu itaraluMlan ya
pılacağmdan mUteabbitlerin 21-6-931 pazar gUnü saat 
oa befte mlzayede, mlinakaaa ve iballt kanununa g6re 
tanüm -edecekleri teklif uıektuplannı komisyon riyasetine 
tevdi edeceklerdir. 

tAhaddtıa eClerdl • Tabii 
beo a. aıt•r maftaıa 
ıerek dotrudu doinıJa, 
prek bi1Ya11ta Veoizelosla 
mGnuebatta bulunmaktan 90ll 

derec içtinabediyordum. DM. 
doğruıu hem politika hem de 
ao9ete hayatınua ileri selen
leri ile 11ka temaataa ihtira 
ediyordum. 

Cavoarı benim t .. killb .. 
iltillak .tmm berine Colonel 
MonbeHl vuıtaıile ltalyu en
teliceıııl ile mllnuebet ttım. 
etmek kabil oldo. Bundu 
ltalyanlanD Yunaniıtaadald en
telicena teıkilltınm it• yarar 
bir,.J olduiunu z.aDDetmeyinls. 

Onlardan aldı&'ım1z ma1iimatın 
Ye Taporlann çop tercllme 
editmiye blJe değmercU. Mom
belli, hakikaten elinden ~elen 
muaveneti yapmak istiyordu. 

Fakat 1talyanın reımen Al
manlarla bati bar,pte bulunma-
Ylfl fUen birt•Y yapmıya i .... 
kin bırakmıyordu. Yunanistan-
dan sonra ~ar.be doğru ilk 
llman Meıaba le.ti Ye 1915 ıe-
nul ıonlan ile 1916 -.aul 
bidayetlerinde P.atr.aatan ve Pi
reden buraya mlltemadi bir 
cuua alwu •ardı. Bunlar.dan 
birçop aerbençe Ye kimıe 
mldabale etmeb1Dn btıflha 
Amıpayı aolaıabMyor, ve edin-

Haman 13 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Rehllnlıd blse r11ndeı'traents ı1ze 

tablatfnlıııl lllS7Jl7ebll1Tls. Palıat bwnaa 
içim l'laierftecek ııruilml• il}'I •• "'1111 
poıda çıkmıt olma11 ll11mdır. Taki 
mUte•111AUD• ..UtaJaaaıada haaaya 
dll~melibı. 

• Tablatleriııf uılaaak lnro ltlao 
reılm ılSnderuı kuUerlmla hakluncla 
adiMhaHrtnmuna mcıta'lea91aı apldd 
Htvlarda ok.,.abtllrshd• ı 

* 

Mehm.t Nectfet 8. Kendi

Necati beg. ·akurdur. Mn. t· 

;iue ebemaıl· 
yet Yerilmeılol 
arzu eder. Tr 
hakknme ta• 
bammnl et
mekten ztyad• 
tahaldrnm et
m~k ister. Bir 

itte ön aıraY' 
ieçmek n bat 

tağni ve her
şeye aldırıı ~t- p 

mez gibi M3-
riinmek iıter. 
Sert muamele-

den aıabile• 
!fİr, mukabele
ye mütemayil-

dir. Slikôtl " 
mhzevi değil
dir. Parayı ur
f eder. EğJenceyJ 

« 
A. Hikmet 

Efendi: Zeki, 

ve becerik1icUr. 

İı;rafı sevmez, 

sert, dik Ye 

tok ıöi!ft de

ğildir. M hata

bma tatlı dil 

kullanır. 

oı.rak çalar 1 müta laaıı._der. Ş&hret .,. 
ikbal MYer. Bir mefkDreY9 
hinnet etmfye mlttemaylldlr· 
fiU ,,. hareketlerinde ihtiyat
klrdır. 

• Nlll'.,Jo/•n bttı: s..a-J 
- _!,,ı;/ 

':! m&itay~• 

rfü ve ..,.-

bt1erinde .nrst 
ve hazan act" 
le vardır. Bir 
it tlıerinde u
..mn müddet ir 
nr etmekteO 
:sıkıJır tenevüli 

H1·-i ıever. -
m e v zu l ar dan 

üratie müte .. ..::yyiç olur. Ken
disine IAkayıt kalıumaımı i•
temeı. .. 

Remzi iley: Zeki ve dnşnn-

[ ngalro 

cclidir. Menfa
atlerine uyffı::; 
gelmiyep teJUP 
ve muhitler• 
kapılmaz. fiil 
va har ı.,._ ... .,. 
. • ~ti1at-
~.... lST.ah 
aevmez, ~~ 
•e toplu çalıP'· 
fena ılilan ~ 
nutmu. --1 

e Sinema//Jr 1 ,,,,,,, 

Al.KAZAR - Sor.eri KıriJ 
Al.'EMDA'R - Öldüren adam 
A 3 R 1 - lnttkam 8enlmatı 
ART.İSTlK - Uıu.ılmıy-an ka ... 
ETUV AL - K dın arı: .uu 

