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MANİSA HAP SHANESİNİN 
. DUVARINI DE.LDİLER·· 
·Bütün Mevkuf/ar Hep Birlikte Firar Ettiler •• 1 "Yann Gazetesi 1 İntihabat DedikodusuBitmedi •• 

O B S M hk A A ) ·TahrirHeyeti,, V 1. M h• . B . n • eş eneye a Um Zl• 1 Fırka işi için Yeni . (l l U 1tt1n eyi 
Katiller DeKaçanlarlaBeraberdır 1 Adan,;ür~:::~:0e itham Ediyorlar •• 
birden Takip Müfrezeleri Gönderildi, ikisi Tutuldu Adana, 15 (H.M) ~ .. Yann 

gazetesi tahrir heyeti" imzua 
ile lzmirde çıkan (Hizmet) ıa
zeteainin bqmuharriri (Zeynel 
Besim) Beye bir telgraf g6n
derdiğini (Son Poıta) mn bu-

lzmir, 15 ( H.M. ) - Bu 
lece aababa kart1 -t Dtft 
tlrmi geçe (Manisa) hapisane· 
ilinin (Ferhane) ye bakan du
ta? lan delindi ve içinde bulu
llaan mahbuslar firar etti: 

lık dakikada yapılan tahki
katın verdiği neticeye göre 
lllabkümlar bu duvan delmek 
için tam bir ay receli gün
dtızın hiç durmadan mnıtere-

rwa gelen •on nüshalarında 
obmuştum. 

Aradan çok l'eçmeden bu 
tekilde, yine " Yann gazetesi 
tahrir heyeti,, imzaaile bir tel-
graf ta Adana razeteai Baımu· 
harriri Remzi Beye geldi. 

"Yarın gazeteıi tahrir heyeti,, 

teıkil edeceklerini söylemekte, 

ken çalıtmıtlar ve ameliyenin 
lon kgmanı da bu sabah lk
'-al etmitlerdir. Duvar delin· 
"1kten aonra mahk6mlar birer 1 
~er ·delikten dıf&n çıkmqlar ' 
~. yedipr, 1ekizer kifillk p
"1plara aynlar.k muhtelif Wi-ı 

I ı 
bU' telgrafında aiyaai bir fırka 

LI 1 1 J lcl .... ..1.11 IJc.A-l L- aı .t-- ' Remzi Beyin de bu fırkaya n.,, san•• nu• cnnan •• ..,.. al'I KGÇ4111 ,...,. ...... 

( 8\ l .la (7) (8\ ...uk Gine tahldkabn --aw ilk dahil olmwm iatemekte •• 1 
'I -ı' •• 7 

... --.· kanatmak Uzere kendisini \i...._. kaç1m1hnLr. 
. Kaçaalano adedi 31 kifidir. 

'-ıarclan (3) 1 (U5) iieliellk, 

.mahktmlardır. Motebald OD neticeye f6re: h.ta!!bula davet etmektedir. 
kiti adi mevkaflatclaa iN- fflc&.eye laapiahaae ~ .Remzi B. cevaben ltiW 
rettir. ( DeYaaı 3 ilncl •aJfamıadat 

ebDİf ve-: 

lzmire Gelen Gümrüksüz Kereste Ziraat Bankası Şimdilik MOstakil kalacatam 
9lyle1Dittir. ~tıldlıattin 

Tacire 18 Bin Bir 
Lira Kazandırdı .. 

Fakat Fabrikacılar Çok Müteessir .. 

la1111rc1e ltlr tacire ima sQade on nida itin Ura kb temı.. 
eden kereate 11tmları 

t.~lıa.ir, (Huual) - Bazı ttlc- yete endife ile bakmaktadır • 
. ,_ ıtlmrlkd• olarak Ro- Diiv taraftan l.mirin incir 
;:1adan kerede ithal edil· ve OzOm ihracabnı ellerinde 
~İlle mftsaade olunmua, bulunduran Alyotl Ye Jiro 
~ i; ikbaadiyabnda mnhim ticaretaneleri de bu imtiyazın 
-.._ ~diae olmuttur. Bu mllaa· 
~ alan Şerif Remzi Beydir. aadecece Şerif Remzi Beye 
~ Yerilmuinden mtlteeuir olmut, 

.._ zate, bayle istimal mu- bu teeutırlerinl ticaret oda
-~le yapılmuı kartıaanda 

kereate fabrikalarından aana bildirmişlerdir. 
k..... lktıaat V ekiletlae Şerif Remi B. Romanyadaa 

1 

Maaılardan On Beter 
Lira Kesiliyor Şapka Kanununa Muhalefet 

Ankara, 15 (H.M.) - Zira· Konya, (Huıual) - Beyte-
at Bankumda bu aydan iti- birli Yusuf otlu Ali ve Resul 
haren her memurun aybj'ın· oğlu Muıtafa isminde iki kiti 
dan on bq lira kadar kesile- k k h lif 

kf Fak t yilzl lira f&P a anununa mu a bare-
:ian ır ~emurl:..dan d:rcbu b· ket ettikleri için birer ğün 
dar ke811meai k6çük memurı.. t hapis ve yarımfU lira da para 
mnteeuir etmiftir. r cezuma mabkiim olmuşlardır. 

Bütçe Hazırlanırken .. 

t ederek faaliyetleriDi pllrttiji lnmdann beherinl 
~~ etmek mecburiyetinde 13 kuruttu mal etmlt ve bu 
,lannı bildirmişlerdir. ticaretanelere tanesini 19 ka· 
~ ~n on b111m alln zarfında l'Uflan utarak yalnız Alyotl H k A ald bir 
~ - • O Qmet - yağını yorga ut göre uzat, ay anm az 
L wlllanyadan lzmire ithal edl- tlcaretaneaindoa 18 bin lira 1u 1 Ltfil ,._ L 1 • 
'-' "ereıte miktan (21000) kir temin etmittir. l Mille' - Ayaklarını lmacap kadar kıımıf, biru da bqını 

• nıiklbıclır. TGccar, •aıi- Allw •• omuzlarım yorıam• ltlae 9'Ula. 

J 

C. Kerim Beyde Ankaraya Çağınldı 

Me6'u Alitıttiıı Cemli B. /stiUJuıL Valul ll•lıitti11 B. 
Ankara, 15 (H.M) - latan- , den (AIAattia Cemil) S.,. 

bulda yaplan IOD intihapta mlnteblbi ADilerden ,.,....... 
F ırkamn göaterdiii aamHtler- ( De•amı 5 GneG aayfaamcla ) 

Dünkü Maçı .Da Kazandık .. 

·Fener, · Almanları 
Üç Golle · Yendi 

DiJn/cii nuıçltın /wgt1Ct1nll 6lr tltılclluı 
D&nkl maçın tahillbna fena idare etti ki oyuncular da, 

girmeden evvel biraz hakem• seyirciler de IDltemadiyea 8İ• 
den bahsedelim: Almanlarla nirlendiler. Bu bal birinci dev· 
Fener maçanın idaresi Zinger renin aonwaa kadar . devam 
iaminde bir Macara verilmi~. etti. 
Fakat Zinıer maçı o kadar ( Devamı 7 inci aa:rfamızda ~ 

* Abdülhamidin Son Günleri * 
Bugüne Kadar Neşredilmemiş Çok Mühim 
Gizli Vesik~l~rı Yakında (SON POSTA) 

Siitunıarında Okuyacaksınız. ._. ________________________________ _, 
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1 Günün ( Halkın Sesi J DABILI BABIBLIB 
Kuruçeşmelile - •Mı-ü-te_k_a-it-le-rl-e~]•S-i_g_a_r_a ..... _K_a_A._gv-ıd_ı _lş_i_n_e __ M_a_z_.h-ar-0-sm-an•,•-

rin Davası Ve Dullara F K ? Beyın 
Halkın Fikri Borç Para esat Mı anştınldı. Davası 
Kuruç .. meliler, oradaki k3· 
mili' depoları hakkında dava 
açblu. Mahkeme bu iti 
aGtehaasıa heyetlere havale 
etti. Doktorlarden mürekkep 
bir heyet bu k8mür depo

Emniyet Sandığı Müdürü Münakasaya Gire~ Tacirler Şikayet Ettiler, Maznun, Kendisine Ezi-
Sandığın Niçin Para Maliye Vekaleti Tahkikat Yaptırıyor Ve yet Yapıldığı, Timaraneye 
Vermediğini Anlabyor Behçet Bey De iddialara Cevap Veriyor Tıkıldığını Söylüyor 

larının Kuruçeşme ahallıiAin Emniyet Sandığının müte
aıhhatini baltaladıtını tesblt kait. yebm ve dullara maaş ctlz
etti. Fen heyeti de Kuruçeş- danlara mukabilinde borç verme
me halluruo tamamen lehinde diği için bazı tenkitler yapıldı. 
bir karar nrdi n bu auretle Dün bir muharririmiz bu hu
KuruçeımelileT davalarını susta Emniyet Sandığı Müdürü 
kazanmıt oluyorlar. B.ı hu- Tevfik Beyin mütaleasmı almış
ıuıta halkın mütaleaaı da br. Tevfik B. şunları söylüyor: 
ıudar: '"- Bir müddet evvel Maliye 

Necati B. (Ortaköy tramvay cad- Müfettişlerinden bir zat Maliye 
... , 

23 Vekaletine bir rapor vermİf, 
Kuruçeşmedeki d e P o J • r aandajan mltekaitlere dizdan 

memleketin nüfus •iyasetini mukabilinde borç para verme
pddetle alakadar ediyor. Fen aini tavaiye etmiştir. Fakat 
ve •ıhhat heyetlerinin açık ve andığın mamnamell bu $ibi, 
kat'i rapor lan karşısında bele- lkrulara mtıuit detfldir. Bun
diye kanuni vazifesini derhal lara ikrazatta bulunabilmek 
yapmalıdır. Cümhuriyet idare- için idare mecliainin aizamna
tinde bir TDrkün aihhati ve meyt tadil etmeıi ve Millet 
laayah 6y1e beş on bezirgl- Mecllalnln taadikı lhlmdır. Bu 
mn menfaatine feda edilemez. İf yapıldıktan Mlll'& da undı-

• im b&ktmetle bir ltUlf yap-
Ahmet B. Koaka Beyaınt•i• aa- m .. , mukabil tekJiflerde bu-

laallul •7 lam .. lhımdır. Biliyonunuz 
- Belediye Klhtanedeki ld l.tanbulda bq, OD bin mn

tuğla ocaldanm oradaki bir teblt, dul ve yetim var. Buh
fitek fabrikuının ıerefine ka- ran dolayı.Ue bunlann hepsi 
pabyor, dumanlan balkı za· de borç para almak Uter. 
nrlandınyor diye. Kuraçq- Hlkfamet bunlann llç aylık 
mede halk avuç avuç kömllr maaelarml J>flfİD olarak veri-
tozu yutarken buna llkaylt yor. Bb bmılara cllıdanlan 
kalır. Kanunlann hllknmleri makabiliade Uuuatta bulu
mutlaktır. Belediye kanunun- nar ela vefat edenler oluna 
claki uralıat ise su götürml- saaclıim alacalı ugarl faize 
yecek kadar açıkbr. Bunun kU'fl 1'6recefi zarar bittabi 
çabucak bir çaresine bakmah. pek fazla olur. Bununla bera-

Remzl Bey Suı!nhamam 112 ber Vekllet bizden bugtıne 
_ Kömür madenlerimizin kadar bu hususta hiçbir py 

ltletilmesi iti mUbimclir. lktı- sormamıfhr_·"~--
udiyabmızı aııkadar eder. Bir Sabıkahnm Marifeti 
Fakat bu yilzden değil bir kö- Şinui iıminde bir sabıkalı 
ylln, bir Türkün bile bumu biç Hbep yokken Oakndarda 
kanablmamalıdır. lstanbulun toflr Salih Efendiyi fua hal-
l'eDİf ve m&sait sahilleri de dlvmllt ve &ltlmle tehdit 
çoktur. Tarihi bir köyün bal- d kal 
lom böyle buhranlı bir zaman- etmlf, 10nra • ya anımfbr. 
ela mulaacir ve aeferber etmiye Kafa1111ı Yarmış 
biç aklım ermez. Heyeti fen- Mehmet iaminde biri dlln 
Diye ve aıhhiye raporlarına Klçtlkpazarda d6kmec:I Aaop 
kartı lktıaat Vekiletl de bu • 
itin bir çaresine bakmalıdır. ilmblde birine ....U--. Ye : 

« .. _ S.n benim karımı niçin 
Hilmi B. Bakırk3y, Cevizlik ıı aldın" diyerek bqınclan yara
- Geçenlerde Şehir Mecli- lamlfbr. 

IİDde hararetli mllnakqalar Mehmet bu iti yapbktan 

Evvelki hafta perşembe günü Tütün İnhisar İdaresi bir 
sigara kağıdı münakasası açtı. Bu münakasaya dört müesseae 
girmİf. Münakasa o giin neticelenmemiş. Cumartesi gün 1 neti
celenmif ve mutat üzere münakasayı İnhisar idaresinin müteah
hidi olan ( Modyano ) is1J1incieki tacir kazanmış. Fakat müna
kasaya kazanamıyan bir kısım tacirler, münakasaya fesat ka-

ntbnldıiı iddiasile ve Maliyç Vekiletine ve Maliye teftiş 

heyetine müracaat etmişler ve bunun üzerine bu meselenin 
tahkikine Maliye Müfettişi İsmail Hakkı B. memur edilmiştir. 
Tllccann tikayeti esas itibarile şu noktalar üzerinde toplanıyor: 

Oç Mesele Gizli Bir Nokta 
1 - MtınakaH (250) bin Zaranna bile rekabet yapar 

bobin llgara kAğKlı için ya- ve karşııındakileri kaçınrsa 

pılacakb. İdare, birdenbire biz ne yapalım? Bu tlccar, ba 
fikrini değıttirdl. Bunu 100 iddialarile ne demek istiyorlar? 
bin bol.ine indirdi. Bu mllnakauya d6rt mUea-

2 - Eldeki numuneye aöre •ese airmifti. Bunlardan bir 
mal vermeyi taahhüt eden taneal (Modayono) nun verditi 

fiabn aynini vermek için mil· 
tüccar idareye emniyet telkin aaade istedi. T elırafla mensup 
etmek için iki misli teminat olduğu tirket merkezine ıudı. 
akçesi vermiye razı olmu9ken Muvafakat cevabı alda. Fakat 
mallan fena çıkabileceii dUşll- bu cevap geç ıeldi. Dada ev
nlllerek ve keyfi olarak yüzde vel Modyano, onun nihai 
yedi, on gibi nihat fiat üzerin- olarak verdiği fiati yilıde llç 
den te.azilit yapmalan istendi. kırarak aiparitf llıerine aldı." 

,..1 Behçet Beyin izahab burada 
3 - Milnakaaa uaulati:ı a~- bitmİftir. Eakat pyam dikkat-

mış ve ilAn yapılmamışbr. tir ki tahkikata memur olan 
Tüccarın bu ıikiyeti tlzeri· pıilfettit te mtlnakaaa ıeklin

ne Umum Mildür Behçet Beye J#e baza uaulltlzllllder teabit 
müracaat ettik. Behçet Bey etmiş ve raporunu göndermiı
bize ıu izahab ver.di: tir. Usulstızltık Dç noktada 

g6rlllmlftilr. 
- " (250) bin bobin aigara 1 _ Münakaaama UAnu• 

klğldanıa (100) bine indirilme.. yapılması; 
al tnccann talebile olmuıtur. 2 _ (250) bin bobinin mfl-

Her münakasada usuldendir. nakaaa gilnil (100) bine lndi
Klftt numuneai tahWhanemlz· rilmesi. 
de tahlil edilir, matluba mun- Oçtıncn nokta mektum tu-
fık görlllen intihap olunur ve ~luyor. 

