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İYE CEZAYiRDEN iSTİDA GELDİ 
''Oğlumu Zehirlete~~k Öldüren Noteri idam Ettiriniz ( Tafsilatı Üçüncü ) 

•• '' Sagf adadır .. 

l"eni Bolu 
'1eb'usu 

Kandilli O,caklarındaki' Müthiş in/ilik j 1. Bugünün Meselelerinden 

Patlıya_n Gazlerin Tesirile Kömür Ku_ruçeşme Halkı 
·Arabaları Birer Mukavva Oyuncak Davayı Kazanıyor 

Gibi Duvarlara Y apışmışhr .. 

1 

lsmall Hallı B. 

lımlr, (Huıusi) - Bura Or· 
~n MUdürll İsmail Hakkı B. 
lôıu meb'usluğuna intihap 
'dilmiştir. lamail Hakkı B. 
'on zamanda Yurt Bilıilerine 
'it eaerler yazan Muallim Afet 

aua .peclmdir. Mumaileyh 
~arteai ınnn Orman idare

~ devir ye tealim muame· 
ini yapacak, Pazar flbıll 

~aya hareket edecektir. 

Zonpclak, 1 1 ( Huaual ) -
KandilU maden ocaklanada 
Mkiıı iuanın hayatile &denen 
( Grim ) facluını blldinnlttlm. 
Bu mlltbif kazanın acıkb taf· 
lillb fUdurı 

( Grizu ) tam aaat ( 1 ) de 
kulaldan satır eden mllthif 
bir tarraka ile lnfillk etmlftir. 
iştial ıahasmda bulunan ıeld• .

1 
amele bir an içinde k6mllr 
haline ıe!miıtir. Bu patlayııın 
huıule getirdiği bava cereyam 
o kadar ıiddetll olmUftur ld 
dYar galerilerdeki kalın iatinat 
direkleri birer kibrit çöpft gibi 
kınlmlf, aıgarl bir ton ııkle
tindeki kömllr arabaları, mu· 
kanadan birer oyuncak fibl 
yırtılm11, duvarlara yapıf

mlfbr. Ocak dahilindeld de
miryollan aankl birer balmumu 
ıibl •irilmlttir. Grizu patla
clıiı zaman uana6rle dıpn çık· 
makta olan bir amele, aade-

Barlın ll•N•I N 6a luıoalide ~lış1111 motiJrler 

enizde Heyecanlı Bir Macera ... 

onguldak Memurları 
lümden Kurtuldular .. 

i
taya Çıkan ~1ektupçunun ilk 

~ şi Toprağı_Öpmek Oldu 
111\ıldak, (Hususi) - Bar- rayı " Son Posta " karilerin• 

~•pılacak olan bir mektep anlatmadan geçemedim. 
~ nın yerini tayine giden Motörle Seyahat 

~t dönüşte çok büyük bir "Nezahet" iımindeki mot6r 
. kazası atlattı. Bu heyeti akşam ıaat 7 de Barhn lıke· 

<>lan motörde bulunup l }Sinden yola çıkmıthr. içinde 
F ~e metanetile yirmi kişiyi VilAyet Daimi Encllmen azaları, 
tci b · k ·b tt k t mektupçu, Bartın Kaymakapıı, 

~t, b:n: 1

h=di::yi u~::: Maarif, Muhaıebei Huıuaiye 
~ ı MOdilrleri Beyler ve Zongulda· 111 

tafsilitile anlattı. jın ıeYimll bir ılması "lfhamcı 
. meraklı bir roman gibi Hasan atabey,. vardır. Motör 
'Yeıı bu korkunç mece- ( DHamı 7 inci sayfamızda ) 1 

-
Zonıaldalı oc111iluıodan 6lr'inin alzı 

menin tiddetinden birden bire nlmqtır. Bunlardan bqka 
teYakkuf eden kafesin içinde kuadan eYvel ar~adqlannın 

derhal bayılmıt Ye kendinden '"'10dan " emniyet kibriti " 
ıeçmlt bir halde dlf&n çıka~ (Devamı 4Gncü sayfamızda ) 

1 

r 

Abdülhamidin Hatıraları 
33 sene saltanat ıüren bu bllktımdarın içtimai, ıiyul 
vak'alar kartısındaki mntaleaları. Zamanının en maruf 

ıabıaları hakkında hükümleri 

Ba lıalıratı yakında, " S O N P O S T A ,, 
sütun/ arında okugacaksınız. 

' 

Vatandaş Türkçe Konuş .. • 

Asri ien9 - Moqer, bu ılYlliRayon beni epate ecllJw. 
Çok ıarmeyim. 

Milliyetçi genç - Oturgufta sallanıp ta gerneşme. Türk 
aYfılı, bökelerin ytızUnO aydmlatıyor: 

Fen Heyeti De Davacılara Yerden 
· Göğe kabar Hak Verdi 

Boiazm en güzel mevkile
rinden biri olan Kuruçeşmenin 
ve Kuruçeımelilerin k6miir 
depolarının pis ve mikroplu 
to.danndan kurtulması ıçın 
yapbğımız neşriyatta nekadar 
haklı olduğumuz gün geçtikçe 
daha iyi anlatılmaktadır. 

EVYelce yazdığımız gibi bu 
köm8r to.dan yüzünden çoçuk· 
lan verem olan, evlerinden 
biç iıtifade edemiyen bazı 
Kuruçeımeliler lstanbul Dör
dllncll Hukuk Mahkemesinde 
depolar aleyhine tazminat 
davası açmışlardı. Mab • 
keme, davacılar tarafından 
ileri sllrllen iddialann mahal
linde tetkiki için bir ııbhl, 
bir de fenni heyet seçmiş, 
bunları azadan birinin riyaseti 
albnda Kuruçeşmeye gönder-
mişti. Sıhhi heyetin raporundan 
evvelce bu sütunlarda bahset
tik. Şimdi öğreniyoruz ki fen 

.. hk.....ıa t .. ldl ettlfl fea be7etla• 
dahil bulan- Belediye Fen M&dflrt 

Ziya B. 

heyeti de tetkikatmı bitirmiı 
ve raporunu mahkemeye ver
miştir. 

(Devamı 7 lncl •ayfamızda] =--=-=o----------....... ---=-----------------------. 

Ktltil A66u, pır•lı F..ı .. hrı•ll• 
'"• ef lruta oııran H•grl •• 

CumanınKanlı Vuku' ah 
Karısile Üvey 1Kavgadan Sonra 
Oğlunu Vuran Boğazlaşan 

Ahlaksız.. Arkadaşlar .. 
Enelld a)qam Şehremininde 

bir cinayet oldu. Bir baba 
hem kansına, hem de llYey 
otlunu bıpkladı. HldiH tah
min edildijinden daha f ecl 
bir tekilde olmuttur. Bir mu
banirlml• hldiaenln acıklı taf
ıilltlm biııut yarah zevce Sa· 
Hme Haaamıo aizından ıöyle 
naldetmektedlrı 

" - Beni vuran kocam tes
pihçi Havri ile on hlr sene 
enel ev1cıiclik. Fakat bu on 

( Devamı 4ilncil sayfamızda ) 

Abb.ııı, Misak, Baron, A
gop... Bunlar yalnız içtikleri 
ıu ayn giden can, ciğer dört 
arkdattırlr r. Cuma gtinü oto
mobille Tavvuk pa:ıarındaki 
Bayzarın meyhanesine gelmiş
ler ve adam akıllı sarhoş ol
duktan sonra Agop şöyle bir 
teklif yapmıı: 

- Otomobil parasını ben 
verdim. Buradaki masrafı da 
Abbas versin. Abbu buna 
itiraz etmİf. 

[Devamı 4 ilncü sayfamızda 1 
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( Halkın Sesi Jı D A B 1 L 1 
Veraset Vergisi rr ,.t j T 1 Cı h l 

BABIRLBR [Günün 

1 Bu Sene 960 Gen 
Muallim Oluyor K d H Ik 1. asarTUJ . Mabetlere ecavüz ~ i . 

ar;e1!~~cn!nleri ~era- Masrafı , Ed H ı s .. .. .. Bır Ebenın 
•et ve ınttka• vergisinin A tt d en ay az urusu rı1·nayetı· de tadili ile meıpl. Bu T U 1 ""ı 

Memleketteki Muallim ıı::ıek 
ı tep)erinden bu ıene 960 genç ·~ 
' hadetname alacak, muallim taY, 

edileceklerdir. İlk ve orta tedr• 
aat umum müdürleri Ragıp " 
Fuat Beyler dün Ankaradan oe 

milnHebetl• 16rilttllttl
müz halk, bakınız bu 
nral hakkanda da ne 
ı8yllyor: 

....,__ Sudi L ( Salt- Sebm 
Pıllbkdlbl 17 ) 

Veraset ve intikal vergiıi 
kadar kanıık ve akd ermiyen 
hiçbir vergi yoktur. Bu Yergiyi 
tahsil edenlere bile sorsanız 
ıize doğru bir cevap Yeremez
ler. Çnnkll 6len zatin çocuk
ları, dayısı hulasa yakın uzak 
akrabası yüzde muhtelif nisbet
lerde vergi vermiye mecbur
durlar. Sonra bir adam öldük
ten ıonra dört ay zarfında 
varisleri bu adamın menkul 
ve e-ayri menkullerini hüku
mete haber vermezse ceza 
görüyor, Netice bu vergi salim 
bir esasa raptedilmeli. 

* Necati B. ( NuruHmanlye Kapah
fırın 23) 

- İki sene evvel akrabala
nmdan birisi vefat etti, benim 
refikam da varisti. HalA bu 
vergi işini halledemedik. Onun 
için pek muğlak bir işe ben
ziyor, bunu herkesin anlıyabi
leceği ve verebileceği bir 
tekle sokmak lizımdır. .. 

Hakkı B. Kumkapı Nitanca c:ad. 214 

- Veraset ve intikal ver
aiıinde bilyUk nisbetsizlik var
dır. Mesela ölenin yakın akra
bası en çok mirasa konduğu 
halde en az vergi veriyor. 
Uzak akrabasından gayet ağır 
vergi aranıyor. Bu niabetsirlik 
tadil edilse çok iyi olur. 

* 
Mübarek B. Suadiye Bağdat caddeaJ 215 

Veraset vegisinin menkullere 
ait olan k•sımlarmın tahkiki 
ve tahsili mümkünsüzdür. Bu 
makul bir hale sokulmalıdır. 
Meseli (300) liraya kadar 
parası olarak ölen bir ada-
mın varislerinden müsavi ve 
muayyen nisbette bir vergi 
alınmalı daha az miras bıra
kanlardan almmamahdır. 

Zorlu Aşık 
Sevdiği Kızı Bıçakladı 

Üsküdarda oturan Ali is
minde biri kendine varmak 
lstemiyen 15 yaşlannda Neri
man isminde bir kızı üç ye
rinden ağır surette yaralamış
br. 

Evkaf Matbaasının Lağ- Laleli Camiinde Halk Namaz Kılarken 20 - 30 Bir Gebe Kadına Ver-
vinden Sonra Senelik Rum Genci içeri Daldı. Edepsizlik Yapb diği lıaç Biçareyi 
Masraf Ziyadeleşecek Bereket Versin Cemaat Vekarh Davrandı Ölüme Sürükledi 

Tasarruf makaadile ıehri
mizdeki Evkaf Matbaasının 
IAğvedildiğini yazdık. Alakadar 
bir zat bu tasarrufun mahiye
tini bize ıöyle anlattı: 

"- Evkaf Matbaasmın se
nelik masrafı on bin liradır. 
Bu paranın sekiz bin lirası Ev
kafın kendi defterlerini ve kl
gıtlannı basmak için erfedilir. 

Şu halde matbaa · lAğvedil
mekle (2) bin lira tuarruf 
ediliyor demektir. Fakat bura
dan çıkan memurlara tekaüdi
ye ve açık maaşı verileceğine 

göre umumi masraf on bin li
radan çok fazla olacaktır.,, 

Şundan anlaşıldığına göre 
bu tasarruf başka tasarruf ol
mut!.. 

Evkaf Kadrosu 
Bir Kısım Şub~ler An

karaya Naklediliyor 
Evkaf Umum MüdürlüğUnUn 

yeni kadrosundaki maaşlı me
murların miktarı (919) dur:,. Bu 
yekunda mlllga Diyanet ~leri 
memurları da dahildir. Kadroda 
bu adede yakın ücretli memur 
da vardır. 

İstanbul Vakıf Akarlar Mtı
dürii F abri, Vakıf Arazi MU dü
rü lbrabim Hilmi, Kuyudu Vak
fiye Mndıntı l:ızettin, Mülhak 
Vakıflar Müdürü Şefik, levazım 
Müdürü Sait Beyler bir kısım 
memurlarile beraber Ankara 
merkez kadrosuna alınmışlar
dır. Bu hafta iç.inde hareket 
edeceklerdir. Nakledilen bu 
dairelerin lıtanbuJa ait işleri 
burada birer mümeyyiz tara· 
fından idare olunacaktır. 

Vakıf Kayitleri Ta,tmyor 
lıtabulda (kuyudu vakfiye) 

mUdlirlliğü einrinde bulunan 
E-.kafa ait tarihi veıikalar ve 
kayitler bu hafta içinde 
nakledilecektir. 

Kahveciler Cemiyetinde 
Kahveciler Cemiyeti İdare 

Heyeti ile reisleri arasında 
ötedenberi devam eden ihtilaf 
alevli bir ıekle girdiği için 
idare Heyeti dün mfittefikan 
istifa etmişlerdir. 

LAieii camünin yamnda Evkafa ait bir taş han vardır ki, lfçi 

ve ameleye, oda, oda kiraya verilmektedir. Koskab birçok 

Rum ve Ermeniler bu handa yer kiralanııtlardır. Bu ailelerin 

çocuklan ve delikanJılan yer bulamamış gibi LAieli camünin 

önünü kendilerine spor meydanı ittihaz etmişler. Hergfin bir 

alay genç buraya toplanarak top oynarlarmış. Fakat mütemadi 

didişme ve top oynamanın neticesi şu olmuş ki camiin bir 

kısım duvarları yıkıhnıya, korkuluk den ilen trabzan ha.şiarı ve 

camları kırılmıya başlamış. O suretle ki camiin avlosu, bn 

haylazların elinde bir mezbeleye dönmüş. 

Cami hademeleri ve mezzinleri bu gençlere nasihatte bulun

muf, cami avlusundan başka yerde top ·oynayıp spor yapma

larını tavsiye etmişler. Fakat ıöz dinlememişler. Ayni zamanda 

bu delikanlıların elebaşısı vaziyetini takınan (F ofi) atlı bir Rum 

genci tehditlere başlamıı. Bir hafta evvel, yine bu yolda nasi

hat veren kayyumbaıı . Hüseyin Fehmi Ef. y& silAh çekmiş. 

Bu hadise, F oti ve arkadaşlarının Laleli camii müezzinlerine 

bir bela kesilmesine kafi gelmiştir. Her gün arkadaşlannı top

hr, mabede kasti varmış gibi avluda adeta at koştururlarmış. 

A~am Namazmda 
Bütün bunlar yetişmiyormut 

gibi evvelki akşam yanına 

(25-30) kadar genç toplamış. 
Akşam namazı kılınırken 

içeriye dalmış ve başta F oti 
olmak llzere sormuşlar: 

- Bize kim karıııyor ba
kalım? 

Namaz kılanlardan bir kıs
mı bir baskın var zannile ka
çışmışlar. Bir kısım cemaat 
kalmış. Kendilerini kaybetmit 
görünen bu adamlara nasihat 
etmek istemişler. Bu sırada 

elebaşı F oti baş kayyum F eh
mi Efen dinin oğlu Akif Beyi 
görmüş ve tabancasını çekere 
üzerine saldırmış. Fakat yeti
şenler tarafmda muhakkak bir 
ölümden kurtarılmıştır. 

