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RMml keamek fltemly .. 
karilere kolaylık olmak 
Uıı:ere bir de lwpoa 
keyuyoruıı. Ba kupona 
kealp aaldamak ta klfldlr. 
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INGILIZ VELIAHTI 

GİZLi EL MEYDANA IKACAK •• 
EDİLMEKTEANKARA, 13 (H. M.) - İZMİRDE KERESTE ELDE -ETIİKLERİ TAHKİK 

VE TÜTÜN SUİSTİMALLERİNİ YAP ANLARIN DİR .. PERDE ARKASINDA OYNIY AN GİZLİ 
ÜZEREDİR ... I MAKSATLARINI HANGİ VASITA İLE EL MEYDANA ÇIKMAK 

4/man 

Dün 
Da 

Jtlma11 lfıAılflllfl Oelat11«1rag m~ı11dan bir intiha 
'- (YH111 7 inci aayfamızda) 

Bir Vapurunda ... Memurlar 
Ve Tasarruf ~ 

Ankara, 13 (H.M.) - Halk 
Fırkası meclis grupunun per
şembe günü yaptığı içtimadan 
sonra 931 bütçesi ve memurlar 
meaelesi artık tamamen Millet 
Meclisine intikal etmiş demek
tir. Bu itibarla Bütçe encilm~ 
ninde yeni bütçenin tetkik ve 
münakaşası en hararetli dev
resine girmiş oluyor. Yeni 
bütçe ile birlikte memur kad
rolarına verilecek son ıekil 
Encümenin tetkikatı bittikten 
sonra en sarih ve kat'i şeklini 
alacaktır. Encümen azası 931 
bütçe layihasının umumi mas
rafları üzerinde tasarruf edile
cek kısımları aramakla meı
guldür. 

mllrettebabndan 2458 numaralı 
polis memuru gelmiş, iki ar· 
kd.daşınm yardımile ite, kaka 
ıb zatı salondan dışarı çıkar
mışlardır. 

Kunduracı Süleglman Ala ile zevcesi ve çocuğu 

lıtanbul polisi aeçen hafta J mm dostumdur. ,, Demittir. 
Ace?I C~vat isminde biri~ini Halbuki polisin yaptığı tahki
tevkif etti. Bu ada~ Lllel~de b:at neticesinde bunun Y.alan 
seyyar kunduracı Süleyan Aga- olduğu anlaşılmıştır. Cevat 
nın kanıı Seher Hanımı ko- :ıimdi, hem kadın kaçarmak, 
lundan yakalıyarak kaçırmak lem d •ft• t k ü ü ı · t · · F k k l . e ı ıra e me c r m e-ıs emıttır. a at omşu ar ım- · d . . 
dada yetişmişler, kadıncağızı nn ~n ıorguy~ ç~kılecektır. 
bu tecavüzden kurtarmışlar ve . Bız bu hadıseyı, kaçırılmak 
Acem Cavadı da kıskıvrak stenen kadının kocası Süley
ederek karakola götürmüşler- man ağanın ağzından dinier 
dir. Acem Cevat karakolda ken çok garip ve çözillme1i 
bir de yalan uydurmuş ve: hayli müşkül bir kördüğilme de 

" Seher ilç senedenberi be- rastladık. 
Kunduracı Süleyman Ağa, 

evine ve karısına yapılmak is· 
tenılen tecavüzü anlattıktan 
onra içini çekerek şunları 

~ öyJedi: 

Şimdiye Kadar Neşredilme iş Mühim 
Vesikaları Pek Yakında Neşre Başlıyoruz 

10 
- Başımda öyle bir dert 

' ar ki, bir türlü içinden çıka
mıyorum. Ben küçükken Un
kapanında Osman isminde bir 
hayır sahibine evlatlık oldum. 

( Devamı 3llncü aayfamızda ) 

l Maden Mühendisi istemezmiş! 

Bir Müfettiş Raporuna 
Böyle Şerh Vermiş .•• · 

Ve Bunun Neticesi Olarak Ta Zonguldaktaki 
Maden Mühendis Mektebi Liğvec~ilmiştir. 

Lliğu•dilen Mad•n Mıihendis Mektebinin talebeleri 
Zonguldak- 1922 senesinde miye başladı. Bunun bir neti· 

lktııat Vekiletinin gördü~ ~esi olmak üze~e geç~n seneki 
lilzum üzerine ZonguJdakta bir ıktasa~ k~ngresmde. ~ır s~ayi 
" Yüksek Sanayi ve Mühendis şubesı vucuda getınlmesı ta
M kt b · .. d f ·ıd· karrür etti. Mektep günden 

e e 1 " vucu. a g«;: ırı .ı, güne ehemmiyet alıyordu. Dört 
aş~na MUhe?~ıs~ Muderrıs ay evvel Viyanadan bir kimyayi 

Refık Bey geçınldı. . sınai profesörü, Belçikadan da 
~ekt.ebe kabul edılen tale· bir işlentme ve izabe muallimi 

benın lıse mezunu olması da getirildi, Uçüncü bir muallimin 
şart koşuldu. de yolda olduğu söyleniyor. 

Zamanla mektep inkişaf et- [ Devaml 4 üncü aayfamııda) 

*Kırmızı * Fenerli * Evler* 
(Mariz Şuvazi) imindeki meşhur Fransız kadm muharririnin 
gizli evlerdeki zevk sahnelerini anlatan romanını bugünden 
itibaren neşrediyoruz. Beşinci sayfamlzda lezzetle, 
heyecanla okuyacaksınız. 

Plajlarda 

, 

~ 

Ay ... Bak nışanlın olacak kız yabancı bir erkekle de· 
nize giriyor! 

- Eyvah • • • Bizim izdiva9 ıuya duwnyor desene .•• 



2 Sayfa SON POSTA 

. ( Halkın ~esi ] 1 DABILİ AB BLIR 
Bina Ve Arazi 
Vergileri Ka -
şısında Halk 

Umumi Tergilerin tadili 
üz.erindeki tetkikat bugün 

Hayvanlar 
• 

için 
Mezarlık 

Millet Mecli ·nde hararetle Üsküdar Kaymakamı Bu 
mevzuu bahaofan me lele-
rin başında geliyor. Dün Hususta Belediyeye 
hallcın lca.ıanç vergİ!Iİ eba- M •• t Etti• 
fı d k • ~ t 1 d k uracaa n n ı mu n easını yaz ı . 

Bugün de, ınuhim miktıır· 1 Üsküdardaki hayvan hasta-
da indiriJec ği söyl nen ıenn· de ölen hayvanlann 
arazi ve emlak vergilc .. ine ne l . I . ~I d S çl 
dair fikirleri neşrediyoruz: leş erı, ure!ıı-'enme en ara ar 

fflıcyfa Ef lokantacı Naruosraanlyc ( çeşmesi yanındaki mezarlığa 
Halk Aparhmanı 96 atıldığı ve m l itin havasını 

Hükumet ve Halk Fırlcasmın b d y • •• •• 

·ı · · dir y • ld oz ugundan Merdıven koyunde 
vergı erı ın ecegı y .a.zı ı. U d b' h 
ıki .. 

1 
. . J'k zunçayır a ır ayvanat m~ 

gun evve evımın sene ı _ . . 
vergisine (60) lira ıam yapıl- zarlıgı yapılmasa ~cmı Üıküdar 
dığını bildiren bir teı.kere kaymakamı beledıyeye müraca-

aldun. Esasen ern1iik crgııı at etmİftir. 
ağırdı. Bu zam ile altından Belediye mezarlıklar mftdft
kalkılmıyacak bir hal aldı. riyeti bu çayarı tetkik ettikten 
Memlekette para yok, kazanç sonra bir karar verecektir. 
yok. Vergilerin de bugünkü ka
ıanç dairesinde indirilmesi 
lhımclır. 

* Ali Bey (Cerrnhp:ışa hast ne caddeıl 
No. 48) 

- Alelumum vergilerimiz 
ağırdır. Fırkanın indirileceği 
hakkındaki vaitleri henüz ta
hakkuk etmedi. Şimdi biı.im 
semtin emlaki yazılıyor. Yeni 
tahrir komisyonunun koydu
ğu kıymetlere nazaren emlA
kimizin vergileri iki üç misli 
artacaktır. Memurlar ikramiye 
alacağız diye galiba emil.kin 
kıymetlerini fazla tahmin edi
yorlar. Hükumetin vadile me
murların bu hareketi biribirine 
tabantabana ı.ıttır. Bu hususa 
hükümetin nazarı dikkatini 
celp etmenizi rica ederim. .. 

Necmettin O. Sultanahmet Firuz.fa 52 

- EmlAk ve arazi vergile
rinde tenzilat yapılması IAzım

dır. Bilhassa ekilmiyen arazi
den ve arsalardan vergi alın
ması biç doğru değildir. Ekilen 
arazinin verdiği mahsul üzerin
den vergi alınması çok adilane 
olur kanaatindeyim. Çünkü 
Yergi demek istifade edilen 
bir mal veya arnzinin menfaa
tinden hükumeti de hisselen
dinnek demektir. Emlak ver
risi de hiç olmazsa yarıyarıya 
indirilmeli. Çünkü memleketi
mızın on sene evvelkine nis
betle kazancı hemen hemen 
ııfıra inmiştir. Vergi de bu 
knzanç ile mütenasip bir su
rette indirilmelidir. 

... 
Vicdan H. (Firuuığa 14) 

- Benim evin, arsam yok 

işe Kadm Karışmca .. 
Şehre.mininde oturan Hasan 

ve Hakkı bir kadın meselesin
den kunduracı İbrahimi yara· 
lamışlardır. 

Mahkômlar 
Kaçanlann Üç Yatağı 

lstanbulda Tutuldu 
GeçenJerde Bursa bapishane

ıinden (7) mabkfun kaçmıfb. 
Bunlardan ilçü Bursa civarında 
yakalanarak hapse abldılar. 
Diğer dördüniln l.tanbula kaç
tıklanm ve gizlendikleri yerle
ri tesbit eden Bursa Jandarma 
blSJOk kumandanı Ziya Bey 
6ç g6n enci lstanbula gelmiş
tir. Ziya Bey l.tanbul polisile 
teır:ikl mesai ederek Oç ev 
aranmıt ve Kosvalı Arnavut 
Adem oğlu Ali ile biraderi 
Akif ~e Cemal oğlu Ômer is
minde Uç kişi kaçanlara ya
taklık ettikleri için yakalanmıı
lardır. Bunlar firarilerin evleri-

ne geldiklerini yeyip içerek tek
rar çıkıp gittiklerini söylemek 
ıuretile yataklık yaptıklarını 
itiraf ettikleri için haklannda 
tevkif müzekkeresi keıilmiştir. 
Mevkuflar dün Bursaya aönde
rilmişlerdir. 

amma vergiden şikayetim var. 
Ev sahiplerinden çok çekiyo
ruz. Kiralar pahalı. Niçin der
seniz, size vergilerin fazla 
olduğunu söylüyorlar. Ne za
mandır işidip duruyoruz : Ver
giler inecekmiş. Bakalım in
sin de görelim. 

Kızıltoprakta Gece 
Yarısı Bir Hidise ... 

Evlerden Adres lstiyen Bir 
Evi Nihayet Bulabildi, 

Ancak Pencereden 

Delikanlı Aradığı 

Fakat İçeriye 
Girebildi. 

Kızıltoprakta, Hüseyin Ağa çıkmazı denilen sokakta ge

çen gece, şekil itibarile mamdar, garip ve çirkin bir hadise 

olmuştur. Bilhassa. temiz ailelerin oturduğu bir semtte cereyan 

etmesi itibarile vak'a, ayrıca dikkati caliptir. 

Bundan iki ay kadar evvel bu aemte iki hemşireden m6-

rekkep bir aile taşınır. Bunlardan birinin kocası ölmüş, 

abürü ise boşanarak ayrılmıştır. Kendi hallerinde, ICsaİZ 

Ye sakin iki hemşire. Burasını anlattıktan sonra hAdiseye 

geçelim: 

Saat On Birde .. 
Evvelki gece, saat on bire 

doğru ıokakta ~liren bir de· 
likanlı rasgeldiği kapıların zi
lini çekerek mahalleye yeni 
taşınan bu hemıirelcrin evini 
sor!Dıya başlar. Bilmiyen menfi 
cevap verir; bilen tarif eder 
ve delikanlı nihayet aradığı evi 
bulur ve başlar kapıyı çalmıya. 

Fakat içeriden ses, sa da çıkmaz. 
Ses çıkmadıkça da meçhul ziya
retçi hiddetlenmiye ıöylenmiye 
ba~lar ı 

- Paramı yersiniz de beni 
içeri almaz mısınız? Günah 

değil mi? Ben size ne yapbm? 
Ayni zamanda gürültü et-

rafı iz'aç eder. Uykuda bulu
nan komşular uyanır. 