. Tllccarla inhisar Umum Mn-
mlnakua bu elU iiaenadea dllrUnün mlltekabU iddiaları ve 
açılır. tahkikahn verdiii netice bu 

Madyano eıki rejiye de mal ı rapora 16re fA)'&lll dikkat 
veren bir tacirdir. detil mi ir? · İ 

Kayboldu Bir Çete 
Madam Sümbül Üç Jandarma Tarafından 

Gündür Ortada Yok Takip Ediliyor -oldu. l.tanbuldald hutaneler ıonra kaçmak latemif, yaka· 
l.tanbul hastalanmn ancak lamalfbr. Sirkecide oturan zeytind 
onda birine yatak temin ede- lıyamn zevcesi Madam Sllmbnl 

Ankara, 15 (Hususi) - Ka
ralar kl>yiinde beı kişilik bir 
çete Ahmet isminde bir adamı 
parasına tamaan öldürmüştür. 
Jandarma müfrezesi yetişmİf, 
katiller dağa çıkmıştır. Katil-

b gtızel bir k&ytm havaeı da 1 d k 
ilmektedir. Bunun için yeni zeblrli k&mllr tozlarile dolu.. eve isi gün ev en çı mıt ve 

haataneler yapılmua konuşul- Haatane ~:aauyonak bari ıaj- bir daha eve dönmemiştir. 
da, para olmadığı için lifta lam ve sa tll adamlann kayme- Madam Sümbill sinirli bir 
kaldı. latanbulun suyu pia, tini bilelim de fQ zavalb k6ytl kad1D olduğundan intihar et-

ler yakalanmak llzredir. 

Mazhar Osman B. refikası
na art yüz görilmlüğü pll'lanta 
kilpeleri sattırmak ıçın mü
cevherat telllli Fuat Beye Yer
miş, Fuat B. bunları birisine 
satmış ve aldığı paranın bir 
kısmını çaldırmış. 

Mazhar Osman B. bu se
beple Fuat Beyin aleyhine aç
tıjı dava dün Üçüncü Ceza 
Mahkemesinde görülmüştür. 
Fuat B. mahkemede şöyle 
a6yledi: 

- Ben Mazhar Osman Beye 
on bet aenedenberi yi1z binler
ce lira kazand1rdım. Bir gfin bir 
ıilmrllt aldı. Bunda aldanmıı 
olduğu için bana kin bailamıf. 
Bir sOn itai:ı kaldım. Kendisine 
mllracaat ettim. Sana timar
hanede bir İf verelim dedi. 
Sonra bir ,nn bana: Sen (14) 
Bdl koğufa gidecek.in dediler. 
Kabahabmı ıordum. Emir b6y
ledir, dediler. Acaba ben de 
mi delirdim, dedim. Evet 
sen de delirdin de1iler ve 
alleriml batladdar tam nç ay 
burada kaldım. ltkencelere 
maruz bırakıldım. Benim kat'iyw 
yen emniyeti ıuiiatimal etti
jim vaki değildir" 

Muhakeme müdafaa ıahit
lerinin dinlenmeıi için talik 
edilmiıtir. 

KAzım Pa'a Şehrimizde 
Dün 6ğle tirenile Ankara

dan hareket eden Meclia Reisi 
Klıım Paşa buglln ljle Gzerl 
ıehrimizde beklenmektedir. 

Kizım Pqa burada birkaç 
aü• kalacak, diflerilli tedaYI 
ettirecekbr. 

Ziya Bey 
Geçenlerde emeliyat ve te

davi için Parile aiden Polia 
Müdllrlilğii Birinci Şube MOdllr 
Muavini Ziya Bey iyilqmif ve 
dün vazifesine tekrar bqla
mlfbr. 

Otomobil Kazası 
Şoför Halimin idaresindeki 

I~ numarah otomobil Gala
tada Kadri Efendiyi yaralamaf'" 
br. 

Tarihi 

İzmir de Çiftçi 
Fırkası İçin Bir 

Teşebbüs 
lzmir, 14 ( Hususi ) - Et~ 

Manisa meb'usu Tireli çiftÇ. 
Mustafa Bey Çiftçiler Dernet• 
namınd ki eski bir dernefİ lhy• 
ederek fırka şekline ıokacatan• 
bildirmektedir. Bu zat şunl.,, 
söylemektedir: 

- Evveli çi.ftçl demeğinl tet• 
kil edeceğim. Arkadatlar1111~• 
görüşecefim. Bilhasaa eski reli • 
mlz Hamdullah Emin Pat~111 

muavenetine, irşadına ehemnuyet 
veriyorum. Yeni teıekkul ede-ır 
Çiftçi, itçi fırka11 çiftçinin ıilfr 
ıine aıfınarak onun eberf7etbl• 
den istifade etmek ve meml~~~ 
te amele diktat3rlüğ tesia eaıı
ıayeıini takip edecektir. • . ...a. 

Lenluin fırl<a11 da aynı te....
ite bafladı. Fakat çeklçin aap ... 
tahakkümü 1erf oldu. 

Türk çifçlsl amele cliktat8fl" 
lüğünü asla kabul edemez .. -:: 
aya kadar Tire içinde gayrı 
yasi çlfçl demetini teaclle, ": 
ay içinde de çifçi kongresinin 111 
kadına çahtacatım. Bu kon,,., 
derneklerinin •İyasi fırkaya t.r 
vilini müzakare edecektir. 

Meclisin Tatili 
Millet Mecli•inln ıs temınUS~ 

tattı devresine rireceji tahlll 
ediliyor. 

Binba'ı Müfit Bey 
Kangal kazası Müddei u~uoslli 

öldGren Askrlik Şubesi Reisi B n,.~iJ' 
\fflflt Bey yakında An karada M11& 
\llubakim de muhakeme edilecektir• 

Belediyede Değişiklik 
Belediyede mühim tebeddiillel 

olacaj'ı, muavin Şerif Beyin tr 
kaüt edileceti, Hamit Beye _'!1 
baıka bir memuriyet verilec .. • 
rivayetleri ortaya çıkmıtbr. 

Mekteplerde Spor 
Önümüzdeki ders aenesfn

itibaren mekteplerde beden -': 
oly•l aaatlerlnio arttırılac:atı all 
latılıyor. 

Bir Cinayet 
Ankaranın Mut köylnde bir 

bclını lldGrmltler; btUler ,._,. 
kaçmı1lard1r. 

Ameli Hayat Mezunlar• 
Ameli Hapt mektepleri -;: 

zunları Cemiyeti Azalan ara~ 
müzdeld cuma eski TGrk ocal'~ 
toplanarak konsrelerlnl yap• 
lardır. 

iş Bankasmda 
" Banka••••• ...... ~ 

mOdGrlflğüne mGfettiılerd•D 
ru Bey tayin eclllmifti.r. 

Muhafız GDcD 
Mubafız.Ucl bl•lldetçllerl .,

aa muvaaalat etmtflerdlr. 

Sui istimal Yok 
Tarlabqı Maliye tah.U ~ 

sinde sui istimal olduf'I ~ 
lserlne tahkikat yapd1911t 
kuk tememlftlr. ütl karışık.. Kuruçqme gibi kömllr bellaından lnutarahm. mit olmam ihtimali vardır. 

•;::;;;:;;;:;;;;:::::;:::::;;:~===================:;;:::;=::=~==================~=======~;:=::;=========================:========~ 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 

\ 

L..:~::::~~:::::::.:::::~==~~-f-----------------=--------~~~· 
1: Huu B. - Memleketin her tarafmda 

feyezanlar oluyor. Nedir bu? Dur fUDU bir 
ıalımıya cahfaJım. 

2: Huan B. - Ey nehir! Niçin tafıyor- 1 
IUD? Ne var? Siyle bana •.. 

3: Nehir - Sorma Huan Bey, aorma ... 
Huan B. - Haydi, a6yle. 1 ~yleıniyor •• !>iller tutuk. .. 

yım, onun ıçın tqıyorum. 
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Varidat 
Nasıl Jlvlütemadigen 
Degişigor? 

M. ZEKERiYA 

Hükumet, uzun tetkiklerden 
'' bugilnkil iktısadi buhranın 
leap ettirdiği tasarrufları yap
tıktan sonra, Büyük Millet 
Meclisine, 204 milyonluk bir · 
Ltıtçe verdi. Geçen seneki 
htltçeye nisbetle bu seneki 
btttçede 18 milyon liralık bir 
tasarruf yapılıyordu. 

Meclise verilen 931 senesi 
btıtçe liyihasında 1928 ve 1929 
teneleri varidab nazarı dikka-
te alınarak bu seneki varidat 
teknnu tesbit ediliyor ve mft
tevazin bir bntçe yapıldığı 
bildiriliyordu. 

Hükumet 18 milyonluk ta
larrufu yaparken şu esaslara 
riayet ettiğini söylüyordu: 

"Tasarrufumuzu, iaşe ucuz-
1.atunun verdiği milıaadelere, 
hesabı kat'ilerin gasterdiği 
tahsisat imhalarına, artık ifa
lnıa mahal kalmıyan muvakkat 
hizmetlerin ilgasına, harcırah, 
lllefruşat, bina inşaab gibi hiz
lbetlere ve nihayet memleketin 
ltısadi hayatının takati hari
cinde olduğu, iktısadf nizamı-

lbızı bozacağı tahakkuk eden 
Osmanlı borçları tahsisabna 
basrü istinat ettiriyoruz." 

• 
Hükümet bir taraftan da 

'tergilerde tadilit yapacağını 

•e bunun için de ayrıca ka
llunlar teklif edileceğini bil
dirdi. 

Encümen vergilerde yapıla
cak tadilitın bütçenin varidat 
ftalında on milyonluk bir açık 
'1lcuda getireceğini tesbit etti. 
\'e tabii bütçede 10 milyon 
lira daha tasarruf lüzumunu 
Ueri sürdü. Bu suretle bütçe 

1 - Elinizi cebinize attınız. Hd lira faz
la paranız var. Bunu uteditinhı g;ibl 
harcıyabillrıiniL 

2 - Bunun bir liruıoı 1aklar, bir lira• 
ılle etlenlraeniz mukteıit ve havat bir 
adam olurıunuz. 

3 - Bunun bir lirasını Hklar ve diğer 
bir llraılle kitap alırsanıı muktcait v• mü-
nevver, yani tam adam oluraunuz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

YENi TEDBiRLER IS 0 N 
Bütçede Tasarruf Ne 

D AKİKAIHALEPTE HADiSE 
Şoförler Grev Y apb 

Müsademeler Oldu Suretle Yapılacak? 
Ankara, 15 (Hususi) - Ve

rilen malumata göre 931 blıt
çeıinde varidatta (7) milyon 
kadar eksiklik vardır. Bu 
sebeple Biltçe EıicUmeni yeni 
tasarruf çareleri aramaktadır. 
Azadan bazıları kadrolarda 
ücretli memurlar adedinin 
azaltılması fikrini ileri sür
mektedir. 

T ckaütlilk meselesinde En
cümen mecburi tekaOtlilk usu
ltinün kabulllnil muvafık bul .. 
mamakta, bunu her memurun 
arzusuna bırakmak istemekte
dir. Encümenin, hükümetin ha
zırladığı kadroları uf ak tadi
latla kabulu muhtemeldir. 

Bunlardan başka bütçeye ilı
tiyat olarak konulan tahsiıabn 
ilgası, elyevm münhal olan 
bazı memurlukların Baremde
ki derecelerinin tenzili liizum
lu görülmektedir. 

.· 

Firarilerin .. 
Muhasara 

Saklandığı Yer 
.. .. 

Altına Alındı .• 
Manisa, 15 (Aceledir. H. M.) - Firar hadiıe3İni yalandan 

tetkik ettim. Gördllğfim şudur: 
Delinen duvar albncı ferhanededir. Hapisanenin bu kıs

mına zayıf bulan ve bu kısmın kolaylıkla delinebileceğini 

dilfünen evveli, pkavet hadiaeainden dolayı 16 sene hap
se mahkum Manisalı . lbrahim, Kiirt Ali ve Balayb Meh
met olmllfbır. 

Bu ilç haydut fikirlerini diğer baplaane arkadqlanna 
açmışlar ve onların da yardımını temin ettikten sonra ( 1 S ) 
metrelik bir tDnel kazmlflardıt. 

Mahktmlar kaçbklan anlaşıldıktan ıonra takibe çıkan 

mllfrezelu Salihlili izzet ile (16)ıenelik malıkamlardan Y6rilğtl, 
( Korpiç ) çukuru adına tqıyan mevkide g6rmflşler Ye yaka-

lamıtlardır. 

Halep, 15 ( H.M) - Bura 
da şoförler kazanç vergisine 
tabi tutulmalanna itiraz ettiler, 
grev yapblar. Polis ile arala
rında mftsademe oldu. iki 
ıoför öldn. Yüz şoför tevkif 
edildi. 

Devlet Bankası Müdürü 
Şehrimize gelen Devlet ban

kası umumi müdürü Salihattin 
B. bankanın en kısa bir za. 
manda faaliyet geçeceğin söy
lemiştir. 

Orta Tahsil Programı 
Temmuz ortalarında Anka

rada aktedilecek olan orta 
mektep ve lise müdürleri 
kongresinde lise ve orta mek
tep programları tetkik edile
cek, bazı tadilat yapılecaktır. 

194 milyona indi. Adana, ( Hususi ) - Ahmet 
* isminde 24 yaşlarında bir 

Adanada Bir intihar 

Diğer mllfrezelerden biri de Gediz istikametinde llç kitinin 
kayıkla karşıya geçmek istediklerini haber almışlar va takip
lerine koımuşlardır. Üç firarinin kayık bulamadıkları ve yü
zerek karşıya geçtikleri ve ffllsycı mıntakasında ıaldandıkları 
anlqılmışbr. Bu mıntaka muhas~a albna alanmışbr. 

Bütün Mevkuflar 
Firar Ettiler Bütçe Encümeni bu varida- amele karısile geçinemediği 1 

taa da temin edilebileceğinden için kendisini odasının tava- lbraim Tali 8. Fransız Kabinesi 
tinin görilnmüyordu. Binaen- nına asmış, ölmüştür. ( Baş tarafı ı inci uyfada) 
-ıeyh varidah evveli 189, son- Ankara, 15 ( H. M.) - Paris, 13 ( A. A. ) - Baş- yanlarının geçenlerde azledil-
.._ 180 milyon lira tahmin etti. F azılet Mükafatı Birinci Umumi Müfettiş ibra- vekil M. Laval, Reisicümhur miş ve yerine gelenlerin de he-
8u tahmine göre blltçenin him Tali 8. dtln buraya gele- M. Doumere kabinenin istifa- nilz acemilik saikasile uykuya 
lbasraf kısmında da tenzilit Sait, Faik Beylerle rek Dahiliye Vekilile görilşttl. sını takdim etmiştir. M. Dou- dalmış olmaları sebebiyet 
~•pmak llizumu hissedildi. Kublaya Verildi Yakında latanbula gidecektir. mer Başvekilette kalmasını vermiştir. 