Bugünkü Ma'.r 
Fener Ayntrahtla 

Karşılaşıyor 

Fener bahçe klübü, bugün 
Taksim atadyomunda L:ıypçiğli 
(Ayntraht) takımı ile karşıla
cakhr. Ayntarht cuma günü 
Ga!atasarayla yaptığı maçta 
(2-1) mağlüp oldu. F enerlile
rin de iyi bir netice a1mala
rım temenni ederiz. 

· F oti Yakalandı 
Bu sırada F oti camiden 

çıkmak istemiyor ve mDtema
diyen: 

- Her halde birini%i 6ldn
receğimf Diye bağrıyordu. 

Vak'ayı haber alan zabıta 
memurları, Fotiyi yakalamıştır. 

ıHakkında adli takibat yapıl
maktadır. 

Bu münasebetle kaydedelim 
ki, kendinde bir mallede kartı 
tecavüze cür'et ve küstahlığını 
gören ve bulan bu herif ve 
cürüm şerikleri şiddetle ceza
landırılmak lazımdır. Mümasil 
bir hadisenin Atina ve sair 

'\ıir şehirde cereyan etmesinin 
ne netice verebileceğini tahmin 
etmek güç değildir. Ehemmi

yetle nazarı dikkate vazediyoruz. 

Feci Ölüm 
Bir Arabacı Arabanın 
Allına Düşerek Ezildi 

Şileli 66 yaşlarında. Veli 
Ağa dün öküz arabasile Üs

küdara gelirken öküzler ürk

müş ve zavallı Veli Ağa ara

ba tekerlekleri altında kalarak 
ölm~ştilr. 

KUçiik Mehmet Pt- medre
ıeaiode 6 numarah odada 
oturan Hatice H. 18 yaıında 
ıenç ve çok güzel bir kadın
dtr. Fakat her nasılsa gebe 
kalmış ve bu günahım kapat
mak ıçın Küçük Aya
aofya medresesinde oturan 60 
yaşında Çorumlu Ayşe Melek 
Hanıma müracaat etmiştir. 
Ayşe Melek H. diplomasız, 
cahil bir ebedir \'e Hatice Ha
nıma tavuk tüyleri, çıra, nişadır 
ve şap vererek tarif etmiş: 

" Bunları münasip surette 
korsun. Derhal çocuk düşer " 
demiş. Hatice H. bunları mü
nasip surette yerleıtirmit ve 
işine gitmiş. Biraz sonra mUt
hiş bir kan boşanmış ve ııb
raplar arasında odaıma dön
müş ve sonra Gülhane hasta· 
nesine nakledilmiş. Yapılan 
bütiin tedabire rağmen hasta
nede ölmtiştür. Sahte ebe Ayşe 
H. da tevkif edilmiştir. 

Hayrat Hademesi 
Mayıs Maaşlarını El'an 

Alamadılar .. 
Hayrat hademesi henilz ma

yıs maaşlarını alamamışlardır. 
Bunlar maaşlarını şimdiye ka-
dar Müftülük Muhasibi Mes'ul
lliğünden alıyorlardı. Bir hazi
randan itibaren bu muha
siplik liiğvedilmiştir. Maliye 
Vekaleti Hayrat hademesinin 
mayıs maaşları için mayısın 

son günlerinde (40) bin lira 
göndermiş ve fakat muhasip-
lik henüz dağıtmıya vakit bu
l madan bir haziran gelmiş ve 
memuriyeti resmen bitmiş ol
duğu için bu para emanete 
alınmıştır. lstanbulda (2120) 
hayrat hademesi vardır. Bun
lar dün mayıs maaşı ıçıo 
Evkaf müdürlüğüne müracaat 
etmişler ve Ankaradan sorul
duğu cevabını almışlardır. 

Dini Müesseseler Memurları 
İstanbuldaki dini müessese 

müdürlUğü ve müftülük muhasibi 
mes'ullüğü bütün teşkilatile 
beraber bir hazirandan iti-
baren lağvedilmiş ve memur
lannm evkafa geçtiği bildiril-
miştir. Bu memurların akıbetini 
bugün Ankaradan gelecek olan 
evkaf kadrosu halledecektir. 

rlmiıe gelerek mekteplerde te 
tlpta bqlamıtlardır • 

DarUlbedayide 
Darülbedayi ıan'atklrları 

müddettenberi yaptıklan turne 
dün tehrlmi:ııe d6nmGılerdir. M 
e11eaenin mOdürliltüne belediy 
nio eski memurlarmdan Memd 
B. tayin olunmuıtur. 

Doktorlarm içtimaı 
Şehrimizdeki doktorlar 

toplanarak kazanç vergiıi mel 

lesini hararetle müzakere etıni 
Jer, neticede eaki vergi usulün 
ipkasını rica için Ankaraya 
heyet göndermiye karar veroıi 
)erdir. Ayni meaele üzerine ı• 
günü de avukatlar toplanacaktıt 

Ankarada Bir Kaza 
Maraş meb'uau Mitat ve fırıı 

meb'uıu Hamdi Beylerin bindi 
lerl otomobil dün Ankara 
operatör Şevket Beyin otornob 
line çarpmış, otomobiller basa 
uğramıı, fakat kimseye birf 
olmamışbr. 

Şoförlerin Talebi 
Şoförler taksi ücretlerin 

çoğaltılmasmı istemektedirler. 

Meclis Reisi 
Meclis Reisi Kazım Paşa 

gün Ankaradan fstanbula hare 
edecektir. 

Devlet Bankası MUdürU 
Devlet Bankası Umum 

dürlüğüne tayin edilen Sa 
hatün B. bugün Ankarad 
ıehrimize gelmiştir. 

inhisar Müdürleri 
Bütçe müzakeresinde ha 

bulunmak üzere Tütün ve Mii• 
rat lnbisarları Müdürleri yakı 
Ankaraya gideceklerdir. 

HilAliahmerin Yardımı 
HiJaliahmer Cemiyeti 

yagınurlardar_ı zarar gören A 
ya, Ceyhan, lzmir ve aair yer 
halkına para yardımanda bul 
muştur. 

Tıp F akUltesinde 
Tıp Fakültesi Mecliıi bu 

öğleden sonra toplanarak 
edilen muallim RHİill AD 
meaeleıini ırörüşecektir. 

Galatasaray Atletler· 
Galataaaray atletleri bu , 

tembe Buraaya giderek aan• 
ran kulübü atletlerile müsab 
lar yapacaklardır. 

Q.lll Bir Çocuk Bulund 
Usküdarda Toygar nıa 

lesinde bezlere sanlı ölü 
çocuk bulunmuştur. Polis 
çocuğu bırakanı aramakt 

1 Son Posta'nm Resimli Hik_ag_es_i_: __________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_an B. Ve Bir Münakaşa 
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Kimlerden 
Tasarruf 
Yapılıyor 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

M. ZEKER.iV A 
Maliye Vekilinin Fırka Gru

pu içimaında verdiği izahata 
göre Devlet bütçesinde maq
la'r yekunu muhtelif senelerde 
şu rakamlara baliğ olmuştur: 

(1926) da (54) milyon lira. 
Bunun (46) milyonu tediye 
edilmif, mütebakisi tasarruf 
olunmuştur. 

(1927) de (56) milyon lira. 
Bunun (50) milyonu tediye 
edilmiş, mütebakisi tasarruf 
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olunmuştur. •• il •• • 
(1928) de (56) milyon lira. 

Bunun (52) milyonu tediye 
edilmiş, mütebakisi tasarruf 
olunmuştur. 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
(1929) da (59) milyon lira. 

Qunun (54) milyonu tediye 
6dilmiş, mütebakısi tasarruf 
olunmuştur. 

(1930} da (65) milyon lira. 
Bu rakamlar gösteriyor ki, 

(1928) senesi ile (1930) senesi 
llrasanda maaşlarda on milyo
na yakm bir tezayüt vardır. 
Bu tezayüt Baremin tatbikın
dan doğmuştur. Barem ise 
daha ziyade yüksek maaş alan 
nıemurları müstefit etmi.ş, ve 

küçük memurların zararı
na olmuştur. 

* Yine Maliye Vekilinin Fırka 
Grupunda verdiği rakamlara 
göre Devlet bütçes!nden yük
sek maaş alanlarm yekiınu 
(47 4) kişidir. Bunlar beşinci 
dereceye kadar olan memur
lardır. 

Bu (47 4) memurun aldığı 
Para yekunu (2,400,000) lira
d r. Bu yekunu (474) memura 
lak~im e.ier .. ek adam başına 
(560) liı a maaş düşer. 

ıf-
Bu vaziyet ve bu rakamlar 

karştsında verilecek en doğru 
bnL.um, bütçede bu kabarık
hğı intaç eden sebepleri orta· 
dan kaldırmaktı. Madem ki 
tnaaşlar faslının kabarmasını 
intaç eden Baremin ta~hikı 
idi, o halde evveli Baremin 
ta.tbikım tehir etmek lazımge
lirdi. Bu suretle yüksek ma
aşı. memurlar Ye yapılan fazla 
~ınların önüne geçilmiş, kü· 
qçtık memurlar da mağdur 
•dilmemiş olurdu. 

Halbuki şimdi verilen ka
rtra göre bütçede bet on 
~ilyon lira tasarruf edebilmek 
lç.in, Baremden istifade eden 
llleıııurlara dokunulmıyacak 
•e küçük memurlardan birço
h açıkta bırakılacaktır. 

TASARRUF iŞi 
Fırka Niçin Kat'i Bir 

Karar Vermedi ? 

Gazi Hazretlerine Cezagirden 
* * * Bir İstida Gönderildi •.. 

Ankara, 14 ( H. M.) Ankara, 14 (H. M.) - Cezayirde y8§ıyan Seyit Abdülke-
Halk Fırkası geçen perıembe l'~llı Efendi isminde bir zabn oğlu Cezayir noteri tarafından 
günU mühim bir içtima akte-
derek memur maşlarmdan ya- ı zehirlenerek 6ldDrnlmilştil. Oğlunu kaybeden baba büytık bir 
pılacak tasarrufun ne şekilde teessnr içinde, Fransa Reisicumhuruna müracaat ederek kati
olması icabettiğinJ düşünmüş, • Jin idam edilmesini istemiş, fakat seri bir cevap alamayınca 
fakat bu hususta kat'i :, evvela lta!ya Başvek!li Mösyö (Musolini) ye, sonra da (Papa) ya 
karar vermeyi meclise bırak- birer telgraf çekerek hadiseyi anlatmış, Fırasız Reisicumhuru 

mış~ylendiğine göre Fırkanın nezdinde tavassutta bulunmalarını rica etmiştir. Fakat bittabi 

kat'i bir fikir izhar etmemesi, bu müracaatlar da cevapsız kalmıştır. 
verilecek karar infiali mucip Bunun üzerine Seyit Abdülkerim Efendi Gazi Hz. ne 
olursa bunun mes'uliyetini de bir ariza göndermiştir. 
meclise bırakmak arzusundan S 't Abdülk · Ef b · d G · H · Tü ki · 
d v 

1 
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meclisin, hükumet taraf· dan kurtardıgmı yazdıktan sonra llu cınayetın cezasız kalmaması 
izhar edilen arzuyu aynen ka- için evvell Fransız Adliyesi nezdinde, bilahare de ecnebi hü· 
bul etmesi çok muhtemeldir. kılmetJeri arasında yaptığı müracaatlara naklı kelam etmekte, 

Bütçe Encümeni şimdiki bu müraçaatların hiç birisinden netice çıkmadığını söylem~kte 
halde eJindeld kazanç, emlak b"h t TM k Miisl"' Al • • bü ·· v il ld .. ' . . , en ı aye ur ve uman a cmının en zug o ugu 
ve erazı, sayım ve saır vergı 

kanunlarının tetkikini bitir- için Gaziye müracaat ettiğini kaydetmektedir. 
mekle meşguldür. Bu iş ayın Gazi Hz. bu arizayı Başvekilete, Baıvekilet te Adliye Va-
yirmiı>ine kadar bitecek, Encü- kAletine göndermişlerdir. J 

men bundan sonra da 931 ·r-·•1:1--------
bütçesile meşgul olacaktır. Vefciller Cevap Verecek HariciyeMüsteşarma Ameliyat 

Anlaşıldığına göre memur 
maaşlarından tenzilat yapılmak Ankara, 14 ( H. M.) - Ankara, 14 (H.M.) - Hari-
fikri kabul edilmiyecektir. Maliye ve Hariciye Vekilleri, ciye Müsteşarı Numan Beye 

Geç Oldu .. 
Fakat Bazılarına Göre 

Temiz Oldu! 

Ankara, 14 (H.M.)- Nam
zetliği ilk intihapta değil, 

fakat kısmi intihapta konulmuı 

ve intihap edilmiş olan meb'us 
Ziyaettin Beyin tahlifi dlln 

yapıldı ve alkışlandı. Eski 
arkad~larJ, yeni meb'usun 

Kocaeli meb'usu Sırrı Beyin ameliyat yapıldı, iki kaburga 
kuponlar müzakeresinin inkı· kemiği alındı, sıhhati iyidir. 
taı ve Cenevre mllkilemeleri 
hakkında sorduğu suallere 

yarın Mecliste cevap vere· 
ceklerdir. 

Doktorlardan Vergi 
Ankara, 14 (H. M.) - Dok· 

tarlardan alınacak kazanç ver-
gisine ikametgah ve muayene~ 
hanelerinin kira ücretleri esaa 
tutulacaktır. 

Kars iş Bankası Şubesi 
Kars (Husuai) - İş Bankası 

tubesinin küşat resmi yapılmıt 

ve bu münasebetle bir de 
balo verilmiştir. 

Bir Sovyet Tatelbahiri Batt1.. 
Moskova, 13 (A. A) - Bir 

Sovyet tahtelbahiri Vladivos
tok limanında batmıştır. 

birer birer ellerini sıktılar, 
içlerinde : ( • 

ister 
• • • 

- Haydi hayırlısı, geç oldu 

amma temiz oldu, diyenler de 
vardı. 

ister inan, 
Bütün gün hükfımet 

inanma! Bu karar, zaten Haremden 
lllenınun olmayan küçük me
~llr sınıfını bir kat daha rnü
tessir ve mutazarrır edecektir. 
~ Karsta Gazi Heykeli 
t\.Iymetli Evrak. Kars, (Hususi) - Vilayet 

gazeteleri bütçede yapı· 
lacak tasarrufa rağmen 

açıkta kalacak memurla
rın dört bet yüzü geçmi
yeceğini yazıp duruyorlar. 

hizmet edenlerin de teka
üde 1;evklerinden vazge
çilmiştir. Memur maaşla· 
rında da tenzilat yapıl
:mıyacaktır.0 

~ıiçten Bazı Kimselerin konağmm karşısında hazırla· 
ue Malumatı İsteniyor n~n ~e_Ydana Gazi Hazretl~ri-

-- ' nan dıkılecek olan heykellerıne 
~0Bulgaristana satılan ve .. SON ait temel atılmıştır. 
~ ST A " nın nazarı dikkate 
~duğu kıymetli evrak mese
tqh ~akkında yapılmakta olan 
li itikat el'an neticelenmemiş· 
~ t, Bunun sebebi latan bul 
llti • 

lttat~ınde bulunan bazı zevatın 
lt.ı~~ltrnatına da müracaat edil· 
dı ltizumunun hasıl olması· 
~:.i Mes'uller yakında tesbit 
~11

1 tniı bulunacaklardır. Evra
'ti~ ~ulgaristandan iadesi me· 
~' •ı ile tahkik bevetinin ala-

~, . 