Pencereden içeriye .. 
Herkes baJJnı pencereden 

dışarı çıkararak bu garip manza
ra ve hadiseyi seyre başlar. 

lçerdekilerin gürliltli ve rica 
aile yola gelmiyeceklerini anlı
yan delikanlı nihayet kendi ken

dine bir bal çaresi bulur. Sokak
tan bir metre yükseklikte bulunan 
pencereyi açar ve içeriye dalar. 

Filmin bundan sonraki kıs
mı dahilen careyan etmiştir. 

Fakat delikanlı içeriye 
girdikten sonra herhangi 
bir patırdı çıkmadığına ba
lalırsa aradaki ihtil!fın hüs
nü suretle ve sulhen halledildi
ğine hükmetmek lhım geliyor. 

Fakat bütün bu macera 
esnasında Bekçi baba ne A1em
de idi? İşte orası meçhuL 

~--~----------«ıtt·~------------~ 

Yüzme Havuzu 
Denizcilik Şubesi Bir 

Teşebbüse Girişti 

idman ittifakı Denizcilik 
Şubesi Büyükderede bUyl1k 

bir yüzme havuzu yaptırmak 

için belediye.ye mtiracaat etmif 
ve müsaade istemiştir. Dun 

Belediye Reis muavini Hlmit 
ve Fen lıleri M6dtlrfi Ziya 

Beller Büynkdereye giderek 

tetkikat yapmışlardır. Henlb 

karar verilmemiştir, 

Alacak Yüzünden 
Seyyar sebzeci Kürt Abbas 

isminde biri bir alacak yüzün

den Vezirhanı karşısında sıvacı 
Agobu bıçakla üç yerinden 
ağır surette yaralamış \re ya
kalanmışbr. 

Ana, Oğul 
Bir Yatakta Yatarken 
Baskına Uğradılar 

Dün Şehremininde bir cina

yet oldu, bir baba, karıılle 
livey oğlunu ağır surette ya
raladı. 

Tabkikatımıı.a göre, Şehre
mininde K6prUbap caddesinde 
terlikçi Hayri usta l 4 ya11n
daki ilvey oğlu Fuadi zevcesi 
ile bir yatakta bulmut ve 

ikisini de bıçakla ağır ve teh

likeli surette yaralamlflır. 

Sinemacalar DöndU 
Vilayetle kendi aralarında 

çıkan ihtilafın tetkiki için Anka

raya giden aincmacılar heyeti 
dün dönmüştür. Söylenditfne 

göre hükumet sinemacılara hak 
vermiştir. 

344 
Mavnacı 
Mahkemede 
Liman Şirketi Mavnacı
ların Protestosuna Ce
vap Vermek İstemiyor 

Liman Şirketile mavnacılar 
arasındaki ihtilaf devam etmel<
tedir. Şirket, mavnacılar ara
sındaki birleşmeyi dağıtmak 
için, işten çıkardığı sekiz mav
nacı mümessilini hususi surette 
davet etmiş, eğer davalarından 
vazgeçerlerse haklarında daha 
müsait davranılacağıw söyle
miştir. Mümessiller bu teklifi 
kabul etmemişler, bilakis bO
tnn mavnacıların hakkının ve
rilmesini tekrar istemiıler, ta
lepleri kabul edilmediği tak
dirde de mahkemeye gidecek
lerini söylemişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, tfrket 
mavnacılann protestosuna ce
vap vermemiştir. Bu yüzden 
(344) mavnacı Uman Şirketi 
aleyhine dava açacaktır. 

Mekteplerde 
İmtihanlar Bu Ay Sonuna 
Kadar Tamamlanacakh 

OrtamektePve liselerde 
mezuniyet imtihanina tibi ol
mıyan sınıflar (7) hazirandan 
itibaren tatil edildiler. İmtiha
na tabi aımflann imtihanlan 
bir temmuzda bitecektir. Hu
susi lise ve ortamektepler de 
resmt mektepler gibidir. Ecne
bi mekteplerin iptidai kııımla
rı (20) hazıranda, tali kısımlan 
ise (25) haziranda tatil devre
ıine gireceklerdir. 

Ekalliyet mekteplerinde im
tihanlar (20) haılranda nihayet 
bulacakbr. 

Garip Bir Sahtekarlık 
Davası ... 

( Baf tarafı 1 inci sayfada ) 
.. Müvekkilim hakkında tan-

zim edilen (20) bin liralık senet 
ve altındaki imza da uydurma-
dır. Bir defa senedi yapanlar 
çok acemilik etmişlerdir. Evvla, 
(20) bin lira herhalde aklın 

kabul edemiyeceği kadar 
göze çarpan bir paradır. 
Sonra, senedin altında bulu
nan mitvekldlim M. Blumcntal
in imzası okadar fena taklit 
edilmiştir ki sahteliğini anla
mak için uzun boylu tetkike 
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Günün Tarihi 

Kazanç Vergisi 
Ve Doktorlar 
Etıbba Muhadenet ceıniyetl 

umumi heyeti bugün fevkalade 
olarak toplanacak, kazanç vergi· 
ıinin kendilerinden tahsili için 
1100 kararlaşan şekil W:eriode 
g'Örüşeceklcrdir. Müzakerenin ço• 
münakaşalı ol cağı anlaşılıyor· 
Doktorlar yeni uı;ulün bilhassıı a~ 
kazançlı doktorların vergilerin• 
tahammülün fevkinde çoğaltnca· 

tını söylemektedirler. 

Bir Muhasip Kayboldu 
Çatalcada varlfc 1are11 

bir muhasibi meı'ulün haıJney• 
ait 70 bin lira ile ortadan kar 
bolduğu öğrcnll,miştf. Poli• b.ı 
adamı aramaktadır. 

OtobUsler Çoğaldı 
Taksim ve Btıyükderc arr 

ımda yeni bir Otobüs se~ 
baılamııtır. Bu mesafeye otuz 
kurut Ucrct alınmaktadır. 

At Yarışları 
Ankarada ilkbahar at koşul•'" 

rının ıonuncuıu dün yapılnıışbl• 

Rehinli lkrazat 
Hükumet rehinle borç ahP 

verme için bir niı.nmname haıır 
lamaktadır. Rhinle borç nJıııaJc 
için müıaade istemek kaydi kO'" 
nacnkbr. 

lzmirde Bir Tedbir 
İzmir poliai 18 yaşından kiİ'" 

çilk çocukların kahvelerde otll,.. 
malarını yasak etmiştir. 

Bir idam l{ararı 
Kastamonu Ağır cez.n mahke

kemesi Ahmet ismindeki bit 
köyHiyQ katil cürmünden ida
mahkum etmiştir. 

Bir r~usamere 
Arnavutk<Syündcki Amerlk•" 

kız kollejinde dün aencUk ınü,. .. 
mere verilmiştir. 

Muhafız GücU 
Muhafız Gficü biaikletçUetf 

Sarıkamııa varmıılardır. Atlıl-' 
da bu aabıih Çorludan Babaeskiy• 
hareket etmitlerdlr. Güçlüler bet 
yerde samimi tezahüratla karfl" 
!anmaktadır. 

Tren Ocretleri 
Temmuz.da tatbikma başlanr 

cak olan De\•let Deıniryo1Uirııı1~ 
yeni ücret tarifesi mucibince bil• 
ücretleri yüı.de on nisbetinde ,_,
tacakbr. 

Birbirini Bıçakladılar 
1 

Galatada kahveci Ahflle 
Kiryakiçeyi bıçakla yaraJanı~f1 
Kiryakiçenin dostu Necmi e, 

Ahınedi bıçaklnrnıştır. 

bile ihtiyaç yoktur. ,, .. e 
A Ö

y d• v• . dOt 
yrıca gren ıgımıze b 1'"' 

avukat Hasan Ef. bunlar ~tt 
kında başka sebeplerden 
dava daha ikame ~ 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola _R_a_s_a_n~. B-.;._v;_e_R_o_r_o_:ı 
.:....----------------------------~------------------------------------------------------~~~~~·~--~--------------------------~ 

' . ,----------------~---------------....- -----------~---.~~._...~~--~~-----. 

t: Horuz - ÜUrllil ... Üürüü ••. Hasan Bey 1 2: Hasan Bey - Yok canım... Hava 
pmdi yeni bir fırkanın iiluqi dojacakl bulutlu... Öyle kolay kolay yeni fırka güneşi 

ııık veremez. 

3: Horoz - Üürüil... Üürüü... Bak Hasan 
Bey işte doğuyor! 

.. nef oel"; 
Hasan Bey - Ayol, o parlıyan şey gu h• bir• 

Arif Orucun elindeki tite! Daha ıaba 
vakit var. 
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r-----------------.. Her gün 
lngiltere ile 
Fransa Arasında ' 

1 İktısadl Harp 
....___ M. ZEKERiYA 

Avrupada Almanya ile İn
giltere arasında gizli bir an
laşma teşebbüsleri vardır. 

Alman Başvekili ile Hariciye 
Nazın lngiltercye giderek Cbe
quers de İngiliz Başvekili ve 
Hariciye Nazın ile görOştUler. 
Bu mülakatta ne konuşulduğu 
hakkında ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. 

Alman nazırlara memleket
lerine döner dönmez İngiliz 
llaşvekili ile Hariciye Naz1nnı 
BerJine davet ettiler. İngiliz 
nazırları da bu teklifi kabul 
ettiler. 

Bu gizli müzakereler Umumi 
liarptenheri Fransa ile İngil
tere arasında cereyan eden 
İktısadi harbin siyasi sahaya 
intikal etmiş had bir safhasın
dan başka birşey değildir. 

"' Umumi Harpten sonra Av-
tupada milletler arasında müt
hiş bir iktısadi harp vardır. 
Rusya ve Amerika hariç bıra
kılırsa, Avrupa iktısadiyatı Ü· 

terinde bikim olmak istiyen 
ilci devlet vardır: Fransa ve 
lngiltere. 

Fransa, Avrupa milletlerini 
kendi iktısadi hakimiyeti altı
na almak, onları Fransanın 
bir yarım müstemlekesi haline 
ııetirmek istel·. Bunun için de 
en ziyade altınlarına ve kuv
\'etine güvenir. Her İkhsadi 
buhrandan istifade ederek on
ları biraz daha kendisine hağ
larnıya çalışır. Şimdiye kadar 
Para ikraz etmek suretile Le
histanı, Çekoslovakyayı, Yu
goslavyayı, Romanyayı kendi
sine bağlamıya muvaffak ol
muştur. 

Cemiyeti Akvamda birkaç 
8enedenberi Avrupada bir ik
tısadi birlik tesisi hakkında 
Cereyan eden müzakerelerde 
hep Fransa bu noktadan ha
teket etmiş ve bütiln müzake
teleri akamete uğratmıştır. 

Nihayet son plan olmak 
ilıere uAvrupa Birliği,, fikrini 
0rtaya atmış, fakat İngilizlerin 
~tirikası neticesi olarak bu 
l>lAn da akim kalmıştır. 

lngilizler ise A vrupada 
1'-"ransanın ikbsadi hikimiyeti
llitı teessüsüne düşmandırlar. 
t>nlar sınat istihsallerine Av
t\ıpa pazarlarının kapanmasını 
törıniye tahammül edemiyor
~ r. Bu sebeple Fransanm 
~'4t.Un teşebbüslerini, bilhassa 

\'rupa Birliği fikrini akamete 
"hatmak için hiçbir gayretten 
ttri kalmamışlardır. .. 

Almanya ile Avusturya ara
~~da aktedilen gjzli gümrük 
'1 t1Uı bu noktadan Fransaya 
~~ Fransanın Avrupa Birliği 
d tojesine vurulmuş en büyük 
ll\a~he idi. Briyan bu darbeye 
~ Usaade edemezdi. itilafın 
~~Ştini milteakıp kıyametleri 
"-0Pardı. Böyle bir anlaşmıya 
~~aade edemiyecejini ilAn 

~· Fakat bu itilif lngilterenin 
.._

1
tte geliyerdu. İngiliz Hükii· 

"'ltij h derhal araya girdi. Evveli 
• ll itilafnamenin Cemiyeti Ak
~ttıa, oradan da Llhi Divanına 
~ı;alesini temine muvaffak 
,~ tı. Bu fırsattan istifade 
t~ ~tek Alman nazirlanm da, 

}'' bu meseleye bir hal 
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Son Postanın Resimli Makalesi -tc Düşmandan Korkulmaz • ( Sözün Kısası ' 
------------------------------------------------------------------------------------------ Bir 

' 

1 - Hayatında düşmanı olmıyan insan 
yok gibidir. Fakat bazılarının dilşmanı çok
tur. Bunlar Şahıiyet sahibi insanlardır. Et-

2 - Dilşoıansız inıanlardan korkunuz. 
Bunlar iki yüzlO, riyakir vo dalkavuk 
kimselerdir. Herkesin ıuyuna akar, fahıiyet
lerini kaybdeerler. 