Bu lüzum kartıS1nda hü- -- M. Lavaldan rica etmiştir. Mevkuflann kaçbklan an-
~Cimet te, Biitçe Encümeni Maarif fazilet mükifab yt1k- Mezarlıklar Talimatnamesi Binaenaleyh bütnn nazırlar ve cak sabahleyin saat altıda an-
• .L dı Ç kn h"'kA sek zümreden Fen müderrisi Me .. ••lıklar nı"zamnamesi mfiateşarlar mevkilerinde kal-
~ şqır • ün u u umet Sait beye, orta zümreden Is- _. mışlardır. laşılmış ve derhal Müddei 
""1tçede yUzde on nisbetinde tanbul lisesi muallimierinden Devlet Şirumdan ~ıkmışbr. umumilik ile Vali ve Jandarma 
~ir tasarruf teklif etmitti. Hal- Faik beye, ilk zümreden de Ankarada bulunan belediye OskUdar Tramvayları kumandanlığı haberdar edil-
huki Bntçe Encftmeni bu ta- tehit KubU.ya verilmiştir. Kub- reiai Muhittin Bey nizamname- O miştir. 

l b 1 il ıldldar Tramvay ıirketi 
'-rruf miktarını ytızde yırın· iye Ay eye ayn an parayı 0 u -' beraben"nde ıetir" ecektir. E Vali, Müddeiumumi ve 

alacaktır. '• vkafa olan borcunu tabitler-
ç.karm.qb. Nizamname geldikten sonra le verecektir. Şirketin her se· Jandarma kumandanı hadiseyi 

Şimdi bütnn gayretler bu Musakkafat Tahriri mezarlıklar meselesi tetkik ne (45) bin lira kadar zarar haber alir almaz derhal ha· 
'çak karşısında tasarruf yapı- Anadoluda işlerini bitiren edilecektir. g6rdüğü kaydedilmektedir. pishaneye gelerek tahkikata 
'-'bilecek noktalan bulmıya Musakkafat tahrir heyetleri -==·=~=:.:=~=-===-====-=--=-=============•== başlamışlar ve aynı zamanda 

· ~~~~e~ ~~p~m~~~~ M•~ ~----------------------~, •M~up~u~~~~ 
Jt- V-ekAleti lstanbul muaakkafatı- f ' 

b k ah · d l • • 1• l• f yetlere telgraf çekmişler ve 
Fakat btıtlin bu tereddlltle- t n!n . ça. u. t nr e i mesini 'ster F.nan, ster nanma • 

tbs, btttthı bu ketmekqin or- I bıldırmıştir_. --- ~ ~ ~ ~ bir taraftan da Manisadan 

~Ya çıkardıtı bir hakikat 2500 Kahve A-.. alb ay en:el lzmfr. Mllddeiumumlnin IÖzleri: muhtelif istikametlere takip 
•lfdır: ~ miifrezeleri çıkarmışlardır. Bu 

de çıkan " Yeni Aaır " ı " - Yeni Asır _,.ete- 1 
Demek kı• hllkümet b•trecle A d •- mttfreze erin en mühimleri Ak-u 7 Fakat ncak 700 refikimiz bazı k&yler e ' sinde ( Ahlat ) yenildiği 

Sözün Kısası 
Münderecatımzzzn çok
luğundan dercedileme
miştir. 

İntihabat Dedi
kodusu Bitmedi 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 
rey vermemit olmaları burada 
dedikodu uyandırdı ve MeclU 
koridorlarında mtlnakqayı mu
cip oldu. 

Ağızdan ağıza dolaşan söz
lere inanmak llzım gelirse: 
Aliattin B. evvelce lstanbul 
Valisi Muhittin Beyin aleyhinde 
yazı yazmış; bu sebeple araları 
açılmış, Halk Fırkası Aliattin 
Beyi namzet gösterdiği zaman 
Muhittin B. müteessir olmuş, 
müntehibi saniler arasında Ali
attin B. aleyhinde propaganda 
yapmış, hatta intihap yerine 
Aliattin Beyin aleyhine bir de 
dosya götürmüş ve bu çalışma 
neticesinde müntehibisanilerin 
yansım kazanmış... Şimdi de
niliyor ki: 

- Muhittin beyin AlAettin 
beye karşı şahsi iğbirarı ola
bilir. Fakat Fırka Kitibi umu
miliğinin gösterdiği bir nam
zede karşı bu şekilde cepho 
alması Fırka disipilinine mu
haliftir. Ve Muhittin B. Anka
raya sırf bu mesele dolayısile 
davet edilmiştir. 

Yine deveran eden rivayet
lere bakılırsa: 

Muhittin beyin verdiği iza-
hat Fırkayı tatmin etmemiştir. 
Bunun lizerine Cevdet Kerim 
B. buraya çağınlmış ve hadise 
hakkında mütaliası alınmıtbr. 
Neticede Muhittin beyin An-
karada sempatiyi kaybettiği 
iddia olunmaktadır. 

Bu rivayetleri yazdıktan 
sonra şunu da kaydedelim : 

Burada Muhittin beyi yakın .. 
dan bilenler, böyle bir hare· 
1<.ette bulunmuş olmasına ihti
mal vermemektedirler . • 
C. Kerim 8. Ne Diyor ? 

Ankara, 15 (H. M.) - Ali
nttin Cemil Beyin intihabı me
selesi için buraya çağınlan 
İstanbul Halk Fırkası Reiti 
Cevdet Kerim B. le konuştum. 
Bana şunları söyledi: 

" - Vali Muhiddin Beyin 
Fırka namzedi olan Aliattin 
Cemil B. aleyhine bir vaziyet 
aldığı doğru değildir. Valinin 
menfaati de böyle bir harekete 
mugayirdir.,, 

Ben sordum: 
- O halde Fırkanın nam· 

zedi olan Aliattin Cemil Bey 
niçin bu kadar az bir ekseri
yetle seçildi? 

u - Bu, Valinin tesiri ile 
olmamışbr. Aliattin Cemil B. 
istanbulda muhtelif yerlerde, 
muhtelif iperde bulunmllfbır. 
Tabii kendisini sevenler ve 
sevmiyenler vardır. Bu itibarla 
az rey almışbr." 

Öğrendiğime göre Aliattia 
Cemil Bey vaziyetten mliteea-
sirdir. Cevdet Kerim Bey bu 
hususta F arkada izahat verdi. ""· il l k "d t t t tk"k b h kkı d 1 l hisar, Kasaba ve iz mir dagy la-""U41 m yon u yan a uay- Tanesi Kaydedilmiş e ı at yap rmış ve a n a yazı an yazı ar• 

:_ur edereken yanht rakam- köyUllerin açlıktan musta- dan dolayı müdürü mes'ul rinde taharriyata başlamış· -------------.,., 
•ra istinat etmiıtir. lstanbulda (2500) kadar kah- rip olduğunu, ahlat yedik- Abdurrahman Şeref Bey lardır. /ş Arıyor 

Demek ki bütçe hlll keyfi vehane vardır. Bunlardan yal· lerini kaydetmişti. ' hakkında cereyan eden Manisanın etraf kazaların- Musunuz? 
"'kamlarla yapılmaktadır. nız (TOO) kadarı cemiyete Bu neşriyat o vakit muhakeme neticesinde da alınan tertibat da çok sı-

Demek ki blltçemiziıl vari- kaydedilmiştir. Clizdan de- J Millet Meclisinde .istizahı gazete neşriyabnın doğru- kıdır. O derecede ki yollardan 
d ğiştirme müddeti 15 haziranda mucı"p olmu• ve alikadar luguv qahadetle sabit oldu· b k b 1 •t "k hAlA f t b" T T ir uşun uçmasına i e mn-mı tarı • enn ır biteceği için cemiyet cilzdan Vekil bu neşriyab tekzip ğundan heraetini isterim, 
tekilde tesbit edilmiı değildir. ve fiş doldurmak için hariçten etmişti. dedi." ts::ı~r~ olunamıyor, denilmek-

Tıp Fakültesinde 
Tıp Fakültesi Devlet turası

'ın Rasim Ali Bey hakkında 
'atduğu suale diba cevabını 
tlııdermiatir. 

adamlar bulmuştur. Diğer ce- Dlln gelen İzmir gaze- Artık Vekillerin Mec-
miyetler de azalanna henüz telerinde fU haberi oku- liste verdikleri bazı iza• Bu te•grafı aldığınız daki-
cüzdanlarını dağıtamamıştır. dukı habn doğruluğuna, kada lzmirden tahrik edilmit 

Dün bazı cemiyetler Beledi- olan jandarma mtifrezeleri de 
yeye mllracaat ederek müdde· ister inan, ister inanma/ Manisada müfrezelerine iltihak 
tin uzablmaıım istemişlerdir. etmİf olacaklardır. 

Gazetemizin ucuz ve 
küçük ilinlarından isti
fade ediniz. 25 kuruş 
ıizi işsizlikten kurtar
abilir. 16 kelimelik bir 

ilin 25 kurup • 

SON POSTA 
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I ·Denizde Bir Ceset 1 
Bir Polis 
Memuru 
Boğuldu 

SON POSTA 

SİNEMA 
"Tiller • Girlı,, 11ani Tiller hemşireler, Amerikanın maruf aktrialerldlr. 

Ortadaki ihtimallere Ba- Deniz kenarında g•ni hir baletin rOtHUını gapıgorlar ... 
kılırsa Hadise Bir Ka- 1..... ______________ ..._ ____ __..__ _______ .._....., _____________ __. 

zadan ileri Gelmiıtir 
Diln aabah Ortaköy iakele

ainin önüde k6milr bopltan 
Kızılırmak vapurunun pe"aae-
leri öniide çocuklar babp çı· 
kan ve insana benziyen blrpy 
görmüşler, polise ko9mutlan 
Pervanelerin 6n0nde bir ceset 
var diye haber vermiıler. Poliı 
memurları bir sandalla Yapu
run yanına yanqmıtlar ve ce
sedi ıandala almıılardır: Ay 
bizim Ahmet Efendif. Çıkan· 
lan ceset Beşiktaı poliı mer· 
kezi memurlarından Dolmabah
çe ıarayının muhafazası için 
aynlClll 2 J 45 Anadoluhiaarlı 
Ahmet Efendiye aittir. 

Ceset Betiktaş merkezine 
kaldırılmış ve müddeiumumi 
muavinlerinden Şefik Beyle 
tabibi adil Hikmet Bey davet 
edilerek tahkikata bqlanmıı
br: 

Yapılan ilk tabkikahn neti
ce.i ıudur: 

Ahmet Efendi 27 yatında, 
beklr, rakı, sigara içmez, çok 
namuslu ve vazifeşinas bir 
memurdur. Kadın işlerile de 
alikadar olmaz. Maaşını alır 
almaz götürilp ihtiyar babası
nın eline verir. Geçen cumar
tesi gUnü izinli olduğu için 
ıaraydan çıkmış ve ertesi gün 

vaktinde dönmüştiir. Pazar gü
nil akşam saat 8,5 da yemek 
için yarım aaat müsaade ala
rak saraydan çıkmış bir daha 
dönmemiştir. O gündenberi 
yapılan bütün aramalar neti
cesiz kalmıştır. 

Ahmet Efendinin üzçrinde 
kaputu ve cebinde polis dü
düğü ve cüzdanının içinde iki 
vesikalık fotografile beş on 
kuruş bozuk para çıkmıştır. 
Yalnız kasaturasile silAhı ve 
kayışı yoktur. 

Cesette ve elbiselerinde bir 
suikast ve cebir eserleri gö
rülmemekte ve burnundan, 
ağzından akan kanlı sular ha
disenin boğulma olduğunu ispat 
etmekte ise de cesedi muayene 
eden doktorlar alt kısmında 
henüz ölüm katılığı bulmuşlar
dır. Halbuki bir ölü bilhassa 
iki Uç gün sonra ölülük katı
lığını kayber ve tefessüh all
metleri başgösterir. 

Cesedin llst kısımda tefes
ıüh başlamış olmasına rağmen 

bu cihet tüpheli görüldüğü için 
Morga nakledilmiştir. Hadise 
etrafındaki tahminler ise şudur: 

Ahmet Efendi pazar günll 
yemeğini yedikten sonra saraya 
dönmüş, fakat kapılar kapan-
dığı için sarayın deniz tara
fındaki parmaklıklardan atla-
mak istemiş ve denize düşmüş, 
sonra lodos cereyanlarına ka
pılarak Ortaköyüne kadar 
sürüklenmiştir. 

Silah ve meçe gelince; bu 
hususta şu ihtimaller ileri 
sürülüyor: Ahmet Efendi par
maklıktan atlarken belindeki 
kayış parmaklıklara takılarak 

kopmuş ve silahlar denize düı
müştilr. Yahut ta ceıet denizde 
ıiştikten sonra kayış, o ıuret
le cesetten aymlmııbr. 

1 

Holivut, ( H. M. ) - ( Holl
vut ) un nasıl bq döndilrilctı 

bir Alem olduğunu "Son Posta,, 
karileri kifi derecede öğren-

diler sanırım. Fakat bugün ve
receğim malumat ile husule 
getireceğim hayreti dütündük
çe mübalağa yapan bir adam 
oJmakla itham edilmekten kor
kuyorum. 

Bugün Holivudun faaliyetini 
takibe memur tamam (3118) 
gazeteci var ki yazifeleri, bu 
Alemin geceli gündüzlll cere
yan eden hadiselerini zaptetmek 
ve gazetelerine bildirmektir. 

Bu büyük istihbar kütlesinin 
en büyük emeli ise Holvudun 
mukadderatına hakim olan 
üç mühim simanm dostluğunu 
kazanmaktır. Bunlar, Madam 
(SyJvia UJbeck),Madam (Wanda) 
ve (Dareos) tır. Sylvia Ulbeck 
Holivudun moda ilihesidir. 

Falanca artiste beı kilo 
şişmanlamak mı lazım? 

Artiıtin en büyük emeli, 
vUcudünll Sylvinın mahir kol
larına teslim etm• k olur. (Gre
ta Garbo) lar, (Gloria Swan-
son) lar, (Norma Scbearer) ler 
hep bu yoldan geçmişlerdir. .. 

(Dareos) ile Madam ( Wan
da) ya gel:nce: 

Bunlar, Holivudu bir sözle-
rile yerinden oturtup kaldıran l 
iki simadır : 

Madam(W anda) ile (Dareos). 
Bu iki kadın burada, kAhinlik 
vazifesini görürler. 

Fakat bunların emrinde o 
kadar mühim bir istihbar teş
kilatı vardır ki bütün ıan'at
kirlann hususi hayatlarını en 
mahrem noktalarına kadar bi
lirler. Ve bundan dolayıdır ki 
kendilerine müracaat eden ar
tistlere, daima, şaşmaz ve ya
nılmaz cevaplar vererek hem 
şöhretlerini, hem de servetle-
rini yükseltmişlerdir. Bunların 
t esiri o derece fazladır ki, bir 
..çok sinema müesseseleri bun
ları Holivuttan uzaklaştırmıya 
teşebbüs etmitler, hükumet 
nezdinde teşebbüste bulunmuş
lar, fakat bir tUrlU muvaffak 
olamamıılardır. Alım11t 

Thelma Tood çok şirin ve güzel gıyınen bir artisttir. 
Burada kendiaini beyaz ve ıiyah çorap intihap etmek husn
ıunda mütereddit 2örüyoruz. 

Maruf Artistler, Son 
'li 

Filimle,ri * * Ve Adresleri 
EDDlE CANTOR, Plaj gün

leri filmini bitirmiştir. Adresi: 
United Artist studyos 1041 N. 
Formcza Ave. Hollyvoot, Cal. 