Komünistler Harekette 
Berlin 13, ( A. A) - Dün 

gece Cologne, Darmstald ve 

Kilde bir takım nümayişler 

yapılmıştır. Polis, Halkm aç

mış olduğu ateşe mukabele 

mecburiyetinde kalmışbr. Nil

mayişçilerden birisi ve bir po

lis memuru yaralanmıştır. Bir 

"Dahiliye, Jandarma 
Posta, Telgraf ve Emniyeti 
umumiye ile, Sıhhiye kad· 
ro!arında tebeddül imkanı 
görülmemiştir. Hariciye 
ve hariçteki memurlar 
kadrosu daraltılacak, buna 
mukabil merkezdeki me
murlar kadrosu genişleti· 
lecektir. Adliy, Nafia, Mil
li Müdafaa vekaletletle
rinde açıkta memur kal
mıyacaktır. Otuz sene 

Halbuki geçen sene 
(65) milyon lira tutan me· 
mur maaşları bu sene 
(59) milyon liraya indiril
miştir. Arada beş milyona 
yakın bir fark vardır. 

30 senelik memurlar 
tekaüde çıkarılmıyacağına 
maaşlarda tenzilat yapıl
rnıyacağına ve fakat (5) 
milyon lira tasarruf edile
ceğine göre, artık açıkta 

memur kalmıyacağı hak· 
kındaki teminata, 

ister inan, İster inanma l 

HARiCiYE VEKili 
Odasında Otururken 

Bir Kaza Atlatb 

Ankara, 14 (H.M.) - Bir
kaç gün evvel Hariciye Veki
linin odasında evrak hıfzına 
mahsus büyilk ve çok ağır bir 
kasa elli altmış hamal ile 
odadan çıkarılmışb. 

Bu hadiseden az sonra Ve
kilin odasının tavanının sıva
ları birdenbire çök.muş, fakat 
Vekile birşey olmamışbr. 

Kazanın kasa kaldırılırken 
husule gelen sarsıntmdan ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Dört Kişi Oldu 
Berlin, 13 (A.A ) - Sarre

bruck-Cologne seı·visini yap
makta olan bir tayyare ateş 

alarak bin metre irtifadan 
eski bir topçu kışlası üzerine 
dilşmüş, pilotu, makinisti ve 
iki yolcusu telef olmuştur. 

Çinde Sui Kast 
Nankin, t3 (A. A.) - Çin 

cümburiyeti harbiye nazırı bir 
sui kaste kurban gitmiştir. 

Mavnacılar 
Haklannın 
Verilmesini 

Tamamen 
İstiyorlar 

Mavnacılarla Liman Şirketi 

arasındaki ihtilaf dün yeni bir 

safhaya girmiştir. Esasen ihti
IAf maaş usulünün yevmiye-

ye çevrilmesinden çıkmıştı. 
Mavnacılar bu suretle ayda 

ancak on beş yevmiye alabile
ceklerini, anladıkları için şirke
ti protesto etmişlerdi. 

Liman Şirketi dün bir ta
mim neşretmiş ve ayda yirmi 

yevmiye vereceğini bildirmif· 
tir. Mavnacılar ise baklann-

dan biç birşey feda edemiye
ceklerini ya eskisi gibi maaş 
veya nizamname mucibince 
tazminat verilerek alakalarının 

kesilmesini söylemişlerdir. 

Un Kaçakçıhöı Hakkmda 
Birkaç gündUr ortaya atılan 

un kaçakçılığının şu suretle 

yapıldığı iddia edilmektedir: 
Malın kıymetinin ynzde alhsı 

nisbetinde muamele vergısı 
alındığına göre bir değirmen· 

den ihraç edilen un, kepek ve 
emsalinin kıymetinin noksan 
gösterilrnesile aradaki farktan 