R 9 p rt El.HAMRA - Blr tango lütfen 

UI e ev EKiLER - Yunan 'flyalrı> Tr11P11 

rııANS!Z - v-a• Opereti 
GLORYA - S.. ftİlt•t 

Peın... -~ falwiltuınıa M A .J I K - T•p atcşlsrl .a ... nda 
___. •L-»- MELEK - G 1 c~eli1n 

- _.. lcıum Mll.l.f - A~k gec:el r.i 
l'amamea ~6 MJ:adua " FE.aıut - •tı B. ıte 1U 

gnyıimtmr wwwua•••• iiaa1 edil· OP™ - qktf'• ~l 
ŞIK - S-.erl Kırat 

mlftir. / 
--~~~~~~~~~~~~~ 

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

lstanbul Ziraat ·Mektebi MüdUrlüğilnden: • 
Mektebimi:ıia 1 Hazıran 931 tarihinden Mayıs 932 i&Y~ 

kadar on iki aylak erzak ve sairesi 1 Temmuz QJI t~~ 
misadif p!1&111ba günü saat 15 le ihale edilmek üzere ~ 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Tıaliplerin şeraiti ~ 
kasayı an'iama'k ıçin her gün Te iştirak içia de fenıi -JJ 
ktırda Fındıktı da kain Giizel S.ın'atler Akademisi bi11sfl"'"" · 
Yüksek mektepler mubayaat lk~misyonuua mlir. caatlan. 

clilderi malümatı l.viçre vası- ı ..... lehinde olduğu ;ç!• ~ 
tasile bfikümetleriae bildiriyor- lar baklanda istediğitttl• e'dt 
lardı. Dalıa ıooralara sıkı bir takibat yapbramıyordılk: .. • 1' 
pasaport kontorolO ~le bunlann hare ltalya harbe girdİfft _1;' 
hareketlerine herne1cadar mfini k ŞJ il' 
oluyorsak ta bir dereceye kadar man Romaya gidere o ·~ 
aeyrü seferlerim işkil edebi· askcrl istihbarat mndO;b,~ 
~ordnk. gürllşUp ban müsaoı. dil'' 

Fakat ıdediğim zaman.1arda memurları tebdil ettire~.,I 
böyle kontrol yoktu. 8un1ana de harbin devamı rnU~ ~ 
bqa ittihaz ettiğimiz tedabtr 1talya, mnteliflerin müt l<Je 
denizde ikea lkarakot gemile· telicens işlerine bilhassa ~,.,,ı 
rimiz Yasıtasile kendilerini tev• ıcvahilinde, hemen 11.,~ kif etme'k ve yahut ta Messl· hiç te muavenet etdl;,,..:tı( 
naya gideceklerini Mesain me- Büyllk l>lr Y unaııiatall 'I" 
muriyeline ·bildirmekten iba- onlan Yunanlılar Iebiıı• 
retfi. _Halbuki ltalyada o za- maktan meDediyordu. ,,_ıJ 
man efkln umumiye Alman- (Ark .. 1 
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Çocuk Bilmecesinde 
Kazananların Listesi ~Uiüiikü . Keşidede . lkramiye<t Ka~aıian 

Numaraları AŞağıda ~- Ok~funuz •• ~ Su Yolu Bilmecesi BoyamaBilmecesi 
Dojru Halledenlerin 
faimleri Ve Hediyeleri 

Dojru Halledenlerin 
isimleri Ve Hediyeleri 

.. . ... ,, 

Onuncu tertip tayyare plyangoıunun betiaci ketldemne dlln Darlllfllnun konferans salonunda bqlamlda. 8lylk .......,. 

fa dahil olmak üzere mühim bir kısmı çekildi. Kqideye bu sabah ta devam edildJ. ikramiye lubet edm ............ ...takt 
'-ıudadırı 

Sa ,. Wlmeeulai .... 
... llecleaJ..ı. Waleri •• lmzaa
daldarı hediyeler qatıya Jud
aıtbr. nanbul karOerlmls _. 
marte•I rGnGnden itibaren it ... 
den .onra ldarehanemla WiTIJ .. 
rak becliyelerlnl alablllrler. Tat_ra 
brllarlmlzln laedlplerf adre•le
rlH ~hderllmlftlr. 

eo,..... lrilmecemizde slzl1 
MJYan l»lr fok balıtıclır. Dofru 
Mlle4nlerln Wmleri ,,. hediJ• 
lwl qatıda 1ualaufbr. lat.ab11I 
brilwlaab camartu flııbden 
ltlMren atledea •onra ldareha
aembe ajnyarak hecli1elerbal 
alabilirler. T qra brilerimbla 
IMcli1el•I ........ ı.,. SÖDderil
.... tlr: 

0000 L 1 R A 
Kazanan 

5452 
00 Lira 
Kazanan 
5353 

00 Lira 
Kazananlar 

43014 1998 
965 33457 

35186 
000 Lira 
~Kazananlar 
,~521 1625 
000 Lira 
~· Kazananlar 
'11862 47499 
(9575 26400 
2497 37440 
3043 806 