3 - Hakikati müdafaa etmek, doğruyu 

ı6ylemek için düıman yapmaktan kork
mayınız. 

raflarında kııkançhk uyandırır ve dalka
vukluk etmesini boyun eğmesini bilmezler. 

Düımandan korkanlar, kendilerinden 
korkanlardır. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

DEMiRYOLLAR 
Naha Vekili Bazı Me
murlara Zam Karannı 

Tasvip Etmedi 

Dil Encümeni Etrafında Yapı-
~ ~ . 

lan Müankaşalar Alevlendi .. 

j YAGMURLAR 
Bazı Yerler Zarar 

Gördü, Ankarayı 
Yine Su Bastı 

Ankara, 13 ( H. M.) - Ha
ber aldığıma göre Devlet De
miyollarında tasarruf maksadile 
memur maaşlarının kesirleri, 
yani her memurdan ikişer, fiçer 
lira kesilmiş, bazı memurlara 
ise yeniden bir miktar zam 
yapılmıstır. 

Nafıa Vekili tasarruf proje
sini esas itibarile muvafık bul
makla beraber yapılan kısım
ları reddetmiştir. 

Edirnede Futbol 
Edirne, 12 (A.A) - Bugün 

Paşaeli ile Edimespor takım
ları arasında icra edilen fut
bol müsabakasında Edirnespor 
3-O galip gelmiştir. 

Hicazda 
Geniş Bir Su Siyaseti 

Takip Ediliyor 
İskenderiye, ( Husust ) -

Buraya gelen haberlere göre 
Hicaz hükfımetinin su müte
hassısı olarak Amerikadan 
getirttiği mühendis Cidde ile 
( V adii Fatıma ) arasındaki 
nrazide tetkikat yapmıf, 
buralarda arteziyen kuyulan 
açıiabileceği hakkında rapor 
vermiş ve kuyular açılmıya 
başlanmıştır. Bu kuyular 
vasıtasile Hicaz çöl olmaktan 
kurtulacaktır. 

M. Doumerg 
Son Reisliğini Dün Yapb 

Paris, l/. ( A. A.) - Yarın 
(dün) riyaset vazifasini halefine 
devir ve teslim ederek alelAde 
vatandaşlan arasına karııacak 
olan Reisictimhur M. Doumerg 
son defa olmak n~ere naıırlar 
meclisine riyaset etmiştir. 

Ankara, 13 (Hususi) - Dil Encümeni azasından sabık 
meb'uı ishak Refet Beyle Çankın meb'usu Talat B. arasmdaki 

münakaşalar hararetli bir şekil aldı. T alAt B. " Duygu ,, gaze· 
tesinin son çıkan nüshasında ishak Refet Beye şöyle bir 

cevap veriyor • 

"Sizin Türkçe bilmediğinizi, dil encümeninde tüfeyli oldu· 

ğunuzu, sizin gibi azalarla dil işinin başarılması mümkün 

olmıyacağını söyledim. Siz Dil Encümeninde kelime uydurarak 

para çekmiye çalışınız. İshak Bey, eğer namustan zerre kadar 

nasibiniz varsa beni Dil Enciimenine kimin almadığını ve 
almak için kime müracaat ettiğimi ilin ediniz. Aksi takdir-

de müfteri olduğunuzu her yerde haykıracağım.,, 

Talat B. bu cevabı verirkeri Dil Encümenine de hayla 
çatmaktadır. Bununla beraber Dil Encllmeninin vaziyeti tetkik 

edilecek bir mahiyet almıştır. Encümen Uç seneden beri bir 
liigat yapmaktadır. Fakat bugilne kadar bu lugabn (A) harfini 
bile ikmal edememiştir. 

Çözülmesi Müşkül Bir Kördüğüm . ... .. 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) ı Kayan pederim fena halde 

Karısile birlikte beni bUyiitilp kızdı şöyle dedi: 
yetiştirdiler. Bugiln otuzumu ıc_ Öyle şey olur mu hiç? 
geçkinim. Günün birinde bir Ben kızımı sana verdim.,, Biz 
delikanh olduğum zaman Os- o gündenberl Seherle karı ko
man Efendi beni bu Seher cayız ve beraber yaşıyoruz, 
Hanımla evlendirdi, nikahımızı- fakat niifua klğıtlanmızda ni
da Unkapanında Yavuz Sinan kAh kaydi yok. Vaktile nikl
mahaJlesi imamı kıydı. hımızı kıyan İmam Halit Ef .• 

Fakat bir giin Osman Efendi ye gittim, nikih llmtlhaberi 
Ye zevcesi Emine Hanımla istedim. Dedi ki: 
aramız açıldı. Ozaman Emin• "-Ben Seher Hanımı sana 
Hanım bana dedi ki: değil, Halil U~ nik~ladım • ., 

"-Seher ıenin karın değil· 
dir. Biz onu oğlumuz Halile 
nikAhladık. Artık buradan çek 
arabanı.,, 

Garip ıey... Halbuki biz bu 
kadınla evlenmiştik ve gnl 
ıibi de geçiniyorduk. Ben bu 
sözler üzerine Seherin babaaı 
Mustafa Ef. ye gittim, Emine 
Hanımin dediğini anlattım. 

Halbuki bız sekiz ıenedcn-
beri Seherle nikAhlı bir kan 
koca hayab yaııyoruz. Bir do 
(6) yaşında çocuğumuz var. 
Gel de çık bakalım bu itin 
içinden .•. ,, 

Kunduracı Süleyman, niifua 
kAğıtlarmda nikah kaydı ol
madığı için çocuğu Hllaeyni 
mektebe yazdıramadığım da 
söylemektedir. · 

çaresi aramak Uzere, Londraya r 

davet etti. • 
ister 

• 
inan, 

• 
ister • 

inanma! İJte Chequers mUzakeratının 
içyüzü budur. Hakikatte Fran
sa ile İngilterenin iktısadl bir 
çarpışmalarından ibarettir. .. 

Evvelce milletler siyasi iti
laflar ve ittifaklar yaparlardı, 
timdi gümrük itillflan yapı
yorlar. Evvelce siyasi notalar 
teati edilirdi, şimdi iktııadl 
müzakereler cereyan ediyor. 
Evvelce tehdit için top, tUfek, 
zırhlı gönderilirdi, timdi para 
ikraz ediyorlar. 

Parllmentolar, botun bun• 
lardan bihaber yaşıyor ve göl· 
ıede kalıyorlar. -------

MUskirat İnhisar ldareai 
Brllkselde açılan beynel
milel bir sergiye burada 
yaptıA'ı içkilerden birer 
nllmune göndererek teş
hir ettirmiı. 

Sergide Tnrk rakısı 
için birçok ticaretaneler 
bu içkiyi pek beğenmişler 
ve derhal Müskirat lnhi
ıar idaresine 20 bin şişe 
rakı sipariı vermiıler. 

Bu ıiparişi alınca Mlls• 
kirat idaresi afallamıf. 
ÇünkO değil bu ıipariıi 
yerine getirmek, lstanbu
lun rakı ihtiyacını bile 
temin etmek inhiaarın ka
biliyetinin fevkindedir. 

Bu böyle olduğu halde 
Milskirat inhisar idaresinin 
hariçte rekl4m yapmasına 
bakarak, kendi kudret ve 
kabiliyetini bildiğine, 

ister inan, /:ster inanma/ 

Ankara, 13 ( H.M) - Son 
gelen haberlere göre, Orta ve 
Şimali Anadolunun hemen her 
tarafında şiddetli yağmurlar 
yağmaktadır. 

Yağmur en fazla Kayseri, 
Çorum, Ceyhana ve kısmen 
de Konya ovasına düşmekte
dir. Şark vilayetlerinde kar 
bile yağmıştır. 

Dün burada akşama kadar 
durmadan yağan yağmur büyük 
seller halinde Y enişehiri istill 
etti. 

Alakadarlardan öğrendiğime 
göre yağmurların verdiği zarar
lar bazı mıntakada hissedile
cek derecededir. 

lzmir Maçları 
Lik Müsabakalanna 

Dün Devam Edildi 
İzmir, 13 (Hususi) - Birkaç 

haftadır tehir olunan lik maç
larma dün devam edildi ve 
şu neticeler ahndı: 

Karşıyaka-Buceyi 6-0, Albn 
ordu Kemalpaşalıları 4 - O , 
lzmirspor Şarksporu 3-1, Göz
tepe takımı da Türksporu 2-1 
mağlup ettiler. 

Tahtelbahirden Umit Yok 
Londra, 12 ( A.A) - Çin 

ıularında batmış olan Posel· 
don tahtelbahrinin kurtanl
ması hakkındaki bUtlln ümitler 
kesilmiştir. 

F ransada Bütçe 
Açık Miktarı Haylı 

Fazla Tutuyor 

Parls, 12 (A. A.) - Bütçe 
haricindeki tahsisatların tanzi~ 

mi meselesinin mUzakeresi es-

nuanda Maliye nazın M. Flan
din ve bütçe nazın M. Pietri 
1930 btıtçesl açıklan 193 ı se-
nesi ıçm derpif edilmiı 
olan açığın okadar kor-
kunç olmadığını, maamafilf 
bir takım ıslahat ve tenkihat 
yapılmasını icap ettirecek ma
hiyette bulunduğunu beyan 
etmişlerdir. 

Bulgari~tanda GUmrUk Resmi 
Sofya, ( Hususi ) - Hllka

met sard&lya konservesinde 
kullanılmak için ithal olunacak 
Zeytinyağı ile peynirler iç.in 
getirtilecek tuzdan gümriik 
resmi almamıya karar ver
miştir. 

Dil 
Münakaşası ---------·· 
Çankırı Meb'usu Talat Beyıe 

Dil Encümeni Azasından İshak 
Rafet Bey arasındaki lisan mü
nakaşası devam ediyor. Ge
çenlerde, yalnız, İshak Rafet 
Beyin muanzına karşı kullan· 
dığı bazı kelimelerin munazara 
adabile münasebetine dokun
muştum. Bugün o bahse ait bazı 
tafsilat elime geçtiği için, mü· 
nakaşanın ciddi kısımlannı ala
cağım; fakat yazımda sonuna 
kadar ciddi kalabileceğimi 
temin edemem. 

Talat Beyin bir makalesin
den anlaşıldığına göre, kendi
si, " Onay ,, müstear ismile 
bir yazı yazmıştır ve İshak 
Rafet Bey ona sormuştur: 
"Onay da ne demek oluyur.?,, 

Talat Beyin verdiği cevap 
hiç müphem değil: ''İshak Ra
fet ne ise, Onay da öyle bir isim· 
dir, mahlestir; hem İshak gibi 
lzak, lsak şekilleri yoktur: Halis 
Türkçedir. "Onay,, Müşteri yıl
dızı, şayanhk, doğru ve müna
sip demektir.,, Diyor. Sonra da 
bu kelimenin Çağatayca ve 
Uygurca ağababalarını arıya· 
rak "Ungay, Onkgay, Ongay,. 
gibi cedlerini buluyor. (Hay 
ceddine rahmet!) 

Münakaşa pek uzundur. Sö
zün kısasına ancak sığdırabil
mek için bir iki misalden faz
la alamıyacağım. 

İshak Rafet Bey diyorlar ki: 
"Gerııeşmek sözü Anadoluda 
pek yaygındır.,, 

Tal at Beyse Anadoluyu pek 
iyi tanıdığını ve böyle bir söz 
duymadığını iddia ediyor. 

Yine İshak Rafet Bey di
yorlar ki: "Böke sözii erkek 
demek değildir; yeğit, kahra
man, şampiyon demektir.,, 

Talat Beyse, yine, böyle bir 
sözll Anadoluda işitmediğini 

itiraf ediyor. 
Hulasa, pusarık , pusmak, 

pısmak, akışmak sözlerinin kök
leri hakkında da münakaşa 

devam ediyor. 
Ben hiçbir şey ilave edemem; 

yalnız , bahse mevzu olan bu 
sözlerden halis Türkçe bir cilm
le yapbm. Bakınız, nasıl oluyor: 

Onkgay bir özbökedir . 
lahak gibi gemeşmez. Amma 
iki yeğitte pusarık olmayıp ne 
pısblar, ne pustular, ne akışh
lar, ne kakıtblar, yalnız atıştılar. 

Etem Pertev ihtifali 
Ezzacılar dün merhum ecza

cı Etem Pertev Beyin kabrine 
gitmişler, merhumun hatırasını 
hürmetle yat etmişlerdir. 