istifade edilerek o nisbette 
muamele vergisi az verilmek-

~~~~~~~~~~~------------~--- -'"~ ~~~~~~~~~ 

sayfa 3 

ır Sözün Kısası 
Bir 
Müfettişin 

Al<lı ---·----- .. 
İzmirde bir maarif müfetti

şinin akil hastanesine kondu
ğunu biliyorsunuz; ve gine 
biliyorsunuz ki bu zabn akli 
melekelerinde hiçbir bozukluk 
yokmuş, bir maarif müfettişi 

olabilecek derece muhakemesi 

1 
yerinde imiş. 

Bu hadise bana hiç hayret 
vemediği için şimdiye kadar 
bahse lüzum görmedim. Çün
kü muhakemesi yerinde olan 
insanlar• tahammül edilen bir 
devirde değiliz. Doğru söyli
yenlerin safsatacı ve bozgun
cu, dürüst yaşayanlarm miskin 
ıve enayi, seciye sahibi olan
ların demode ve gülünç adde
dildikleri bir memlekette aklı 
başmda insanlara deli diyenler 
elbette ki bulunacaktır. 

Türkiyede akıllı insanlara 
değil, mutlak surette akla, 
zekaya zincir vurmak istiyen
ler de vardır. ÇünkD, budala· 
larla açık gözler arasındaki 
münasebeti teftiş eden zeki, 
birçok insanlara ağır geliyor; 
Bu çatık kaşlı ve müsamahasız 
müfettiş onların işlerini bozu
yor. 

Ben akla ve muhakemeye 
pıranga vurmak isteyinlere 
bir çare daha tavsiye edeyim: 
Maarif bütçesinden bir milyon 
lira daha kesilmesinin propa
gandasını yapsınlar. 

Tarihte 
Bir Cinnet 
Hikô.yest 

' 

Ankara, (Hususi)- (Aldığf
ml% bir varaka dır. ) Muğla 
Maarif Müfettişi Zeki Beyin 
mahalli Maarif Müdürü tara· 
fmdan "Mecnun" diye tımara· 
neye tıktmlması hadisesi eski 
ve tarihi bir vak'ayı habrlab
yor. Şimdi Afyon Karahisann
da berhayat bulunan Adanalı 

şair Ziya B. istipdat idaresini 
tenkit ediyormuş. Şairi jurnal 

etmişler. Hemen tutulup hma· 
raneye gönderilmi9. Aylarca 
kalmış. Bir gün bir fırsat 

bulmuş. Zamanın zaptiye nazı
rına milracaat etmiş ve şu 

kısa beyiti yollamış : 
Tlgı ıertlgi sek'-mız kırk yararken 

bir kalı, 

Biz dahl mecnun isek klmdlr cibanııı 
akili 

Zaptiye nazırı bu teskereyi 
ahr almaz şairi Afyonkarahi
sarına evkaf mildllrD tayin 
ettirmiştir. 

Tarihte daha birçok müşa
bihi misaller bulunabilecek 
olan bu Muğla hadisesi hak· 
kında Maarif Vekiletinin ka
rarını sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Almanya da 
Dahili Buhran Şiddetli 

Bir Hal Alıyor 

Berlin, 13 ( A. A. ) - Ber
tin aiyasi mahafilinde dahilt 
vaziyet hararetle münakaşa 
olunmaktadır. Ziraat grupunun 
kat'I vaziyeti bilinmek iste
nıyor. 

" Deutche T ageszeitueg ,, 
gazetesi diyor ki:"Reicstag fır
kaları reislerinin içtimaında, 
Reichstag'ın içtimaa daveti 
hususunda bir ekseriyet hıısul 
L •• 1---· -··L'----ı ..l~.X..:1.11-
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Kandilli 
Ocaklarındaki 

Müthiş İn/ ilô.k 
~ömür Arabaları Birer 
Mukavva Oyuncak Gibi 
Duvarlara Yapışmıştır .. 

(Bat tarafı birinci uyfamızda) 

almak için aynlan bir amele
nin hayati mucize kabi1inden 
kurtulmuştur. Müddeiumumi, ' 
hiikUmet tabibi ve maden mü
hendisleri kaza mahalline ye
ti~mişler ve alınan fenni ted
birlerle zavallı amelenin ceset
lerini kazadan ancak 24 saat 
sonra kurtarmak mümkün 
olmuştur. Kazanın ; elektrik 
cereyanile patlatılacak liğamla
rın, iptidai bir ahval olan adi 
fitille ateşlenmesinden vukua 
geldiği söyleniyor. Bu, doğru 
ise sekiz Türk ameleainin 
ölümüne, daha doğrusu ıekiz 
Türk ocağının sönmesine se
bep olanları kanunun müsa
maha ile karşılamıyacağı 

tabiidir. 

Olen Amele 
Kaza kurbanlarının iıimleri 

şunlardır: 

Bayburdun (Hart) kftyünden 
Hacı İsmail oğlu lbrahim, 
Şlikrli oğlu Aziz, SUrmenenin 
Gönegör köyünden imam 
Dursun oğlu Hüseyin, Lazant 
köyünden SakapulAt oğlu 
Harun ve ıaka Hasan oğlu 

Sait, Eyven köyünden topal 
Ali oğlu Abdurrahman ve 
Zingana köyünden Hafız Sü
leyman oğlu Sait, Kara Ahmet 
oğJu Yusuf Niyazi bu sonun
cunun hakiki adı Mustafa oğ
lu Hasandır. Fakat ocağa hü
viyetini sahte bir isimle kay· 
dettirmiştir. 

İki gün evvel feci bir tren 
kazası oldu. Mehmet isminde 
geç bir amele vagonlann a 1• 

tında parça, parça olarak car.. 
verdi, yaptığım tahkikattan 
anlaşıldığına göre kaza şu 

suretle vuku bulmuştur: 
"19,, numaralı lokomotifin 

çektiği tren gece yarısı Özül
ınez maden mevkiine geldi
ii sıralarda makascı lokomoti· 
fi yanlış bir yola çevirmiştir. 
F atat biraz sonra hatasını anla
dığından makası doğrultmuş bu 
suretle Jokomotif ve ona bağ
lı olan vagonlar ayrı, ayrı 

yollara girmişlerdir. Bu yan
lış manevra vagonları devir
miş, adeta, üstüste yıkmıştır. 

Vagonlardan birinin üzerinde 
bulunan üç kişiden ikisi hafif 
bir yara ile kurtulmuşlar fakat 
biri tam demiryolunun or
tasına düştüğünden parçalan
mıştır. 

Kmacık Tahribatı 
Adana, (Hususi) - Bağlara 

musallat olan Kınacık hasta
lığı ile ciddi surette müc:ıde

f eye başlandı. Mticadelenin iyi 
bir netice vermesini halk sa
bırsızhka beklemektedir. Aksi 
takdirde bu sene üzüm mah
.aulü çok bereketsiz olacaktır. 

SON ,Pl>STA Haziran 15 

TÜTÜN SİYASETİNDE HATA .~:::e;etHaberleri] 
ÜSTÜNE HATA YAPILIYOR ~:!:1:::sinin 
Çekoslovakya r.jiıl bizden J , 

her ıene iki milyon kilo ka
dar ttltün alır. Bu ıene de bu· 
nun için bir münakasa açb. 

Müddet 15 Temuzda bitecek· 
tir. Fakat Çeklerin bu ıene 
nekadar tütün alacağı henllz 

beHi değildir. Yalnız alınacak 
tütünlerin cinsleri illn edildi. 

Bu münakasa piyaHda ha
raretli bir ali.kaya sebep oldu 

ve azami 2 milyon kiloya 
mukabil tacirler tarafından 

17 milyon kilo kadar tlltnn 
teklif edildi. 

Halbuki bizim tahklkahmıza 
göre bugün piyasada Çeklerin 

istedikleri cinsten ancak 4 • ıi 
milyon okka tütün vardır. 

Meseli Çe~lere ( 930 ) mahsu
lünden bir milyon kilo Hendek 
tutünU teklif edilmittir. Fakat 

Tlltlfn tarlasında tllttl11 tıırtı o• mrı•gene•I 
geçen ıene Hendekte ( 700 ) katte ( 300 ) bin kilo Hendek 
bin kilo tfttftn lıtihıal edilmit" ttlttlnO vardır. 
tir ki bunun da ( 200 ) bin lzmir, . lzmlt . •• Samaun 
kilosu flra, ( 200 ) bin lilloau mahsulleri iç.in de birkaç miıli 
Tlitiln loblun tardın do aabo teklifler yapılmıtbr. Teklif 
alındıtına Köre bugtln hald- aahiplerinden bir kıamı inhisar 

J 
ldareıln• fiivenmltler ve nn
muneferini idareden almıılar
dır. lnhiar idaresi bunlara 
birer vesika vermiştir. Şundan 
anlqılıyor kf ayni mal inhisar 
idaresine güvenilmek •uretile 
birkaç kişi tarafından teklif 
edilmiıtir. Bu hareket ise pi
yasada pek fena tesir yapmıı
br. Bu vaziyette tütün lnhiu
rına da mes,uliyet yüklemek 
llzım gelir. 

Çünkü tufeyli geçinen bazı 
komisyoncular bundan istifa 
de etmek yoluna sapmışlardır. 

Diğer taraftan inhisar ida
resinin stok Uitftnlerini gizli 
tutması d!l yanlış telakkı edil
mektedir. 

· Halbuki Yunan Tütün Ofisi, 
Yunan t6tlln mevcudunu ta
cirlerine gU.nll güPi.ine haber 
vermektedir. 

SON Y AGMURLARIN VERDIGI ZARAR 

Ankaradan gelen haberler Anadolunun hemen her tara- ı verdik. Bu tafıillt arasında, yağmurun Ankarada ıel istilas •.. .ı 
fında yağmur yağdığını, bazı mıntak.alarda bu yüzden ekinlerin: 1 rebep olduğunu, y enişehir kısmının sular altında kaldığını 
çok zarar gördüğünü bildirmektedir. Biz, dnn ve evvelki güolCfll yazdık. Yukarki resimler Ankaranın sular tarafından istila 

ntishalarımızda bu hususta muhabirimizden aldığımız tafsillti edilen bir kısmile, yine suların yıktığı evleri gösteriyor. 

Bir Doktordaki 32 Bin 
Lira · Hala Tahsil 

Edilmemiş •. 
Edirne, ( Hususi ) - Bele· 

diyenin Halk Fırkasının eski 
mutemedi doktor Bahattin 
Beyden 32 hin lira alacağı 
vardır. Fakat bu para seneler- · 
denberi tahsil edilmemiştir. 
Vak tile bu yüzden mülkiye 
müfetttişleri tahkikat yapmışlar 
ve belediye azasını mes'ul bile 
etmişlerdi. 

Bir Kadm Boğuldu 
Zonguldak, ( Hususi )- Zaf· 

ranbolunun Bostan köyünden 
sarı Osmanın kızı 50 yaşlann· 
da Havva Hanım çay kenarın· 
da odun toplarken kendini 
sele kapbrarak boğulmuştur. 

Zavallının cesedi Yenice ırma· 
ğında bulunmuştur. 

lzmir Belediyesi Dava Açıyor · 
lzmir, ( Hususi) - Burada 

Mezbahayı idare eden şirket 
et fiatlerinin pahalı olmasının 

sebepleri hakkında bir tavzih 
neşretmiştir. Belediye bu tav
zihteki bir fıkrayı kendisine 
hakaret talakki ettiğinden 
şirket hakkında dava açmıya 

karar vermiştir. 

Çeşme Ilıcaları 
Çeşme, ( Hususi )-Buradaki 

ılıcalar İktısat V ekaletioin 
gösterdiği lüzum üzerine bir 
Fen heyeti tarafından tetkik 
edilmektedir. 

Tren Tenezzühleri 
Balıkesir, ( Hususi) - İzmir 

Kasaba Demiryolları idaresi 
önümüzdeki cuma günü için 
Balıkesir ile Bandırma arasında 
bir tenezzüh tertip etmiştir. 

lzmirde Elektrik 

S Bi K . ı u·· o ı lzmir, ( Husuai ) - Elektrilı 
Onra o- arısı e vey gw unu fiatleri için yeni hazırlanan 

ücret tarif esinin tatbik edil· Kavgadan 
ğazlaşan A k d 1 V Ahı Ak mesi için İktısat VekilefinİO r a aş ar•• uran a SJZee ·tebliği beklenmektedir. Bıı 

------ tebliğ geldiği takdirde fiatlet 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Abbası Kovuyorlar 
Arkadaşları, herkes kendi 

parasını versin, demişler. Agop 
bunu kabul etmemiş ve bağır· 
mış: 

- Abbas buradan çıkacak. 
Abbas meyhaneyi terketmiş, 

fakat beş dakika sonra tekrar 
gelmiş ve: 

- Agop dışarı çık ta gö-
rüşelim demiş, fakat muhatabı 
aldırmamış. 

Meyhane Kapanıyor 
Gece saat on birde meyha

nenin kapanma zamanı gelmi,. 
Ahbaplar ayrılmış, Baron, 
Agobun koluna girmiş. Vezir 
hanının önüne gelince : 

manzarayı görmemek için (Bat tarafı 1 inci aayfada) 1 te bulunuyorsun.,, Ne ıöyliye- bir miktar ucuzlıyacakbr. 
sokağa sapbm. bir senede bir gün bile gül- ceğimi şaşırmıştım. Okuma Ogrenenler 
l~kembeci Musa Ne Diyor medim.FÔteki kocamdan olan - Evvelki akşam ana, oğul İzmir, (Hususi) - Harf iokl" 
T oğlum uat 0 zaman üç yaıın- işten döndilk. Evde kocamla 
Hadise işkembeci dükkanı- d K 1ibının başlangıcından bugüJJ1 

mn biraz ilerisinde olduğu da i i: v. ~c~m evini geçindi- aramızda bir kavga başladı. kadar lzmir Maarif ınıntak•' 
için işkembeci Musa pencere- remedıgı ıçın ben de Fuatla Fuat aramıza girdi ve bizi sında 42 bin kiti yeni harflet" 
den sahneyi seyrediyormuş. beraber rejide çalışıyordum. barıştırdı. Faka kocamda bu den imtihan edilmiş ve kendi" 
O da şöyle anlatıyor= Fakat Hayriden ç~kmediğ~m akşam bir başkalık vardı. Çok lerine şehadetname verilmiıtlt• 

kalmıyordu. Para dıye benım korkuyordum. Gece hiç uyu-
- Abbasın elinde pırıl pı- 1 d p Cev·ı.z Kadar Dolu 

d gırtlağıma sarı ıyor u. aram madım. Gece saat Uçe doğru 
rıl parlıyan birşey var ı: Ev- 1 d v •• 1 d•v• . Hayrabolu, (Hususı~) - 5oıı o ma ıgını soy e ıgım zaman kocam kalktı, ekmek bıçağını 
vela Agobun karnına sapladı, d b f l t krf yagw morlar esnasında burııY' 
sonra çıkardı. Bu sırada ben a ana ena şey er e ı alarak Fuadın yatağına doğru "'dt 

ediyordu. Ondan olan üç ço- •itti. Ben derhal yataktj:ln fır- ceviz bliyükllijünde dolu yag ' 
korktum gözlerimi kapadım. eı tl" 

cuğumun hatırı için kocamın ladım ve Hayrinin üstüne ahi- Bu yüzden bazı köylerde 111 
Sonra Agop geldi, bizim dü- b'"tü . ti . k ti hı'm hasarat oldu. u n ezıye erme a anıyor- mak istedin 
kanın önüne dUştU. s 

Abbas Rol Yapıyor dum. on zamanlarda oğlum Fakat alçak herif ekmek Kon yada Spor 1 ·rill 
Agop yere dUştlikten sonra Fuadı kıskanmıya ve onu tv- bıçağını oğluma üç dört defa Konya, (Hususi) - zJ!ll ı 

den kov0mamı teklif et~iye sapladı. Sonra da bana döne- Altınordu klübü futbol takıJIJ 
halk toplanmış, bekçi ve po- başladı. ç glln evvel oglum k d' . d b ki d ayın 00 sekizinde buraya ge", 
lis gelmiş, yaralı ile meşgul Fuat geceyarısı işinden gel- ~ ... re 

1 terım ~n ıça l'al ı. lecek gençlerimizle müsııb' 
iken aradan (10) dakika geç- di üru tüye omşu ar ve po ıs er . 

Ta- meden Abbas gözlerini uğuş- ~
1 

••Anne, okadar çalışıyo- yetişti ve kocamı yakaladılar. kalar yapacaktır. ._./ 
so· turarak, uykudan kalkmış gibi rum üstüme bir elbise ala- Bu sırada bana şöyle bağırdı: miz de orada bulunuyotdıJ• 

- Git Agop yat, ıen işçi
sin yarın erken kalkacaksın J 
demiş ve ayrılmış. 

Agop hana ~itmemiş, 
vukpazarmdaki işkembeci 
kağına sapmış. hidise mahalline gelmiş. madım. Para biriktirelim de u - İkiniz de ucuz kurtul- Agop Abbası görünce : d , 

- Vah arkadaşım seni kim bana bir elbise al.,, Dedi. dunuz. Fakat ben mahpustan - İşte beni vuran bu ıt~ 
vurdu? Demiş. Kocam hunu işitmiş. Ertesi çıktıktan tonra sizi kıtır kıtır dUn otomobille gezdik, parıa~ef 

Abba' bu sırada ~gobun ~nü· Polis üphe üzerine Uzerini giin bana alçakça bir iftirada keseceğim ! " da ben verdim. demİJ ve 
ne çıkmış. Bu hadıseyi goren 1 A v l · dl h 

Ağız Kavgası 
Evvelce ortadan kaybolan 

kahveci Kamil Bey şöyle an· aramış ve g<Srenler de Abba- bulundu: na ve ogu şım asta· dakika sonra da ölmUştfir. 

1 
d 1 . ··- Sen oğlunla münasebet- nede tedavi ediliyorlar. Abb N o· or 

Asılsız Bir Haber ıatıyor: ım vur uğunu söy eyınce tev- as e ıy 0,_ 
- Abbas Agoba sokularak kif edilmiş, fakat Abbas inkir rahpaıa hastanesine nakledil- vap etmişlerdir. Arapkirli Abbas dUn ·~it'I 

Bir şikayet Uzerine Adliye birçok k. Ufilrlerde~ sonra.: ediyor. harririmize şunları söyleıJJJŞ ...ı. 