CARROL NANCY,Gece Me
lAikesi filmini yapmakla meşgul
dür .Adresi: Paramount studyos, 
6 th and Pierce sts. Astoria L. 1. 

HELEN CHANDLER, Boş fi
tekler fimine çalışıyor. Adresi: 

First National studyos, Burbank, 
Cal. 

CHARLES CHAPLIN, Şe
hir ışıkları filmini bitirmiştir. 
Charles Chaplin studyos 1420 

La Brea Ave. Los Angelos Cal. 
CHARETTON RUTH, Ka .. 

4aa ve Laurela isimli bir kurdell 

çevirmektedir. Adresi şudur: 
Paramount Studyos 5451 

Marathon St. Hollyvood, Cal. 
CHERRILL, VİRGINIA 
Bir mucize filmini çevirmek

tedir. Adres şudur: 
Fox studyos, 1401 N. Wes

tern ·Ave. Ho!lyvood, Cal. 
MAURİCE CHEV ALİER 

Sevimli mülazim filmini bitir-
miştir. Adresi şudur: 

Paramount Studyos 6 th. 
and Pierree Sts. Astoria, Z. l. 
CLAİRE, lNA Tekrar bağ

lanmış filmini çevirmektedir. 
Adresi, Pathe studyos, Cul

ver Citey Cal. 

Bir ıinema gazetesi, bir mu
allimin şayana dikkat müşahe-
desini neşrediyor. 

Bu muallim, bilhassa pazar
tesi günleri talebesinin ders 
hazırlamamasından ıiklyetçidir. 
Dersini bilmiyen talebeyo niçin 
çalıtmadığmı ıorduğu zaman 
ise, hemen her defa aldığı 
cevap fU olmuıtur: 

- Efendiin, dün sinemaya 
gittim. 

Bu muallim, talebesinin bu 
derece merakını uyandıran 
ıinemaya, fena halde hiddet
lenmiye baılamış. Bu hiddetin 
sevkiledir ki çocuk meraklılar 
arasında bir anket yapmış. Hangi 
filimlerl beğendiklerini ıormuş: 

Sual sorulan (23) talebenin 
bftyllk bir ekseriyeti harbe 
ait filimleri tercih etmektedir. 
Ancak slSzllnU itittikleri bir
ıeye talebenin bu derece me
rak sarmasını bir tDrln kavn
yamiyan muallim, bunlan ayrı, 
ayrı ıorıuya çekmiı. Bakınız 
aldığı cevaplar nelerdir: 

Bir talebe: "Ben harp filim
lerİni ıeviyorum. Bunun için 
arkadaılanm beni fena kalpli 
buluyorlar. Askerlerin bin bir 
ıstırap çekişinden hoşlandığı
mı söylüyorlar. Halbuki ben 
askerlerin ıstırap çekmesinden 
hoflandığım için ainemaya git
miyorum. Fakat o kadar büytık 
bir heyecan duyuyorum ki 
harp filmini seyrederken ken
dimden geçiyorum. Fakat bu 
gibi filimlere bir parça da aık 
sergüzeşti karışacak oluraa duy-
duğum zevk birkaç misli artar.,, 

Harp filmini tercih ettikle
rini söyliyen talebe fikirlerini 
işte böyle anlatıyorlar. 

Sinema Aleminde Mücadele 
Paris, (Hususi) - Bir müd

dettenberi Fransız ıinema 
aleminde garip bir dedikodu 
dolaşıyor. Bu dedikodunun 
mevzı:u sesli ve aözlil sinema
ya taraftar olanlarla sözlü sine
ma aleyhtarları arasındaki bir 
nevi gizli mücadeledir. İki 
taraf ta öbür tarafm davasını 
baltalamak içi.1 ellerinden ge
leni yapıyorlar. Sesli sinema 
imalitanelerini soydurmak bile 

Haziran ~ .._!! 

1 Şark Ve Garp J jı 
Profesör But/er lJ 
Şarka Karşı P• 

Ge 

ittihat İstiyor ~~::c 
~droıı 
hk Amerikalı Alim, Şarktall 

Garp için Tehlike Do
ğ~cak, Diyor 

Paria - Amerikanın ırıarul 
ılmalarmdan ve Coluırıbit 
Darillfftnunu Müdürli Dokt0 ' 

Nicbolas Murray Butler A vr1I" 
pada bir ıeyahat yapmaktadır• 
Bu sırada Parise uğrıyan 1'f. 
.Butler "Terakki ve Sefalet,, 
mevzuu · hakkında mühiırı bit 
nutuk söylemiştir. 

U• Hatip ıöyle bir ıual 
nutkuna başlamıştır : 

- Dünyada bu derece far 
la terakki yapdmasına rağmeıı 
ıefaJct niçin artmıştır ? .. 

Hatip bu suale yine kenditl 
cevap vermit Ye Uç sebeP 
bulmuıtur. Hatibe nazarall 
bu ıebeplerden bir taneai b~~ 
bugünkü hayat şeraitini alt&Jr 
edebilecek mahiyettedir. O 
auretle ki, bugünü tarihin mil" 
ayyen bir ; devrine benzetmek 
lizımgelse, daha büyük mi1'" 
yuta olmak üzere Roma lor' 
paratorluğunun inkıraz buld": 
jıı zaman ve Fransız ihtilili 
kebirini hazırlıyan şeraiti• 
dolu devre teşbih etmek uıOJll" 
knndnr. 

Hatip, bugiinkü sefaleti 
hazırlıyan sebepleri şöyle all'" 

latıyor: 
1 - Harpten sonra birikeıa 

miithiş enkaz. . 
( Dört senelik harp, senclet 

zarfında elde edilen bütün se" 
mereleri silip götürmüştür. ) 

2-F en ve makine; yapılalllı 
kat'ihesaplara göre, üç dakikalı 
bir makine işinin (1900) se~t" 
sinde (3) saatlik insan işiD1 

tekabtU ettiğini göstermektedi~· 
3 - Demokrasi kuvvetle~ 

denilen ve (300) sen~denbetl 
kiitleler içinde faaliyet sarfe" 
den anaaınn inkişafı. 

1789 da Fransız lhtillJi 1':; 
biri patladığı zaman bilt 
dOnyanın hiNettiği raşeyi b•" 
tırlayınıı:. Bugün iıe her t#' 
rafta, Çinde, Hintte, Rusy~~~ 
Cenubi Amerikada ibw 
vardır. d• 

Maamafih biltiin dfinY• 
ihtilal varken hiçbir tar~ 
ihtisas yoktur. Milletlerin b 
şında rehberleri yoktu!--~ 
bu rehberler çok daguw:-_ .. 
Biltlin dnnyanın parolHı ıud1'f 

- Bekleyelim ki reçsİP·;.;ı 
Chequerı mnlikatına ; 

tebliği resmide iki keliırıe 
katime çarptı: e..ı. 

Beynelmilel teşriki ırı dı'• 
Bütiln halAs işte burada 
Bir kimse komıusuna: f" 
- Borcunu ver, fakat 1~ 

tığın etyalarla beraber yafJJ 
yaklaıma 1 diyemeE. ft; 

Eğer lngiltere, Fransa, ,,,,._ 
ya, Amerika anlapırıaıl bof 
şarktaki insanlara ıah•YI oıJı! 
bırakmıt olacaklardır. Ç :;;s 
herşeyi tahrip etmek gibi ~.ılı" 
bir plan olsa bile bugilD r-
bların bir plim vardır. 4 
bu arada göze çarpan 
mücadele aafhalarındao~j~,..,.ıa 

Geçen gOn Marsı iol 
maruf bir ıinema mnesse•~.,ı 
ıreceleyin ziyaret eden ıoe ~ 
kimseler, bu milessesedeP ,il 
yiizden fazla sözlü fili~~ eııiı' 
plAk aıırmıılardır. • HA ~zsıJd 
ıuyu bulması ilzerıne b•>'U 
ılnema mOesşeseleri bir oşl~ 
telAş ve endifeye dllfdl 

111
r 

mtıbalAğacı tabiatlerile btdifl" 
olan Marsllyalılar bu ~ 
den mftlhem olarak f 
bile tertip etmitlerdlr· 

--..... 
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deJU 

.. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Posta Kolilerine Dair 
Geçen ıün hariçten relen 

jLiberyada Zenciler ilk Zenci Cüm-/J Kadın Ve Kalp İşleri 1 

huriy.e!ini .!esis Etmişler Ve Asri Bir Kız Soruyor, Hayal 
TeşkılatVucudeı· - . ~ Sevilir Mi Hiç? hata koliJerine alt muameleden 

bthıederken bu dalredekl memur 
ktdroıunua müracaatçıJara nlıbetJe 
llek az oldutnu, bu ybden yils
leree kltinln .Onlerce ııra bek· 
leınek mecburfyetfne katlandıj'lnı 
)azdık. Bu ıöılerimbe canlı bir 
delil olmak iisere, birkaç memu
t\IQ kartııanda ıaatlerce bekliy~ 
tGılerce kitinin reımlnl lioyduk. 

Getirmişlerdir. ,.. t.t.ı.bulda Feryat mfiotear Anketimı·z 
llmlle bir feryatnam• aldım. . . . '" 

iıtanbul poıta idareıi bu ya• 
taın111 18rmt1t, okumuf va çok 
"ubaliğab bulmu9tur. Bize ıan
derdiği bir teskerede diyor Jdı 

14 Yeni uıulün tatbikında rll· 
l\Jnıat ldareıl aRcak on muayene 

~'Yeti tefrik edebilmişti. Bu haeyet 
l>tketleriıi muamelel rilıumiyele• 

tinin ifa11 için klfi relmedl. T ... 
l'llc:Gmat baıalclı. Bunun G:ıerine 

•Gıumat idareıl heyetleri tedricen 
ttıyit etmek ıuretlle yirmi bete 

lhl&t etti ve bundan ıonra h•r· 
filn 400 • SOO paketin muayeneıl 

llcınal edildi. Bunun netlceıi ola
tılc ta harici mevrude giıeleri

bıbde eahabı mualihln tehactl
lrllle izdiham vaki oldu. Fakat 
derhal mevcut rltelere daha iki 
rite llive edilmek ıuretlle bunun 
lınü alındı. Elyevm en ıon relen 
l>oıtalar da dahli oldutu halde 
•lde muhtacı muamele 1500 kadar 
kket kalmıtbr ld bu da nihayet 
'Y•n on betine kadar intaç edi
l,eek ve muamele hail tabiiıine 
ltlecektir. 

Şiklyetlerin içinde bakh olan
ları olabilir. Fakat unutmamak 
llunıdır ki yeni uıul, rümrükle 
ternH eden. bazılarının menfaat
'•rlne yaramaz, menfaatleri muh
ttl olanlar eaki usulün iadesini 
tandan temenni ederler ve tiki· 
htlerin kısmı külliai de bunla
tırı ortahğı karışbrmalc arzula
tından mütevellittir. " 

Bu münasebetle bir defa daha 
ttk:rarhyalım ki devlet idareleri 
halkan itini kolay yapmakla mü
lc~Ueftirler. Be, yqı memur li
llttııa bet yilz memur verilir, 
itler yoluna ıokulur, ıonra tabii 
kadro ile işe devam edilebilir. 
\' tni ,ekil f.aşlangıcı diye kimse
llin kimseyi.. zarara ıokmasına 
baldu yokt~';.. ----
takirlerin Tedavisi Meselesi 

Üsküdarda Kı:ı:larağaamda 109 
111lttıarada oturan Tahir Efendinin 
'Y•ğtnda pir fİf peyda olmut, 
'tıp Fakültesinde tedavi ettirmiş, 
'"Yda görmcmi9. Gülhane has
'-ııeıine ıitmlf, muayene edilmiş, 
~antgen için beş lira flim ücreti 
1•tenıi,Ier. Bu vatandat fakir ve 
ltlı.lıtaç olduğunu aaylüyor. Bu 
~lltayı ~üçlükle tedarik etmit. 

ij Vaziyet ve hali miiıait olmıyan 
~ lılıclere bu ıibl mu~yeneleri 
•dava yepmak miimkGn detll 

""clir ? 

T eşekkUr Ederiz 
~ .\nkarada tatçı u•taaı Cemal 
~ 'ndiye: Teveccübilni\:ıe tefek· 

Gr •deriz. 

Tefrikamız; No 3 

Liberyada T e;ekkül 
Eden ilk Zenci 
Cüıiıhuriyeti . 

- .... ---

• 

Yukarda: 

Llberya COmhu

rlyeUata Relal• 

eUmhuru .. kr 
bfae•f •• 

Solda: 
Yeni CUmhurlye

tln aakerlert... 

Altta: 
·~i CUmhurlye

o;:ri k•«imJan 

Uberyada ıencUer ilk ctımhurlyetlerinl UAn etmiıler ve asri bir devl~t ıistemi kın muşlardır. Bu 
memlekette aarl bir devletin bntnıı teşkillb vardır. Reiıictimhuru, kabinesi, Başvekili, mektepleri, 
zabıtası, adliyesi vesairesi asri sistemlere göre teşkil edilmiştir. 2000 kişilik bir ordusu da vardır. 

Liberya henüz tebii halini muhafaza eden bir yerdir. ·Toprak işlenmemiştir. Fakat zengin 
bir memlekettir. Amerika ve lngilterede okuyup yetişen zenciler buraya dönerek bu cümhuri
yeti vticuda getirmişlerdir. 

Burada gördüğlinllz resimler bu yeni Zenci cümhuriyetine aittir .. 

Af mangada 
Siyasi 
Buhran 

Berlio, 13 (A.A) Baıve-· 
kil M. Brüning, Bcrlioe dön
müş ve kabine arkadaılarına 
Reisicilmhurla olan mülAkab
nın neticelerini bildirmiştir. 

Gazette de Midi.ye nazaran 
M. Brüning Reisicümhurun, si
yasetini tasvip eylediğini ve 
bu siyasete devam hususunda 
kendisine mezuniyet verildiğini 
arkadaşlarına söylemiştir. 

M. Brüning, Hildesheim'e 
giderek merkez grupunun ya
rın aktedeceği hafi içtimada 
beyanatta bulunacakbr. 

Fransanzn 
Yeni Cümhur Reisi 

Pariı, 13 (A.A) - Buglln 
Elysee ıarayında M. Daumergue 
yeni Reiıicümhur M. Doumere 
va:ıifesini devretmiştir. 

ispanyada 
intihabat 
Başlıyor 

Madrit, 13 (A. A.) - M. 
de Romanones müeısesan 

Belçikanın Rusganın 
Mali Müdafaa 
Vaziyeti Bütçesi 

Nevyork, 13 (A.A) - Bel- Paris, 13 (A.A) - Mosko-
çika Bankası Müdüril M. The- vadan bildirildiğine nazaran 
unis Avrupaya hareketinden hükumet, (114.000) hektarlık 
evvel Belçikanın iktısadi buh- araziden alınacak hasadın te
ranı iktiham eden ilk memle· min edeceği parayı Sovyet 
ket olacağım söylemiştir. Rusyanın Müdafaai Milliye tah-
Müthiş Bir sisatına ilave edecektir. 

Canavar Dünyanın 
Belgrat, 13 ( A.A) - Bjc- En Büyük 

. hovar'dan bildirildiğine naza· Tayyaresi 
ran mahkeme 43 cinayet bu-
lunduğunu itiraf eden lvan Londra, 14 lngiltere. 