Açık Konuşalım 
Çlmentolanmu:ın uzun .ıı:amandan

berl töhret ve muvaffakiy.,tine bais 
olan esaalı ve mUkemmel cln11leri tağay
yllr etmemittlr. AIAtu edevatımız dah• 
dyade mUkemmd olmuf ve metoilan· 
mız daha fada terakki etmiştir. Diğer 

taraftan ecnebi rakiplerlmlz kıymetle

rlnl dl19llrmek için bu derece mühim 
terakklyRtın tatbik edilmediğinl l~aa 

ve fıraat buldukça kendi mallannı meth 
Y• kom9ulannınklni zemmetmekten ball 
kalmasları velhasıl kendi mallarının sÜ• 
rUmllnll temin etmek için asılımı: şayia

lar çıkarmak, ihracatta ikramiye ver· 
mek, zaranna ıatmak ve Til:k mabsu· 
llbna piyasanın kapılannı 6rtmek veya 
blıılmkUerine naz.aran daha dun kır 
mette bulunan kendi mallamıuı lehine 
taı.ylk etmekten hali kalmazlar. 

Mimarlar, mUteahhltler ve inşaat 

aahlplerf, dalma Danca, Zeytinburnu 
v• Eaklhlsar fabrikalarının ıu.n'i Port
land Arılan çlmentoswıu kullanınız. 
Neticesinde memnun kalacakıınıı. Çün
kU lyl bir çementodan matlQp bilcümle 
•vsaf ve havassını camidir. 



• 

-

lzmirin atletizm kaptanı ve yiıK
ıek atlama tampiyonu Cihat B. 

Kaslomonuda 
Son Haftanın 
Hô.diseleri 

Kastamuni, (Hususi)-Kara
deniı mıntakasında teftişatta 
bulvnan Maa if Vekaleti Mü
fettişlerinden R,dvan Nafiz, 
Besim Kadri Beyler bu haf ta 
içinde şehirimize gelerek tef
tişatta bulunacaklardır. 

iC. Adliye Müfettişlerinden 
Reşit Bey tef iş için Taşköprü
de bulunmaktadır. Reşit Beyin 
T ::ışköprü icra dairesi hakkında 
vuku bulan bir şikayetle fazla 
lınrcirah alınmesından <lalayı 
tahkikatta bulunduğu söylen
mektedir. 

Verilen malümata üöre icra 
memuru Ağacıkarıak köyünden 
Abay oğlu Nazminin 1531 lira 
aldığı tarlayı ne kendisine 
teslim etmiş ve nede parasını 
tarla sahibine iade etmiştir. 

)f. 1 osyanın Karğı nahiyeai 
miidürü Ekrem Bey, İstanbul 
iskan memurJuğunda bulunduğu 
bir sırada yaptığı bir muame
leden dolayı istanbul Vilaye
tince tasfiyeye tabi tutulmuş, 
keyfiyet buraya tebliğ edilince 
buradaki vazifesine nihayet 
verilmiştir. 

)f Belediye bütçede tasarruf 
maksadiie belediye müfettiş
liğini ve elektrik kontrol me
murluğunu ilğaya karar ver
miş tir. 
~ Türkam Himayeietfal ce

miyeti bir güref tertp etmittir. 
ıtıreıte Tosyalı Hızorıcı Meh
met pehlivan baıı, Tosyalı 
Hüseyin pehlivan da orta ile 
ayğı almııtır. Mehmet pehli-
vanın vilayet dahilinde bq
pehlivanlığı alacağı anlaşıl
maktadır. 

Aydında 
Halk Tıpkı Bizim Gibi 

Susuzluktan Şika
yet Ediyor 

Aydın, (Hususi) - "SON 
POSTA,, mn T erkos suyu mll
aasebetiie yaptığı neşriyat 
Aydınlıları yakından alikadar 
ediyor. Çtinkn Aydında susuz
luk derdinden tiklyetçidir. 
Şehrin suyu ekseriyetle ağız
ları açık kuyulardan temin 
ediliği için bural&.rı bir tifo 
membaı oluyor. Pmarbaıı ve 
eski Tralis harabelerinden ge
çen ceviz suyu da vardır. 
Fakat bunlardan Pınarbaşı 
ıuyu yazın kurur. İçinde me
vaddı uzviye vardır. Buna 
rağmen para ile satılır. Bu 
ıuyun ise mecrası açıktır. Yu· 
karı kısımlar da pisletiliyor. 
Halbuki bu meıele behemehal 
fenni bir surette halJedilmiye 
muhtaçtır. Aydın Belediyeai, 
timdiye kadar yapmadıjı bu 
yazifeyf artık yapmalıdır. 

Ettim Vana/ 

SON POSTA Haziran 14 
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1ZMİRDE: AKHiSAR 
1 

TENEZ-1 
ızu··uo-
J ' 

YUNAN ATLETLERİ 
fzmir, (Husuıt) - lzmirfn ı fJl·ıw.w~ 

bir hususiyeti de her ıene yaz 
1 ı diye Relıl 8eul Beyin rlyuetl 

albnda bir komisyon l9feldd11 
bqlangıcında yapılan ıimendi
fer tenezı:ühleridir. Gezenlerde 

Sart harabelerine yapılan te
neı:zUhten sonra geçen cuma 
da Akhisarm meşhur Çiflik 

mesiresine gidildi. Tenezzühe 
(3) bin kişi iştirak ettiği için 

şimendifer kumpanyası iki ka
tar hareket ettirmek mecbu-
riyetinde kaldı. 

Trenler sabah altıda lzmir
den aynldı, onda Çiflik lttu· 

yonnna vasıl oldu. Akhisarlı 
' gençler İzmirlileri muzikalarla 

karşıladılar. Akhisar belediye 
reisile kaymakamı yolculann 
hatırlarını sordular. Soura Çif
liğe gidildi. Çlflik havası ve 

ve mesireleıile lsviçreye kat 
kat rekabet edebilecek bir 
varlık taşıyor. Bilhassa şarabı 
çok meşhurdur. Amerikalı 

seyyahlar ıarap almak için 

Çifliğe kadar iiderler. Tenez
zühe lftirak edenler Akşama 

kadar eğlendiler. Akıam geç 
vakit tekrar lzmire döndüler. 

Resim Sergisi 
İzmir, (Hususi) - Şehrimiz

deki ressamlar bir senelik fırça 

mahsullerile Muallim Mektebin
de güzel bir sergi vüduda ie-

Akhisarın şarabile meşhur çi/tliii 
tirdiler. Sergideki tablolann 

arasında çok güzel eserler 

vardır. Ressamlarımız hakika
ten tebrike lAyıktırlar. Her 
gün yOzlerce meraklı sergiy' 

• 

ziyaret ediyor. 

Kublay Abidesı 
lzmir , (Hususi) - Aziz Şe

hit Kublay namına Menemen
de dikilecek abide için Bele-

Adanada Belediye Parkından Bir Manzara 

ı 
etti •• faaliyete geçti. Kom.t.
yon, uiz lnktllp ıehldinia 
abidesi için balkı yardıma da
••t ediyor. İzmirliler, irtica 
pllnının ilk kurbanına karıı 
Yadf eaini, diğer ıehirlerimfz
den daha iyi bir tekilde ifa 
etmek azmindedir. 

Yunan Atletleri lzmirde I 
İzmir, (Huıuıt) - Atina at- , 

!etleri lzmirde mtıaabakalar 1 

tertip etmek tlzere ıehrimiz 
atletizm ıampiyonu Albnordu 
kulübtıne teklifte bulunmuştur. 
Altınordu kulftbft bu teklifi 
eaaı itibarile kabuletmiı ve te
maı zamanım tesbit için mu
habereye girişmiıtir. Yunan 
atletlerinin batında kafile rei
ıi olarak Yunan meb'usan 
meclisi ikinci reisi bulunacak
tır. 

Altmordu kulübli ba temas 
için atletlerini çalıştırmaya baş
lamıştır. Bu atletleri İstanbul 
ıporcuları pek eyi tanırlar. 

Bilhassa Cihat ve Sabahattin 
Beylerden İzmirliler çok şeyler 
beklemektedir. 

Ayrıca Sakız ve Midilli at
letleride 16 temmuzda buraya 
gelerek Altmordu atletlerile 
musabakalar yapacaklardır. 

Adnan 

Sıcaklar Herkesi 

lzmlrdeld realm ve el işleri 

aergialnden bir köşe==---

Çanakka /ede 
Acıklı Bir 
Ölüm 

Çanakk:ıtc, (Hususi) - Bu
rada hastane bayırında ibra
him Ef. isminde genç bir şo"' 

för sarhoşlukla havaya hirkaÇ 
el silah atmış, bu si!Rh sesleri 
üzerine kendisini takip eden 
polis memuru Neşet Ef. ııil1 
attığı kurşunlarla ynrabnuııf 

ve ölmüştür. Hadise Müddei
umumi tarafından tahkik olun" 
maktadır. İbrahim Ef. niıı ce
nazesi şoför arkadaşları tara" 
fından hüzünlü merasiınle 
defnedildi. 

Adanada Facia Adanada Spor il 
Hareketleri '-----------------' Bayıltıyor Bir Kadın, Aşığının Ka"' 

Belediyenin Y ardımile 
Güzel Bir Stadyum 

Yapılıyor 

Adana ( Hususi ) - Burada 
spor hayntı tekrar canlanıyor. 

Maarif Vekiletinin, mektep
lilerin hariçteki spor klüplerine 

girmelerini menetmesi Adana 
ıporuna çok darbe vurmuştu. 

Bundan baıka sahuızlık ta 
ıpor faaliyetinin canlanmasına 

sekte vuruyordu. Fakat faali
yebiılljin en büyük ıebebi, 

idman Cemiyetleri ittifakının 
bqında hulunanların yalnız 
mua başında karar verip fili 
sahada iş görmemeleridir. 

rısını Ve Çocuğunu 
Şehir Halkı Sıcağın Zehirliyerek Öldürdü 
Tesirinden Yaylaların 

Adana, (Hususi) - BirkaÇ 
Serinliğine Çekildi ay evvel Karaisalıda, Ayt• 

lar arasında İstanbul spor ism;nde bir kadın, kendisile 
Alemince de tanınmıı simalar evlensin diye Aşığının karısil• 
yardır : Merkez heyeti, başta dört buçuk yaşındaki erkelı 
Ticaret Mektebi Mildüril eski çocuğunun zehirliyerek öldllt"' 
ıporculardan Ali Seyfi B. ol- mnıtn. Bu kadının muhakl" 
mak üzere Cevat DiblAn, Rı- meıi elyevm Adana Ağırceı•" 
za Salih, Halia Kadri ve Ca- sında cereyan etmektedir. 

> nip Beylerden müteşekkildir. Muhakeme ıafahatından arr' 
· Bu çalıtkan arkadaşlara mu- laııldığına göre Ayte, kadı~ 

Şimdi bunların yerlerini genç 11ndaki klüpleri de tophyarak vaffakıyetler temenni ederiz. çocuğun zehirli bal yedirdi 
ve faal unsurlar almıştır. Yeni bir kongre yaptı, dileklerini suretil öldllrmüıtnr. Zehir ko~ 
heyetin ilk eseri belediyeyi ağrendi ve hepsini tatbik et- Adanada Smaklar duğu bala kahve karıtbrat., 
harekete getirmek ve bütçeye miye karar verdi. Stadyumun Adana, (Hususi) - Sıcakiar ilaç diye evveli hasta çocU~ 

( ) r t h . ıon günlerde tahammül edil- yedirmiş, acı olduğu için b ıpor için 5000 ıra a sısat küşat resmi eylülde yapılacak- ksııeık alıp ta bırakınca ansı"' 
k d k 1 t B O 'h k k mez, boğucu bir şekilde de- -oy urma o muş ur. u para tar. tarı te omşu mmta a- sine: 

d vam ediyor. Halkın ekserisi .. Bu heyet artık istifa etmiş
tir. lstifanamelerinda de var- ile güzelce bir sta yum yapı- tarın atletleri davet olunarak 1 b v 1 k.ld' Ş - Sen ye de çocuk ta Yd'• 

ld yay aya, ag ara çe ı ı. e-
k lacaktır. Planlar hazır 0 uğu büyük bir spor günil tertip ıin ! tavsiyesile annesine lıklarile yoklu tarının bir oldu- birde kalanlar akşamları Be- 1 

d kl • · klüplere için yakında inşaata başlana· edilecektir. k d k yedirmiıı ., bir çeyrek ,oııt. ğunu gör Ü erını, lediye par ın a va it geçıre- -r ,,. 

söz a-eçiremediklerini yazmak- caktır. Adanamızda apor hayatının rek sıcağın tesirinden kurtul- çocuk, bir buçuk saat soll 
tadırlar. Yeni heyet Adana mıntaka- tekrar canlanması için çalışan- mıya çalışıyorlar. da annesi ölmüştür. 
-=-==-==-=--===-==--==-====-==-===:o==c:=--===="""""=~'""'"=====ıı:==-==~~ =,...,,.--,=====-==-==--=='--====-====== Bütün delAil Anenin ate~ 

İflas Takbi Masden Mühendisi Katil Hayvanlar :i.tıt • .°1i:ğubu ıri~!ıa;1i01~:~ 
B. Ç b K eder mahiyette beyanatta b 

Meto Zadeler Hakkında 
Karar Verildi 

Adana, 13 ( Husuıt ) - On 
dört aydır devam eden Meto 

xadelerle Kommerçiyala Ban
kası arasındaki dava nihayet 

. neticelendi. Kommerçiyala Ban
kası, Meto zadelerden Oıman, 
Fadıl, Raif Beylerle Humeyra 
Hanım arasındaki kollektlf 

firketinin ifl&aını talep ediyordu. 
Mahkeme bu dört kardeşin 

her birinia ayn ayn ticaret 
yapbkları neticeıine Yararak 

firket hakkındaki iflia talebini 
reddetti. 