42738 4718 
461 697 35877 
İ649 5276 
~780 14028 
9405 19720 
8333 39094 

MOKAFAT 
~ keşideye mahaus (.tO) 
liralık mükafat bugün en 
Çekilen ıu numaralar ara-

tt~ taksim edilmiştir: 
'IQ 11104 22033 35418 

t..'.~ 12084 347 45 2425 
~ 82M 25636 17713 
~ 28948 41569 38226 

43328 32506 7508 
5888' 16033 28881 
13061 20730 2732 
2609 1528 6498 

2371a -45006 49'l34 
32086 1658.1 344 

70 Lira 
Kazananlar 

ıa&17 
29664 
46088 
49425 
35885 
16172 
11083 
26376 
34767 ..., 
41683 
27305 
41209 
12388 
11~ --150 
42999 
48010 
323.16 
42543 
46143 
47876 
2587a 
21117 
28648 
24865 
212f11 
24640 
47874 
2206 

45711 
10848 
2&9 
13481 
46801 
32129 
Mael 

2166 
a6205 
18891 
16184 
24991 
21000 
34827 
28657 
43718 
30428 
22519 
39914 
a0645 
480m 
11335 
32937 
42654 
I~ 
42700 
37925 
12735 

1037 
44163 
32930 
10773 
7647 

24146 
41624 
3450 

35313 
19256 
36216 
23550 

2748 43049 a2097 
12225 34924 3751 
33140 40382 10914 
25037 35029 31779 
10007 8~ 40992 
20036 25708 24730 
25396 47131 30583 
31042 3718 5508 
34984 6845 8415 

1822 2f1167 191117 
2B11 4791 0078 
49160 2019'l 11238 
19'lSI 28166 M286 
1(873 21468 25257 
17043 15695 40127 
241(,9 47276 45509 
43784 42486 14628 
48588 864 328'21 
81521 B0.199 11397 
44390 16599 21044 
a6112 8l<r7 1665 
26749 8212 14624 
154.M 22'l90 20114 
2858 14102 47522 

ama I0052 888.16 
26771 10373 218.l4 
468tj3 13455 14527 
22054 14445 13363 

17Q6 27568 20055 
173.14 a8817 11781 
m ~ 20116 
12705 1619 22481 
.mrs 9830 12831 
11581 ... DH2 
7941 •• 12915 

m20 20ıt11 1078'l 
6508 38844 2938 

21821 2529'l ~ 
29042 722 ao5'15 
12348 47947 85644 
14209 9099 19841 
26366 47429 '7260 
43229 22090 42974 
19413 19637 13125 
13223 18221 S0543 
10249 87046 21:/ 
30036 1555.5 46256 
45555 21148 27041 
46068 45732 24866 
7106 14137 11523 

24000 19477 21747 
5284 45538 43418 

24978 3722 49618 
5496 39956 19147 
2465 8112 43337 
8091 3070 21813 

44235 . 43426 795 
17362 16843 6181 
-49596 16593 47364 
9406 45368 160'l3 

40712 26266 20363 
10773 31893 32933 
31893 3293-1 18591 
a3422 1241 43324 
26688 39710 46485 
3370.t 35879 11438 

3781 207 47 40073 
16263 ~ 17197 
4845 23081 3634 

14604 43339 I~ 
31957 23333 221~ 

200 Lira 1 125Lira 
Kazananlar Kazananlar 

9839 371 13631 
33631 3816 36583 
28510 43911 11791 
34658 1008 22622 
17644 17398 4456 
25450 41146 46566 
48359 5415 5942 
40840 26844 901 
33728 13499 28633 
27747 19060 24710 
40603 2489 16181 
25476 26553 6776 
14077 1264 30577 
29303 32285 16592 
37668 6503 39680 
11306 45600 33336 
33370 14270 6602 
3073 37859 15831 
7871 24162 11741 

45012 39588 41615 
5238 23232 20439 

19641 
'1880 
5109 

20443 
19162 
15154 
274~ 
18869 
17oa6 
17217 
12228 
154m 
aıoos 
39824 
36807 
35730 
88549 
24257 
29773 
28898 
39733 
29753 
22549 
8184 
5550 
~ 
43466 
a65.1 

13888 
2219 
329'l 

27287 
19226 
27484 

.c3904 
43581 
'1862 
5160 

17248 
10M9 
24196 
26649 
14&12 
8638.1 
18282 
85963 
33670 
'79M 
28763 
11210 
23316 
12162 
34424 
8689 

.44951 
14781 
8306 

47695 
30360 
28738 
13276 
13697 
.t8826 
20'l66 
8054 

44237 
.t696 
4142 

638 
6401 

24443 
1969 

21545 
17864 
15.133 
25994 
47884 
7323 

16167 
25568 
18346 
14240 
17154 
41355 
li088 

52704 
3626 

17745 
29816 
21544 
23142 
459'l5 
17()().1 
35737 
23203 
21018 
22655 
40517 
40914 
&1121 
'7061 
17967 