Sö ı b k l b miş ve kendisine derhal eme- Agop kendisini Abhasın rw 

İlamat Şubesi ile Tabibi Adli- - ye .a a ım enı neye - Ben akıamdanberi yatı- ıı·yat yapılarak bagv ırsakları vurdugv unu söylc.ni•, şahı'tler - Ben kumar oyP1~, .... ı' ld b kovdun? Dedı. Agop ta küfür- . . . "' ~ ı .. .. 
likte tahkikat yapı ığını azı lerin daha galizlarile mukabele yordum, ıımdl giirliltll Uzerıne dikilmiştir. HAdiaeye vazıyet de bu ifadeyi teyit etmişlerdır. Geçenlerde Agobun ~ .. O ıa" 
gazeteler yazdılar. Öğrendiği- ediyordu. Bu ıırada Abbas kalktım, diyor. eden müddei umumi muavini Saat ( 10) da muvacehe için nt aldım. Bana muğber. 0 ~' 

----~-~~-h~~~~~~~~~~~~~a~ku~m~UL!i~u~~~-~B~~~k~a~m~ı~n~d~a~n~v~e_B~ç~a~r~k~a:·LK~i~m~il~~T~~~ilbffikm~ Mbuh~m~ ~~Wd~ ~ ~m e~~~~~-
,..._~uı.ce..~--..ıw.ı.....J.itıL.~~~~a!!_~b~ir-...!m~uh~a~r~rl~r~l-~t~h~e.e._!ak~r~a~b~a~sı~d~ır~.-~-~__J 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Alpulluda Bira içmenin Şartı 
Alpulludan ,. Arif ,, lmzuUe 

taJle bir mektup aldıkı 

Miaaflr ••len hir arkacl&fl•la 
~pulluda yeni açılaa ( Roclop ) 
lolıutuın~ sfttllr. Şeker fabrtlİa
llıaın lll.ei lntatlle mqrul olmak 
'1ere retirllen birtakım Alman 
llaaele ve uttabatılar oturmUf 
~ra içiyorlardı. Yemek arasında 
birer bira da biz içmek iatedJk. 
au arzumuzu ıaraona aöyledik, 
" aonra masamızın Dzerine birer 
b.rdak bira retirildl. Fakat 
lrkasından da lokantanın müate
tiri gelerek dedi ki: 

- Şeker tirketl Almanlardan 
b.tka hlç kimseye bira aatma• 
llaanu11 emretmittir. Binaenaleyh 
'teremlyecetim. Alrablacle "e bira 
bardaklarını alı9 rötOrdl. Utra· 
"'tımız mabcultlyetin derecesbal 
\arife hacet yoktur. Fakat bu 
laıOnasebetle ıu aual hatırıma 

l~liyorı 

AlpuJlu lokaatuında bira içmek 
l~n Alman ofmak mı lbımdır? 

Hakh Bir Arzu 

SON POSTA 

Dünyada Neler Olııgor? 

lngilterede Amele Ve Liberal Fır· 
aklarının Y apbğı ittihat Bozuluyor 

Alau7Ma klylerl dolqarak klJ 
çoçDldaruua dlflelial tedut ed• •• 
torlar, .. nu. allteluınlk ..,.,.. 
ltlr ·~· plaprlar. Bu atelJe•• 
elektrik, ...ıı, Mf1ak R, laer tllırll 

&.Taaa Tardaro 

SaJfa 5 

• 

'I Kadın Ve Kalp işleri 1 

Fuhuş Kanunu insana 
Göre Değişir Mi? 
V aktile zabıtanm Ye halkın 

Mı blljtlk vazifelerinden biri 
bukınlar yapmak, evlerde 
p li buluımalan meydana çı· 
karmakb. Mahalle , fertler 
&zerindeki içtimai kontrolünü 
bu vasıta ile icra ediyordu. 

Bu usul iptidai bir ıeydi 
VataDflann şahsi hayatına ka
nımak hakkı bir cemaatin 
kendinde görmeai ve bunu 
tatbika kalkmaaı ancak qiret· 
lerde ıörillen tcylerdendir. 
Medeni bir memlekette bir 
erkekle göriiştüi'l için bir kızın 
tel'in edildiii, evi basıldığı 
Yaki değildir. 

Son çıkan fuhutla mücadele 
kanunu bu iptidai Adetlere 
bir netice verdi. Ev baskınlan 
menedildi. Zabıtanın bu kabil 
hususi işlere mOdahaleıi kaldı· 
nldı. Otellere giden kadın 

çenberle •aralıyor. içtimaiyat m~ 
teha11ılarana göre gençlik kendi 
ihtiyacını tabii ,ekilde ve •er• 
beıtce temin edemezse ya birbir
lerile gayra ahllki münasebatta 
bulunmaya veya dimağ kuvvetini 
sıf ara indiren yeni rençlij'i mah· 
veden iıtimna illetine giriftar 
oluyor. Eski devir çoktan kapan• 
mıtbr. Bugünün gençlerine her 
Şey açıkça izah edilmiyerek yine 
kaş göz işaretlP.rile veya cebirle 
serbestiyet ih1il edilirse pek 
büyük bir günah işlenmiş olur. 
Kavanini mevcudeye göre yirmi 
beş yaşandan evvel evlenmek 
mümkün değil, nişanla iken kuzu 

olan kızlarımız evlenince erkeğinin 
başına bir ejder kesiliyorlar. Bu
l'iln velenen bir ay ıonra ayrıl
mıya can atıyor. Birçok kimseler 
daha bafta1ında mahkeme kararile 
ayrılmıılar. Birçokları da alnımı• 
zan yazııı diye mücadele etmekte 
diter kıımı iıe tazminat Ye na• 
faka derdinden mahkemeye mü
racaat edemiyorlar. " 

Haliçte sabahları Eyilpten &a
~ket eden vapurlarda aaat doku-
'- kadar admet ve avdet on lkJ 
b..çuk kurut oldutu halde k.CSp· 
•iden hareket edenler e1klal l'ibl 
bırakalmıthr. Bu ten:ıdlit amele· 

' ve erkeklerin hnviyetini sor
mak IUzumuna ihtiyaç olmadığı 
bildirildi. 

Bu genç tikiyetinde belki 
ifrata vanyor. Fakat kanunun 
muhtelif semtlerde, muhtelif 
İnsanlara karşı başka bqka 
şekillerde tatbiki her halde 
doğru olmasa gerektir. 

lain latifadeai için yapılmıt lae 
l<.6prilden de SGtlilce ve civarına 
binlerce amele ve müıtahdemln 
liclip reliyor. Bunların da bu 
latktan istifade etmeleri lizımdw. 

Amerlkada haatanede dojan çoculdan 
annelerine temUm ederken 7aalıtlılı: 7ap
mamıt olmak için Gltrariyole ıtıill• 

kannlarından markalıyorlar. 

Almanyada ameliyatı lcr ettlrmiyea bUtUn hastahklan au ile tedaYl edl1orlar. 

Mezbaha damga memuru 
Muhittin 

Avam Kamarası 
Dagılıyor !vlu? ı

Almanyada ~Kiliseler 
Gürültüler ' :!Kapanıyor 

Berlin, 13 (A. A.) - DUn J Vatican, 15 ( A. A ) -
Bir PIAn Meselesi 

Geçende Ayvalık belediye
alnin (16000) liraya bir l~ar 
))l&ıu yapbrdıiından bahset
llıiştik. Ayvahk Belediye Reis· 
-tinden aldığımız tezkerede 
~er Belediyenin bir tehir plinı 
)lpbrmıya mecbur olduğu ve 
~e pllnın da (31 ~ liraya 
)lpıldıiı yazılmaktadır. 

~-----=========-===s=-======= 
Yeni Neşriyat 

Maznunun Sorgusu 
Geçen sene Adliye VekAleti 

t...afından Ankarada Ankara 
lftıkuk Mektebinde Ağırceza 
~nddeiumumilerine verilen 
f\ lltslardan Vasfi Raşit Beyin 
"tta Muhakeme usulleri kanu· 
"1nun tatbikat ve ( sakkine ) 
~r vermiş oldukları (8) dersi 
~llkere Ankara Hukuk Mekte-
. tarafından tabi ve neşredil

-.1ftir. 

'<ine Vasfi Raşit Beyin 
~ı.nunun sorgusuna ait güzel 
(:_üdü intişar etmiştir. 

'Tefrikamız: No 2 

Londra, 12 (A.A) - Hilkü
meti iktidar mevkiinde tutan 
işçi - Liberal ittifakı filen bo
zulmuş bulunmaktadır. Libe
raller yeni emlik vergisi aley· 
hinde bulunarak kanunun ta· 
dili hakkında bir takrir ver
miılerdir. 

M. Snouden bu tadili kabul 
etmemekte ve hükümet bu 
bapta mü1&adatta bulunduğ'u 
takdirde istifa edeceğini söy· 
lemektedir. Diğer taraftan li· 
beraller de istedikleri tadilin 
esasında kat'iyyen müsamaha 
göstermek niyetinde değildir. 

Parlamento mehafilinin bü
yilk bir kısmı Parlemento fes
hini memnuniyetle derpif et· 
mektedir. Nazırlar ise bunu 
daha az bir istekle telikki 
ediyorlar. 

27000 Mektep 
Madrit, 13 ( A.A ) - M. 

Domingo gazetecilere beyana
tında, dünkü kabine içtimaın
da 27000 mektebin ihdasına 
ait emirnamenin esas itibarile 
tasvip olunduğunu söylemiştir. 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

[Franıızcıı. Hlının 200,000 ıncl tab'ından tarcUme edllmittlr.J 

~ ....._ Madam Oy .. un şikAyete ı 
~· tni, hiç hakkı yoktur. Onlar 
' değildirler. Bu adam onun 
~~ ilıı değildir? Dostudur. Ne 
~~ lrlıt öyle ise? İnsan dostları
~ dostlarını da ayartmazsa iş 

1\ kalırmı bize? .. 
0 rniser yine homurdandı: 

~Susunuz, dedi, siz terbiyeli 
\tnasını bilmez misiniz? Hem 
~~ hm Oy... Bana yazıyorki 
~ •ata imişsiniz, kocasına 
\e'lık aşılamışsmız, muaye· 

iönderileceksiniz . 

Küstahlık insana pahalıya 
mal olur, Matmazel, hele in
san bir sermayeden başka bir 
ıey değilse. 

Küstah kızın yerini alan ka· 
dın bir anne idi ( iki çocuklu 
ve kocasız) . 

Komiser onu paylamadan 
isticvap etti. ( iki çocuğu olan 
bir kadın nasıl paylanır ?) Ha
kiki bir sefaleti d .. ha fazla 
aeyretmemek için, bu kadını 

hemen aerbest bırakb Ye i~ni 
çekti. 

1 ki Malaga piskoposu Cebelitta-
Kasselde bazı kanşık ı ar rıkta kalmayı tercih etmiıtir. 
vuku bulmuş · ve 3 kişi ölmijş- Piskopusun verdiği maliimata 

tür. nazaran kilise aleyhindeki nü-
Berlin, 13 (A. A) - Dün mayiıler esnasın da mezkftr şe

Brenes'de yapılan ntimayitler birde 40 ve kendi ruhani mın
eanasında 12 polis memum taltasında da ı 2 kilise yakılmııtır 
ve birçok nümayiıçi yaralan· Çif!lin Nüfusu 
mıttır. Artıyor 

ispanyada Nankin, 12 (A.A)- Sanayi 
nezaretinin istatistiklerine na-

- Grev Baş/ad· zaran Çin'in nüfusu 474 mil-
Kartejena, 13 ( A.A ) yon ·418 bin kişiye baliğtir. 

Bütün tersane ame!esi bugi\n Bir Gemi Yangım 
grev 'yapmıya karar vermiştir. Rangoon, 12 (A. A.) - U· 
Limandaki bütün işler durmuş- manda demirli bulunan Cbina· 
tur. Mıntakanın mesai murah· \'İn isimli İngiliz vapurunda 
hası uzlaşma komitesi tarafın- sebebi henüz anlaşılamıyan bir 

yangın çıkmış ve ateş ancak bir 
dan yapılan müdahaleler akim ıaat sonra söndürülebilmiftir. 6 
kalmıştır. rıhtım amelesi ve 6 yerli yara-
Yunan Ve Bulgar lanarak hastaneye kaldırılmııtır. 

Hudut ihtilafı 
Atina, 12 ( A.A) - Sidere· 

kastro mıntakasında hududu 
çizen Viştritza, nehri, şiddetli 
yağmurlar neticesinde mecra· 
ımı değiştirmit ve Yunan 
arazisinden bir kısmını Bulga· 
ristan arazisinde bırakmıştrı. 

Oondan sonra vesika daire
aine gönderilen kaşerlenmişler, 
evrak1 milsbiteıi olmadığı için 
tahkikata havale edilen ecnebi 
kadınları ve saire •.. 

Bütün bu fahişe namzetle· 
rini üç sınıfa ayırmak mi\m· 
ktindür: 

1 - T erkedilmiş anne - &er· 
mayeler. Bunlardan en çok ye· 
tiştiren memleket " Beritanya,,
dır, ciddi ve dindar Britanya. 
Ana'ne ve adat sertleıtikçe, SU· 

kut eden kız ailesinin yanına 
d6nmektep korkuyor. Bir ka· 

dan yapayalnız, erkeksiı, mea
leksiz, parasız, mesnetaiz ne 
yapar? Fuhuş. 

2 - Boıa.ıımıt , kociları ta
rafuaclu terkedilmlt kadmlar. 

TAKViM 
Gün 30 15- Haziran-931 Hızır 40 

t.rabt 

28 ·Muharrem· ISSO -vakıt-eı.an1-vaaatl 

GUneş 08.46 , 4.28 
Öğle 4.32 12.14 
ikindi 18.33 16.IS 

Rumi 
2. Haziran 1347 

vakıt•eaanl·•aıı.tt1 

Aktamlt2.-ı 19,42 
Y ahı 'l.03121. 4S 
imsak , 6.25 2 08 

Bir kadm yapayalnız, erkeksiz, 
mesleksiz, parasız, mesnetsiz ne 
yapar? Fuhuş. 

3 - Pariste yaıamak istiyen 
taşralı kadınlar. Onlarıda çeken 
Fuhştur. 

Bu hikayeleri duymak, ya· 
famaktan daha hazindir; be
nim için o kadmların hiıset· 
tiklerinden daha hazindir. Bazı 
taliler dııardan ve uzaktan 

daha dehtetli , görünüyorlar. 
Fakat içerden ve esnaıında 

bakılırsa berıey tabii. Bu ka
dınlar için sermaye olmak, 

benim için ıftnde yirmi bir 
aaat yazı yazmak kadar tabii 
ıeliyor. Biberin içinde yafıyan 

bir kurt, biberden daha lez-
1etli bir yemiı olmadıiım ıan-

Fakat dün Büyükadada E. M. 
rumuzile bir gençten uzun bir 
mektup aldım. Bu kanunun tatbik 
teklinden tikiyet ediyor. Bu uzun 
•ektubun bazı parçalarını nak· 
lediyorum: 

" Hükimet fuhuıla mücadele 
talimatname.ini vücuda retlrdi. 
Bu kanuna göre adabı umumiye 
ye riayel ıartile herke. iiteditl 
fibi ıerbe.t gezer, her kadın iı· 

tedlği erkeği her erkekte iıtedij"i 
kadını evine alır. Oteller deftere 
kayıt tartile aynı tekilde hareket 
edebilirlermif. 

Geçenlerde bir arkadaıım 
Kadıköyllnde hususi bir balodan 
•ece 1aat ikide çıkmıf. Muhibbe· 
ıile otele gitmiye mecbur kalmıı. 
Otelci fuhutla mücadele kanu-
nundan bahıederek bunları kabul 
etmemif. Y enl gelen merkea me
murunun otel defterine kırmızı 

kalemle yazdığı ıekiz on aatırını 

okutmuş. Hu emre göre kadınlı 

erkekli çiftlerin otele alınmamuı 
akai takdirde takibab kanuniyede 
bulunulacatı yazılı imiş. Geri 
d4'nmiye mecbur olmuılar. Aynı 

riln yine bir arkadaıım Beyoğlu· 
nun lüka otellerinden birinde 
klraladıta dairede bil& ıorgu ıual 
muhebbesile beraber balo yorgun• 
lu~unu çıkarmışlar. Hayret degil 
mi? Kanun ayna kanun, fakat 
muhite ıöre tefıiri de değişiyor. 

ünrinlcr için mesele yok gayet 
kalay ve baait. Orta halli ve fa· 
kir ıençler için iae vaziyet çok 
elimdir. 

" Fuhuş talimatnamesi ahki
anna göre Beyoğlunun birçdk 
•tk evleri kapanıyor oteller çift
teri almıyor. Kırlarda i11e jandar
ma veya poliı katılarına dikiliyor 
velhuıl gençlik her yerden demir 

oeder. Dostoissky ve Tolsto"i, 
yazı masalarının başında, fu
buıtan hiçbir fey anlamamış

lardır. 

Muhayyile her türlü mih· 
netlerimizin anasıdır. Kederi 
tahayyiil ediniz : Kederlenirsi· 
niz. Geçmiş bir kederi düşü· 

nünilz: Tekrar kederlenirsiniz. 
Fakat kederli bir hadise es-

nasında hareket halinde bu-
lunursunuz. Kederi düşünmiye 

ve ıstırap çekmiye vaktiniz 
yoktur. Hareket hissi iptal 

yalnız bu ve.ile ile bu rene• 
bir iki söz •Öylemek isterim. 
Adabı umumiyeye riayet şartile 

de ol1a, bu kabil gayri metru 
müna1ebetlere bir cemiyetin 
mü1&maha ile bakması biraz güç
tür. Ne gençlerimizin cinai terbi· 
yeıi, ne de büyüklerimizin bu 
huauıtaki noktai naı.arları henüz 
bu mü:1asebetJeri müsamaha ile 
telakki edilecek dereceye var
mamıftır. 

Her genç yatadıjı muhiti, bu
lundutu cemiyeti dütünmiye ve 
nuara dikkate almıya mecburdur. 

hanımteyze 

DÖRDÜNCÜ 
ATRON KUPON 

No.3 
Ga:ı:etl"miı.de l'elecek pufembe 

&"llnü çıkacak Patronu bedava al· 
mak lıtiyoraanız1 bu kuponu keıip 
Hklay)nız v• pel'fembeye kadar 
çıkacak kupoi\lan toplayımı.. Pıot
ronlanmıı.daa pek .. emnun ola
cak11aa:ı.. 

P atroftlar nl"şredildlklerl gUn
den itibaren İ.tanbul karlleriml:ı. 
b'r hafta, ta,ra karilnimlı. on 
gUn içinde kuponlanıu gönder
melid irler. Bu mUıldet geçtikten 
sonra kuponlar kabul edilmez. 

Anketimiz 
Birkaç gündenberi illn et

