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R .. at kHmÜ lateml.r
k.arilere kolaylık olmak 
ibare bu de kupo9 
koyuyoruz. Bu lı:upoaa 

kesip uklamak ta ldftdlr. 

HERGÜN NESROLUNUR SON POSTA Halkın ıOzQdür: HaJk bununla görür. 
SON P O S TA Halkın kulatıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halk1n dl l l d i r: Halk bununla söyler. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 36 
GANDİ 

AZANÇ, .MUAME E, ARAZİ 
VERGİL R. E ŞEKİL ALDI?~ 

VERGiLER BAHSi IKINCl,J 
MAARiF HAKKINDAKi MEC- , 
LIS MÜZAKERESi DE9' 
ÜÇÜNCÜ SA YF AMIZDADIR .. 

• 
Maaşlarını ln4irdiler, Vekiller 

Otomobillerini Bıraktılar .• 
3aşvekilin Mec- Böyle 
lise Tezkeresi .• 

Tasarrufa Diyecek Yok .. 

Ankara, J 6 ( Hususi ) -
'~elki akşamki vekiller içti
~•nda bütçede buarruf yapa-
ltıek için Vekillere ait oto

~0billerin kaldırılmasına karar 
~~tilrniştir. Bu suretle husule· 
tlen tasarruf 30 • 40 bin lira 
trnaktadır. Heyeti Vekile 
~sı ayrıca aylık tahıisatlarını 
~ liraya indirmişlerdir ki bu 
~l>heden yapılacak tasarruf ta 

6oo lira tutuyor. 
Bu kararlar mucibince Baş

t~kil şimdiye kadar aldığı 
.~!~) lira bir paraya mukabil 
;:1) lira alacak ki MUsteşa
q dan (50) lira noksan, Ve-
1' ner de Milsteşarlarmdan (50) 

Liman Şirketi Mec isi 
Reisi Diyor. ;ı<· : 

(Masrafı Kısarken İkramiyeye A
leyhtarım. Fakat Ekaliyette Kaldım 

Liman ıirketi ile tasarruf ı 
yüzünden kadro harici bıra

kılan mavnacılar arasındaki 

vaziyet gtln geçtikçe karışık 

bir şekil alıyor. Bu mavna· 
cılar, Liman Şirketinin yUkünU 
hafifletmek için kndro harici 
bırakıldılar. Bu arada şirket 

umum mildUrUne mUhim 
miktarda ikramiye verildiği 

İkba!Devrinden'l. ~günün Meselelerinden 1 

Sonra.... K D B· 
İki Eski Vekil Ve Meb'us UrUÇeşme aVaSı Ir 
Müşkül Vaziyete Düştü Arpa Boyu Yürüdü .. 

Ankara, 16 (H. M.) - Eski 
Ayıntap Meh'usu ve Ticaret 
Vekili Ali Cenani B. meşhur 
Mısır seyahatinden sonra göz-
den düşmı.ittü. Bu intihapta 
meb'us olamayınca hiç göze 
görUnme:ı olan ıbu zat, kendisi 
gibi sabık meb'us olan ticaret 
ortakları Cevdet lzrap ve 
İshak Rafet Beylerle de milna· 
sebetini kesmiş ve aralarında
ki şirket tasfiye edilmiştir. 
Ali Cenani Beyin ne ile meş
gul 

1 olduğunu kimse bilme
mektedir. 

Ankara, t 6 (Huausi) - Ya
vuz - Havuz meselesinden iki 
sene hapse mahküm edilip 

~
eçenlerdo hapisten çıkan eıki 
ebelibereket meb'usu ve 
ahriye Vekili Ihsan B. burada 

Keçiörendeki köşkUnde mlln

Dün. Okunan Fen Raporu Diyor Ki: 
"Bulşte Sudan Tedabir Kar Etmez,, 

t' lira fazla almış olacaklardır. 
8u karar neticesi Vekillerin 

~0rnobillari garaja çekilmiş 
dünkü içtimaa Vekiller ya

~ Başvekil taksi otomobili 

1~ gelmiştir. Maamafih Meclis 

idd' a olundu. Bir taraftan ta
sarruf yapılırken diğer taraf
tan bu cömert1iğe akıl erdire· 
miyenler bayretlerinde elbette I_ 
haklı idiler. r 

edtlen .. vt bir hayat yaşamaktadır. 
Dördüncü Hukuk hdkimi raporu dinlerken.. 

triyeti bütçe encümeni aza
~ Vekillerin bu feragati 
\ dir, etmekle beraber 
~ ~l şimdilik lüzumlu bul-
llyorlar. Mühim bazı ma• 
:ltıların otomobilleri kalacak
. Bu hususta Başvekil Paşa· 
~ Meclise gönderdiği teskere 
dttr: 