124 
46126 
47021 
47463 
17414 
42782 
11165 
53280 
45544 
16481 
17772 
41a69 
S8773 

281 
4r.915 
43400 
17790 
22769 
6567 
8MO 

14176 
44607 
32736 
23722 
164M 
909.l 

17757 
6551 
8545 
8952 

19559 
81841 
89723 
23997 

Emlik Ve Arazi icar 
Müzavedesi: 

icar mllddetl do. MeTlddl Cimi 
1 MDe 4 Kalataryada k'&yiçlnde lllr katta 

1 ıene 

l HDO 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

• 

" 
• 
• 

• 
• 

1 
16 

17 

19 
116 

117 

90 

iki oda Hane 
Kalataryada hyiçinde lld katta 
d&t oda bir mutlak " 
Kalataryada köyiçinde bir dtıkktn Dllkkln 
Kalataryada köyi~inde iki katta 
Oç oda bir mutfak Hane 
Kalataryad• köyiçinde iki katta 
dört oda 
Kalataryada köyiçinde iki oda 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
iç oda ve 90fa 
Kalataryada köyiçinde iki katta 

" • 

• 

iç oda • 
Kalataryada Bajlar meYkünde 
bodrum kah, mutfak, birinci ka-
bnda gazino, ikinci kabnda 10 
oda Ye d6rt dGnOm bahçeyi 
mQştem.il rılorya Pala otel 

BAKIRKOY KAZASI MAL 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Hazine uhdesinde bulunup kiraya verilecek olan JUkarda 
yuıh emlAk ve arazi 2 temmuz 9.11 tarihine mllsadif pe11em
be gllnli ayn ayn ihaleleri yapılmak üzere açık artbrma usu
We mlzaJedeye konulmllfbu'. Şeraitini anlamak lstiyenlerin 
berı&ı, mflzayedeye iştirak içinde yevmi ihalede Balmkl, 
MalmndOrliiğtınde miltqekkil sabş komiayomma mlracaatı.n. 

ıt .... .. ... ..., I02 Odaaa !f. 
bir kahı fek•, Aüna Pcıaaae HIWI 
eaabu R-.At ala luam 5 Cemil !I. bir 
albllm, Konya O.. 567 Kbım El. bir 
nmu, Harka1terif K.uabat mahalleal 
T..._ .... k • l'allrl,. il Wr .... 
kolonya Yenlbabçe ti Edibe H. bir tlt• 
kelonya. Gelenbevl orta melıt•t» .. 1 
Cemal Ef. bir dolma lıal~m . 

Birer Kitap Kazanlar 
A ............. lerfheM 

elYans._. _.. dl 4 ..._. 
Mnes .... ~..,._Al .... 
1' ma ........... T--, Aa... Sıııle 

luıpiaı .................. + ... \ 
A.aku a.. ..... T ....... ...a ~ 
... 1 11111 .,.. laly..a ........ 1f 

Nlbat, ·-··- v ... lıly. ...... ............. 1191 ...... iL ......,... 
a.lılc:e laMt Mu. ita •..W. ..-. 
tebl deppoy ......... ...aulJe Bcvet 
Sallllll ı AYWbt Hayri Bey ima Saadet, 
A.Uara.ı z1r-t Baakua Naci &e7 efha 
z.uı, Edim. 226 il. Tnflk, Adaıam 

P• ..adGrUljl •n m... Ş.kb 84tr 
._T_._11amm-e.7ler. 

Birer Kart Kazananlar 
u...Jdlpril 1 • ....,. .. h.Uu6 

lııakbl Alnaet, 0rt.ıra, 1"r1Mr Rtı.tem 
!f. ala ıuafl lbraJıbD, Kıchlıly Sen 
josef lı:olejl S Orhan Hikmet, Usun· 
k&p.a lluraclfye aahaıı.& 19 bakkal 
....,.._, la.ır .,..ta k..._ 47 Pompel 
Aalrara Sa._,. .-..w 1«1 ŞOkrlye 

Peni, Beyurt imam hamanu lttfaalfnd• 
Alamet Ratıp, T eldrdai Refetpa9a çeı· 
..ı ......,_.a lııaJdual a.u.1.... Ef. 
...tulle Alamet Hllml, S- beao.a 
mektebi 651 Mehmet Fabrettlm, Betik· 
t.t Şenllkdede Çefmel Addye eadd..t 
S Nemlte, S.a - 8-aTa melıteW N..U. 
Paat, l..ir 0-..W ltHka• tttl
aallade koaıiayoacu k.aaap otla 
Sefa Bey neı.dlade Enver Cemal, 
Enaldl7 Nebll Bey oilu Senrer, Hadnr 
ldly Ha,.ur Bayla bnl~ Edip, ....._ 
orta ...a.a.p U6 Asta. ICIGp ..--ada• 
IOI K•Daı._ Çorlu ukert hamt-• ope
ratlSrü Beçet Beylu km lcl&J, 
Yozıat Gul Pqa mektebi Oıker, 
Yosıat Gut P... ...ldebl iffet, 
Bana Hlaar .,......... ...Weal 14 
A.daa-. Adana 21 T ....... uwel mek• 