Almanların Do.X. tayyaresine Jurisiğ'in muhakemesine baş· 
faik yeni ve büyük bir tayyare 

lamışbr. Katil, bu cinayetleri-
. nin ekserisini küçük yaşta yaptırmıya karar vermiştir. 
kızların ırzına geçmek ve Bu tayyarede 900 beygir kuv-

. sonra da boğmak ıüretile vetinde motörler bulunacak 
iılemiştir. Katil bu cinayetleri ve saatte 150 mil sürati ola
bakkında tüyler ürpertici taf- . caktır. İçinde 20 kişi için hu
silit vermiştir. . eusi kamaralar, ayrıca 40 kişi-
-=--=-==~.,,,,...,.,,_....:=-=.,..=~ lik salonlar bulunacaktir. meclisi intihababnda kıralcı 
olarak Madritten namzetliğini Bu tayyarenin her noktadan 
koymuştur. Mumaileyh Madri· Alman tayyaresine faik olma· 
din yegane kıralcı namzedidir. sına dikkat edilecektir. 

dümü süzdü: 

KIRMIZI FENERli lVLER· 
kırmızı bir kızdı. Ne dense, 
ağlıyordu. Göz yaşlarına fasıla 
vermiye lüzum görmeden acente 
müdiresini görmiye gitti. Onun 
kederi bana dokunmuştu. Ben
deniz de az yufka yürekli de
ğilim. Böyle mayi halinde bir 
kederin önünden onu kurut
mıya çalışmadan geçemem. 

- Nerede hizmet ettiniz? 
Hicap, yanaklarımda boya· 

lara yardım etti: 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 
(Fran•lxca aılırua 2001000 ıncl tab•mdan lercllme edllmlıtlr.) 

~ ._ Orospu, kahpe, domuz, 
~1tıaıl.. Sen namus nedir bilir 
•hı ki? 

d ._ istediğin kadar hıraız 
"-~' orospu de, fakat namusu

' dokunma! .. 
., liaksız bir kanun, oralarda 
'f f ~ ~ .~ alan kadınlardan maada 
ti çQlr kadının gizli evlere 
llttı"trıeaine izin vermediği için 
'tttı\ltnhaneciler beni içeri kabul 

&ediler. 
~U ~nim bu gizil evlere gire

ı.ıeın için bir de " hüsnü 

hizmet varakası ,, uydurmam 
llzım geliyordu. 

Birkaç hizmet varakaaı tan
zim ettirdim Ye meşhur tanı· 
daklanma imzalattırdım. 

Kendi tabirine göre u gayet 
ciddi ,, bir acentenin kanalın
dan geçmiye karar ver!Diştim. 

Bu gayet ciddi acente, bul
varlardan birkaç metre ötede, 
çamur ve pis kokulu dolu bir 
binada idi. 

Bizi karşılıyan daktilo Ha
nım, yufka yürekli, gözleri 

Fakat acente sahibi kadın, 

tombul bir tebessümle geldi. 
Daktilo hAIA ağlıyerdu. Acente 
sahibi kadın gayet ciddiydi. 
ciddi giyinmitti. Ciddi konu· 
şuyordu. 

- Madam, dedim, ben bir 
randevü evinde oda hizmetçisi 
olmak istiyorum. 

Tamam. Rolümü gayet iyi 
yaptım. Ağzıma inanmıyorum. 

Madam gözlerile bütün vücu-

- Şimdiye kadar namuslu 
aileler yanında çalışıyordum. 
Fakat insan oralarda serbest 
değil, on beş gündenberi 
dostnmu göremedim. 

(Tabii hayatta ben "Aşıkım" 
derim. kibar kadınlar da uaşı
kım., derler. Fahişeler ve hiz
metçi makulesi kadmlar "dos
tum diyorlar.) Düşününüz ki 
bir dostum olduğu için bizim 
Hanımefendi beni sepetledi. 
insan bu zamanda dostsuz na
sıl yaşar? 

Bu sözler ciddi Madama 
tesir etti. Memelerini oynattı. 
Daktilo ağlamasına devam 

Guç, uab1 ~ •e h...U bir k.iS, 
bet HD~ mUtemadiyen, :İ&rll• 
ıemodltl, tanııamadıtı, bir 
defa olaun konupmadıia bir 

ıoc:I H•ditlnden bahaediyor 
•• aoruyor: . 

.. Hayal sevilir ml hiç?" 

"Sevgi denen ıey bu mudur?,. 

Bu renç kız, daha mektep 

hayabnda bir komşu çocuğu
nu sevmiş. Bu qk günden 
göne büyümüş, kalbini, niha
yet bütün mevcudiyetini sar

mış. Fakat izzeti nefsi bu 
hissini izhara müsaade etme· 
miş. İçinden sevmiş ve aşkını 
kendini kendine yaşamış. U-
nutmak, sevmemek için elin
den gelen her şeyi yapmış 

fakat unutamamış. 

Şimdi bana soruyor: ne 
yapayım 1 

Bu genç kız bence evveli 
tedaviye muhtaçtır. Bu marazi 

aşk asabını bozmuştur. Bina
enaleyh evveli bir doktora 

gidip ııhhi bir rejim alma
lıdır. 

Saniyen bu gencin bulun
duğu muhitten uzaklaşmalıdır. 
O genci hatırlatan ufak bir 
hat ra, hatta bir manzara 
daima hastalığı niiksettirir, 
unutmağa manı olur. Eğer 

Avrupaya gidebiliyorsanız hiç 
durmayınız, sizin için bundan 
iyi tedavi yolu olamaz. 

Bundan maada bunu ço
cukluk aşkı addediniz. O sizi 
sevseydi, sevebilseydi her 
halde gelip aşkını size söyler, 
ve başka kadınlarla buluştu· 

ğunu sizden saklamıya çat
şırdı. 

Mademki beş sene buna 
lüzum görmemiştir. O halde sizi 
sevmiyor demektir. Sevmiyen 

sevilir mi? İızeti nefsiniz h _ ~-
müsaade ediyor mu? 

Unutma ~i kızım, erkekler 
hodgamdırlar. Senin aşkınla 

alay etmesini de bilir :!r. 
1 

Kadın Olmak 
İstiyen Erkek 
İşte ben kadın olmak iste

yen bir erkeğim. Oldukça 
maddi servetim var. Maddi 
imkan olsa, bUtün servetimi 
kadın olmak için fedaya hazı
rım. Kadın olmak hissinin sa
iki ebeveynimin beni bir kız 
evlat gibi büyütmesi ve bu 
suretle çocuk iken erkeklik 
baleti ruhiyemin sarsılmış olma· 
sıdır. Bütilo ev işlerini ve ka
dınların en İnce nakış ve 

dikişlerini büyilk bir maharet 
ve muvaff akiyetle yapa• 
rım. 

Bütün emelim, sevdiğim bir 
erkekle (zabit tercih ederim) 
evlenmek, mes'ut bir yuva 
kurmak ve evime sadık bir ey 

kadını olmak idi. Fakat 
heyhat. 

Şu satırlan gayet ciddi ve 
~amımı ve öz kalpten yazıyo
rum. Fakat adres vermek im· 

kam kabil değil. Zaten şunları 
gazetenize bir erkeğin de ka· 
dm olmak istiyeni bulunduğu· 
nu söylemek için yazdını. 

·•.' ' ••• 1 •• ' ••• •4 .... ' '' ................. _ ... .... 

DÖRDÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 4 

Gazetemizde gelecek per,embe 
a-ilnü çıkacak Petronu bedava al
mak lııtlyoraamz, bu kuponu keılp 
1aklayınız Y• peTfembeye kadar 
çıkacak lcupoı'\ları loplayınız. Pat~ 
ronlarımu.dım pek ıaeıanun ola
cakunız. 

Patronlar ne,redildiklerl rD.n
den itibaren lstanbul karilerimb: 
b'.r hafta, l~ra karilerimiz oa 
gün içinde kuponlarını gönder-

'idi.-ler. Bu mUddet geçtikten 
~ o ,ı· kuponlar kabul edilmez. 

_ ~ .. AKVİM 
Zaten yavrum, bu genç da- \ 

ha mektebini •t ·memiştir. ' Gün so 16 laziran-931 Hı:ıur 42 

Sevmiye ve evlenmi)'c:ı hazır 

değildir. Sen de tahsilin: · ·· · 

memişsindir. Binaenaleyh Av
rupaya kaç, hem okur, hemde 
kurtuluraun. 

Hanımtegze 

• .. oj 

29 -Muharrem-1350 -,. alut-~:ı:ani-vasati 

Günet 08.45 4.28 
Öjle •.3'2 12.14 
lldndl 8.33 16.16 

Rum1 

8- Haziran • 1547 -vakıt-ezant-Ya.att 

Aktam 12.- 19.•'3 
Yatsı 2.03 21. 46 
lmaak 6.'25 2. il 

ediyordu. Ben bugüne kadar 1 miştim. Çantamdan tertemiz, 
bir kadın vecudünün bukadar yepyeni bir elli frank çıkara
gözyaşı ihtiva ettiğini bilmi· rak Madama uzattım: 
yordum. - Size biriktirdiğim btltlln 

Göz yaşları araamda dak- paramı veriyorum. Benimle bi-
tilo bana sordu: raz meşgul oluverin. 

- Döşemeleri parlatmasını Madam elli frangın koku-
biliyor musunuz? ıunu almca beni hemen erteıi 

Madam da ıordu· gün bir yere yerleştireceğini 
- Nekadar gü~dellk lati- vadetti. Peki, böyle bir yer 

yorsunuz? 
Hiçbir fikrim yoktu. 
- Ayda dört yüz elli 

ga razı mısınıı:? 
fran· 

olduğunu biraz evvel niçin 
unutmuştu? Para, şüphesiz, 
hafızayı çok iyi terbiye ediyor. 

Madamın bakışı vücudumun 
üstünde yeniden hararetle do· 
)aştı ve ciddi ağzı açıldı: - Kaç para olursa olsun. 

Madam gayet ciddi, gayet 
vekur, hulyalara dalarak ce-

- Mademki bukadar güzel· 
ain\z, hiç durmayıp bir vesika 
almalısımz. Tahtaları cilala

evlerinde iş maktan daha fazla kazamrsı· 

vap verdi; 
- Randevii 

bulmak çok güç. nız. Heın iş daha az serttir. 
Ben bu cevabı tahmin et- (Mabadı yarına) 
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Kişan Şehrinde Hükômet Binasında 
Türk Bayrağını Görünce Hayret Ettik •• 

YAZAN: M. KAZIM 

-5- 1 
( Sultan Abat ) ta bermutat 

Alman konsoloıanesine indik. 
Konsolos genç bir ihtiyat m
biti idi. 

Buna rağmen muhitinde 
Kont (Kaniç) ile ( Şunuman) ın 
yapbkları gibi hoppalık etmi
yor, lüzumsuz şiddetler göa-
termiyordu. Bu itibarla mem· 
leketine diğer vatandqlanndan 
daha müfit olduğuna kaniim. 

Bize samimi bir doıt mua-
melesi yaptı. izzet ve ikram etti. 
Kendisine on küsur sene sonra 
da olsa, yine burada teıekktlr 
etmeyi bir vazife biliyorum. 

Konsolosanede Sultan Fa
zullah isminde bir İran jandar
ma zabiti ile de tanışbm. Asil 
ve mert bir adamdı. Hatıra 
olarak bana bir fotografını 
Yermişti. istiklal muharebeleri 
eanasında cepheden cepheye 
koşarken kaybettiğim için 
bu ıütunlarda neşredemiyorum, 
buna çok müteessifim. 

lran Hamamları 
Konsolosanede biraz yor-

_ .._ ________ ... _ ..,.. ______ ............. ___ ....__ ___ . 
gunluk aldıktan sonra sokağa /randa çok a/gon çıkar ve 6irçolc lranller afgon lcallanırlar. Kasrı Şirinde 
çıktım. Maksadım bir hamam rast geltlillm •/11on meraklılarıntl11.n bir kaçı 
bularak yıkanmakb. Fakat daha l \ k yarı yarıya çıkmıt olan çiYilerl ıünd6m. Kendimizi miidafaa hane yerleıtikten sonra hli Ü• 
evvel uğradığım Acem tehir- ,.•kmak istedim. Fakat bu edebilirdik. Fakat lran topN., met dairesini sorduğum zaman 
!erinde karşıma çıkan hamam- -r-

d k arada iki tahtanın yekdiğerin· ğından g~çerken lranm hukuk bana ilzerin~e ~tlrk bayrağı 
ların pisliğini düşün ü çe den ayrılmış olan birleıme hakimiyetine riayet ediyorduk. dalgalanan bır bınayı göıter-
doğrusu ç~kiniyordum. Fakat 
bereket versin (Sultan Abat) ta noktasında birkaç tane lran Bu itibarla siWılanmızı ıaa- mezler mi? 

Kıranının sıkıımıt olduğunu dıklardan rıkarmamıtbk, kafi- Hayret ettim: gUzel ve oldukça temiz bir ha- 1 -r-
mam vardı. Zevk ile yıkandim. görmeyim mi? Sandık ran lemizin Hintli neferlerini ıUAb- -Bu ne demek olaa gerek-

Her Rör Hastalandı parası ile dolu idi. Hatta sız gezdiriyorduk. til Yoksa Maşallah Han Tür-
paralardan birkaç taneıi de . Binaenaleyh kafilemizi sa· kiyeye .mi iltihak e~miıti .. 

Yolun bu kısmı esnasında çuvalın içine düşmUştn. kin bir yolcu kafileıi halitd, Makıkat halde boyle bırşey 
Her Rör birdenbire hastalan- Sandıklarımızın bu kadar k I hl b" fr yoktu. Matallah Han sadece 

çı anp si A ı ır mü eze 1 
mıştı. Zannederim aldığı ki- ağır olmasının sebebini timdi line getirmektense lran kay- ran hükumetini kızdırmak iı-
ninlere rağmen şiddetli bir anlıyordum. makamına müracaat ederek temişti. Bu zatı dairesine var
ııtma nöbeti geçiriyordu : Şurasını da ilave edeyim ki yanımıza birkaç tane lran jan- dığımız zaman yirmi otuz kiıi-

11- Yola devam edemiye- Almanların çok itinakAr ve lik bir kalabalık arasında otu-
darması almayı daha münasip 

ceğim, dedi. Burada birkaç muntazam görünmelerine rağ- gördnm. Binnetice yol anzasız ruyor, bulduk. Bunlar ihtimal 
pn istirahat etmek isterdim. men bu, para ile dolu olan san- ve sakin geçti. yolun ıol kll- muhafızları, ihtimal arkadaşlan 
Siz bana Hintlilerden bir nefer dıkları bu derece ihmal etmif mında Her (Rör) de bize il ti· idi. Ayni zamanda Maşallah 
bırakarak yola devam ediniz. olmaları ~ayr~t!mi .mucip ~ldu. hak ettiği için kafilemiz tekrar Hanın kUfııında yere çömel-
Ben arkanızdan yetişirim.,, . . Her (R~~~ ıyıleşıpte kafileye tamamlandı. mit bir hoca vardı. Bu adam 

Caresiz böyle yaptık. Artık ılt~hak e~~gı za'?an ~iifahede- Kar~ımızda Türk Bavra~ı sergerdenin müıteşan imlf. 
kafilenin bütün meı'uliyeti mı ke~dısıne söyledım. Ada- T ı il Hiddetli hiddetli konutuyorlar-
bana tevcih etmişti. mın yUzU kızardı. Verecek ce- "Kaşan" denilen ıehir lran dı. Maıallah Han bizi görllnce 

KAsan Yoluna Gı'rdı'k vap bulamadı. toprağındadır. Fakat lran htı- ., kalktı y d b d 
a' • kümetini tanımaz. Maıallah Han ayaga · anın a 01 u-

Sabahleyin erkenden kefilenin (S l b ) l (it' a. ) ran ıandalyalan scösterdi: 
- u tan A at i e ~an denilen bir ıeraerdenin idareai Ki • · · · ? N yol istikametini tayin ederek (Ki- • - ımıruz, nesınız ere-

tan) a müteveccihen yola çıktık. nı~ ar~sı~da uzanan yol ebem· altında yaşar. Bu 1ergerdenin den ıeliyor, nereye gidiyorsu· 

Haziran~ 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
Reamlnbi bize ııhdertnenls mze 

tablatfnls.1 •l57lfyeblllrlw. Fakat bunua 
lçba ıılSa-eierllecek realmle.r iyi ve tabii 
poada çıkllUf o11DU1 lbamdır. Taki 
mlltehaUıaım1S mUtaleaıında hata7a 
dU.meıln. 