• 
istemezmiş 

ır o anı öprüclen 

' 

lunmuşlardır. telı 
Nehre Yuvarladılar Son muhakeme bir 1,, 

• Kozan, (Hususi) _ Çukur- ıabidin gelmesine talikan ~~I"" 
(Baş tarafı birinci sayfamızda) ı 

Vaziyet bu şekil ve merkez
de iken lktısat Vekaleti, aon 
tasarruf kararları üzerine, 
Zonguldağa bir müfettiş gön
dermiş, bu müfettiş Ereğli 
kömür şirketile görüşınüş, ma
den mühendisine lüzum olma
chğı neticesine varılmış ve bu 
ıuretle de mektebin lAğvedil-
mesi takarrür etmiştir. 

Mektep müdürü, ıenede 
(300) bin lira tahsiııat verilen 
mektebi (70) bin lira ile idare 
etmek Yadinde bulunmuı Lte 

de bu teklif muvafık görülme
miştir. Mektebin talebesi, ister
lerse imtihanla Mühendis 
Mektebine gireceklerdir. Lise 
mezunu oJmalarına ve bir 
mUddet maden mektebinde 
okumalanna rağmen İktısat 
Vekaleti, bunu bir prensip 
yapmıştır. 

Gelen ve gelecek olan bocala 
rın muayyen zaman için muka
veleleri mevcut olduğundan, 
bunlar mUtehaasıs olarak ça
lattınlacaklardır. 

Bu münasebetle ıurasını 

ovadan aldığı sığırları Kayse- on üçüne bırakılmıştır. ceı' 
riye götürmekte olan Duran miln mahiyetine ve Türk ,., 
oğlu Mehmet, F ekenin him- Kanununun sarahatine naZİ~., .. 
metli köprüsiinden geçerken Ayşenin idamına hUk~0 biJ 
tam köprüniln ortasında hay- maıı icap etmektedir kı, ·d•" 
vanların hücumuna uğramış, takdirde Ayşe, Türkiyede 

1 dı" 
muvazenesini kaybederek aşa- mına hükmedilen ilk le• 
ğıya düşmüş ve boğulmuştur. olacaktır. ../ 

±- -==-==--=-=- --===-==-==--=-=----"'le" 
hatırlatmak lazımdır ki, maden metsiz bir nesne haline .;,_~,.tJ 
ocaklarında Türk amelesinin TUrk amelesinin eliın dır Jıl 
ne şerait ve tekil altında ça- tetkik edildikten sonra 'isİJ1' 
lıştı:~mı bilmiyenler, Türk ma- Türk maden muhe1';;.3dıl! den mühendisine lüzum olma- kat'i lnzum olup o dır 1'1 

dığım kat'i surette tayin ede- Anlaşılır. Şayanı şükran rı1 e1'" 
mezier. Bu feci vaziyet ve ec- Zonguldak Maden Çavuş 
nebi mU::sıeselerin elinde kıy- tebi ipka olunmuştur. 
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Kari Gözile Dünyada Neler Oluyor? K d V K l - a ın tJ a p 
---

0
-örd_ak_leri_miz__.... Amerikada Büyük Harpten Doğan E I k t. 

• 
işleri 

Bir Fabrikadan Şikayet V e 0 ID e S l Y e ll 
k.~~;:~~;td•00!:~:ı'.eR.J: Borçlar Meselesi Tekrar Tazelendi G l 8 . R hb 
~,' Hakkı biraderler Trikotaj ..Jenç ere Jr e er 
"abrikası kız ve kadın amele 
•lacağmı gu:etelerle ilin etti. 
Ben de üç kızımı götürürek 
Yazdırdım. Çocuklar hergün 
Ortaköyden masraf ederek 
~ir hafta fabrikaya gidip gel
diler, Fakat hafta nihayetinde 
kendilerine beı para bile ve
tilmeden birer bahane ile çı
karıldılar. Böyle iş olur mu hiç? 

Ortakö.11: Hüsnü 

Tuhaf Bir Muamele 
AldıA-ımız bir mektupta deni

liyor ki: 
"Amavutk6yllnde Sarraf bur

llunda (12) numarah ev evveli 
Aliye hanıma, aonrada mühendla 
l'aJat Beyin valldeal Rabia Hanı
lba tefviz wdlliyor. Buraaı tabii 
~ok rarip. Fakat asıl raribi şu
dur: Bir rün vergi memuru evin 
~trriılnl fatlyor: Aliye Hanım 
16yle diyor: 

"Rabia Hanımla otlu Talit 
8ey kiracımdır. Kirayı verml
)orlar. Hac:ıet!lniz . ., 

Bu ifade üzerine memurlar 
l'alit Beyin maatını hacı:ediyor
lar. Ad<ımcatız itiraz etmek iati
)or. Fakat memur tebligab, 
kapıya talik auretile yaptık ce
\'abmı veriyorlar. Halbuki Talit 
&eyin adresi 1arlh ve maHimdur . ., 

Mavnacllarm Talebi 

,ŞimdlgtJ kadar 

cüzzam hastalığı

nın tfJdavi edil

mez bir hastalık 

olduğa zannedi

lirdi. Berfin dlim

lerind•n biri Rö-

ntgen şuaı ile 

illtrao(qole şuıı

ını birl•ıti,erek 

geni bir ıua icat 

etmiştir. Şimdi 

cüzzam hastalılını 

bununla te d" "I 

ediyorlar. 

• 

Hangi Kızla Evlenmemeli ? 
Evvelki gUn evlenmek istiyen 

l'•nçlere rehb.,,rllk vazifesini 

f6recek bazı umumt rwıütalea
lar yaı:mı9tım. Karilerimden biri 

Bu rehberle pek ziyade ala
kadar olduğunu ıöyliyerek 

bqka ıöyliyecek bir feyim 
olup olmadığım soruyor. 

Ben, fikirlerimi tamamlamıı 
olmak için devam ediyorum: 

.... 
Alleıinin mall ıiuı veya 

kendi kazancı ile telif edile
miyecek tarzda ıiyinen kızla . 
ey)enmeyiniı. 

Her itini annesine gördüren 
elbisesini ona diktiren, ıtisüne 
aarfedebilmek için babaawı 

borca sokan kızla evlenme
yiniz. 

Size, çocuğun bile bildiği 

ıeyleri soran kızla evlenme
yınız. 

Bazı kızlar vardır ki blltün 
hayatlarında çocuk kalırlar. 

Yirmisinden sonra da "yav
rum., kelimesile hitap edece
ğiniz kızla evlenmeyiniz. ... 

Basit, mütevazı ve her i9te 
size dayanan zavallı kızla eY• 
lenmeyiniz. Ne yapacağım, ne 
dütüneceğini size sormak Ih· 
tiyacında bulunan kadın, insanı 
bütlln hayatında mes'ut etmiye 
kifi değildir. ... 

Eğer evlenirken bu nasihat· 
lerimi dinlersen her halde 
bebbaht olmanın birçok sebep-

• lerini bertaraf etmiş olursun. 
l hanımfeyre 

Şapka Müsabakamızda Kazananlar 
Şapka müsabakanıız geçen J T epebaşmda 26 numarada 

hafta bitmiş, karilerimizin Hidayet apartımanmda Greta 
reylerini bildirmeleri için de müessesesine müracaat ederek 
bir hafta mühlet vermiştik. şapkalarını alacaklardır. 
Bu mühlet bugUn bitti. Bu- l 
güne kadar Jstanbuldan ve DÖRDÜNCÜ 
taşradan mtisabakamıza dört J PATRON KUPONU 
yüzü miltecaviz kariimiz iştirak N--

2 

Liman Şirketinde batlangıçtan 
bu tarihe kadar kuaunuz çalıt
tık. Fakat Şirket timdi bizi yev
llıiye Ue çalıtbracağını bildirdi. 
llu ise bizim zararımızadır. Şir
ltet bizden taavfin aandıtı için 
l>•ra keati. Bunları lıtiyoruz. 
t1albuki Şirket bu parayı me
lııurlara veriy<'-. 

etmiştir. Gönderilen reyler -~-
ıldarehanemizde taınif edilmiş ve: Gaıctemi%de gelecek perşembe 

2 Noh şapka 250 reyle birinciliği; gilnil çıkacak Patronu bedava al· 

Birçok mavnacı nammaı 
s. s. 

Bakırlcöylüler Diyor ki 
8 Haziran nüıhanızda Bahriye

.. cki Tuğla harmanlarından şiki
)•t eden ve onları kapatmaya 
'traşan Barut inhisarı Şirketine 
dair yazılarınızı okudum. Halbuki 
'Ynl şirkJtin alihadar oldutu 
ZcyUnburnundaki çimento fabri
kaıından intişar eden dumanlar 
~e tozlar Bakırköy ve Zeytin
burnunaki evlerin ve fabri
ltalımn pencerelerini bu aıcak 
lbevaimde açamamak mecburi
htine düçar ederek halkı iz'aç. 
'diyor. 

Bu dümanın b'acı tuğla har
"'•rıları ıibi yalnız kokudan da 
ibaret değildir. Dumanla beraber 
lııtişar eden ince toz pençrrelerin 
~e kiremitlerin aralarından nufuz 
'derek evlerin mefrutatını da 
tahrip ediyor. 

Okuyuculannııdan 

Bir Bakırköylü 

Tefrikamız: No 1 

Röntgtm şuaı ile lıastaları Alman aliminin keşfettiği şua ile 
nasıl tedavi edigorlar? cüzzam hastalarını nasıl tedavi ediyorlar. 

Alman yada ) Amerika Ve (ita/ya Ve 
Mali Buhran Borçlar Meselesi Papalık lhtilfıfı 

Berlin, 11 (A. A) - Reichatar Vaıinrton, 11 (A.A) - Hüki- Ro!°.•' 11 ( ~· A. ~ .- ltalyan 
aoayaliat komiteal buınn topla· met tamirat meaeluinde anldlnu mehafıhnln temın ettığıne nazaran 
narak mali kararnameler dolayı- lda.;.e etmekte ·ve borçlar ıneae· dini alayları~:::s!apa tarafından 
aile hidia olan ıiyaei vaziyeti leainin kat'i olarak halledildiği lar meselesinin yeniden tetkikine 
tetkik etmittir. hakkındaki nazarını da muhafaza milsalt olmadığmdan bükümet 

Alman matbuatı, istihbarat etmektedir. Efkirı umumiye borç· intihabat arefesinde böyle bir 
bürosuna nazaran komite memle: . fi tefebbü.ten çekiniyor. Binacn-
ketin mali ahvalinin ıılahı zarure- büyük hır kıımını ağır mGkelle yet- aleyh M. Borah'ın müzaharet 
tini kabul ve teslim etmittlr. Ma- ler altına .ıokma~ına rat:men bu ettiği bazı Amerikan gazeteleri-

amaflh komite, bu makaatla ne.re- gayeye hidım tedbırlerl ihtıva etme- nin mütaleatı resmi mahafilin nok-
dilml' olan kararnamelerin halkın 1 diğl milteleaaında bulunmaktadır. tai nazarına tecrüman olmaktadır. 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
baada tashih provası geciktiği J 
vakit bana yaraşan tebessümle). 
Fakat burada sevimli bir te
bessllmlln ticari hiçbir kıymeti 
yok. Fakat bilikia gazeteci 
veıikam tesirini yaptı. 

leri bütün Normandiya inekle
rinin ailtile kalınlaşmıf. Çift
likten fuh~a. 

Komiser soruyor: 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 
[Fran•l%C~ u.1111111 200,000 mel tab'ından terclhne edllml~tlr.) 

BiRiNCi BAP 
''Bütün tafsilit için : Orloj 

tıhtımmda 3 numaraya müra
taat ediniz. ,, 

.. Yol sorduğum memurlar 
~hlrnsiyorlar. Orloj rıhtımı, 
U Ua; metre ö!eden ilaç kokusu 

t k d' . b'ld' . en mı ı .~ıyor. 

d l<apıda bir memur. Üıerim
ı.: .. sağdan ıola, tepeden tır
f ga gezinerek bir haç işaret 

1
ltn b:ıkışlarile beni ıllzllyor: 

'<>ld Dispanser sağda, depo 
il, vesika daireıi ••• 

1 
- Ben ne diıpanaere, ne 

depoya, ne de bilmem nereye 
gelmedim. 