Tezkere 
nlitçenin son vaziyetine göre 

~~lyihaların hazırlanan vergi 
~ ılatına icap ettirdiği tenzi
\ ~esap edildiği halde teva
~ •çin yedi buçuk milyon ka
t~ bir açık olduğundan Mali
\ \rckm heyeti vekileyi haber 
't~ etti. Bunun üzerinde heyeti 
~ki~ vaziyeti mütalea eyledi. 
\b·Urnet, emin bütçe tevazilnü 
ı~ ıl olmıyacağını yeniden tes
~ tlnıittir. HUkumet, alelii
\. Ilı maaşlarından keıilecek 
~~e bet kazanç vergisinden 
\ l bir sebeple maaşata, 
'.tıt tahsisatına dokunm&k
' •çtinap etmek lAıım geldiği 

'atinedir. -
ı~~~~kumet teşekkül ederken 
\~ilerde ıslahat ve bazıların· 
~~:ıllkul tenzillt yapmak ta
~ Une girmiştir. HUkumet 
\ taahhudn tecil etmiye dahi-
11ıı:}'lll edemez. Bu emval 

'~ t hükumet mubayaattan, 
s,tt.n mütevellit ve mukave-'ld t!ıerbut taahbüdata karıı 
'il lln tahsisat müstesna 
~~k üzere alelumum masraf 
Q)~trinden tenzilAt yapmayı 
,

4 
Mocliso teklif etmiye 

l' '9 • • 
ı () ernuştır. 

t1rlltn1 3 üncü ıayfnmızda ) 

kflr 

' l' Biz, bu münasebetle şirketin 
idare Meclisi Reisi Hamit Beye 

1 

müracaat ettik ve böyle bir 
[Devamı 7 inci sayfamızda] 

Şayanı dikkat feyler söyliye .. 
Hamit Beg 

AbdülhamidinSonGün
leri Neler Öğretecek? 

Yıldızda Abılülhamidin oturduğu daire· 
Abdlilhemidin son fUn- Bir Kadınefendinin sara}-

lerino ait olmak üzere daki mevkii ne idi? 
neşrine başlıyacağımız tef- Prenıs Sabahattin ve Mah-
rika, ~imdiye kadar meçhul nıut Paşa kimlerdi? 
kalmıf esrarengiz birçok 31 Martla iç yüzii nedir? 
hakikatleri de tenvire A bdiillıaıuit Par isin sefa-
hizmet edecektir. het yerlerinde! 

Ezcümle: Hamidin eşkıya ile müsa· 
Sultnn Murat nasıl öl- demesi! 

mü~tür? Ha midin 
Sultan Mecit niçin ölmüş- atan kimdir? 

yüzüne silah 

tiir? ilk Kanunu Esasiyi kim 
Yıldıza atılan bomba hi- yapmıştır? 

di inin iç yüzü nedir ? Abdülhamit bir kısın bel 
Yu uf İzzettin hakikaten kemiğinde neler keşfetmie P 

intihar mı etti? Kadmefendiyi tekmeliye-
Behioe Kadınefendi nasıl ı rek çocuğunu düoüren bir 

yaşardı? kız ... Ve saire ve saire 

Yakında Neşre Başlıyoruz 

İhsan oe Ali Cenanı Bega,. 

Öğrendiğime göre İhsan 
Beyin mali vaziyeti son za
mnnlarda oldukça bozulmuştur. 
Bütün dostlarına parasızlıktan 
;şikayet etmektedir. 

Söylendiğine göre Ihsan B. 
son zamanlarda elindelci parası 
ile Hca.·et ve müteahhitlik 
yapmış, fakat işleri aksi gitmiş, 
sermayesini tamamen kaybet
miştir. Tanıdıkları, İhsan B. in 
iyi vaziyette olmadığını söyle
mektedirler. 

Mecburi Tekaüt Müddeti 
Ankara, 16 (Hususi) - 30 

eneyi dolduran memurların 
·necburi tekaüt muamelesine 
taLiiyetleri usulü kabul edil
miyecektir. Kendi · arzuıile 
tekaüt olan bir memurun yerine 
t ~rfian tayin edilecek memur 
bir sene müddetle eski yazi· 
f sindeki maaşı alacaktır. 

Yavuz zırhlımız 
Yavuz zırhlısı, donanma Ue 

birlikte eylül ıonunda Maltaya 
giderek lngili:ı donanmuına 
iadei ıiyaret edecektir. 

Tayyareci Vecihi Bey 
Tayyareci Vecihi Hey dtln 

tayyaresile Ankarada karaya 
lnmittir. 