· Nlfaat.. im orta aekteW Zelııra 
iL bir kuta bo1a, Çapa 51 lad mektep 
242 BMuhltthı Ef. bir kutu teker, C..
lıerllt•t ona mektep 161 c...ı Ş.lıap 
El. bir kutu boya, Rami Tali..- ud
d .. ı 9 Suat 8. bir dolma kurfua kalem, 
Kab-._, ..... 111 llabmaıt Ef. im Uta 
~ .. Oslddar llMal 407 OımaB Doi
IL Wr ..._ "-fall lralea. Çember11-
'9f 9lta .-..., 149 Celil at. ltlr ku-

ta 8nr Kitap Kazınanlar 1 
A.aara Atpuan Kale ... b ._.... 

...... • Hamdi. s.- llH ti 1taar
,_, Au.a OlmbwlJ•t ••haD•l 111 
.-.Jr • No. ...... A..akue Ha~ v.....- aoluak t5 K--. Nlka• 
.._...dan Sirkeci .... aabdamu la.. a Nadir, Edlraa Haaaapqa mabal· 
.... 1' U... Bahar Adana Sipahi pa· 
._. ı..., ellıluel Hacı llemet vaaıtaall• 
b.abı~r Mukaddem mahaDeal hasıra· 
ı- S uııat. E,ap 56ıaca mektep 395 
0..., lallbll A1"1kat Habrl B. naıtaalle 
Nadire, Edine .-kek u...ı 42 lbrablm, 
Kllylel}brabba Hilmi, Ankara Anafar· 
ta W-1nlar muçlt .okak 1 Sevim. 
Ankara Ur-- Bankaaada Naci Beyin 
\Qsı Zebra, Teldrdaf Ahmet Mıtat B. 
(Dramalı) baaealnde Muatafa Rahmi, 
Kurtalu Kaytancı aokak 36 Blleat. 
Catalof'la 10 11 ... JJ_ Nazmi, U...• 
kllprtl lllmar Hayrettla aetebl 11 Gill
sar1 Zo.,.Wdak nakat Tevfik B. ojhı 
Naci K8ytç.I Bula P .. a köıktı Eael, 
Aaıkara Gecik mahalleal At~h!r ao
lmk 6 Sıdıka, lamlt orta mektep . ıss 
Sabahattin, Edine Doi- maıwı..I 
keraated lalomoa oflu laak, Adana 
orta •ektep 21t 811-t, Klylçl No. S 
llebmet >..af, Adana reji fabrikau me· 
murlanadao llcbmet. ldB1t Azaamdaa 
4M Musaffer, Mahkeme 9"mazı Nermi• 
Aaaf Kuwalar ve Beylv. 

tebl 114 ba .. n, B ... ktat Yılda 
llasharMy •kalır Yılaas, &eak3J 
Nebll 8. bemtlreal Leman, Adana 
Ka1ekapı.aı vun~ar Kadri Beydea 
Kemal, Adana Hlllllabmer civan 
Teni Tevfik Pllast, M... Yeni otel 
kar9111 Saraç Te.tllıı Beydm Sırrı Bey 
ve Haaımlar. 

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

Yflkıek Baytar Mektebi Rektorluğundan: 

Mektebimizin 1 Haziran 9.ll tarihinden Mayıs 932 gayesine 
kadar on iki aylık erzak n leYaZımı aairesi kapalı zarf u.c;ulile 
mlnakuayıa konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
llzere hergtın •e münakasaya iftirak için de yevmi ihale olan 
1 Temmn 931 tarihine mftaadif Çarşamba güoii saat 14 te 
Fmdıkb'da klin gize) ao'atbr akademisinde YOksek mektep· 
ler mabayaat komisyonuna milracaatları. 

Erzak Ve Levazımı · 
Saire Münakasası 

Yllksek Orman Mektebi Rcktorluğurıdan: 
Mektebimizin haziran 931 bidayetinden mcıyıs 932 gayesine 

kadar on iki aylık erzak Ye levaumı sairesi kapalı zarf usulile 
miioakasaya konulmuttur. Taliplerin tartnamelerini görmek 
llzere hergln ve münakasaya iftirak için de yevmi ihale olan 
1 temmuz 931 tarihine mlisadif çarf81Dba günü saat 15 le 
Fmchkbda kain güzel ıan'atler akademiainde yüksek mektepler 
mabayut lrnmwyonuna mllracaatlan. 

t.--============================================================;:===========-================================= 
~!lllllZ : No. 54 reddiit •lmifti. Nadirenin .az- gez, dedi. J (&fiyordu. KW'U çam dallan sından görünen deniz, mak-

lerlnf hatırladı Ye •bilmiyorum" Tenezz&h ımapmut ayrılan- tlsttlnde sekerek yürüyen Ner- larda, ayın bazı keskin, koyu, 