Tablatlerlnl antmak here blu 
reılm ııBaderea karllerlmls hakkında 
mltehaHıatmıııa mlltal ... ı• atafıkl 
.. bl'larda ol1111altlllnlala ı 

Ali ç.,,.., Efendi ı Azim-
kir " çalıt· 
kandır. Maddi 
ye yorucu it· 
lerden yılmaz, 
çalıştığı kadar 
da etrafındaki
leri çalııtırma

llDI bilir. Mu
amelAbnda k11-

men m6şk6lpe
aenttlr. Menfa-

aderlnl t.raf etmez. 
« 

Gl·rmııdit· Osman beg: e-

Kendini göste-
rici hareketle- ' 

re llkayıt -~- \ 
maz, kendia\ 
ehemmiyet ~ .. 
rilmesini ister. 
Kumen acul· 
dnr. Kadın 
me•ilindtt ku
kançtır. Bir it 
Gzerinde uzun
mllddet ıarar etmekten bık"' 
teneYrill ıeYer. ... 

A11adis E.' 0 ndl: Şeo ff 
aerbeatir. HUr· 
riyetinl f azla 
takyit etmek 
istemez. Eğlen· 

:. . ' 

~ ~ tt , 

; ' •• / # ~ . ~ .; 

Sı.ıon E/11ndi : Atak ve ceyi alayı ıe-

., .... '' .. .•. ~ 

··~· •. · . · .. · •.• ı . . . .. : ,, . 

ıokulgan de- ver. Parayı ıar
ğildir. Menfa- fa mütemayil
atlerine uygun dir. Kendi ka
gelmiyen tek- 1 fadarlarile ça
lif ve mesaiye · buk ahbap 0 _ 

iltifat etmez. lur. 

... , ; 

~ . -~ . . ' ~ ·: . 

Karar farında 
m U tereddit tir. 
Mes'ul i yetten 
ve zarardan 
fazla e n d i ş e 
eder. 

* eri-"' Resim .~nderen buı karii ti!_ 
mUteh•11111mızıa cevabı gecikti~ 
eabıraıı.lanıyor ve mektup glSad ,. 
fotoirafllerlnln •klbetfnl 3jTen1D-" ;' 

tlyorlar. Bu fo loğrafiler lntııar cdeC ti" 
tir. Bu huıuata mllıhırlh olmalarıOI 
ederta. 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruı 

----------
Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 

~ 

Reijiro W akatsuki 
Wakatsuki japonyanın 

belli baılı devlet ricali ara• 
sında büyük bir nüfuzu 
vardır. Son zamanlardaki 
siyasi buhranı müteakıp 
W akatsuki kabineyi teşklle 
memur edilmiştir. Bugiln 
Japonya Başvekilidir. Men
sup olduğu fırkanın da lider• 
lerindendir. japonyanın dün
ya ıiyasetindeki ehemmi· 
yetli mevkii göz önüne ıe
ürilirae yeni Japon Baı
vekilini dOdyayı idare eden• 
ler arasında saymak llıım 
olduğu anşılır. 

ilk aaatler hadisesiz geçti. Fa- mıi:ts~dır .. b' b utığı astık, kestiği kestiktir. nuı? Dedi. 
kat 6ğleye d-Oğru hayreti mucip e.r ~ngı. ır &cuma otra- Bu noktayı ifitmittlm, bili- Her (Rar) muharebeden ··- Mu·· sabakamız 40 Gu·· J1 
bir vaziyet karşısında kaldım. mak ıhtımalı vardır. . yordum. Fakat "Klpn" ıebrl- yel (Tibriz) de bir halı fabri-