- Hasta detil misiniz 1 
Seıim hafif lbir ıabırsıılıkla 

buruşuyor) 
- Hayır. 
- E... Buraya ne haltet-

etmiye geldiniz ? 

- Komis~r Ef. yi ıörmiye 
ıeldim. 

- Olamaz. 

En ıevimll tebe11llmllmle 
gllllimaemiye çalıııyorum. (Mat-

Bir insan kalabalığına dalı
yorum. Bir kadın kokusu, per
manganat ve kırk paralık la
vanta kokusu burun delikleri
me saldırıyor. Büzlilüyorum 
fakat dayanmak lazım. Bir ga
zeteci, kadmhğını unutmalı. 

Komiserin odası. Masanın 
Ostllnde bir ıilrii dosyelerin 
tombul ıırb. İstintak iıtintak 
UatUne. Medeni vaziyetimi, ede· 
biyab Te iyi tavırlarımı unutu
yorum. 

Evveli komiaerin karıısına 
bir tqralı kadın ıeldl. Meme• 

- Siz Pariste keyfetmek 
için mi ailenizi terk ettiniz? 

Benim ailem yok. 
- Ne ? Bir halanız da yok 

mu ? Bir teyzezadeniz de yok 
mu? Hiçbir akrabanız yok mu? 

Hiç. 
- Yatacak yeriniz de yok 

mu? 
- Yatacak yerim de, on 

param da yok. 

Kanun adamı ciddiletiyor: 
- Bu garip işte, diyor, va

ı:iyetiniı: çok hazin, amma al
dırıı etmez görünüyorsı..ınuz. 

Fakat adaletin şakası yokb•. 
Komiser ihtar ediyor: 

8 230 ık • ili . mak iıtiyor1Anız, bu Jrnponu kesip 
" " u • ınc A'1 i ıaklayınıı v~ perşembeye kadar 

14 ,. " 200 tt Üçüncülüğü çıkacak ltupo;Uarı toplayınız. Pat· 
ka:ıanmışbr. conlanmı%dan pek memuun ola-

Bu şapkalara rey veren ka- aksını%. Patronlar ncşrcdildlklcrl giln-
rilerimizin isimleri bir torbaya den itibaren l&tanbul karllerimlz ' 

1
. konarak kur'a çekilmiş ve şu bir hafta, taşra karilerim iz on 

giln içinde kuponlarını gönder· 

1 
Uç kariimiz şapkaları kazan- melidirler. Bu müddet geçtikten 
mışlardır: ıonra kuponlar kabul edilmu. 

2 numaralı ıapkayı Firuz
ağada Taksim caddesinde 70 
umarada Hatice Hamm ; 

4 numaralı şapkny• 21 inci i1k
mektep muallimi Leman Hanım; 

14 numaralı şapkayı Beşik
taşta Çitlembit sokakta 6 nu
marada Naciye Ziya Hanım 
kazanmışlardır. 

Şapkalr r . kazanan karileı i · 
miz yarmdan itibaren öğleden 
ıonra gazetemiz tahrir heyeti
ne müracaat ederek vesikala
rını alabilirler. Bu vesika ile 

menedilmesi yüzünden Canpbasao 
ve Catannro vilayetlerinde bazı 
hadiıel11r olmuıtur. Piskoposların 
emirlerine rağmen bazı dini alay
lar tertip edilmiş olduğundan pis
koposlar mes'ul kiliselere mer.ı
nuiyet cezıı.aı vermişlerdir. Bu 
ceza mezkür kiliselerde ayinlerin 
ilgasını ve kliselerin de kapan
masını müstelzemdir. 

- Eğer bir daha memurla
rım sızı yolda yakalarlarsa 
vesika veririm ha ... 

Kadın tuhaf tuhaf gülüyor. 
Sa .11imi mi? Sinirli mi? Yoksa 

ıuurrmz mu? 
Bu icadından sonra komise

rin karşısına gelen kız tepeden 
tırnağa kaclar küstah. Gözleri 
kü~tah. Burnu küstah. Ağzı 
knstah. Çoraplan küstah. Bü
tün mesameleı-in".lcn küstahlık 

P.kıyor. Ben, bu kabadayıhğm
dan hoşlandım. 

Komiser, bir dosyeyi tetkik 
ettikten sonra homurdandı: 

- Size dair biraz karışık 
malumat va... Sizden çok şika
yet e-:liyorlıır: Şimdi de öteki
nin berikinin kocasını ayart
mıya başlanıışsmız. 

Anketimiz 
İki üç gündenberi Hin ettiği

miz anketimize gelen cevaplan 
pazar gününden itibaren neşre 
ba,hyoruz. Siz de bu ankete it
tirak etmek istiyorsanız ,u au· 
allerimlzc cevap veriniz. Kızlara 
ac.ruyoruz: Erkek olmak ister mi
ainiz? Niçin? .. Erkeklere aoruyo
ruz: Kadın olmak iatermiıiniz? 
Niçin? •• 

TAKViM 

GGa 30 14- Haziran-931 Hısır 40 

Arabt 
27·Muh:ırrem·13SO 

vııkıt-eıı:ani•vasııti 

Günet 08.46 4.28 
Öğle 4.3'2 12.14 
ikindi 8.33 16.lS 

Rumi 

1- Haz.lran - 1547 

vakıt·eıı:ani·vant1 

Alqam l'l.- 19.42 

Y ataı 2.03 21. 45 
İmıak 6.26 2 .o., 

Bir ynldızh çikolata kiğıdı 
gibi parlak bir tebessüm, ka
dının küstah bakışlarını şeker
ledi. Her kadın, hatta bir 

fahişe namzedi bile, Kleop&tra 
yerine konrr·alda iftihar ediyor. 

Fakat erkek müdafaa duygu· 
sile, ister kıralıça, isterse lcahpe 

olsun bütün Kleopatralara lanet 
okur. 

Komiser, bu 1. adına karşı, 
ötekilerinden daha fazla ciddt 
görün dil: 

- Madam Oy ... Bana yazı
yor ki siz onun kocasrnı ... 

Bir küsta h, öyle kolay kolay 
küstahlık h.htnı: elden bırak
maz. Kadın m~murun sözünü 
kesti: 

(Arkas ı var) 
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BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

----------- TOrkl91tiren : Sel"fler Bedi __ ,,,, 

Nekahet Günlerinde 
Peridunu ziyarete gittim. 

~elcahet halinde idi. Zatnrri
'den yeni kurtulmuıtu. Dizle
~ _ tııtftnde bir örtü ile 
'Oftllkta oturuyordu. 

Feridun bana genç karısın
... tiklyet etmekte iecik
'-11: 

- Ah, declt, kanm çok 
~sız bir haıtabakıcı. Ben 
•n oldum, fakat benim iyi 
•lduğumu bir tllrlıı kabul 
~ek istemiyor. Y ann deiil 
..a&r ,~ 11e>kağa çıkmam 
~. ltlerim Tar. E•de kala..... 

P eridunun kan11 Nezahet te 
'ttdaydı. Uf ak tefek, tatlı, 
llıelce bir kadın. F erlduna 
~arken ıefkatle dolan göz
"'1111, baıka tarafa çevrildikçe 
"rtleşiyordu. Cevap verdi : 

- Kocam çok inatçı, çok 
~Ysuz. Dizleri titriyor, bir de 
'akata çıkacağım diye tuttu
tt.yor. Şimdi nekahet halinde 
"-ınıa ayakta durmıya hali 
>ok. Sokağa nasıl çıkar ? 

- Canım, doktor beni ao
~ia çıkmaktan menetti mi? 

- Ah, o doktorlar .. 
l. - Sen doktordan daha mı 
•n bileceksin? 

- Ben her gün aenin ya
'-ııdayım. Ne halde olduğunu 
tGrnyorum. Biraz kendine gel
"-ıtı lbım. 

Bu hikim ve kat'ı sözler 
~riue Feri dun baıını öntlne 
'idi. 
l<adın bana döndU: 
-Bizim doktor F eriduna gii

~! bir toz veı di. Hastalıktan 
"'1kanlara büyük bir kuvvet 

·~ :~•rmiı. Alınması çok kolay, 
~deyi bozmıyan bir illç, 
t&ııde Uç defa alınacak. 

F' eri dun bağırdı : 
~-.. Günde Uç defa · amma 
L_ - bana dört defa versen 
;.:_ daha çabuk ayağa kalka-

~czabet ayağa kalktı : 
-.. Ben bu kadar inatçı 

~ görmedim, diyerek ilaç 
~unu buldu ve bana gös

di. 

~ llu, suya atılınca pek çabuk 
\Yen, hiç r nk vermiyen, 

kuauz ve tesirli b r ilaçmış. 
\'<adın, F eriduna bu ilaçtan 
~. ?ardak daha vermek için 
~de yemek salonuna geçti. 
~ ~arısı uzaklaşır uzaklaşmaz 
'~dun hemen kulağıma eğil-

~' Aman, dedi, buradan 
t~, Bursa ıokağında, 
~ • Pqa aparbmamnda, 3 
~ya atra, Feriha Ham-

!!/rllcamız : No. 55 

ma iyi olduğumu ve yakında 
kendisini göreceğimi haber 
ver. 

- Anlamadım? 
- Sus 1 Bana bir arkadaş-

lık et. Senden başka dostum 
yok. 

- Peki... Yapanın amma 
unutma ki bu vazife pek ho
fWDa gitmiyor. 

- Hoşuna gitsin, gitmesin, 
sen Ferihayı gör. 

Feridun gayet çapkın bir 
çocuk olmakla tamnmlfb. Ba
na rağmen hayret etmekten 
kendimi alamadım. 

Nezahet elinde bir bardakla 
içeri pdi. İliç kutuaunu aldı 
Ye tekrar yemek oc1uına d&ı
dn. Kapı açıktı. Feridun arka
ıında kalan Nezaheti g&remü
yordu, fakat ben mükemmel 
görftyorum. 

Nezahet, illç paketlerinden 
birini açtı, içindeki tozu bar
dağa değil, bir cigara tab
lasına döktU ve içinde sade 
sudan başka hiçbir şey bulun
mıyan bardağı kocasına getir
di ve suyu illç diye içirdi. 

Feridun bağırdı: 
- Bu ilicın hiç lezzeti 

yok yahu! 
Nezahet yemek odasına 

döndtı, boı bardakla cıgara 
tablasını alarak uzaklaştı. 

Ben afallamışbml Bu ne? 
Gazetelerde kocalarını zehirli
yen ve aevdiklerinin ölllmllnil 
iatiyen marazi insanlann vak'a-
lanm okumamıt dejildim; fa
kat Nezahetin kocasına lllç 
Termemekteki maksadı, lfİZlİ 
niyeti ne idi?. 

Hemen bir bahane ile ko
ridora çıktım ve kadınla kar
ıılaştım. Açıkça dedim ki: 

- Herşeyi gfSrdthn. Siz 
illa tablaya dökttinilz ve ko
canıza sade au içirdiniz. 

Nezahet evveli f&tJrdı. Fa
kat kendini çsbuk topladı. 
Kendine hlkim bir kadındı. 
Garip bir tebessnmle bana ıu 
cevabı verdi: 

- Ben Feri dunun ıokağa 
çabuk çıkmasını nasıl Utiye
bilirim? E"de kaldığı mliddet
çe o yalnız benim erkeğim 
olacak; ıokağa çıkara yine 
o aıiftenin yanına gidecek. 
Yanımda nekadar kalına 
kArdır. Hakkım yok mu? 

Yerden röğe kadar hakkı 
vardı. Hoşuma gitti. Elini sık-
tım. Büyuk bir tehlikeyi mllm
kUn olduğu kadar uzakJaştır
mıya çahııyor: ve böylece, ha
kikatsiz bir kocaya bOyilk bir 
muhabbet beılediğini kendi 
kendine ispat ediyordu. 

Onlardan aynldım. 
Ve Bursa .sokağında, F crit

pap aparbmamnda, a numa
rada Feriha Hanımı g6rmeyi 
de unutuverdim. 

KUCllTIR KUCAÜA 

SON POSTA 

Alman Takımı Mağlup Oldu 

Dün Şilt Maçlarına 
Da Devam Edildi 

İstanbulspor Ve Fener Müsaba
kalardan Galip Çıktılar 

Diln 931 İstanbul f&mpiyo- ı muhacim hatlında dej'iıiklil· J 
nu Galatasaray takımı Alman var. Ercfiment yerine Celal. 
Eintraht takımı ile yeni kazan- oynuyor. ilk hncumu yine Ga
dığı ıampiyonluk unvanı altın- latasarayWar yapıyor. 
da ilk maçını yaptı ve müsa- Takımda oyunu m':1hakkak 
bakadan muvaffakiyetlf! çıktı. ıurette kazanmak azmı var. 
Galatasara takımı Mitat ve Birkaç dakika sıkqan Gala
Bürhandan y mahrum olarak tasaray kalesi bu tazyikten 
sahaya şu şekilde çıkmıştı: kurtularak hftcuma geçiyor. 