1 U C A " 11 n il u c 16 .. A diyemedi: lar, köık bahçesinin ark• ka- minin düşmemesi için Fahir bazan da bulanık ve hafif ışık-
lfi n n H - Pek u... Diye mınldan- pıaından çamlaja çaktılar. ODU ime~ tada ve koltuğunun larile her an başka bir renkte 

cb. Hafif bir ay lfli1 nrdı, altından tuttu. ıörünüyorda. Bu 1.fıkla rüzglr 

SERVER BEDi 
~hı tang9 da oynadı yi- ı - Aferin, cici, dedi, bayle 
~landa. Vaktile balolar- olmalı, eyi gidiyor ... 
~~ken de etrafın alika- Meclistekilerden bir kısmı 
nııerden anlıyordu, fakat çamlara doğru biı ıezinti ya-
'•laıımamı,b. Bllyilk bir pılmaıını, diğer kısmı pokere 

hGyle açıkça beyenil- oturulmasını istiyorlardı. mfl.. 
''un 6bilz ruhunu nl- nakqa başladı. 

bir 1eY1oçle doldurdu. Fahir Nermlne sormuştu: 
~hSt Nadire onım Ja- - Poker bilir mı.iniz? 

l ._ lrulat-&: _ Nvmin ceYap Yermekte te-

- Ôyleyıe çamlara gid.Um fakat bava bulutluydu. Ku.- Alçak Hale mınldaamıfb : arasında adeta mücadele 981'-

olmaz mı? vetll bir rlzglrla llrlklenea Gn 1 d .x.:ı • ? dı. Sazan ay galip geliyor, - ze gece e~u mı 
- Siı billrsfnfz. bulutlar aruında rör&tlp bulutlardan sıyrılıyor, crfaiığa 

kaybol ;!,. albncla, Nermin titriyordu. " Evet " berrak bir ışıkla doidu:uyor, 
Mecliıte bir arnp aynldı. an ay lfl51 

•· - mi kJ b d ı diye mırıldandı. Grupun aes- L__ ~ ı.ıı. ı b Çamlara doğru gidecekler, ça ı ar aD ay ın anıyor, gaz;aD mag up o uyor \'e u-
ıonra gelip pokere iştirak bazı da kararıyordu. leri uzaklaştıkça kalbine tatlı lutlann arasına göınüliiyordu. 
edeceklerdi. Diğer grup he- Fahir ve Nermin gruptan bir korku doluyordu. Derin Fahir Nerınini 6iraz daha 
men masanın başında oyuna ayn yilrftyorlardı. Bir milddUt, nefe.ler almıya başladı. kuvvetli kucak!ıyarak ao:dn: 
oturdu. Nadire onlar arannda arkadan gelen kablrabalan ve - Yoruldunuz mu? - Üşümeyin cakuı"/ 
idi. Nermineı ...,kılan dinUy ... lr hiç koDUt- Durdular. Epey ytlkseklere - Hayır. 
.. - Haydi Hll de fit, bira machlar. Grapun ıulerf uzak. ~ ÇaW.ld•nn ara- ' >..:ka•~ , .•• ) 
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Haziran 1~ 
' 

., 
FAYDA; tahtakurusu, sinek 

ispat edene 5000 lira 
ve emsali haşarah kat'iyyen imha eder ve bir daha dirilmezler. 

Aksini veririm. Hasan ecza deposu sahibi HASAN AHMET 

"WHIJE" ELEKTRİK TARAGININ 
Müessiri yeti hakkında en ufak bir tereddüdünüz var mı? (, ~ ,-.,_--....... ~ 

'~t~7 
Manf denizinin tayyar• ile g-eçilebilecetf acaba kaç kitlnin hatırından reçerdl? Dinlemezden evvel 

Radyoya kim inanırdı? B6yle iken buıün binlerce kiti tayyare ile kemali zevkle nyahat etmekte ve 
radyoyu dinleyip mGtebeyylç olmaktadır ... WHITE,. elektrik tarajının ihtiraı da Hlr bflyilk fenni ketifler 
ıtbl hemen mütereclcUtleri kendine ceJbetmlye muvaffak olmuıtur. 

Markası, cinsinin mükemmeliyetine 
MİMARLAR 

teminathr. 

"WHITE" taratının parlak Hmerelerl o derece yayılmıtbr ld u uman zarfında kullananlarsn 
adedi bOylk bir yekiina balit olmuıtur. 

İN Ş AA TimentoyaS iAli'i PartE R İ 
30 niaanda yapılan bir latatlatlte naı:araa her ,.OD 1,250,000 ldtl "WHITE" elektrik taratını kullanıyor Sizin de Çimentoya ihtiyacınız vardır • 

işleriniz için Musirren •• son 'derecede memnun kalıyor. 
Neden " W H 1 T E ,, Elektrik 
Taratından Memnun Kalmamalı? 

•• meYcut eaçlaruaıs kuvvetli Ye tama
••• heyat .... renkle dolmut buluaa· 
caktır. 