tiğimiz anketimize gelen ce
vaplan pek yakında neşre bat• 
lıyacatız. Siz de bu ankete İf

tirak etmek iıtiyorsanız şu su
allerimize cevap veriniz. Kızlara 

acruyoruz: Erkek olmak ister mi
siniz? Niçin? .. Erkeklere aoruyo
ruz: Kadın olmak iater miıiniz? 
Niçin? .. 

vardır : Şuursuzluğun güzel 
bir payı. 

Şuursuzluk ! şuursuzluk ! işte 
küçük fahişelerin kokaini. 

iKiNCi BAP 
Gizli evleri işletenler asayiş 

memurlarından çok daha ka· 
badırlar. Onlar aşkı cep saati 
gibi Ayar ederler. Usulün ve 
nizamın bekçjleridirler. Zabı
taya karşı daima nizamperver
dirler. 

Hele namus! Fahişeler ve 
sermayeler arasında bu kelime 

eder. Fakat sonra, kendi ken- pek itibardadır. Ben iki ser· 
dinize ıorarsınız : "Bütün bu maye arasında cereyanına şa-
itkenceleri çeken ben miidim ? hit olduğum şu renkli müna· 
Naaıl dayandım ?,, Fakat doğ- ) kaşayı ömrüm oldukça unuta .. 
ruıu, dayanırsınız. Her kede· ı mıyacağım. 
rin kendine söre bir kokaini (Arkaaa " 



6 Sayfa SON POSTA 

Almanların İranda Aleyhimizde Çalışmaları İçin Muhakkak 
Atiye Ait Gizli Bir Düşünceleri Olmak Lazımdı Ve Emellerinin 

'

Tahakkuku İçin İki Milleti Düşman Yapmıya Lüzum Görüyorlardı 
_ Y AZANı M. KAZIM 

- 4 - l etmek istedim. köyü bizi aırf sllnni oldup-
Sokakta halktan iki kiti ile muz için sevmiyordu. 

Ertesi akşam bir Tilrk kCS- konuıuyordum, bahis açılmıştı: Hakikat aşikardı: 
yt\ne vardık. Karanlık hennz _ İtittim ve inanmadım. Türk zabiti bu mezhep ib-
ç&kmemittl. Fırsattan istifade l o-.Jm. Siz Tlirluünüz. bir tilinnm doğurduğu kine kur-

leadnenrekar~ .. ınrdave btıı:~~:akdo•l:~bakm- f Ttırk ubitini ıehit etmiş hb~n. gıd·tmiıtli. Alkma~~ard~ aleby-
QO - ...,. olam•ısanızl ımız e ça a.şma ıçın yıne u 

ve gördilm ki halk tamamile Hiç çekinmeden, kullandık- mezhep ihtilafının hazırladıj1 
Türkçe konuımaktadır ve miiıı• lan kelimenin ağırhğını tabfi- mllaait muhitten iatifade edi-
hasıran halı ticaretile met- fe IOz&ım ıörmeden: yorlardı. Fakat müttefikimiz 

guldür. _ Bize ~yle TürkOn lüzu- olmalarına rağmen neden b"Gy· 
imalathanelerden birini geı· le ha ket dı·yorlardı? 

mu yoktu. Cevabını verdiler. re e 
dim: Müstatil şeklinde uzun _ Neden? Dedim. Muhakkak, atiye ait pli 
bir oda tasavvur ediniı:, bu Bu bir düşünceleri vardı ve emel-
odanın dört kenanna mümkün Omuzlarını silktiler. lerinin tahakkuk edebilmesi 

adamlardan fazla malumat t olduğu kadar sık halı teıgabı için Türkiye ile ranın yekdl-
k almıya imkln yoktu. aynldım. I diziniz. Tezgahların önüne Ut: bakı.kat ğerine düşman o!malanna n-

F akat biraz sonra veya erkek birer çocuk otur· zum görüyorlardı. 
Heget azasından Hintlli anlqıJdı: 

tunuz. Burasını ıiz de görmüı Bereketul lah Efıendi Köy do yalnız bir ıece ge-
olursunuz. Acemler, Tllrk k6ylerlne çirdik ve erteıi sabah erken-

Saionun orta yerindo usta- köyünden olduklanna da ftit- vanncaya kadar memleketle- den ( Sultanabat) ın yolunu 
başı vardır. Dokunmakta olan miştim. Hazır vak'a mahalindo rioin her tarafına sünnilik-şiilik tuttuk. Defterimde bu kUçllk 
halının modelini elinde tutar bulunurken hakikati tatmin lhtilAn sokmuşlardı. Ve Türk seyahat esnasında herhangi 
ve yilksek sesle talimat verir. bir vak'a kayıtlı değildir. 
Çocuklar bu talimatı tekrar "SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası Yalnız herhangi bir taarruza 
ederler ve mekikleri işletirler. N k v hedef olmak endişesile bUyOk 

Ben seyahatin bu ilk kısmı 2 o Lira a it e yolu bıraktığımızı, gUzerklhtan 
esn:ısmda geçtiğim memleket uzakta sapa bir yoldan gittl-

ha {kında az çok malumat al· • Dag""' 
1 
ıyoruz ğimizi pek iyi hatırlıyorum. 

ıruya çalışırken, bir taraftan da ıye (Mabadı yarına) 
Almanların 1ranileri Türkiye 

aleyhinde tahrik etmek için 0 ·0 .. nyayı Kı.mler ı·d Ed. Romanyada 
istinat ettikleri sebeplerin ne are ıyor. 
olabileceğini araşbnyordum. Kırıl Ve Kırahça Arasm-

(Kasrı şirin) de iken bir va- M E L L O N daki lhtilAf 
tandaşım bana kara bir haber 
vermişti: 

- Acemler tayyare zabit
lerimizden İsmail Hakkı Beyi 
şehit ettiler, demişti ve Ker
manşahta Türkiye aleyhinde 
yükselen galeyanın bu ıaha
detten sonra başladığmı an
mıştı. 

Niçin ve neden ? Bakınız 

anlatayım: lsmail Hakkı B. 
şehit dUşllnce Ermenileri aley
himizde tahrik etmek istiycn
Jer bu fırsattan istifade et
mişler: 

- Türk zabitinin llzerinde 
renkli kalemlerle iıaret edi
len bir lran haritası bulun
du ve bu haritadan Türk or
dusunun Acem toprağını işgal 
etmek anusunda olduğu anla
flldı.,, şeklinde bir efsane uy
durmuşlar, kulaktan kulağa 
yaymışlar .. 

Ben bu bikAyeyi dinlediğim 
zaman Tayyareci lsmail Hakki 
Beyi şehit edenlerin • timdi 
lam· ni hatıra defterimde bir 
t ürln bulamadığım - bu TOrk 

MellJn Amerika Mallye 
Nnzırıdır. Amerikada mali 

işlerdeki ihtisası ile tanın• 

mışbr. Şimdiki hnkömetten 

evvelki hükumet içinde de 
Maliye Nazırı idi. Seneler
denberi Amerikanın Maliye-
sini idare etmektedir. 

Büttln dünyanın mali ha· 
yatı, Amerikan maliyeaine 
bağlı olduğu için, Amerika 

Maliye Nazırının blitiln cihan 

illerindeki nüfuzu çok bil· 
yllkttır. 

Nitekim Mellon timdi 
Avrupaya gelmek üzeredir. 

Avrupada cihan malt vui· 

yetini yakından takip ede

cektir. 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

hakkında henüz acemi idim. 

ING1LIZLERIN YAKIN ŞARKTA Bu teklifimle parayl, V nln 
C den alıp W augbe verdiil ve 
blltnn istlhb:ırattaa waugh 
mllıtefit olduğu halde h•kikatl 
halde bntUn itleri bahriye tu· 
besinin idare ettiği bir teıkilib 
altüst etmeyi kastedebilece· 
ğimi zannetmiyordum. Halbuki 
bu anlaşamamazlığın tabii bir 
neticesi olarak bir snrn para, 
vakit ve emek heba oluyor 
ve· hiçbir faide hAsıl olmuyordu. 

C SUS TE KILATI 
- Yazan: Makenzie -

- Bana kalırsa işleri oldu-
ğu gibi bırakmak muvafık 
olur. 

- Ben de zaten vaziyeti 
tebdil etmenizi istemiyorum kil 
Dedim. İstediğim şey, düşman 
casuslarının barekiitı ve ka
çakçılar hakkında toplanacak 
malumatın bana veyahut 
Selise gönderilmesinden ibaret. 
Zaten parayı siz buluyorsa· 
nuz. Onun için aizce yapılacak 
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şey. bu gibi malümatm biıe 
gönderilmesi Waughe söyle
mektir. Başka birşey istemiyo• 
ruz kil 

V nin inadı tutmuştu. Mü
nakaşa etmek istemiyordu. 

- Meselenin bahri kısmına 
müdahale etmek istemem de
dim yal Dedi. Ve münakaşaya 
nihayet verdi. 

Ben ozamanlar şubeler ara
sınd•ki salahiyetlerin tevazUnO 

lngiltere sefaretinin ticaret 
şubesi, Yunanistana ithali ve
yahut Yunanislandan ihraç 
edilecek eşya için mUsaade 
vermek saliihiyet ve mes'uliye
tini yüklenmişti. Bu itibarla da 
bidemab umumtyeye ait bir 
mUeaseae halini aldıiı için 

Btikreı, 12 (A.A.) - Prea
ıu Helene'nln hbıl olan bir 
uzlaşma oeticesinde memalild 
ecnebiyeye gideceği hakkın
daki haberler Te bu uzlqma 
etrafında verilen tafıilit Ra· 
dor ajuuı tarafından tekzJp 
olunmaktadır. Prenses Helene 
buglln Bükreıte bulunmak• 
tadır. 

Bir Banker 
londrada Hapse 

Mahkum Edildi 
Millno, 13 ( A.A. ) - Lo• 

drada Hatry meseleıile alaka· 
dar olduğu tebeyyün eden 
banker Gialdini bet ıene hapse 
mahkum olmuştur. 

ÜSKÜDAR 
HA LE •inemaaında 
AFiFE SUZAN 

Milmeuillerl: 
Villi Friç, Lilyan Haney 

Duhuliye 10 Kuru,tur 

tahsisatı mestureden istifade 
etmemesi icap ediyordu. Gerçi 
ticaret atqeainiıı kendine göre 
bir entellicenıi, yani iıtihbarat 
ıubeal bulunmasına itiraz eden 
yoktu. Halt& böyle bir teıld
)ltı bulunmasına liizum bile 
vardı. Fakat Adalardaki btı
tUn istihbarat işlerini kontrol 
•e idare etmesi manasızdı. 
Zaten ataşekommersiyal bu 
bapta bir teşkillt yapmıya 
bile teşebbüı ve gayret bile 
etmemiş, memurların maaşla
rını kendisi verdiği halde bun
ların mahallindeki en bUyllk 
bahriye zabitine tlbi bulun
malarına da itiraz etmemioti. 
Binaenaleyh benim teklifimde, 
ataıekommcrsiyalin elindeki 
bir aalihiye i almak bile mev• 

Haziran 15 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Re11mlnlıi blıe gönderlraenlı e!H 

tnblnt!nW .SyliyebUfrlı. Fakat bunum 

için gönderilecek resimler lyt n tabn 

poıda çıkmıı olma11 llixımdır. Taki 

1Dilteha .. ıaımıa mütaleası•da bata7a 
dil meala. 

Tablatlerfııl anlamak lıı:ere blae 

nalm gönderen karllerlaıbı hakkında 

mütehass1ıımııı:ın mlltaleuuu apf11d 

aatırJ&rda okuyablllralalı c 

* R. A. Hanım: lyt kalpli 
aamimt ve 11v-

aaldır. Takdir 
vo te•eccnhe 
dfı Tardır, ça· 
buk kırılır Ye 
barqır, kin 
tutmaı, maddi 

endişelerle ha
reket etmek
ten ziyade his 
Ye hayaline u 

gun bir tarzda tesadüfler~ 

tabi olur. .. 
P11rtn EJ.: Admklr Ye 

ç lı~kandır, ha-
-.,,--~~ yabnı kazan-

mak iç.in ger
gin ve ablgan 
olur. Hüsnü 
muameleden 
hoşlanır, kıa-

~li!tJlıı· men inatçıdır. 
Sözlerini esir-
gemez, riya ve 
tabasbusu be-
ceremez. .. 

Meolflt Riza Efendi· 

Dftıtıncell Ye 
hasistir. gllrDl· 

tUcü kavgacı 

değildir. Çabuk 

mtıteeulr olur. 

Arkadqlan 

hakkında aa• 
mimi olmak 
ltter. 

• 
Yaa/ Zlga B. Hazımklr 

ve oliundur. 
Mihnet ve me
ıakkate, fela
ket ve cefaya 
tahammül ve 
sabır göster
mek ister, hop
pahktan haz
zetmez. Doğ

ruluğu ve cid

diyeti sever. 

. \rkadatlarmm Jcrtlerini din
ler ve samimi bir muhatap 
olur. 

zubahiı olamazdı. Selles ile 
benim istediğim şey, bahriye 
iıtihbarabnın gevşek tarafları
nı birbirine eklemekten ibaretti. 

Fakat bu baptaki mntcad
dlt gayret ve teşebblislerimiı 
hiçbir netice vermedi. Filha
kika birisi profesiyonel, diğeri 
de amatör bir kimıe taraf&n
dan idare edilen iki teşkilatın 

teşriki mesai etmesine, yan 
yana çalışmaeına mUsaade 

etmek doğru değildir. Çünkü 
profeaiyonel bir memur için 

en mühim mesele mevkiinl 
tarsin etmek ve terfi etmektir. 
Halbuki amatör bir memur bu 
kayıtlardan azade<lir; her tUrlO 
tehlikeyi göze alabilir, mafevk
lerinl a-Ucendirir ve an'ana•I 

M. Nurettin beg: Hass~ 
ve naziktir. ~ 
ve intizamı se
ver, elbise ve 
eşyasına itina' 
eder. Fikri me
saiye mOtevak
kıl ve aı yo
rucu itlerden 
hu duyar. Ka
dın Ye ,.,.g1 
meaa.Uini ihı- 1 
etmez. 

* Nıırettln bagı Samimi .. 
huuhr. r· 
ameleainde 
zile ve habr
tinu olmak 
iater. Kararla
nnda kı.amen 
aculdOr, eğlen
ceyi ve h111 • · 
menuları il' 
mal etmez. F ·· 
altında kaim. 
mukabele eder. .. 

Salamon Ef.: Zeki ve c•'" 
lışkandır. 
kayı alayı se
ver. Menfaat-

lerini israf vo 
ihmal etmez. 
Hayatını ka
zanmak husu
sunda girgin, 

ablgan, gllrlll
tUcU ve patır- ~~idi~ 
tıcıdır. 

* 
Hakkı bey: Sakin ve ur 

saldır. Mi 
deleye, gfü .... -
tüye Te kav
gaya mütevak
kıf işlere giriş
mez, her§eye 
müdahale et
mek iıtemez. 

Şıklığı ve te
mizliği se\' · 

Menfaatle r . • ıı 
yalnız nefsine hasretmez . 

Tiyatro 

ALKAZAR - Serseri Kıral 

ALEMDAR - Öldüren adana 

A S R f - intikam Benimdir 

ARTiSTiK - Unutmıyan kadııa 
f.TUV AL - Kadı:ı Rr&uau 

ELHAMRA - Bir tango lütfen , 
EKLER - Yul\l\n Tiyatro T1'Ui"' 
FRANSIZ - Yunaa Opereti 
GLORYA - Son ninni 

M A J l K - Top aıc,lcrl altınd• 
MF.LEK - Gel evlı"nclim 

MiLLi - A,k geceleri 
FllRAH - Natlt B. ltıınsill 

OPERA - f-tluya giiı.eli 
ŞIK - Serseri Kıra!~ 

·f b" 
her tnrlU usullere mubah 

1 
bİ' 

reket edebilir. Profesiyorıe 
memur bunu yapamaz. ,ı' 

Diğer taraftan •"?n~ 
memurun da 6nünde b~~ 
müşküller peyda olur. 

1 
~( 

bevvel bütün profesiyone .,fi 
murlar onun aleyhinde, 'b~ 
muarızıdır. Bunlar bir• ~V 
lurlaştağı halde, yaba~cı o~~ 
amatör görünce birJeşıPdıtl-'' 
parça parça etmiye bnıır 1'~j,IC 
Selis le aramızda hiç '~; 1"' 
yoktu. Kıskanç tabia.~f11 ·l 
adam olsaydı belki bePdı~•~ 
lancı bahriyclilik w:.ıııi~ ~, 
gUcenirdi. F aknt l ~eti" Jr 
umumi muharebeyi ·ıı ıe11 
kavgalaşacak bir keını ) 
ki etmiyorduk. k•,. .,,ı 

(Ar 
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'1lizde Heyecanlı Bir Macera ... ı __ B_u_.;::g=-u_··n_u_··n_~_e_s_J_le_l_e_rı,_·n_d_e_n __ ı 
nguldak Memurları Kuruçeşme Halkı 

lümden Kurtuldular.. Davayı Kazanıyor 
aya Çıkan Mektupçunun ·İlk 
~i Toprağı Öpmek Oldu Fen Heyeti De Davacılara Yerden 

Göğe kabar Hak Verdi 
l'-t tarafı 1 inci 1ayfada ) 

•e aatlam. Kuvvetli bir 
nin ı6rnkledlği tekne 

durgun ıulan lzeriade 
~le yolla kayıyor. 
Glc:uıar p6r Def• alqam 
~ hazırlıyorlar. Fakat 
~1'lclu çıktıktan aonra ı&

or ki deniz ıerincedir Ye 
aallanmıya koyulmuş-

Ayni zamanda 16k yllzil .,.. . 
Korknnç Bir Gece 
~ sık parlıyan ıimşekler 

gUrUltüleri, ve nihayet 
bir karanlık içinde sıkın

bir yolculuk başlamışbr. 
bunlar yetiımiyormUf 

Boğazdan ayrıldıktan ya-
laat sonra da ortalığı git

artan bir kesafetle kalın 

ıis tabaksı lcaplamııbr. 

öyle kesif bir hale gel-
. ki, beş metre ilersinl 
Qıek imkanı kalmamış ve 
bundan so~raki yolculuk 

~orku ve heyecan dolu bir 
,Ya girmiştir. Hava 

0

gitti_k: 
tıddetli; beş kulaç ılerıını 

iyen inatçı sis artmak
. Bütün bunlara ilAveten 

kaptan bu vollarm acemisi 
llııyor. Motörde bulunanlar 
Git üste biriken, aksilikle
katmerleştirdiği bir korku 
heyecan içinde akibetlerin-
endişe ile bahsederlerken 