Çuvala sarılı olan sandıkla- Bana bunu s6y~edilderl za- ne girdiğim zaman karşıma kasında kltlplik etmiftl. lran 
nmızdan birinin yan tahtası man sandıklarda ailAh •e kafi- bir Türk bayrağı çıkacağım ahvalini adatım •• liantnı D Ed kti•r 
Jerinden oynamıştı. Gözlme lede tüfek kullaDJDUIDI bilen babrıma bile getirmemiftim. oldukça' iyi biliyordu. evam ece 
~~~rp5•:n~ca==y:e:rd=e=n~b~ir~tq~~·~la=r:ak::~H~in~t~ll::n:e~fe~r~b=u~liunid~u~ğu~n~u~d:n~-~~E;v:e~t~;~(K::.lf;•;n~)~a~v:an~p~t~a~b~ir~~~~~::ı~~(~M:a~ba:d:•:Y:•~ra:n:)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA . 

CASUS TEŞKILATI 
- Yazan: Makenzie-

Waugb va:ntasile V den al
maktan başka Atina ile bir 
alakası yoktu. 

Myresin Anadolu sabitlerine 
akın edip aç bir kurt gibi 
koyun ve inek sürülerine sal
dırışı bir sıralar herkesin ağ

zında destan olmuştu. Fakat 
bu akınlar Türklerden ziyade 
oralard•ki Rumlara mutuarnr 
ettiği içJn bil4hara bunlara bir 
nihayet vermek mecburiyeti 
:ısııl olmUfbı. 

No. 56 

Hatta rivayete nazaran 1917 
senesinde bile Sisamda maruf 
bir lngilizin Yunanla zevcesi, 
Myreai sokakta her gördüğU 
zaman, . bu akınlardan birinde 
akrabasından birinin çiftliğini 
harap ettiği ıçın avaz avaz 
bağrırmlf. Her halde korsan 
Myres ile, ticaret ıubesinin i1-
tihbarat memuru Myres, adalar 
denizinin kara sakallı haydudu 
Myre11 ile Liverpool Darülftl
auou Yunan kadim profel6r8 

~'if 
Myre.1 arasında bOyük bOytlk elinden geleni arkuına bırak- ettikçe adeta Hogartb'ı Atina- casus idama mahkiiın ~dil1" di J11f 
farklar varda. HarakAbnı tenkit mıyordu. Myre.1 Atinada pek da yerime bırakıp hayli tebli- ne nazaran, Alina gıb ıJ' 
ettijim zahabma dftfmeyiaiz. fazla oturamadı. Kalimooıtald keli olan bu maceraya bizzat yerde casusiukla masııUll 0,'1 

Onun --l-d b·• bil -ı ka _._._1__ daki kA·kn- ablmayı bile düşünmüştüm. h ... sı 
J90U e gu • VP yauJU&r arum .,.. uue ların aleyhine bir it aı... "' 

um, onun yaptıldanaı yap- oraların Yahti manzaralanm Fakat o aralık Hogarth Mı- bile tanzim cdecel< ,..Of' 
akt bir .._ bil t dd ;;.1 idi M"hl b" ııra tayin edildi ve Holivuda ... m a 1111 • •re it j6r•c••· P · u m ır dar deliil toplamanın ~ 

t dl M 1 dal d h b · l b d b'ld" davet edilmlt bir artiıt gibi 1, J"':: e mez m. yreı n a ar a a erı o ursa ana a ı ır- külibnı takdir etıne.~d. ti' 
t tt. • 1 b kk d k" h''-• d bUyllk bir memnuniyetle Ati- ... yap 1•• lf er a ın a ı ı1U1· meii vade erek birkaç gOn dcö-ildir. Maznunun e"1P · _w 

1 · b d d d l d b nadan hareket etti. Hoaarth b d r '";..tJ ye erı en e e a a ar a u· sonra haret etti. 0 har.~•.'yat , .. aphracak ka •bı' 
1 k b · · d bilAhara 1916 senesinde Mısır- J unma asretını uyan ınnııb. Myres Atinada iken D.Ç hiyetimiz yoktu. Böyle b~it' 
H 1 R d t k. t d v t il da meıhur Aran işleri bürosu- p• ., .. _l-

e e a os a ı o ur ugu o • Hogarth te orada idi ve Ente- nun mlldllrii oldu. ancak cebir suretile ra bitp" 
öyle bir tasvir ediıi vardı ki, llcenate bir vazife anyordu. dik ki, oda memleketın 

1
· ......,, 

b Bitaraf bir metice:d hilkü- 1. o ur"~. 
haftalarca rüyama girer, ende Atinaya geldigw i zaman Bulga- d ı· lıgv ını ı·hı~ı etmek denıef~' .ı.-reC' 

d b d l l. d dl mette lltman ente ıcensinin a 0 ., 
a eta ir aussı a tev ıt e er . ristan hennz ilanı harp etme- Maznun hakkında ki 1 cJı'•~ 

M 1 1 1 d hf neler yaptığını anlamak son k p .. 
yreı ta yan ar an ç mişti. Onun için kendisinin t de deliil bile ols.a, oeıd··~.,, derece mUıknldUr. ngilterede .. ,--hoılanmaz ve bilhassa Yunan- derhal Bilkreşe gidip bir a1- şu veya bu genııde ,, 

1 1 · ı · 'k bile casuslukla maznun bulu- rııe... _la' ı anna aıt o masına ıtı at et- keri istihbarat btıroıu açma· bahriyeye haber !"r 11 .... ~,.,,... ti;,: b d l · ı t ı ri- B ı · t d nanlarin cUrUmlerini tesblt l tl i ıı , ... a• u a a arı ıfga e me e ıını ve u garıs a!l an geçer- tilif hnknme er nı k .,, 
ne hiç tahammül edemezdi. ken de Sofyada birka9 casua edip mahkum etmek için fev· rından birine gelrne etıP'P 
Anlaşılan ltalyanlar onun işine bırakmasını &aylemiştlm. Bu kalAde mUıkillita tesadüf ec:U- olduiunu poU.e ihbat 01dııl'· 
manl oluyorlar, o da bilmu-- plln benim de okadar hoıuma fiyordu. Biltftn harbi umumi ten bqka birt•Y Y(!~~ ••• 1~ 
kabele olilan 1nzdtrmak ijlıa gitmitti ki, teferruabm teablt içinde lnplterecie •ncak doka ,..."' 



BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

T~en ı Server /Mil __ 

iKi ÇAP KIN 
._tin berberine ıelen yem 

rcl kız epl m&tterl 
yonha1 flpll.m mani-

tlAI yapbja itin delil, 
..... oltlata lçla. 

m&fterller arUUMla Ud 
bmaldarmm cD&.ını pek 

taaeletiyorlarda : bı.an Ye 
L 

de ayni amtt• obına
ilml de ayni u.ede 

~ıuaııardı, ildai de .. Afro-
• ,., stı-1 maalklrcl ima 

arda. 
llrat bitin bu lftlrak aolr

ratnıen, iki arkadat 
erine peku benz-'erdit 
Gazel San' atlar Akade-

rume çaheayordut 
futbolciclL M.ıelde

de kolayca aalqılu ld 
nekadat cıhz, derbeder, 

ve müstehzi lae, ateld 
Ok.dar aağlam yapılı, ter

durgun ve aafdildi. 

~de .. ~eliti,. p ma
olamadılar. 

• tçeleri fazla ikramlara ela 
· değildi. ittifak etmeleri 

-.,_ ... _ Çünko, devrin iaaba-
ıöre, güzel bir Rma km-

llaaiYaffak olmak içha. ona 
detil- iyl bir a)qam ,.

yedirmek, ıirkeye • 
en iyice bir .. rap qbr-

Ye ktlçllk bir otomobil 
~ıı.i" yaptırmak prtb. 

ve Süreyya ıöyle bir 
•ele aktettilerı Km .... 
davet edeceklerdi. AJro· 

laupini o pce terdlt 
lteld ..atltblyetW 

decek, gık demiyecek, 
aidecekti. 

• oditi M claYeti bbuJ 

Ne. 51 

hot 1Grllnmek için lhaanıa S.. 
nyy aruında )'&lif •• imtihan 
bqlach. Nifan atblar. Stlreyya 
muvaffak oluyordu. ( Elbette ... 
Sporeu bu .. , Boru detllf) 

• AfrotlJti, .......... ~ 
lar etmekle beraber, açıkça 
Slreyyaya meylediyordu. Onun 
tlrbtia kolmıa asılıyor •• lıı
lmlll lıiklyelerini, maktu, 
kahkahalarla clinliyorcla. .. 

Bir kadını itilcllrmell klfi 
detll V6cat laflam •lmeh. 
Zaftlh 11.m yemefl &umec:I .. 
mly..tuı 

- Karnım afnyorf dedi. 
Bil ak: .. Ben achlm. Afro

cllti ana lrabyor. 
Spor yapmachtıma pifma

naa. Reuamhk para etmiyor." 
Demek aiblyclL 

Slreyya ıevinchd y.ı.ak
tan bir tefkatt• pledi: 

- Ha7di MDİ g6ttlrlp oda
.. yabrahm, lııaanatıml dedi. 
ve Afroditlyl ,.... lllank 
bir otomobil aramaya aitti. 
lb.an 1&Dcu:lan kınanarak bah
çede kalmıfb. .. 

Slreyya yolda A&odltlye 
.. ldı 

- Onu oduına yabnns, 
IO.,. beraber kahrm, olmaa 
a? 

- Neyı olmU1n? 
.... 

Olomoblle bindiler. llıaanıa 
atı- blm a-çs .......... 
Alaa daha ~ •ır hllkılt 
almr ettlı Afroditl de una
'•ı,. da. , ..... -... - ... 
..-•• Fakat lhaandan enel 
Afrodlti keadial yatap attıı 

- K.naa • .,.. Cle,.
,... Diye .. Yl'&Dllllya bqladı. 

Sama SGn,,.,a tlincll: 
-Ne ulwa ......... 

bir doktor pflnan L. 

* Slreyya Wr doldor • ...,. 
çakb. Sabah yaldqayordu. Bek
çil• .. poliıl• ......... 
doktoru uyandırdi, lhaamn 
od·ma getirdi, kapıyı wrdu. 

S.. yok. 
VVcla. ftl'du, wnla. •• 

yok. 
Doktor ıtlvek uakl&flBlf

b. 
lçerden hıaan bağırdı: 
- Shyya.. • ., .... ,. 

kalır kalmaz iJilettik. Y ...r.. 
kardqim, git yat, bizi da n· 
batauz etmel 

ıuc 111n ıucı&ı 
ER VER BEDi 

~~yfine baki diyorlardı. 
~ dudakları dudalrfa. 
~ca, Nerminia d-

tath tlrpermiler 
Sanki clqardaki yıl-

.. ona IMbet ediyor, 
ltla vlndanu en la-

~ar-etle kamnr ediyordu. 
... .......... ot 

Ye kerentf bf ti-

Jladea Wr yatak fanedenk 
.-kia en aon a.ddiae kad.r 
slltiler. 

Y qh bir adamla pnç bir 
aclamm fukmı anlamak lcla 
Merminin bu tecrtlbeye llıtlya

a vardı. Keacll lrea •• ct.W 
tlnıf J etti ki fark epeycedir n 

~.;d:rL: ..... 
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Dinle.il. Maçı Da Kazandılc •• 

Fener, Almanları 
Üç Golle Yendi 

Ucuz 
ve 

Küçüle 

iLANLAR 
Bahar plcU. Şehlrlerdu k8ylere, aayfl7elere 

çalnlacaktar. Klrara Y_.ı ıık ..._.., cıa1r--. ......._ 
...... ~ ldra'••• .. , ..... oda....,.. 1 

Aram.tı " ·-·lrle .akit .._..,..... ( 25) 
.......... lfl yapaWllriL 

( 16 ) leHm.. Wr llln lrlftıllr. H• Wlme 
,_1_ içim bir il--. lllve edl..._ 

( Btıt tarm ı lnel uyfada ) 

Demt bitince Zinser de 
hakemlikten iakat olundu ve 
maça Refik 0.mn B. idare 
etti. 

Maç B&flarken 
Dtı. Fenerliler ubaya yeal 

formalarla çıktılar. Almanlar da 
Galatuaray ma~nda aiydik
leri aibi yeşil beyaz yollu 
fmıUllarla çıkmamqlardı. Ba ..,.r fanilllan doz . yefildL 
v • .merhlkl c1e ,.,. - lldftlt ,..... ................ 
caya yakm bir rmldL Gk 
u.J& elmacbjlnden ..dlr, _. 
clr, p__. former-• Mlıd 
rengi c:laba gllzeldi •• 

Saat albda maç baflacb. 
Almular hemen aerl alanlarla 
Fener kaleaine aokuldular. la.ıe 
edilen topu merkez mua9ialeri 
kap~ yine muhacimlerine ver
dL S.i iç müdafileri atlarken 
merkez muhacim de yllllfti. 
Fener kalesi annnde llç Alman 
tıç Fener linin kant1k bir •azİ· 
yeti içinde iki tllt çekildi. iki 
ınt te m6dafilere çarparak 
prl plcl. 

ilk Gel 
Tekrar yakaladılar. Ba ka-

ntık •ulyette blriDcl Alman 
ıoll olda. 

Almanlar ba rold• IODd 
daha canlandılar. Açıklarll• 
.,..yorlanlı. Bilhaua merba 
--~.,. ,_ ....,_ - ifi 
beallyonla. Bira 10nra F~ 
bahçeliler mukabil btıcumlara 
ıeçtiler. F eneria lehine mu· 
'='*ak llll'9lte wsUwli lbım· 
.... D bir .,_ıta --ini U• 
kem bflinema nud dtlflbace 
u. Flrikik YUrUfUD• tabYll 
etti. Ba ... .......... Allat
tin pldl, bled t.tbL 

Top, ...kezde buu Feaer~ 
bar- Almm _, ......... 
dolııllld• .,... F__. --
ku muaYİlıi Sadbda ayajma 
pçtL S.61• çıkaa ID• 7.e
W,e a§lad.,_ ... FBa.te 
seçti. Fikret Alman bleaine 
dalı• Mark• ... _ Alman
lara penaltı ceza11 Yerdi. Bu 
caa ~ •hebial ldmte 
anhyamamlfb. Almanlar fiddetli 
itiru etti. Kalecileri mtıdafaa 
vaziyeti bile almadı. Bu penal-
bya çekecek Fikret hakikaten 
yerinde ve çok nezih bir ıporcu 
tsbiyeaile laikemin IUlfile y.-e 
verditi bir piden lmfad.e et
mek iatemedi dıfal'ı attı. 

F .. il 11,_ 
Birkaç dakika aonra bir 

penalb .... et• ..... 
- Siz... Se&.. Glael .._ 

.nip pM... Cl•h,t .... 
etmedi. N.ı 1 

b Mrlr.ahkMe. 
• b- •· .h .... -
labmfb. 

- ea,ı. fırtmalı Mır ...
de ... 

Dedi ft bir daha •••• 
Palafr de alfdl ı 
- l,ı oluyor delil mi 1 
- E.ı.1 
Bir kahpe ıfbl açık imalar

la ko......-kt- •Ofl-~rdu. 
Be yola piace bnetll adım-
llr 4 rk ... ettiilal aala
;u .. r 

Alman kal-.. birinci Fener-~~-~~~~-~--~~~--~------' 

1 o111 fireli. Gol Fenerlilere ,.,atı/ık Evler: Ev Alıyoruz 
bOylk bir ulm ftl'di. De.,... ı A. T ı L ı K - Kanapqada bDyllk SA TIUK baaeli olanlara-
nln • IOlnlllA tloin Allattln oa.ı karfwadald Nen ..Ufmda kBt• Pek ,erefsiz yerlelde olmamak 
makta aellr bir wnqla bqındald • •ıuıunb ••, Ud oda ve ıartile, 15(X) liradan a)()() lin
llöncl pll de Japb. Ud kuyuaa w M Uflll bahfeel elup ya kadar dört, beş odalı aatılık 

Devre faıılaaında Almanlar Beyofluna pak yakındır. Slrk.W. Ha- hane, dfillnt olanlann Gala
bakeme ltiru ettiler. Fener midiye ttlrbHi karııaındald 54 numarah tada Mehmet Ali Paşa hanında 

•laı:ll dllddılmla aliracaaL - 5 ~ı tJ 1 de hakemin deiiftirilmeainl • numaraya müracaa an, -
kabul · etti. Salnk Antrenör 
Zhageirn yerine Refik Oamaıı 
B. lıakemllii deruhde etti. 

ikinci Devre 
bdaci dnreye F.....,_çe 

daha ıBze1 dir oymla batladi. 
On bet dakika içinde Alman
ı.. bozpna cllpcek wuiyeta 
aeçirdller. Çok koımalan ... 
yeainde mtifldU dakiblan at· 
labyorlardı. Sıla bir hllcum 
... amda Alm..nlar topa el Be 
tuttuklan içla aleyhlerine •1r 
peaaltı daha verildi. Fikret 
çekti. Otaaca ,__ Sol• ele 
ba tekllcle P.it oldu. 

Bu ı.o11~ea aonn Almnlu 
biraz pyret ettiler, fakat 
bir aemere vermedi. Almanları 
(3 • 1) mağlip edea F enerllleri 
tebrik ederiz. 

Bllytık m~ bqlamadan oy-
nanan filt mapada Calatuaray 
klllbl Kumlrapıyı lldy. kup 
4 ıol ile mailAp etti. 

Yeni Bir Spor KIUbU 
"-&ffukly ıençleri "Okapor,. 
ldllbtt aamDe bir klip t.pB 
etmlflerclfr. ---
8aleju•ılyellflrill Ilı' ili 

SIUeymaiye Terblyei &.. 
deniye-Yardmdm: Yarda•m 
.. amr 1ro..- (ti) Huiran 
-- ubelp aut 10 da y_. 8#n..t:zadeh..., Letaht 
l dald binumda ... 

~-.,---·-tetriflvl rica olmmr. 

Olimpiyat 
•Ollmpifat. • ,.,._. ... 

,.. zeap. .... im ft Judula 
iatltar etmiftir. <Watuaraı • 
AJDtrüt maçlle '8t maçla
... t.lri'M ft fi ı '..t. 
Am1p11 ,. Audoı. muhabir 
mekb.plan, ..... ft atletbm 
yudan, TDdealn tem.ciJen 
n••hetlerW ı.. •lwla elm
~az. 

lleem11U1D tertip ettlll bl-
ytlk fatbol lma... b1J1k 
bir apor hareketi olacakbr. 

irtihal 
DarllfGmm terbiye aılcler

rlai lamaB Halda Beyla yalfdell 
Haıaa bu ..bala irtiW ..... 
tir. C-ırai .,.,.. ... cl&t
te ....... Halda .,.. ç..-. 
cU. Alt-f•aclecleld klflr&wl• 
kaldllllacfkbr. 

- GWıl• 8'bk- DeclL 
PaWr pmcerecle. dlpllJI 

tetlA .ttL Yqmm cllnmlfti. 
Ham fi=ıılder ........... 

Ewdma pkblar w ._,.. .... 
prakWilır~VltullllWe._. 
flllk YUCL. ilmi ele hanu • .,. 
~ oldaldanm WU,orlardl. 

ICltke ....... Yabrl _. 
lona pbaadaa eYftl, Nermbl. 
portmantaaaa .,.....ada ~ 
tma, kıyafetine, •c•• hqma 
p)d dllsen verdi. FutmaL ba
•JI tamir eden Fahir, Nermiai 
~ lurpalamlfh. z..k ... 
~ ......... , ... -.. 

KADIKÔYÜNDE aatıbk mü- SA TIUK emlaki olnlera -
ceddet klrgir hane- K.adıkö_)'ü- Galata Beyoğlu Şi§li, Maçka, 
nün en eğlenceli yeri olan Y o- Osma~be_yde s~tılık apartunan. 
turtçu Parkı yanında Çamlıca, 1 hanesi, Galata, Beyoğlu, Emin
Fenerbahçe, Kalanuş Koyuna önü, Sultanhamamında mağaza 
nezareti fevkalldeai olan, tıç Te d:flkklnı, Sultanabmetten 
daireli apartıman tarzında fııp. Beyuıda, Beyazıttan ~atib ve 
olunan gayet havadar hane sa- Akı&_!aya kadar hanesı ~)anla
bhlmr, Taliplerin Gelatada nn Galatada Mehmet Ah ~~şa 
Mehmet Ali Pqa hanında 41 :ti=. 41 numaraya murai 

numaraya möracaatlan. -1 

IOYOKl>EREDE eatıhk laaae 
Piyasaya iki, iskeleye üç daki-
ka mesafede ispanya 1efaretha
nesi sokağında bilbüllerile 
meıbur Sefarethane bahçesi 
br118111da iki daireye münb
sun apartman tarzında inşa 

Nlilmi§ hamam, elektrik, ter
kosa havi (9) odalı 26 numa
ralı hane eatıhkbr. Taliplerin 
Ge.latada Mehmet Ali Pap ha· 
nında 41 numaraya müracaat
ları. -1 

KALAMJŞTA ablak, kirahk 
patlkemmel k6tk - iskeleye, 
lltasiyona beş dakika mesafede 
plljlar civarında, muntazam 
bahge dahilinde nezareti fev
blldeyi haiz (24) odalı, müş

temilltı saireyi havi köşk sa
tılık olduğu gibi toptan J.ahut 
darı kııım olarak kir ıktır . 
Talie_lerin Galatada, Mehmet 
Ali Pllfll hanında 41 numaraya 
mtlracaaalan. - 1 

YENIKOYDE ubhk, klrahk 
iki mtlkemmel yalı - Biri 18, 
dileri 15 oda, mtlftemilltı sa
iftyl havi iki J9h aatıhk oldu-
&a gibi, topta ..,,.ııut ikifer, 
lpr ban olarak ayn ayn 
kiralıktır, Taliplerin G.latada 
Mehmet Ali Pap hanında 41 
numaraya mlracıatluı -1 

Sabhk ve kiralık - Fatih
te Macarkarde§ler caddsinde sa
bık Singer kumpanyuı ittisa
lindeki bet oda, dutlu banyo, 
mutlak, terkos ve elektrik te-

. ıilatını havi kullanışlı hane 
ve dükkan. No. 5().51 lttisalin-
deki berbere müracaat. 

SATILIK çiflik arazisi ol~ 