KARTAL ANADOLU Fabrikasının YUNUS 
~fer klSklerl ınevout lae 1açlennıs 

tekrar çıkar. Bet claldk• kadar rUııcie 
bir nya iki defa "WIHTE ,. elektrik 
taratı kullanmekl• 1açlannıun çıkına· 
aaaı kabil deiildfr, Sizin hiç bir ıey 
hlHetmemenlze ntınen adt bir tarak 
ara•ıodalcl bDyllk farla tHvir etmek 
hDkln herlclndecfü. Milyonlarca ktlçUk 
elektrik dalıalan bir ldlkten dlf e.rlne 
1r•çer, onlan lku ve ihya eder. 

ÖJmilf klSklerdeo yeni Hçlar çıku•
uk, ••ç••ıı: kalmıı yerler eerlao yoal 
Hçlarla dolaeektır. Yeol .. ,ıar çıktık~ 
kira çalan uçlar zail olacaktır. Blrk•t 
hafta ıı:ufında Hçlar, köklere kadar 
teblt rengini alacak ve uzadıkça kıra 

çalen uçlannı keaecekalolz. 

POR1LAND ÇİMENTOSUNU isteyiniz. 

"ÖlmDtn kiklerl diriltir, vulfolerlnl 
ifaya davet vo knvvetll, •nJlaro yeni 
Hçlar çıkmasına yardım eder. 

Sapındaki kfiçllk vtdHını çevirmekle 
ufak lambası yanar, elektrik kuvveti 
bluet taratın içindedir. Uzun mllddct 
dayanan plll sapı derunUndedir. Bu 
ıayenı heyret küçük pil üç •Y deyanır 
•• yeni.sini ikame için encak 50 kurur 
hık masrafa bakar. 

DiltünUnfiıı: ki uçlann muntazaman 
her gllnkU maujı için ancak eenede 
Ud pli islihlAk ediyor. Helbukl ayni maHj 
herhangi bir pruklrda yaptırmak IAzım 
rolae 1000 lira aarfetmek icap eder. 

Hali hazırda Hçlanııda tablt elek
rlk kuvveti olanlar pek eıı:dır. Kat'iyen 
Hblt olmuttur lıı.I zamanımızda Hçlann 
dlfmeai, dalgalarının kaybolına•ı, renk
lerinin ııolmHı ve kepekle dolmaaı hep 
kuvve( elektriklyei hayatlyelerlnl kay
bettiklerine allmettlr. 

Bu halde yapacajı.mız t•Y i "WHITE,, 
elektrik tarajınln letlmali ile aaçlannı· 
sın k8klerine elektrik kuvveti bahfet• 
mektlr. 

Bu takdirde, uaanç1arını'& "&aıl ot..7a 

Ne acınacak bir halde? 

Sahldığı ve meccanen 

tecrübesi yapıdığı · 

mahaller: 

batlıyecaktır. Binaenaleyh "Hayataııı: 

Ye yalnu: aa9lannısı koparmıya yerayan 

kemikten veya aellülold'den adi tarak 

lııullanaç•fım yerde "WHITE,, elektrik 

taraJını kullanınız. Bununla her latlınal 

ettijini.z vakit Hçlarınııca yeııl bir hayat 
babtedecektlr. 

latlınale b8fladıitmııı ilk haftHıııdaa 
itibaren ltütll• kepelıı.lv ull olacak, dlls 

-ti• talaU dala:ah bir hal k .. bedecek 

WHITE" elektrik tarağımn 
bir haftalık istimaJinden 
ıonra ne güzel saçlar ... 

O, bizzat ıaçlarını yeniden 
çıkubyor ... 

"WHITE,, elektrik tarağının 
3 haftalık istimalinden ıonra 
cazip ve litif saçlar, daimi 

ondUlisyonlar ... 
Beyoğlu, Galıta ve Kadıköyünde ŞARK MERKEZ ECZA T.A.Ş. 
Beyoğlu'nda Galatasaray'mda PARALLl ve BEHAR 
Galata'da Tünel itisalinde LAZARO FRANKO 
lstanbul'da Bahçekapı'da ZAMAN ECRA DEPOSU 
Beyolu'nda ELIAS KARAKO BİRADERLER halefi 
Ankara'da Çocuksarayı caddesindea SITKI ECZ.ı\ DEPOSU 
Kadıköy'üncle ]AFFET ECZA DEPOSU 

SATIŞFİATI: 81/2 TÜRK LİRASDIR 
''WHITE,, elektrik tarağının tedariki husu usunda nıüşkülata tesadüf ettiğinız takdirde lutfen 

umumi acenta1arı 1 tnnbul'da Çiçekpazarı'nda Ahı parmak Hanında EHRENSTEIN ve TOLEDO 
Efendilere müracaat ediniz. Po ta kutusu l tanbul 296, Tel. 20775 

lıtanbul' da Çiçek Pazarında 
Altıparmak hamnda 1 - 3 numarada 
EHRENSTEIN ve TOLEDO Ef. lere: 

Efendim; 

Leffen bir " WHITE " elektrik 
tarağını• kıymeti olan ıekb: buçuk 
lira takdim ediyorum. Lutfen bir 
adet gönderini~. 