f' lorün kaptanı karaya vur-
ihtimalini gidermek için 

eni sağa kırmış ve denize 
lbıştır. 

Omer Kaptan 
"'1unduğu mevkiden esaean 
heli bulunan kaptan, mll-
batın: . 

lı 'b" - Kara görmüyoruz,, gı ı 
arı üzerine denize biraz 
açılmak için bir manevra 

l yapmıştır. Bu sırada 

. ar sahibi, rüzgirm sey· 
değiştirmesinden, kap
yanlış bir hareketle mo
geri çevirmesinden fÜp-

llıniş ve baş tarafa koşarak 
tetkike başlamışhr. Bu 

tıfuklan tarassut ederken 
ılarında ince ve siyah bir 
· belirmiştir. Bunun ne 
~ ğı düşünülürken bir ge

temin etmiş: 

Siyah Çizgi 

~
....., Rüzgir böyle havalarda 
'h bir bulut gibi görünür. 

lllftzde bora var. 
~~at görülen siyah çizgi, 
~~aldıkça kalınlatmış ve 

}JI' ~ lc:lime halinde görünmiye 
ı"if ~hr. 

~ ~ ıırada tiddetli bir f İm-
tll_ ~~ çakllllf. İşte bu ıimşek 

1 ~ ~"'tGrdekilerin bayahnı kurta-
i~ "-ıciki bir mucize olmuştur. 
~( 
~ "l'e/rikamız : No. 56 

Şlmıek aydmhğının nar.arlara 
bir an için ıerdlji ıey çok 
mahuftur. 

Siyah bir bulut ktımeai 1&· 

nılan ıey, kara parçaııdır. 
Ve motar artan denizlerin 
yardımile ok gibi bir sür'atle 
yalçın bir kayanın üzerine 
koımaktadır. 

MUthi' Tehlike 
Motar aabibi bu korkunç 

vaziyet kartunnda hiç itidalini 
bozmadan dilmene ablmıı ve 

göz açıp kapayacak kadar kı
ıa bir zamanda, artık herkesin 
aakınılması muhal müsademe
yi görmemek için gözlerini 
yumduğu bir ıırada çok mahi
rane bir dümen darbesile mo
törU kayayı sıyırarak çevirme
miye muvaffak olmuştur. 

Bu hAdise üzerine yolcular
da maneviyat fena halde sar-
sılmışhr. Esasen deniz de bü
tUn tiddetile azmışbr. Baıtan 
kıçtan saldıran dağ gibi dal
galar, motörfi bir ceviz kabu
ğu gibi sallamıştır, her taraf
tan içeriye su dolmuştur. 

Bunun üzerine motörde 
müthiı bir korkunun doğurdu-
panik başgöstermlş, boranın 
keskin ıslıklarına, haşin dalıa
lann sağır gürültüsline kanşan 
istimdat sedaları gecenin zifiri 
karanlığı içinde yUkselmiye 
başlamıştır. . 

Yükselen Feryatlar 
Mektupçu Bey: 
- Yeri, göğü yararan AI-

lahım.. Beni evlAdıma bağışla!. 
Diye haykırıyor, bir zat yav
rusunun ismini anıyor, diğer 
biri abretile meşgul; dualar 
okuyup etrafına öflüyor, içle
rinden biri tellş ve heyecanla 
haykırıyor: 

- Can kurtaranları indire
lim arkadaşlar, can kurt~ral.arı!. 

Gecenin korkunç zulmetınde 
bu facia cereyan ederken, 
•• tfhamcı Hasan ağabey " ar
kadaşlarını teselli ediyor. Ni
hayet gemide bulunan eski bir 
pusla ile motörün iıtikameti 

düzeltilerek Zonguldak limanı
na ancak sabaha karşı geline
biliyor. Her saatte binbir ölüm 
tehlikesi saklı yolculuktan son
ra karaya ayak basan yolcula-

J rın bu andaki halleri çok ha
\ zindir. 

Karaya Basınca .. 
içlerinden Mektupçu Bey, 

toprağa adımını basar, basmaz 
kendini yüzükoyun yere atmış 
ve dudaklarını taşlara değdi
rirken bu mubatarah yolculu
ğun bütün kibuılannı taşıyan 
bir sesle: 

- Ah bu karatoprakf to
zuna kurban olayım .. 

Ahmet 

o~ --=----------------

~ KUC~KTAR HUCAÖA 

( e., tarafı 1 inci Jayfada ) 

Belediye Fen Heyeti Reisi 
Ziya, Evkaf Mllhendislerinden 
f aruki ye mutabauıs Sam 
Beylerin teıkil ettikleri bu he

yetin raporu gerek Kuruçeşmc 
halkının iddialarına, gerekse 
bizim neşdyatımıza tamamen 
ve yerden göğe kadar hak 
edrecek mahiyettedir. 

Kuruçeşmeli Salih Beyin, 
kendi evinin karıııındaki bir 

arsayı kömOr deposu olarak 
kullanan Sovyet ticaret mil· 

messilliği aleyhine açbğı dava
ya ait olan bu fen heyeti ra
porunda şu cümleler vardır: 

"Klimür deposunun karşı
ıında bulunan ev tamamen 

gezilerek her tarafında kömür 
tozlarına tesadüf edilmiştir. 
Binanın resanet ve metanetine 
zarar vermiyen bu tozların 

yağlı boyaların kirlenip bozul
masına sebep olduğu ve bina
dan istifade edilmesine mini 
teıkil ettiği ve netice itibarile 
binanın kıymetine de tesir 
ettigi görülmiiştilr. 

Ancak binanın ozur ve 
ayıbı tamamen miiddeialey· 

be ait depodan mümbais ol
mayıp bunda diğer depoların 

Uzun of 

da teairi bulunduğu mubak
kakbr. Bu urann yftzde yet
mışının Sovyet deposundan 

yiizde otuzunun da diğer de
polardan ileri geldigi anlqıl

mıştu." 

Raporda bundan sonra kö
mür tozlannm harap ettiği 

bu evin ayda (35} lira kiradan 

mahrum kaldığı da kaydedil
mektedir. 

Diğer taraftan bu raporda 

en mühim nokta olarak fU 

cihete de işaret edilmektedir. 
.. Esaslı tedbir olarak kö-

mür depolarının mevkilerinin 

dikkatli surette tayin ve tes
biti tahmil ve tahliye için de 

son fenni terakkiyata g6rc 
vesait istimali ve tesisat vücu
da getirilmesi . ., 

Çok açık ve sarih bir 
ff ade taşıyan ıu fen rapo-

ru, bizim neşrlyatımızın doğru
luğunu, ve bilhassa lüzumunu 

en kuvvetli delillerle ispat et· 
miş oluyor. Ayni zamanda de

poların pek iptidai olduğu 

fenni ıartları kat'iyyen haiz ol
madığı da meydana çıkmıı 

oluyor. Öyleyse daha ne 
bekleleniyor? 

Tutuldu 
---- - ---

Bulgar Hakimlerini Öldüren Haydut 
fstanbula Gelip Kaçmış 

Şumnu civarında, tahkikat 1 Ozaman, bikimin cesedi 
yapmaya giden Bulgarista: :ıerin~e şö!l~ b~r yafta yapq-
nın ( Slevijevo ) mabkemeaı tınldıgı gorülmUştü: 
reisile iki azasını feci şekilde "Uzunof çetesine kal'fl ıe-
öldüren Bulgaristanh meşhur lenlerin akıbeti budur.,, 
çeteci ( Uzunof }, Marsilyada (Uzunof) un 8 mayıata 1.
Franaız zabıtası tarafından ya- tanbuldan Franıız bandınlı 
kalanmıtbr. ( Tadla) vapuruna bindiji 

Vak'a birkaç sene evvele -ye İstanbul Bulgar konıoloaa
aittir. O zaman Bulgar :ıabıta- neainden aahte paeaport aldıjı 
sı, bütün faaliyetine rağmen anlaşılmıştır. 
bu çete efradını ve reisini ya-

kalıyamamııtı. Fakat son za- Sovyet Konsoloshanesinde 
manda Marailyaya gittiğini ha
ber alarak Fransız Emniyeti 
Umumiyesini haberdar etmiş, 
bir müfettiş göndermiştir. Bu 
suretle ( Uzunof ) un ( Boris 
Kostof ) sahte ismilc gittiği 
tahakkuk etmiştir . . 

Rus Sovyet Ticaret Heyeti 
Reisi Möıyö 1. Teodorovski 

tarafından dün saat on beşte 

Sovyel Konsoloshanesinde mat
buat mümessil ve mensupları
na bir çay ziyafeti verilmiştir. 

K 1 Z L E 
P A R K ve P L A J 1 

Bu aktam HiKMET Rl7.A H~NIM ve DARÜTTALIM HEYETi 
caı, danı, varyete. fstanbuldan Salacığa 16.50, 17.50, 19.30 Sala
cıktan istnnbul ve Befikta~a 21.39, 22.30, 23.30. Bunlardan bq
ka her saat Üaküdara vapur ve Üıküdardan ye Kadıköyinden 
otobüa vardır. 

Fahir tekrar ıcülmiye l. a'"
ladı: 

- Bu aağnaktır, timdi ge
çer, merak etmeyin, korkula
cak biç birfey yok. 

Nermin yine ellerini yüzOne 
kapıyordu. 

F uhir onu himaye etmek 
iıter gibi dolgun dolpn ku
cakladı. 

ıt~ 
~-,, ., SERVER BEDi 

1 

Nermin mırıldandı: 
- BurUJ tepe. 
- Evet? 

Belki ıuurumuz tehlikeli an
larda zlf a utradığı için hay
vani duygularımız gemi uıya 
alıyorlar. Y abut Nermin H. 

.;ı~ 
11 11 
·~P 

~ıfr 

lt.~tl'llıin tereddüt ediyordu. 
~n korktu. Bu kerevet 
~ e bir veremliye yatak 
·~"ini görmiiş olabilirdi. 
~ • Nerminin dllfünceaini . 
' Bta ev dart aeneduberi 

boı. Her gün buraya bol bol 
g{lneı girer. Korkmayın! dedi. 

Oturdular. Nermin titriyordu. 

- Çok yftkıek. 
- Ne olur? 
- Y ıldınm yüksekleri ara• 

mu mı? . 
Pencereden uzaklara dilşen Fahir bir daha galdü: 
yıldırımların kesik çizgilerini - Yok canım ef enc!im , 
gördükçe ellerile yllzilnii kapı- ı yok... Aman ne ı&zel manza-
yordu. ra, bakın, bakm ••• 

gibi yaşlıca bir adamın kolla
nnda göztl açılan bir kıs, 
Fahir gibi genç, zeki ve zarif 
bir insana karıı fazla zayıftır, 
yahut ıudur, budur, falandır, 
Jillndır ela kendini buakb. 

Sayfa 7 

HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Ragıp Şevki 

OROSPU çocuGu 
r Pollı karakolu.. konıleer maHıın

daclır.. aktam oluyor.. dıf&nda bir 
kadın çıj'lıfı Ye birkaç pollırlD kalın 
bajn9maları.. kapı açılar.. iki poUıln 
ortaıında bir kadıa JBrillGr.. ılyah ve 
eıkl bir çar9af riymiftlr- yhl NpHn, 
rBzleri dlSnmllftlli. J 

Komiser - Ne o ? • yine 
ne oldu? 

Birinci poliı - Beyefendi. 
Bu kadımn muhite verdiği 
zararlar bini aştı. Bunun bir 
icabına bakınız .. 

Komiser - Ne olmuş, anlat 
bakalım da ? .. 

ikinci polis - Efendim, bu 
kadın ötendenberi semtte fena 
tanınmıştır, biliyorsunuz. •. 

Kadın - Fakat. .. 
ikinci polis - Suı... ( Ko

misere) bu akfam yangın ye-
rinde devriye geziyorduk. Bu 
kadının kucağında bir çocuk 
vardı. Takip ettik. Çocuğu kuyu
ya atmak isterken yakaladık. 

Komiser - (hnyretle) ne?. 
Birinci polis - Hakikat 

efendim .. 
Komiser - (kadına) Demek 

bu namussuzluğu da yapıyor
sun ha?. Kimindi o çocuk? .. 

Kadın - (Düşecek gibi sal
lanır.. Elile masanın kenarma 
tutunur.. Boğazı kupkurudur. 
Nefes nefese) Benim çocuğum .. 

Komiser ve polisler -
(hayretle} Senin mi?. 

Kadm - Evet benim çocu
ğumdu.. Piçti. Fakat o yine 
benim kanamla büyüdü.. Onu 
öldürmek istedim. Y asatma
mak istedim. Of çatlıyaca~m. 
bitkinim komiser Bey. Olü 
gibiyim.. Müsaade edinde şu 
iskemleye oturayım .. 

Komiser - Otur, otur .. 
(polislere) Bizi yalnız bırakınız. 

(Polisler çıkarlar.) 
Komiser - Seni dinliyorum. 
Kadın - Beş sene evvel 

kocam zatilrreden öldü. Bir 
annem wardı. Onu da bir sene 
sonra kaybettim. Hayatta yap 
yalnız kalmııbm. Kimsem yo
ktu. Şaşırdım. Ekmek istiyor
dum. Bunu bana kim verecek
ti? bk zamanlar mahallede ça
maşıra filin giderdim. Genç
tim, rUzeldim. Her gittiğim 
ev ikinci defa beni kabul et
miyordu. Bilmiyorum. kabahat 
bende miydi 1 EYin erkek
leri · ya Dattime hücum 
eder, yahut ta beni bqka bir 
yere ça~rlar, randevu almak 
isterlerdi. ilk anlar bfttlln kuv
vetimle namusumu müdafaa 
ettim. Fakat ekmeksiz yafan
mıyordu. Artık kimse beni 
çamaşır için çağırmaz olmuştu. 
Mahallede ismimi fena teleffu
za baıladılar. Bir gece üç 
gtınlilk açlığın başıma vurduğu 
sersemlikle beylıuştum. Nasıl 
oldu? Bilmiyorum. Müthiş bir 
çığhka olduğum yere yakıl-

mıştım. Gözlerimi açlığım za
man yanımda genç komşumu 
g6rd0m. lık ağzımdan çıkan 
kelime : ( ekmek ) oldu. Bu 
ekmek namusum mukabilinde 
kursağıma girmişti. Genç de
likanlının metresi olmuştum. 
Beni başka bir eve götürdii. 
Yedirdi, içirdi, giydirdi. 

Garpten "aliminilt,, yemek
leri aldığımız ~bi allminiU 
miinuebetleri de aldık. hıa
netlerin ve cimi rezaletlerin 
çoiu merd1Yen bqlarında ve 
kapı aralannda kolayca ya-
pılıyor. A...m imi Nermin 
bunu hluetmiyor değildi? Hem 
Nadireden Ye bedriyeden az 

konferana mı dhıledi? Ona btl
tOn muhiti, blitiln f6rd0ğtı 
ıeyler, tahta perdeler ve ıi
nema illnlan bile: 

(Arka11 Yar) 

T aliin biltnn fenalıklarının 
eksik olmıyacağını biliyordum. 
Ve nitekim üç ay sonra delikan
lıyı tqraya tayın ettiler. Gitti. 
Ve ben yine yapyalnız, ldnwesiı, 
evsiz, çabm kaldım. Hayatın 
o sert rtlzgArı beni sokak ça
murlarında ıllrükleye sürilkle-
ye bir paçavraya çevirmifti. 
Gün geçtikçe biraz daha au
kut ediyor, biraz daha orospu 
oluyor, bitiyordum. Cemiyetin 
kara damgası alnıma btıyllk 
bir )eke halınde yayılmıştı. 
Kaç defa bu pis lekeden kur
tulmak istedim, kaç defa 
günlerce aç kalarak sab
retmiye, Allahın büyün ina
yetini · beklemiyo çalıştım. 
Fakat olmiyordu. Ôlemiyor
dum.. irademin hayabma 
verdiği bliyük kuvvet dti
fÜncelcrimi darma dağın edi
yordu. içki.. Sabahlara kadar 
beni dünya kaygulannda uzak
laştınyor, içiyorum; mütema
diyen ve her an ve her saat 
içiyordum.Kokain,morfin parası 
için ekmek paramı kesiyordum. 
Ve işte bugfin yirmi yedi yaşın· 
dayim. Görüyorsunuz komiser 
Bey kırk beş yaşında bir kadın 
gibi bitmişim. Göz çukurlarım
dan irin aktığını zannediyorlar. 
Benden herkes nefretle kaçı

yor. On beş gün evvel bir 
çoçuk doğurdum. Hayret mi 
ettiniz? Şaşmayın.. Bu bir 
hakikattir. On bq gfin evvel 
bir piç çocğum oldu. Piç ... 
Babasını bilmiyorum, kimdir?. 
Binbir erkek halitasına benzi
yen yüzünden çok defa anla
mıya, bu çocuğun babasını ta
nımıya çalışbm. Fakat bu ço
cuk piçti. Birkaç babalı bir 
evlattı. Dün akşam yavrum 
"süt!,, diye inledi. Süt.. Süt .. 
Allahım.. Bedbaht insanlara 
aenin bile merhametin yok. 
Mememde süt kalmadı. Çök-
müş bir ankaz altından nebat 
yetişir mi? Bitmiş, ölmüş, mah
volmut bir kadınım. Süt .. S jt.. 
Ve düşündüm ki, bu çocuğum 
kızdır. Orospunun kızı .. Eğer o 
yaıar, büyürse ancak bir orospu 
olabilir.Anası gibi binbir eziyet 
içinde bir orospu olacaktır. 

Benim gibi, kendini nekadar 
öldilrmiye çalışacaksa muvaf
fak olamıyacakb. Ve karar ver
dim: Saatlerce bu müthiş ha
reketimin aczi ve kuvveti 
içinde çırpındım. Bir ana evla
dım öldürecek. Bu ne elim bir 
cinayet.. Söyleyin komiser 
Bey .. Bu deni haraketim sizin 
tüylerinizi ürpertmiyor mu? Ha, 
söyleyin? Fakat ne yapayım, 
mecburdum, mecb':.lrdum. Baş
ka hiçbir çare yok •. 

Komiser - Sokağa bırak
saydın. Belki hayahm kur
tarmıı olacaktın. 

Kadın - Kimin, onun mu?. 
Yok, hayır. Kurtulmazdı. Be
nim kanım pislenmişti. Evet, 
onu Darülitama verecekler. 
Bir evin evtitlığı olacak. Fakat 
o orospu kanile doğdu. Oros
pu kananın çirkinliklerine mu
hik.. çok iyi biliyorum mu
hakkak düşecektir. 

Komiser - (dllşllnceli) Ne 
yapmalı ya .. Ne yapmalı? 

Kadın - Beni bırakın.. Ço