Avni Soldan yapılan bir bücu-
VahyJ Mehmet NazJf mu Almanlar kornerle dur-

lluammer Nihat Suphl d rl K d 1 
Reblt, K. Faruki, Necdet, l!Nllm•t, uruyo ar. • orne~ en ge en 

ı.. Mehmet top Necdetin ayagmda. Sıkı 
Alman Eintraht takımı İle bir wruı ve top ağlarda. 

tam kadrosile çıkmıştı. Hakem Galibiyet Sayısı 
Refik Osman Beydi. Bu rolden ıonra oyun ha-

Oyun bqlar bqlamu ~ rare8eniyor. Beraberliği temin 
~ı~lar hücuma geçtiler. min eden Galatasaray takımı 
Mısafir müdafaasında bu htı- bir gol daha yaparak kaçırdığı 
cum durduruldu. Galatasaray galibiyeti elde etmek için bn
her neye mal olursa olıun yük bir azimle çalışıyor. İfte 
oyunun ilk dakialarmda gol muhakkak gol olacak bir fır-
çıkarmak istiyordu. sat daha kaçıyor. 

iki Tehlike Nihayet Celilin açıktan top 
sürüşü golle neticelenmek tıze
re. Bunu hisseden Alman mü
dafii çelme atarak Celili dnşü
rüyor. Hakemin haklı olarak 
verdiği penaltıyı Necdet ağ
lara takıyor. Galatasaray 2 -
Eintraht J • Misafirler bu gol 
iizerine asabileşiyorlar ve bir 
az da setleşiyorlar, Fakat Ga-

Bunu; sarı kırmızılılann biri 
birini kovalıyan akınlarından 
anlıyoruz. Alman kaleli iki 
mühim tehlikeyi güçlükle atla· 
byor. Misafir takım henüz ace
mi bir vaziyette. Bu fırsattan 
iıtifade etmek gerek. 

Fakat Galatasray muhacim 
hattı bugün aksayan bir oyun 
oynuyor. Bilhassa sağ iç çok 
fena. Almanlar yavq yav~ 
kendilerini toparlıyorlar. Ve 
mukabil hücumlar Galatasaray 
kalesini zorluyor. Müdafaamız 
fazla çalışmak mecburiyetinde. 
Almanların açıkları, hassaten 
aağ açık, çok seri. Müitemadi
yen açıklarla hücum ediyorlar 

Bu sebepten oyun açık ve 
Mri bir cereyan takip ediyor. 
Mukabil hücumlar biribirini 
takip ediyor. GalatasarayWar 
geriden bqhyan rüıel pu
larla huım kalesine iniyorlar. 
Top Necdette. 

Gol Fırsatları 
Köıeyi bulan fiitil, kaleci 

bir uzanışla kurtanyor. Bunun 
akabinde Erctımende çok mü
sait bir fırsat düfiiyor, fakat 
kaçırıyor. 

Galatasaray hikim oynama
ama rağmen .ıuhiir eden gol 
fırsatlanndan istifade edeme
mesi kendisini mllfldil vaziyete 
sokuyordu. Nitekim Avni mi
safirlerin mukabil bir hücumu· 
nu fedakirlıkla kurtarıyor. 

Almanlar hücumda. Sağdan 
bizim kalenin soluna doğru 
bir paa gidiyor. Miidafün aya-
ğı kayarak yere dUşüyor. Bun
dan istifade eden sol iç hafif 
bir vunıŞla ilk golü yapıyor. 
Ve birinci parti hakim bir 
oyan oynıyan Galatasarayın 1--0 
mağlübiyetile bitiyor. 

Kazanmak Azmi... 
ikinci partide Gal_atauray 

latasaray bu. Hele galibiyeti 
elde ettikten aonra. Yan ka-
ranlıkta devam eden oyun bu 
tekilde bitiyor. 

Galatasaray galibiyetle aa
bayı terketti. 

Misafir takım bazılanmn 
dediği gibi kuvvetsiz bir ta
kım değildir. Futbolü berabere 
oynamayı anlamı~ bizLu takım
lar kadar kuvvetli bir takım. 

Şilt Maçları 
Bu maçtan evvel oyıutnan 

filt maçlan içinde en hararetli 
ve mllhim olan Vefa - Bcşiktaı 
lllaçı idL Aralarında seneler
denberi devam eden rekabet 
dolayııile bu maça her iki 
taraf ta tam kadrolarile çıktı
lar. Oyun bqtaıı qağı heye
caDlı oldu. Her iki takım da 
galibiyeti elde etmek için bli
tnn gayret ve fedakArlıjile 
çalıştı. 

Oyunun heyeti umumiyesini 
na.zan itibara alı1118k Vefa 
takımının mahsuı derecede 
hAkim bir oyun oynadığını 
kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Buna rağmen Vefa kaleci
sinin güzel oyunu olmasaydı 
Beıiktaşm galibiyetini görebi
lirdik. Neticede bu hararetli 
oyun O·O berabere nihayetlendi. 

F eııerbahçe-Sülemaniye ma
çı 0-8 Fen erin galibi~i ile 
bitti. 

lstanbulıpor - Anadolu maçı 
da htanbulaporun dll.ırftn bir 
oyundan sonra O - 4 lehlerine 
hitam buldu. 

Ucuz 
ve 

Küçük 

Satılık Evler: 
SAT 1 L 1 K - Kaaımpaıada bilyllk 

cami kartıaındald Ne•a eokağında k8ıe 

bllflndald S6 numaralı ev, iki oda ve 

Ud kuyu. n 200 &rflD bahçeal olup 

Beyofl ... pek yaluachr. Sfrkeı:ide Ha· 

midiye t&rbeai kartıaındald S4 numaralı 

t&tllnc8 dUkklauıa müracaat. - 4 

KADIKÖYÜNDE ıabbk mii
ceddet kArgir hane- Kadıköyü
nün en eğlenceli yeri olan Yo
ğurtçu Parkı yanında Çamlıca, 
F enerbahçe, Knlaınış Koy una 
nezareti fevkaladesi olan, üç 
daireli apartıman tarzında inşa 
olunan p~et havadar hane sa
tılıktır, Taliplerin Galatada 
Mehm"1 Ali Paşa hanında 41 
numaraya müracaatları. -2 

BOYOKDEREDE satılık hane 
Piyasaya ilci, iskeleye üç daki
ka mesafede İspanya sefaretha
nesi sokağında bülbüllerile 
meşhur Sefarethane bahçesi 
karşısında iki daireye münka
sım aparbnan •arzında inşa 
edilmiş hamam, elektrik, ter-
kosu havi (9) odalı 26 numa
ralı hane saulıktır. Taliplerin 
Galatada Mehmet Ali Paşa ha
nında 41 numaraya müracaat
ları. -2 

KALAMIŞT A satılık, kiralık 
mnkemmcl köşk - İskeleye, 
lstasiyoua beş dakika mesafede 
plajlar civarında, muntazam 
bahçe dahilinde nezareti fev
kaladeyi haiz (24) odalı, müş· 
temillb saireyi havi köşk sa
tılık olduğu gibi toptan yahut 
dört ktSım olarak kiralıktır. 
Taliplerin Galatada, Mehmet 
Ali Paşa hanında 41 numaraya 
müracaaaları. - 2 

YENIKÖYDE satılık, kiralık 
iki mllke11UDel yalı - Biri 18, 
diğeri 15 oda, müştemilatı sa· 
ireyi havi ilci yalı satılık oldu
tu gibi, toptan veyahut ikişer, 
flçer kısım olarak ayn ayn 
kiralıktır, Taliplerin Galatada 
Mehmet Ali Paşa hanında 41 
numaraya müracaatları -2 

İngiliz Hüseyin Rüstem 
vapurları 

Karadeniz postası 

' Ru:~::ya 
15 haziran 

puarteıi gUnfl 

Sayfa 7 

Ev Alıyoruz 
SATILIK emlaki olanlara -

Galata, Be) oğlu, Şişli, Mdçka, 
Osmanbeyde ~atıhk apartunan, 
hanesi, Galata, Bey oğlu, Emin
önü, Sultanhamarnmda mağaza 

ve dükkanı , Sultanahrnetten 
Beyazıda, Beyazıttan Fatih ve 

Aksaraya kadar hanesi olanla
rın Galatada Mehmet Ali Paşa 
hanında 41 numaraya müra· 
caatları. -2 

SATILIK çlflik araziıi olan
lara - Anadolu, Rumelinde 
satıhk çiftliği olanlar ile Bo
ğaziçinin Rumeli cihetinde yüz 

dönümden a§llğı olmamak üzere 
arazisi, Boğaziçi, Haliç, Mar-

mara sahillerinde fabr :ika inşa· 

sına müsait arsa, 'eya arazisi 
olanların GaJatada Mehmet Ali 
Paşa hanında 41 numaraya 
müracaatları. -2 

SATILIK haneal olanlara
Pek şerefsiz JCrlelde olmamak 

şartile, 1500 liradan 2000 lira
ya kadar dört, beş odalı satılık 

hane, diıkkim olanların Gala

tada Mehmet Ali Paşa hanında 
41 numaraya müracaatları, -2 

Mütenevvi 
Musiki meraklılarma - az 

ve sesi pratik ve nota ile sa· 

zende muganni ve muganniye

lere ve kulüplere faı:;ı l ' e fan
tazi şarkılar hanendeden ve 

usulü mu ikiyi kemali ciddiyet 
ve dikkatle öğretirim. - l 

Saraçhane Nefer ıokak 10 No. da 
muallim k:uumi Mustafa 

MUHTEREM T'OCCARLAR- Giim· 
rtık f91erlnlıde lııtlfade, ıUrat, teshlllt 
,,. teminat iıterıeniz Bahçekapı Agop
yah hamnda 1 hami Ahmd firmasına 
Yeriniz.. 

ŞIŞıJ HALKINA - Aileler için -
halla n neftı malıeme ile b ademer 
aul, .. kull bUka, pekalmet v.ıs. yap-

aaktayua. Tec:rilbe edea devamlı mür 
terim olur. Bomontl lıtaayonunda izzet 
Paıa ıokafı No. l·S Muhlis Hasan -

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtı c, yanık, 
f{ive yeniği elbiıeler emsaline fail< b"r 
ıurette beliniz 8rUIUr. 

akıamı saat 6 da Sirkeci rıh- Galatuaray Aznavur Pıı nj No. 13 - 2 

tımından hareketle Zonguldak 
lnebolu, Evrenye, Samsun, Ün- SA Tl~IK EŞY ':- - )! eni bir 
ye, G iresun, Görele, Vakfıke- Al man } ll)ııno u hı r atak oda ı 
bir, Trabzon ve Rizeye azimet • ve bir arab sek salon takmu 
ve avdette ayni i!kelelere uğ- l almak istiyen)erin Beyoğlunda 
nyark gelecektir. Kumbaracı yokuşunda Musevi 

Merkez acentaıı: Eminönll mektebi sıra~mda mobil) acı 
Rqadiye caddesi No. 12 Te- Alekivyadis tokreziye müra· 
lefon 2876 caatlan - 7 

n girdil: gideriz.. Hem orada kameri- airayetine mini oldu. karaiılıkta, kendisini F ahirin 
kolları arumda buldu Ye ya
nağımn llstlhıde, evveli yağ
murdan dolayı biraz nemli ve 

- içinde kimse Tar mı? yemli bir ıey de olacak. Bir aaniye duna adan tepeye 
diye mordu. Nerminin titremeai artıyor- doğra koıtular. Fakat bot 

- Hayır. Geçenlerde... du. Fahir güldil: eYin kenannda bu fiddetli 
Fakat Nermin birdenbire - Koıkmayım&, dedi, kork- yağmurdan kaçmıya. bannmıya 

S E R V E R B E D J titredi ve Fahir MSztbıll biti- mayınız! lmkln yoktu. 
l\e remedL Bir timtek çalmufti. Sonra birdenbire samimi- Fahir alt kat pencerelerin-

ıerin, fakat gittikçe ısınan bir 
puse hissetti. Çırpınmadı Böyle 
anlardaki öpOşmelerin kıyme
tini bilecek kadar insiyakları 
ona yol göstermişti. \ıL -tıdiaini ıenç bir adamın ı Nermin, YlcudtınlD ylldlal Nermin bağırdı: lettiı den birine doğra koştu, bir 

('llrı arasında ilk defa bulan Fahirin koluna Yeriyordu. Yo- - Yapar geliyor galiba.. - Korkma, ben Yanın. saniye tereddilt etmeden cama 
~, Atıf Beyin kucağında kUfU ağır ağır tirmanclılar. Hemen d6nelim. Şimşekler latüsto çakıyordu. bir yumruk vurdu, kırdı, içeri-
~ediği yepyeni duygular Falıirle kısa ima konUfU- Fahir dilfllndt: G&kgDrtıltnleri ıiddetlendi. ,. atladı ve Nermine bağırdı ı 
~di. Fakat kendini daha yorlarda. Bntlin makllcmderl - Hayir, dedi, blru dura- Fahir gtılnrordu: - Kapıya geliniz 1 
~ bll'akmak istemedi, ail- birer tek sual ve cevaptan hm. Yağmur hemen bqlıya- - Parlak diye bapdı, Nermin boı evin kapısına 

....._ Fahir teklif ediyordu: ibaret kalıyordu. Bununla be- caku dönmek fena.. Yolda parlak, hava bize do21anma koftu. Fahir, lçerden, paslı 

Alt kat odalardan birine 
girdiler. Arama çakan ıimşek
lerin aydınlığında boş odanın 
içi görünüyordu. Bir köşede, 
liatünde ot minderi bulunan 
bir kerevet vardı. Fahir teklif \J; laterseniz tepeye kadar raber gittikçe aamimileıtiler. bannacak hiçbir yer yok. yapıyor. itlrgtlleri çekiyordu. Kapı açıl-

,.. ....._ rtl, yorulur muaunuz? Tepeye yaklqlDlflardL Nermin - Burada nereye bannınz? Fakat birdenbire bqhyan dı Ye Nermin hemen içeri 

_ıe1ı _ _ _ _ li_ay_ır_,_ç_ı_kahm. _____ __ o_ra_d_a_b_ir_t_ek_b_o_y_uı_•_t_a_bta _ _ ~---e._n1n __ ,_•tu_mm __ n_altuıa _ _ :_•_in_ak, __ ba __ MTiacin ___ N_ermhı _ _ •_1 pdl. Kapı kapanmıfh. Nermin 

etti: 
- Şuraya oturalım. 