Tarak, 'Hreceğiniz adrese hemen ve bili masraf g6nderilecektir. 

lU iTE ELE C T B 1 C COMB 

Dr. A. KUTİEL 
Cild ve emraz Zühreviye tedaYi· 

hanesi Galata, Karak'5yde b'5rek· 
ti fırını aıraaında No. 34 

[VAPURLAR 

Seyrisef ain 
Mekes oentHb Clalata k~prll 
Batı B. 2~6l .Şube aeeateab Sfr
kecd MOlahdar ude bam 22740 

1 zmir sür'at P. 
(GÜLCEMAL) 1-4 Haziran 

Pazar 14,30 da Galata Rıh
bmından kalkacaktır. 

Bozcaada P. 
( ERECiLI ) 14 Harlruı 

Puu 17 de idare Rıhb· 
mından kalkacaktır. 

Şehzadebaıı caddesinde 
113 - 163 numaralı yirmi alb 
dükkAmn ihalesi 15-6-931 
saat 17 ye temdit edilmiştir. 
Temin %10 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Millet vapuru 
13 c t . 

haziran umar esı 
günü ak~um ~nat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Rize ve Mapaui)ye azimet 
ve Vakfık~bir, ve Tireholuya 
da uğrıyarak advet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul, Meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon : 

lstanbul 1154 

Satıhk Gayet Güzel Köşk 
Yetllköyde yeni kArglr gUzel bir klStk 

aatılıktır. Kalorlferll 12 odayı mll
keınmel bımyoyu garaJI 2000 artın bah
çeyi elektlrik tealHtını Uat katında 
camaklnh kıt bahçe•! tan:ında kalori· 
ferli bUyllk taracayı ve kuyuaunda 
rn11kemmel moUSr ile tatlı auyu havidir. 
Her tarafına yeni muıaıııma dlStenmlt· 
tir. Menzaraısı denlıı:e ve Ketit daJlanna 
kartı fukallde vo flatl ehvendir. 
Y etllklSydo lrfanlye caddesinde 9 No.ya 
mUraceat. Telefon: Yetllk6y (5) 

Basur ameliyatsız • 
çaresı " HEDENZA DIR. MEMELERi KURUTUR, 

KANI KESER. n 

Susuz, 

" 
Kremini kullanıma. Yumşak muattar ve mükemmel bir clldinia 
olac,.k~ ANKARA' da Seyfullah ve Necip Biraderler, IZMIR ı MAR
GARAıv ve DANON ~caa depoları TRABZON: KİTABI HAMDI 
KAST AlılONU: ARiF ZADE ILEKTRIK EVi ve l.tanbul Bahçe Kapı 
Z.mu ft Hata1a eua depolarmda n bllGmum meıhur ıtriyat mata· 

nlanada bulunar. Def!o•u Y .... Direk SıY&cayan Han No. 10 

İşte o kadar 

s TiE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

SATIYO 
ELEKTRİK . 

ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 

müşterilerine 
hususi tarife 
tatbik ediyor. 

Beyoğlu 
Metro ban, Tünel meydauı 

İstanbul 

FRIGECO 
Blektrlk Evi, Beyazıt 

Kadıköy 
MuYakkithane caddesi 

No. 83 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastı~ 
UJll' l•t•nbulda Çakmakçılard• kut tDytl fabrikaaında ylhlle ıllt• ı:ı liraya, Y 

"'t" yorsan 15 liraya, r•ilı boya yaattk 5 liraya, kut tilyUnUn kilosu 125 kur 
1 beılar, Kut tllyllne mahıu• kuınaılar çok ucwı: satılır. Tel. l11t. soz 

KIZILCIK DALLARI 
REŞAT 

12 
NURi 

Haziran 
Beyin yeni romanı 

Cuma günü 

REFlKlMIZDE BAŞLIYOR. 

ç -------
KUŞU 

bir eserdir· 
A L 1 

son eseri harikulade nefis 

BUGÜN 
nıZ• V A K 1 T ,, gazetesi almayı unutmayı 

Ruhunuzda edebi bir haz ve heyecan 
başlayacak ... 

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

Erzak ve 1 vazı mı s~--
• •• 
ıre m akasası 

Yüksek orman mektebi 
torluğunda : . evırı~ 

Orman anıeliyd mektebinin ı haziran 931 tarihınden ıoır 
• k d k · · kapnh · i 931 gnyesıne a .ar er1.a ve levazımı saıresı neıer•'1• 

usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şa~tn~ı y"ı11'. 
görmek llzere her gün ve münakasaya iştirak içın b e ~ilJ1~ 
ihale olan 1 temmuz 931 tarihine mUsadif çarş~~ ;e yli~ 
saat 15 te Fındıklıda kAin Güzel San'atler akadeınısın / 
sek mektepl~bayaat komisyonuna müracaatı~; 

Mes'ul MOdilr: Sabrı 