cuğum d11arıda.. Onu bu ak
tam değil, yann akşam .. Evet 
kuyuya atmayacağım, boğa
cağım.. Ellerimle hem.. Top
rap g&merim.. Ve beni bir 
daha bu muhitte göremezsiniz. 
Ha nuıl.. Gideyim mi? Peki 
ml?.. Allaha ısmarladık.. Ko
miler Bey .• Hayat, hayat bu .. 
T q gibi, çamur gibi . bir ha
yat.. Yuvarlanırsa bır defa 
inan.. ( S6zflnü bitirmeden 
! ı?ıdaa fırlar.) • 



8 Sayfa SON POS'FA -
çocuklannızı, yemeklerinlzl ve Sıhhatinizi, m~~~~ 

Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali ha§arat tehlikeli hastalıklar 
tPlvis eyler. Uykunuzu kaçırır, ıahatınızı selbeder. 

. Haşarattan ve hastalıklardan ve istıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ve tohum· 
larile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amelesi ve Türk pa
rasile yapılmış olup daha müessir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke 
yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün devairi devlet. e~ 
nebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, hastaneler, HiUliahıner yatı mektepleri, vapur kumpan· 
yaları, Devlet Demiryolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa 
hamamları ve biltün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. FAYDA diğer bazt fena müstah· 
zarat gibi sersemletip bayıltmaz. Kat'i olarak öldürür ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia 
edene be§ bin lira tazmjnat verilir. 

Servetimize ae1yahm ve ecnebi yaldızh reklAmlarma aldırmıyahm. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. l 

Tabiatin • 
ıncısı 

• • 
-. l 

Dr. A. KUTIEL 
Cild Ye emraz Zilhreviye tedavi

haneai Galata, Karaköyde börek
çi fırını aırasında No. 34 

Bütün dünyada 

SENEVi 
3,500,000 çift 
Satılmaktadar. 

Türkiye' de . 
50 senedenberı 
sahlmakta olup 
herkesin takdi
rini kazanmıştır· 

B R I T l .S L A S T 1 K A Y A K K A P L A R 1 
Piyasada Mevcut Ayakkaplarm En Sağlamıdır. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbul ciheti 

Ali Kemal - Şehzadebqı No. 120 

Ali Rıza • Kalpakçılar Mahmut· 
P•t• No. 142 

Bahkçıyan Agop - c~!~~~~~;; 
Bıçakçı Zade lbrahim -

lskender Botuı No. 14 

Gurpikyan,Bogos • ı:::N:~~i 
Hacı Ali Zade Mehmet Arif 
lbrahim Ag:azn;;f ;'• ENVU9p 
Mustafa _ Büyük kınacıyan Han 

albnda No. 8 

Mehmet Nuri - Dtvanyoı65 _N;5 
Mustafa Selami - Yeıdc~:~N:s 

Papazyan,Mihran-~:.h~r!1ti; 
Tavaciyan, Karnik- KaıpNko:":; 
T ertsakyan, Melkon-~~hN:.tı;;; 

TUrk Anonim lastik sirkati· 
Meydancık No. 31 

Vertanesyan ve Horasan
ciyan - Kavaflar Balat 

Vitali Bensussan ve seriki-
' Sepetçi Han 

Zeki Rıza -[Millf 
5!.0J~~..,N~~1)i 

Be o "'lu ve Galata ciheti 
Zl.ZO arı Uy kdere ca -

' • deel No. 69 • 71 

lsmail akkı - ~::1çuı;0: c~~ 
Kepekli yan Karlo -Te.:tk~~~: 

nm No. 623 

Marinos - Tllnel eokak No. 2 

Papazyan Artin • Yli~=k~:.1~ 
Beşiktaş ciheti 

Kırasas Leonides - kJ~:1r~ 
Yusuf Ziya - Ha1Fın;0• %d~e;; 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan Haçik - P•:ı•'1;~ 

' No. lıı 
Tateosyan, Artin • PN:~'rso 
Yazımyan, Bedros- PN:1~I; 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi - r6ı'"'-''iu .. ~ 
Hasan Nazif Bin Ah " 

Hlkknlyetl Milllye f'lo. '° 
Suat Nazmi • Çarııboyu N°· 

161 

Büyükada 
d· 

Mehmet Hasan-8•1ı.1ı:1:.~·N;• 12 

Yeniköy 
Simonides,Simon-Kdö!.~a~~.c;~ 

San yer 
Yervant Agop-

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Basur un ameliyatsız • 

çaresı " HEDENZA 
" 

DlR. MEMELERİ 
KANI 

Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıkhr 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kurut. 

Yemekler: Tabidot ( Sabah, öğle ve akşam dahil ) 

225-450 kuruı. 
(Üçllncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz Hatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruştur. 

Vapur ücretleri: ı !ne! mevk! - 30 kuruş. 
_......;;.... ____ ._. ---- 2 ıncı mevkı - 20 kuruş. 

Her tllrlü maldmat için YALOVA da Kaplıcalar Müdürlüğüne 
veya 

lST ANBULda Seyrisefain Umum Müdürlük kalemine müracaat 
Telefon Bey. 1745 

Satllık Gayet Güzel Köşk 
Yetilköyde yeni kirırlr güır;el bir kötk 
eatıhktır. Kaloriferli U odaya mü· 
keınmel banyoyu ırarajl 2000 artın hah· 
çeyl elektirlk tesieabnı Uırt. kabnda 
camak1nlı ka' bahçeei tarzında kalori· 
ferli büyllk taraca)'l ve kuyuaunda 
mUkemmel motör ile tatlı auyu havidir. 
Her tarahna yeni mutamma d8şenmir 
tir. Mansaraıı denize ve Keşif dağlarına 
kıırtı fevkallde ye flati ehvendir. 
Ye.,ilklSyde lrfaniye caddeaind• 9 No.ya 

mUraca.at. Telefon: Yeşilköy (5) 

B A H R İ S E F'I T 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun serma yesı: 

25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 

İhtiyat a1 "000 FL. 

Gal•tada Karaköy palasta Telefon: 

Beyoğlu 3711-5 latanbul tlll tubeet: 

"Merkez Poetaneel fttieallnde Alla· 

)emel han, Telefon: lat. 569 

Bilfunum banka muamelatt 

Emniyet Kasaları icarı -
Susuz, Sabunsuz, Fırçasız 

1 TIRA~ o mak 
Dakikada Y için 

SATILIK VAPUR 
1930-1931 seneisf Loyit Reji•· 

trinde (63986) numarada mukay
yet bulunan "ANDREASK,, Yu
nan vapuru Haliçte Tersane Rıh
tımı önünde bağlı bulunduğu hal 
ve vaziyette satılıktır. Talip olan
ların lıtanbulda Yen ipostane ar
kasında Hanımeli aokağmda (1) 
numaralı İstanbul hanında "J. V. 
Vittoll ve Kampani Limitet,, tir
ketine (Telefon: No. 24404) 20 
haziran 1931 cumarteai günü ıut 
on ikiye (öğleye) kadar tahriren 
müracaat eylemeleri lazımdır. 
Bu husuata ahnacak tahriri tek
lifnameler bili.hara Londradaki 
al&kadarana gönderilecek ve ka· 
rar onlarca ittiha:ı olunacaktır. 
Talipler mezkur vapuru Haliçte 
teaellilm edeceklerini tek.lifname
lerinde sarahaten blldirmelidirler. 
Daha fazla malumat Ye taf•lllt 
almak için yukarda adreıi yazılı 
şirkete veyahut mezkQr vapurun 
acentalarına Galatacfa All Ekber 
hanında 1 numarada N. A. Ka
nakariz ve mahtumu efendilere 
(Telefon: BeyotJu 1608) müracaat 
olunabilir. 

Doğum ve kadın hastabkları 

mütehass151 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. t O Telefon lst. 2622 

___ .,. Di~ tabibi.._ __ _ 

Suat İsmail 
A vrupadan gelmiştir. 
Y enipostane caddesinde 

İkbal kütüphanesi karşısın· 
da. Tel: İst. 4156 

Sultanahmet İkinci Sulh Hu! 
kuk Hakimliğinden: Aaım B. ile 
Evkaf Mildılriyetiııin 9ayian mu
taaarrıf oldukları mağazanın 
şüyuunun izaleai zımnında furuhtu 
mukarrer mahkOmubih Tahtaka
lede . Rüstem paşa mahalleıinin 
mahkeme aokağında atik ve cedit 
20 No.lı mağaza bir ay müddetle 
müzayedeye vazedilmiş ve 19 
temmuz 1931 tarihine müsadif 
pazar ıOnü zevali ısaat on beş 
ihalei evveliyesi icra edileceğin~ 
edn talip olanların mezkOr ma· 
ğazanın kıymeti muhammeneıl 
olan üç bin beş yüz liranın yüzde 
onu nlsbetinde pey akçesini miU
ta1hıben yevmi mezkurda Sultan
ahmet ikinci Sulh Mahkemesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Beyoğlu Tapu ve Kadastro 
Baımemurluğundan: Betikta9ta 
Köylçinde İmam sokağında 33 
No.lı dükkanı müıtemil 35 No. lı 
evin 16 hisse itibarile 12 hisae-
sine mutasarrıf olan Seher Hanı
mın vefatile veresesi taraftndan 
intikal muameleainin icrasından 
sonra bir kısım hi.sel şayiasının 

aatışi için idareye mUracut edil
miş iae de Milıteana Gümrük 
Emini Haaan Ağa vakfından olan 
mezkur eınlikin mübrez vesaiki 
taaarrufiyeainin e.ııaa kaydi olma
maaından nati senet.iz tasarrufta 
kıyaaan taaarruflarının teabltile 
takarrür eylememi haaebile şehri 
halin 23 Oncü aah gilnü mahallin· 
de tahkikat yapmak üzere memur 
gönderileceğinden ltbu emlike 
tasarruf iddiaeında bulunanların 

on ıün zarfında taaarruf ve•lk•- 1 
laril• blrllkte 931 • 2394 muameı. r 
No. aile idareye müracaat eyle· 
mel eri illn olunur. 

ZAYİ - Seyrüsefer müdü

riyetinden bisikletim için istih

sal etmit olduğum 1025 No. yı 
zayi ettim hükmU yoktur. 

SUleymaniyc, Ayşekadın 

sokak No. 7 Mehmet İhsan 

latan bul Üçüncü İcrasından: 
Jozef Kohen Şirketine 446 

lira borcundan dolayı mahcuz 
bulunan Ortaköyde Mecidiye ma
hallesinin Bahçe aokağında kain 
eakl 130 • 32 yeni 16 - 18 • 20 nu
maralı iki bap dilkkanı müştemil 
hanenin yirmi dört hiaae itibarile 
üç hissesinin birinci ibaleıi yapıl
mak üzere 30 gün müddetle 
müzayedeye konulmu9tur. 

Hududu: Sağ tarafı Aşir Ef. 
nin dükkinı, ıo[u lıak Freako'· 
nun dükkanı, arkuı Yani'nin ha
ne balıçeal tle mahduttur. 

Meuhaıu: 82 metre terblinde 
arazinin 70 metre!ll hane ve 12 
metrosu bahçedir. 

Eveafı: Hane. Bir ve iklnd 
katlar haricen kargir dahUen 
ahtap, birinci kata çıkan merdi· 
veni müzayik diğerleri aht•P H 

üçüncü kat ta ahşaptır. 

Birinci katı Bir ıofa üzerinde 
öç oda, bir heli, bir zemini çi· 
mento mutfak, bir do ıabit do· 
laplı olup ayda on beş lira kir• 
ile Matmazel Sultana A1eo aa
kindir. 

ikinci kat: Bir sofa ilı:erlnde 
\iç oda, bir beli, bir mutfak olup 
hiuedar Fani H. sakindir. 

Üçüncü kat: Bir ıofa ü:ıerinde 
iki oda, 2 aabit dolabı mevcut 
ve üzeri örtülü zemini çinko bir 
taraça vardır. Bu kııımda borçlu 
ve hisaedarlar sakindir. 

Hane altındaki 18 numaralı 

dükkan ; Zemini çimento, arkada 
merdiven altına müsadif bir k6-
mürlük ve camekanla bölme 
bir depo olup aralık bahçeye ka
puau vardır, dükkıin kepenkleri 
demir içinde on alta lira kira ile 
Yuef Efendi kiracıdır. 

'lO numaralı dükkin: Kepenk
leri demir zemini tafbr. Deru

nunda on üç lira kira He kaaap 
Yako Ef. kiracıdar. 

Mezkur hane ve dükkinlarda 
elektrik teçhizat ve terkoa mev• 
cuttur. Fazla maltimat 1930 - 19 
numarala doayaıındadır. 

Taliplerin tamamının kıymeti 

muhamminesi olan 5358 liradan 
hiaaoye musip miktarm yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini teı

limi vezne etmeleri ve 1-8-1931 
tarihine müaadif cumartesi gilnü 
aaat 14 ten 16 ya kadar birinci 
ihaleai yapılacağı ilan olunur. 

Kremini kullanımı. Yum9ak muattar ve mükemmel bir cildiniz 
olacaktır. ANKARA' da SEYFULLAH ve NECİP Biraderler, İZMİR ı 
MARGONATO ve DANON ecza depoları TRABZON: KİTABİ HAMDI 
KASTAMONU: ARİF ZADE ELEKTRİK EVİ ve İıtanbul Bahçe Kapı 
Zaman ve Hasan ecza depolarında ve bllilmum meşhur ıtriyat mağa-

ıalarında bulunur. Depoıu Yetil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

VAPURLA 
T AVIL ZADE V APURLARII 
Ayvalık - lzmir Postası j __ S_e_y_ri_s_e_fa_i_n_. 

S A A D E T Mekez acentesi: Galata köptil 
1 Batı B. 2362 .Şube acentesiı Sir~ 

• kecl Milhürdar zade hanı 2274 
vapuru Pazartesi a--~ 

17 de Sirkeciden hareketle Pire - İskenderiye p. 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık (EGE) vapuru 16 HaziraJJ 
ve İzmire azimet ve Çanakka- SAL 1 10 da GalatadaJl 
leye uğrayarak avdet edecektir. kalkacaktır. 

Yolcu bileti vapurda da ve· ş h d b dd ·ııde 
rilir. Adresı Yemi•te Tavilzade e za e aşı ca e~ı ıfı 

v 113 - 163 numaralı yİrDlt 8 f 
biraderler. Telefon: İst. 2210 dükkanın ihalesi 15·6~g3 

İngiliz Hüseyin Rüstem 
vapurları 

Karadeniz postası 
Rustemiye 

vapuru 

1 

15 haziran 
pazartesi günü 

akşamı saat 6 da Sirkeci rıh
' tamından hareketle Zonguldak 
İnebolu, Evrenye, Samsun, Ün
ye, Giresun, Görele, Vakfıke-
bir, Trabzon Sürmene ve Rize
ye azimet ve avdette ayni iske
lelere uğrayarak gelecektir. 

Merkez acentası: Eminönü 
Reşadiye caddesi No. 12 Te
lefon 2876 

İ Bartın muntazam 
Lüks ve surat postası 

Asri her türlü techizatı haiz 
birinci n ikinci kamaraları ve 
güverte yolcularına mahsus 
mahfuz mahalleri ve ayrıca lüka 

ka:::~ları Bursa 
vapuru 17 ç b 
Haziran 931 arşam a 
gününden itibaren saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Ereğli, Zonguldak, Bartın, amas
ra, Kuruca, Şile ve Cideye bir 
ıecede azimet ve avdette nynı 

iıkelolere uğrayarak Cumartesi 
sabahı lıtanbula gelecektir. 

Vapurda ehven fi.ıtla mükem-
mel büfe ve yemek vard•r. Fazla 

1
. tafıilat için Galatada K 1 k Rıh

tun Hanında idarehaneye möra• 
caat. Telefon Beyoğlu 9L. 

saat 17 ye temdit edilnıiştit· 
Temin %10 

NAiM VAPURLARI 

iZMiR - MERSiN 
Uiks Ve Sür'at Posta~• 

ADA NA Vaputtl 
Hazira~ıJJ 

17 ÇARŞAMBA Gil"~"' inci saat ıı1~ıııı· 
Sirkeci rıhtımından hareketle Ç ııl>''' 
kaJe, lzmir, KülHik, Fethiye, ;\nt .,ı1et 
A.1iye ve Mersine azimet ve 

11 rii!C 
edecektir. Tafsilat için Galata, guoı ı1 
kaı·şısında, Site Fra•ısez baıı•0"~r:l' 
numarada umumi acentalığına 111 

caat. Telefon Bevo • ıu 1041 

Cilt ve zührevi hastalıkla' 

ooMitT'"OR 
Ömer Abdurra~O:!?rı 

l 
atanbul emrazı zühreviye dı'P 

. başhekimi f dılJJ 
Ankara caddesi k t1 

Yurdu karşısnda No. 

SON POS'0 
----------~. _, .ı.;J k d .... ~ 

Yevml, Siyaai, Havndlı ve Hıti " 
........... ~11• 

idare ı lstanbul, Nunıosın• 
Şeref eokağı JS • J/ -Teı.~:.,n: lstanbul - 2HJJ .il 

PoL l:ı kutusu: İstanbul· J pos1.4ı 
Telgraf : l.tanbul S01 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE - EC~ 

1400 "r. 1 Seıı• 
z100 "'' 
1400 ,, 

7SO ,. ' Ay SOi) ,, 

.00 .. 

ıso .. 
5 ,, 

ı " -
3iJO ' 

l ıı rııoı· Gelenevrak fl'~r ver tııı l11 C• 

binlardan ın"s .ıllf"t ,t 

, ""'',,. 
Mes'ul Müdür: Sabrı ~ 