lara - Anadolu, Rumelinde 
1ablık çiftliği olanlar ile Bo
jtaziçinin Rumeli cihetinde yüz 
Clönümden ap.ğı olmamak üzere 
arazisi, Boğaziçi, Haliç, Mar
mara sahillerinde fabrika inşa
una müsait arsa, veya arazisi 
olanların GaJatada Mehmet Ali 
Paşa hanında 41 numaraya 
müracaatları. -ı 

Mütenevvi 
FRA.NllZCA-INGb.JzcE ı G&ndtlıl •• 

•ec• kunetinl:t:e •Bre 12 kur Ye 12 uul 
il ... edenberl mayaffaldyetOe tamnu 
Dlnnyolu Flruuta camii yanıadald er 

kek· im U... tedrluaealade çok uaah 
BjrenlnbalL llldllrtb Ziya. framıacada• 
uamt latlfade etmek latlyen talebe için 
.,., .... Mr ode .ardır. m • 

Kadm terziai Hıriato -
Beyoğlu lstikW caddesi Oliyo 
pasojı Oliyo Apartman No. l e 
nakletmiştir. - 12 

1lt1Hl"E1'DI 'l'OccARLAR- Olar 
............. 18111acle, ...., tıeshlllt 

we t..ıaat laterMllls Bebçeluıpı Aıop-
7a haauMla ilhamı A.bmet flrmamma 
ftrinh. 

ŞiŞLi HALKINA - Aileler ~la .e• 
... ,,. ..n. .. ı._.. • badema· 
...., ~ ...... pekal ....... yap
.... ,... Teptlbe edea clevamh ...... 
........ Bı• zM ...,..._.ıa ..... 
,... mokalı No. ı-ı ....... Haaaa -
_.;~~----~~~~---

aaoco HOaYIN - varta11, ,..., 
.... 1•..ıil elblMler ....ııae faik bir 
aarett• bellnb lrlllr. 
G .. et •• a, Amwm P .... ile. 13 - ı 

KOLAY SONNET - Amellyesıf;~ 
...... Halepli aile 41Dktor Tallp S.,. 
bet ırb en aldea baber yerUıneü. 
Sirkeci Nemllaade Ham. Telefon ı 
latanbul 1416 - 24 

--------------------•UHTEREll ADANA HALKINA -
B...all pJllaıaa flkeealr ahalH kln
am et, -... Ye bGtUa lhtlyaa u iyi 
maiden ve - ucuz fiatle temin edilir. 

BörUctlkte AbdGrreıalr ade ...... 
Ahmet ve 9iireklaa -1 

SATILIK EŞYA - Yeni bir 
ucuz NUmJN& çlF'rLlld - Kar Alman piyanosu, bir yatak odası 

.,.. klrfutadea ıca..- ..,_ tulldle ve bir arabesek salon takımı 
ICmbab..... karfmadald dlfçlDla •atı Be ...a.1--..... ~-
.. ..... .....,. kfltldl ._.... •lmak iıtiyenlerin y~~ 
......., ...... laaw.. ..... .. • Kumbaracı yokuşunda Musen 
"JYa .. ....,._ .._. ...ı..a Mllllktlr. mektebi sırasında mohilyaca 
Tallpl. Ca,..._.. .. tablW --- ı Alekivyadis Lokreziye müra-_. .._..,. "*••- ......_.-7 caatlan - 7 

pklrls, ,. ......... ,.. ... ., .. ...,.. ..... , .... 
bdllclelalou .... ,.. 

........ Poker ••·•da oba
na aalon Mlla, bir • içill 
...... kqltJardu .. Wri
Mrlıll' 1 aW-rind• .,....... 
)'al pl.aın bakblar. 

v.ı.. Nlldu., _dal,.-. 
elen Wifte blbrak ....... ....... 

- AJOI H oldams? Çok 
merak etti& •• 

Abht H. da bira clojral

mlflm 
- Said.. Ylreilmla o,..cL.. 

Sualler lriribiriRi •eliJ ..._ 
yonla; 

- Wanmaduua ya? 
- Nerede banad•s? 
- y a1cLna clltti1 zaaaettild 
- Nencle tlnediwb? 
- AlWa wninl 
- Ha1di. plin. pokere ••• 
- Nermin hemen Nadire-

llİD yuwıa oturdu. Fahir de 
Nermillin yanına oturmllfhı . 

Nadire klğırlarmı avucunda 
pzden ıeçirirken, ammn 
Nerminin yildne bir bak
tı, aoDra kliatların tetkikine
denm etti. 

cArkan •ar) 
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çocuklarmızı, yemeklerlnlzl ve Sıhhatinizi, m~:!~:-
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali ha~arat tehlikeli hastalıklar tevlit, yemeklerinizi 

tP.lvis eyler. Uykunuzu kaoınr, rahatınııı selbeder. 

Haşarattan ve lıa:;,talıklardan ve i::.tıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yuı'ııurta ve tohum· 
larile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amele ~ i ve Türk pa
rasile yapılmış olup daha müessir, dalı~ mühlik olduğu gibi yarı yarı}·a ucuzdur. Kat'iyyen leke 
yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. ln~anlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün devairi devlet ecs 
nebi müessesat, Seyri ·efain, Şirketi Hayriye, hastaneler, Hilaliahmer yatı mektepleri, vapur kumpan· 
yaları, Devlet Demiryolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük oteller, Yalova kaplıcaları, Bur:sa 
hamamları ve bütün ınüessesatı milliye FAYDA istimal eyler. FAYDA diğer bazı fena mü~tah· 
zarat gibi scrsemletip bayıltmaz. Kat'i olarak öldürür ve ha~arat bir daha dirilmez. Aksini iddia 
edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize ae1yalım ve ecnebi yaldızh reklAmlarma aldırmıyahm. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 12~, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Gemi tabiplerine mah- ı-P-os ..... ta B-;~.ı::n-ı-
zayl etmeyiniz. Satın alıyorum. 

SUS talimatname suıtanhamam, tutunca osman Nurı. 
SATILIK VAPUR 

Sıhhat Ve 
Vekaletinden: 

İçtimai Muavenet 

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

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

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

C - Tabi tutulacağı imtihanda muvaffak olmak lizımdır. 
Madde 2 - Geıni tabibi olmak isti yen her tabip V eklle

te bir istida ile müracaat ederek istidasma tabip diploması 
ve nüfua tezkeresinin tasdikli ıuretlerile lAakal Uç sene mtles
aeaatta çahşmıt veya ıerbest aan'at icra eylem~ bulunduiunu 
ı&teren evrakı müspiteyi ve 4,5 X 6 kıt' asında üç adet fotoğ
raf raptedecektir. 

Gemilerine bir tabip tayin etmek isteyen seyriıefain kum
panyalan veya ıemi sahipleri de yukarda yazıla evrakı müsbi
teyi göndermek şartile Vekllete bir istida vererek tayin et
mek istediii tabibin imtihanını talep edebilirler. 

Madde3-İmtihanlar Vekilet tarafından tetkil edilecek olan 
bir juri heyeti marifetile tahriri Ye ameli olmak üzere icra edilir. 

A - Tahriri imtibau: Bakteriyoloji, Epidemiyoloji, Dezen
feksiyon, intani hastalıklar, milıtacel vakayide mildavat ile 
doğum yardımı, Gemi lufzısııbbaaı, Hudut ve sahillerin ııhhi 
mlldafauana ait kanun ve nizamlar ve Beynelmilel mukave-

lelerden ayrı ayn sualler sorulur. Bundan başka namzede bildiği 
ecnebi lisanından ıifabl ve tahriri birer tercüme de yaptırılır. 

B - Ameli imtihan: Bakteriyoloji (umumi malumat), intani 
lautalıklar ve cerrahi ıağirden ve doğum yardımından yapılır. 
Bakteriyoloji imtihanı llboratuarda ve cerrahi sağir Ye do
lum yardımı imtihanı dahi seririyatta ve hasta üzerinde icra 
edilir. 

imtihan edilecek şuabata ait ihtisa~ vesikası ibraz edenler 
bu şubeden imtihan edilmezler. Bakteri.yoloklar epidemiyoloji
den ve dahiliye mütehassısları intani hastalıklarla epidemiyo
lojiden imtihan edilmezler. 

Madde 4 - imtihan bittikten sonra jüri heyeti namzedin 
nazari ve ameli imtihanlarının neticesini ve namzedin gemi 
tabipliği vazifesini ifa edip edemiyecejini gösteren bir mazba
ta tanzim ve alhnı imza ederek Vekllete gönderirler. 

Madde 5 - imtihanda muvaffak olduiu anlaşılanlara gemi 
tabipliii vazifesini ifa edebileceğine dair Vekllet tarafmdan 
nümunesi veçhi.le tabettirilmit bir vesika verilir. Bu vesikalara 
namzedin 4,5X6 kıt'asında bir fototrafı yapıtbnlarak usulti 
dairesinde soğuk damia ile damgalanır. 

Madde 6 - Gemilerde tabip muavini olarak çalıtmak 
isteyen tabiplerin imtihana tibl tutulmadan iıtihdamlan caisdir. 
Ancak bunlar gemide müstakillen vazife ifa edemeyip behe
mehal Vekaletçe tescil ve mamuriyeti taatik edilmit olan bir 
gemi tabibinin nezaret ve mes'uliyeti albnda çahtarlar. 

Madde 1 - Bu talimatnamenin nefrinden evvel mevcut 
gemi tabiplerinin iıtihdamlanna mOaaade edilir. Ancak lnbilll 
vukuunda tayin edilecekler behemehal birinci maddede yazılı 
evsafı haiz :>imalı ve gemi tabibi veailıaaına blmil ...bulunmalı
dır. Elyevm milstahdem gemi tabipleri bu talimatnamenin 
neşrinden itibaren üç ay zarfında VekAlete bir beyanname 
ile müracaat ederek isim ve diploma No. ve tarihini ve 
tercümei halini ve hangi tarihtenberi müstahdem olduğunu 
Sıhhat ve İçtimai Muavene! Vekaletine bildirecek y• kendile
rini tescil ettireceklerdir. Üç ay geçtikten sonra vaki mllraca-
atlar teKil edilmez. 

1930-1931 seneisi Loyit Reji•
trinde (63986) numarada mukay· 
yet bulunan "ANDREAS. K." Yu
nan vapuru Haliçte Tersane Rıh
tımı önünde bağlı bulunduğu hal 
Ye vaziyette satılıktır. Talip olan· 
ların lstanbulda Yenipostane ar
kasında Hanımeli ıokağında (1) 
numaralı latanhul hanında "J. V. 
Vitloll ve Kampani Limitet,, tir
ketine (Telefon: No. 24404) 20 
haziran 1931 cumartesi günfi saat 
on ikiye (lStleye) kadar tahriren 
müracaat eylemeleri lazımdır. 
Bu huıuıta alınacak tahriri tek
lifnameler bilihara Londradaki 
alikadarua gönderilecek ve ka-· 
rar onlarca ittihaz olunacaktır. 
Talipler mezkur vapuru Haliçte 
teaellilm edeceklerini teklifname
lerinde aarahaten bildirmelidirler. 
Daha fasla mal6mat ve tafall•t 
almak için yukarda adreal yaalh . 
tir kete veyahut : mezkör vapurun 
acentalarma Galatada Ali Ekber 
hanında 1 numarada N. A. Ka
nakarlı ve mahtumu efendilere 
(Telefon: Beyoflu 1608) müracaat 
olunabilir. 

Ömer Abdurrahman 
ataabul emrazı zllhrevlye dlspaneerl 

bat hekimi 
Ankara caddesi ikdam 

Yurdu karşısnda No. 71 

lııtanbul S UçlincU icra dalnslnden: 
Tamamına 2200 lira kıymet takdir 
edilen Pendlkte Do'ayoba kariyeslnde 
Ayuma mevkllnde 4407 174 numarala 
ksyden 4 dlSallm ve derununda bir 
doıaph kuyuyu haVi bir kıta boatao 
ile yine tamamma 2700 lira kıyaıet 

takdir edilen Pendikte Dellkllkuya 
mevldlnde 4944·16 numaralı derununda 
bir kuyu)• ve m~skenl havi kayden 
şeK!z d~niim bir kıta bostan tarnam· 
1 rı ikinci arttırmaya vazedilmiş olup 
14·7-931 tarihine 1110Hdif salı rünU 
saat 14 ten 1' ya kac ar fstanbul 
U~llnctl icra dairesinde lldncl artıır

ması icra elu.nacaktır. Bu kere en çok 
artbramn Uatllnde bıralulacaktır. Art
hrmıya iıtlrak için '9 7 teminat ak-
çesi alanır. Mllteraklm Yerrı belediye 
ve Yakıl lcaresl mUtterlye aittir. 
Haklan tapu ılclllerlle sabit olmıyan 
ipotek alacaklılar ile dlfer allkadar
lann Ye irtifak hakkı eahlpleriftlD bu 
haklarını ve hıaswıOo faiz ve masa• 
rlfe dair olan iddialarının llln tart• 
hinden IUbaren 20 rlln içinde aTralri 
mlaltltelerile blldirnaeleri llsnndır. Ak• 
al halde haldan tapu slclllerıle sat.it 
olmayaalar satıı bedellala paylatma• 
ıanclan hariç kalırlar. Allkadarların 
icra Ye lflla kaauauaun 119 11nc1t 
mac:İdeal blllcmUne r3re tevflkl hara 
ket etmeleri ve daha ziyade mal6 
mat almak lsttyenlerln S0-272S dos1f 
No. ıfle lstanbul tlçUnca icra -mur" 
lutwıa 1111lracaatlara illn oluaur. 

Tu~lanmış deri müzayedesi 
'.fayyır,ı;e Cemiyeti Kdpya 

şubesi ambarında mevcut tuı· 
lan~ıt ve kurutulmuı 2008 
adet koyun, keçi ve 16 adet 
ıığır deriıi 217193 t de ihale 
edilmek bere milzayedeye 
konulmuttur. Taliplerin mahal· 
line mliracaatlan. 

NAKiL ~-ı VAPURLAR ] 
Ankara tubemfzla yuıhanelul bu defa Bankalar caddeslDde 5 aumarab 

maluaya naklettltlmlıı ilin olunur. 
Oaun Hnelerdenberl ılrorta 9ubembde mtlf t...Uerfmlııe lbru atttttmlıı s • f • 

ıllhulet herkesçe takdir edllm .. tlr. Bu defa kumO..yoa tubemlsl tevıl ederek eynse aJD 
yerli fabrlkaJan temıll n tethlr etllflmlAI lstaabul'daa htr tllrll emtlal 
ticariye nıı.,.1ne slparlf kabul n 48 1&atte tHUm edllltnl bll6mum tilccar- Mekea acentHh Galata k<Spril 
lana rumt .e huıusl mOeHeHlerla naııan dJkkatlae anolunur, Bqı B. 2362 .Şube aoentuh Slr-

Hayım Albukerk ve biraderi, lıtaabul merkesl ı lstaabul Tahtakale Menat• 740 
Han ı inci kat. Telefon 25411 kecl MQhGrdu aade hanı 22 

Dikili Belediyesinden: 
Talip zuhür eylememeıine mebni 0087 lira bedeli keşifli 

iıkelenin . ihale müddetinin 1 temmuz 931 tarihine kadar 
temdit ed,ildiği ilan olunur. 

Sıhhiye V ekiletinden: 
Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain hıfzıssıhha 

mektebi serum müessesesi ve memurin ikametgahı binalannm 
bodrum kab pencerelerine mevcut numunesi veçhile demir 
parmaklık imal ve vaz'ı ve birkat minyom üzerine iki kat 

yağlı boya tılası yirmi gün ~üddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

, Haziranm yirmi beşinçi perşembe günü saat on beşte 
zarflarm açılması mukarrerdir. Taliplerin nümuneyi görmek ve 
tafsillt almak üzere sabahları saat on bire kadar Viliyet in
şaat murakipliğine müracaat eylemeleri ve yevmi mezkurda 
saat on beşten evvel yüzde yedi buçuk teminatlarile birJikte 
teklifnamelerini vekalet hususi kalem ~üdürlüğüne tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 

HORHO.RuN• Beyoğıu,Tokat-
D 1 

lıyan yanında r mektep ıokak 

Cilt ye emraz zUhrevlye tedavihanesl Hergün sabahtan ak
3
:ama kapar J 

Dikili Belediyesinden: 
Kasaba harita ve kadastrosunun ihalesi t 5 haziran 931 

pazartesi günü pazarlıkla Dikili Belediyesinde icra kılınaca
ğından ta ip olanların yevmi mezkurda tartnameyi görmek ve 
pey sürmek ftzere Belediyeye müracaatları ilin olunur. 

Tayyare 
• 

pıyangosu 

6 mcı keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
A. Y R I C A: 50 ,000 40,000, 
2s;ooo, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE : 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

ITRİY ATI 
Kibar ıınıhn nip.nei zarafetidir. 

t Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
- nadide ek9tre ·ıe parfönler 

Bütftn çetitlerini İstanbul Yerli mallar 
paz.annda bulursunuz 

Toptan Satı§ Merkezi: Sirkeci Yahköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT FABRİKASI 

Ayvalık Sürat P. 
( MERSiN ) vapuru 16 

Haziran 17 de SirkecideP 
kalkacaktır. 

Pire - İskenderiye r. 
(EGE) vapuru 16 HaziraP 

S A L 1 1 O da GalatadaP 
kalkacaktır. 

Muhtelif ebatta 145 adet 
siyah, 10 adet baklavalı. 
3 adet ayna saçı, 3600 
kilo . 40 paket perçin çivisi, 
80 adet köşebent, 1 ()() adet 
payendalık çubuk, 27 adet 
payenda, 126 kazan borusu 
ayrı ayrı şartnamelere ve 
açık münakasa ile mubayaa 
edilecektir. Kat'ı ihaleleri 
29 Haziran 931 depozito 
% 10. 

Rumi ilAnlar Tllrk Lt. tlrketf 

KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM .~lı~~i~~v 
S 1 günü tam saat a ) 17 de Sirkeci 

rıhtımından ha-
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire-
sun, Trabzon, ve Rize) iske
lelerine azimet, avdette (Sür
mene ve Of ) iskelelerine 
uğnyacakhr. 

T afsilit için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kAin 
acentesine müracaat. 1'eL 
İstanbul 1515. 

BAHRİSEFiT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDA~ 

Mezun sermayesi: 
2.5,000,000 FL. 

Tediye edilmiş s~rmayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akç~si: 3,250,000 FL· 
Galatada Karol.köy palastıı Telefoıtl 
Beyoilu 5711 ·S l.tanbul tlU tub•,lı 
"Merkez Postanesi ittisalinde >.il•• 

lemci han, Telefon: lst. 569 

Bilumum banka nıuaınelatı 

Emni et Kasaları icarı 

Doğum ve kadın hastalıkla" 
mütehusısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer bi0
2 No. 10 Telefon lst. 262 

SON POST~ 
---------~_,., .. 

Yevmi, Slyul, Havadlı v. Hallı fl 

'dare : latanı:rN"ur11c>sıo"01,. 
Şerci sokaZı 3S • J/ 

Tel• ''>ıı: latanbul • 2Hll 
Pott.~ kutıa&u : lıtanbul • 1•~051~ Telpf. lıtanbul SON 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE 

14'0 kr. 

750 • 
400 ,, 

ısu • 

t Seae 
6 Ay 

5 ,, 

ı .. 

EC~ 
'il"° Jıı;f• 

ı400 " 
sı>' ~ 

sou ' 
Gelenevrak ııerl verllt11•1• 1 ,. 

ilanlardan mesull1ot ı:h" 11 

. s~''"' Mes'ul Müdür: Sabrı 