(Arkası var) 



8 Sayta SON .Haziran 14 

Bu müstesna fırsaattan istifade ediniz .. . •. ' .. .... . . 

Ticaret odasının Müsaadei mahsusasileyalnızlili 16 hazirana kadar 
Kostümler -Pardesüler- G TENZILA Muşambalar Ve saireden mürekkep mü- • 

him bir stok üzerinde V 

Galata' da - Karaköyde büyük elbise mağazasında 

Zayıf ve iştihasıi 

olanlara Fosfatlı Şark Malt Hulisası Kullanınız. Her 

eczanede satılır. 

Kütahya Viliyetinden: 
3 • 5- 931 tarih ve 108 numaralı kararla kapalı zarf usulile 

mllnakasaya vaı ve ilin edilen 6676 lira 84 kurut bedeli 
ke,ifli Uşak - Simav yolunun l X 975 ilA 33 X 851 kilomet
roları arasındaki köprU ve menfezlere ihale gününde talip 
çıkmadığından 661 numaralı müzayede ve münakasa ve ihallt 
kanununun 18 inci maddesinin ( C) fıkrası mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla ihalesine karar verildiğinden işbu intaata 
talip olanların pazarlık yapılmak üzere şartnamesi mucibince 
fen memuru taahhütnamesi ve depozito akçelerile birlikte 24 
haziran 931 çarıamba günü Viliyet daimi encilmenine mtira· 
caatları ilin olunur. 

Niçin 

dalma 

\ 

Beş dakika evet Müthiş surette dişim. 
ağrıyordl:. Muhakkak dün akşam ü~ü

müş olacağım. iki tablet•' ASPİRiN" 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
.. AS Pi R İN .. ın sizin de ağrılarınızı ve 

sinir bozukluklarınıLı böyle çabuk ge· 
çireceğlne eminim . 

İtanbul Belediye İla ları 
Fatihte Bahrisefit ayak medresesi 56 Lira 

,, Ba, kurşunlu ,, 54 " 
" Çiftebaş " 4 J ,, 
,, Çifteayak ,, 44 n 

Yukarıdaki medreseler kiraya verilmek ıçın kapalı zarf!• 
münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaatları hizalarında yazılı 
teminat makbuzile şartname ve teklif mek ubunu mUhUrlü 
zarfa koyarak ihale gUnli olan t 416 93 t Pazar günU saat 

on beşe kadar Encümeni daimiye vermeleri. 

Çarşambada Çarşamba caddesinde kain Hliseyniye med· 

rcsesi enkazına 600 lira kıymet takdir olunarak satılmak 

için kapalı zarfla müzayedeye konmu tur. Taliplerin ıartname 
almak için hergün Levazım MüdlirlüğUne müracaatleri 90 

liralık teminat makbuzu ile şartname ve teklif mektubunu 
mühürHi zarfa koyarak ihale gUnU olan 14-: 6 - 931 pazar 

günü saat on beşe kadar EncUmeni daifüıye mtiracnatleri. 

Asri 

SAÇ BOYASI 
Fennin ıon 
bir mü.tah· 
~ırıdır. No· 
tiı kokulu· 
dur. Tarife 
mu ci bin ce 
1açlara tut-
madıtJ tak
dirde para
amı derhal 
a I d ı tınız 
yerden iade 
olunur. Bü
tün eczane
lerle peru-
kir lar daıı 
bu alimeti 
farJkayı lıteyiniz. 

Deposu: Marpuççular, Salih Ef. 
Han. No. 14 Telefon 21257 

-----------
İstanbul 2 inci ticaret mah· -

kem esinden: Süleyman Ef. nin
müteveffa Can Kastekli vere
sesinden BüyU.kadada Yat lc.u
lübil ittisalinde 2 numaralı ha
nede sakin Madam Mari Ve
verıı 1685 liranın tahsili tale
bine mütedair olan arzuhal 
berayi tebliğ gönderildiği hal
de mezburetanın mezkur ma· 
halden çıkarak Avrupaya git· 
tikleri ve elyevm ikametleri 
meçhul bulunduğu mübaşir ve 
maha ilesi muhtarı tarafından 
yazılan ıerhten anlaşılmış ol
duğundan mezburatane bir ay 
müddetle ilanen tebligat ifa-

sına karar verilerek dava ar
zuhali bir ıureti mahkeme ve 

levazımhanesine talik edilmiş 
olduğundan tarihi ilAndan iti-

baren bir ay zarfında cevap 
vermedikleri takdirde muame
lei giyabiye de ifa edileceği 

tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Vücuelun un uzu terden 
muhafaza için 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DO TOR 
, Ömer Abdurrahman 

latanbul emrazı zilhrevlye dispanseri 

9 Beyoğlu, TokatJ başhekimi 
lıyan yanında Ankara caddesi İkdam 
mektep sokak 
35 Yurdu karşısında No. 71 

sabahtan al tama kapar Dmaii~:;;;ı-ım_m ____ • Cilt ve emraz. ı.uhrevlyo tedavlhaneal Hcrgün 

Limon çiçeklerinden müstahzar 

90 derece bir eseri san'attir. 
Franaanıa JAN MARI fabrlkaaı, lnırllterenin Aakltaonu, Almanyanl!'l 4711 1 

ne ı .. Haaan koloayaaı da Türklyenln ldyemut bir harlkal aan'atldlr. 
HHaa kolonyaauun bu neft• ve cadbl ruh kokuau içinde meatll lal ye hayTAn 

kalmıımak mUmkUn dl'ğlldlr. Haatalara şifa ve alnlrlere aükılnet nrir, Batairıaı 
bayrınlık, çarpınb samanlarında bir hayat arkadatıdır. 

Maaaj ve tuYalet için yeırl.nedlr. Hasaıı ecza deposu büyük ıtriyat mataula· 
rında bulunur. 

Seyrisef ain 
Mekes acentHıı Galata kapril 
Batı B. 2362 .Şube acentoıh Slr· 

B-1ır_._cı_M_n_hn_r_d_ar_za_d_•_h_an_•_2_2_1_40-11 ı KARADENiZ POST ASI 

Pire - lskenderiye P. ERZUR~ iM vapuru U 16haziran 
(EGE) vap1ıru 16 Haziran 

S A L 1 1 O da Gala tadan 
kalkacaktır. 

1 zmir sür' at P. 
(GÜLCEMAL) 14 Haziran 

Pazar 14,30 da Galata Rıh
tımından kalkacaktır. 

Bozcaada P. 
( EREGLI ) 14 Haziran 

Pazar 17 de idare Rıhtı
mından kalkacaktır. 

Şehzadebaşı caddesinde 
1 13 • 163 numaralı yirmi altı 

dilkkinın ihalesi 15-6-931 
saat t 7 ye temdit edilmiştir. 
Temin %10 

S ı 
günü tam saat a J 17 de Sirkeci 
rıhtımından ha-

reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, ve RiZf~) iske· 
lelerine azimet, •vdette (Sür
mene ve Of) iskelelerine 
ugrıyacaktır. 

T 1tfsi1At için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

ALEMDAH ZADELEH 
VAPURLARI 

İ Millet vapuru 
::AD:IK:Z:A::DE::Bi:RA:D:ER:L:ER= ha~i~an cumartesi 

VAPURLARI 

KARADENİZ 
Muntazam ve Lüks Postası 

SAKARYA 
.~::~:n PAZAR 
günil akıamı 17 de Sirkeci 
nhtımından hareketle ( Zon· 
ıuldak, lnebolu, Ayancık, 
Samıun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdette ayni 
iıkelelerle Göreleye uğrı
yacaktır. 

TafsilAt için Sirkecide 
Meymenet bam altında 

acentalığa müraca t. 
Telefon 6. 2134 

günü akşam aat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Evrenye, 
Saımrnn, Ordu, Gir~ un, Trah· 
zon, Rize ve Mapavri)ye azimet 
ve Vakfıkebir, ve 'l ireboluyl 
da uğrıyarak advet edecektir. 

Müracaal mahalli: lstan
bul, Meymenet ham alundaki 
yazıhane Telefon: 

İstanbul 1151 

D R. S E M 1 R A M 1 S E K R E M. H 
Ço:~to~:!:!;~tarı Dr. Ekrem Behçet 

Etfal hastanesi kulak, bo~ burun hastalıkları mUtehasaııı 
Beyoğlu Mektep ıokak No. l ,.elefon Beyoğlu 2496. 

Doğum ve kadın hastalıklar• 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binas 1 

No. 10 Telefon lst. 2622 

Kastamonu sulh hukuk hA" 
kimliğinden: 

Kastamonunun Cebrail ma" 
hallesinden Kemali zade terti 
Nasıh Ef. nezdinde Hacı Musa 
oğlu kerimesi Hacer Hanımın 
Konya Vilayetinde elektrik 
şirketinde kontrol meınurlJ 
Kasta:nonunun Batak karye· 
sinden Urgani zade Kamil 13. 
aleyhine ikame eylediği sulhll 
teşebbüs davasının icra kıhP" 
makta olan muhakemesinde: 
MüJdei aleyh Kamil Beyitt 
Konyadan infikak ederek Pl•" 

halli ikameti meçhul bul~~: 
ması hasebile davetiye tebhi1 
kabil olamamış ve bittalep ili" 
nen tebligat ifasına karar ve" 
rilerek bu baptaki muhakerı1° 
29 • 6 - 93 l pazartesi giiPU 
ıaat 9 a talik kılınmış oldtJ" 
ğundan vakti mezkürda ıııa~" 
kemede . hazır bulunmadı$' 
halde sulh teşebbüsü muaıu~: 
lesinin akim kalacağını nıu 

1 

beyyin davei:iyenin tebliğ ıııll" 
kamına kaim olmak üı~~: 
mahkeme divanhanesine ta 1 

kılındığı ilan olunur. 

Patolog, Baklt!riyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRIY Afi 

MUALLİMLE RI NDEr-J 

Dahili, ve intani hasta}.~ 
Patolojik ve Bakteriyol0J1 

muayeneler, icra olunur. . 
dde!JI 

Adres : Babıali ca 
villyet karşısı t 5 No. ,, 

1 7) 
Muayeneh-•. Telefoa Jatanbıl ı:z36 
lkametrlhı ,. ,, 

SONPOS0 --------".".""":.,,teJ 
Yevmt, Slyut, Havadlı Y• Halk fi 

idare ı l.tan~uruoıdl•ııll' 
Şeref aokağı :U • JT -TeJtf.,n: latanbul • 'l''lıH '1 

P-.\n luatuauı latanbul • J post-4 
Telııraf . latanbul SO 

ABONE FlAfl 
TOR.KiYi - EC~ 

2700 "'' 
1400 lu. ı Sen• 

1400 " 
7SO • 6 Ay S0o ,, 
400., s,, IOO' 
UG ,. l ,. 

Golenenak ge." vertlı11e~· 0 -11~•· 
lıb1udan oıeıully•• 11 1 

. :;oJıff' 
Mes'ul Müdür: Sabrı 

,, 
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