Kuruçeşme halkının klSmllr kisı olan ve olmıyan birçok 
depolannın pisliğinden ve mik· ,karilerimiı bize glSnderdikleri 
robundan kurtarılmaları için mektuplarda ( Son Posta) nm 
yaptığımız haklı neıri at bil nk b~ hizmetinden hararetle bahae 

• A • y y diyorlar. 
hır alaka ile karıılandı. AIA- [Devamı 4 üncG aayfamızda) 

Balıkesirde Bir Adam Bir Alman 
Kadınının Yüzünü Isırdı .•• 

-------
Balıkesir, (Hususi) - Cuma gtınn bir Alman kadını spor 

kıyafetilo yolda geçerken meçhul bir adam kadının Oıttbıe 
hücum etmiş, yanaiını ısırmış ve kaçmışhr. Kadın. bu ada· 
mın hücumundan zorla kurtulduğunu söylemektedir. Mtıteca• 
vizin hüviyeti anlaşılamamıştır. 

Polis Ne Yapsın ? 

- Poliı Efendi, imdat, birini vurdular. 
- Poliı Efendi, imdat, biri intihar etti. 
- Polis Efendi, imdat, adam soyuyorlar. 
·- Pollı İmdat, imdat, beni kurtarın t 

1 
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DABILI BABBBLBB Günün (-n-a-ık_ı_n -s-es-i] ....... ır 

~ili~Muw~-~.----~IK~---~M~--~J--1~,,~er-·a-,.-A~lm-a~ Or~T~~M~-
kıyetleri Ve Halk iki Rakip azan ç' u a m e e Ş.

1 

k·ıl . d B. limlik İmtihanlal'I 
Bizde Futboliln serileditl Hırsızın Ve Arazı· Vergı·ıerı· e ı erın e ır ... ,.. 
iddialan yeni detfldlr. Bu- B ~ Mantıksız/ık nuno::r.6!~~:=~r1:0d7a0~;1';ed· 
na rapen takımlarımızın oguşması risat muallimlihfne müracaat ed."' 
•OD zamanda elde ettikle- M ı d y·· d (5) v (7) o . d y o o··kk" i5 
ri bazı mvvaffakıyetıer Biribirinin Malına Göz emur ar an uz e e zenn en anyana ç u an ıerin ımtihanıara icra edilmir:;i 
Yarkiehemmiyebiz tellk- Koymuşlar, Fırsat Vergi Kesilecektir. Muamele Ve Arazi Vergi Kullanan Bir Tüccar Tarih ve cotrafy: için otus 
ki edilmemek lizım l'elir. L" •h 1 S Aldık) Ş k•I N d• ? Ü kadar müracaat etmiştir. 
Bu münasebetle dün Halk Bekliyorlarmış ayı a arının on arı e 1 e ır ç Tüccar mıdır? Franaızca muallimliği içia ile 
He görüıtük. Bize tunlan b on lkl, Almancaya yalnız iki, lr 

. aöylediler: Dün çok gUlOnç bir hırsız- Ankara, 16 ( Husuıt Muha irimizdcn ) - lkbut encllmenl, Bazı esnaf işlerinin icabı ıiluceye de S kiti talip olnıuıtllf• 
Pakize Hanım ( Akaaray caddesi, lık oldu: kazanç vergisine ait tetkikabm bitirmit, vtkuda ıetirdiği 11- olarak yanyana iki veya liç lngilizce için imtihan olanlaflll ,..taae llatll s ) Kuleli Mektebi hademcle- yihanıo esbabi mucibesini tesbite başlamıştır. Bu esaslarda dnkkin kullanmaktadır . Bu üçü Rober Kollej mezunlarındall 
Spol'1Llluzda inhilal var rinden Abdülkerim ve Seyfet- encümenle hllkümetin noktai nazarı arasında fark yok gı·bidir. dllkkinlann Dzerine ayn ayn renç Türk Hanımlarıdır. 

k tin biribirlerinin eşyalarına göz unvan teskeresi istenmektedir. Dün imtihanlaran yalnız tahriri 
diyenlere esasen ben ha M li (75\ k · (20) ı· ı nJ d k ı -köymuşlar ve çalmak için fır· ese '1 W'Uf yevmıye ve ıra maaş a a ar an azanç Halbuki unvan teskeresi dükki- kıamı icra edilmit olup ge ec 
vermiyordum. Ayntraht takı- sat kollamışlardır. Nihayet vergisi kesilmiyecek, (50) liraya kadar maaş alanlardan . yalnız na değil, tüccara ve esnafa perşembe günü •tlbah ondao itl-
mının muntazam oynamasına Abdülkerim dün bu hrsah al . haren imtihanların şifahi kıdP 
ve kuvvetli olmasına ragv men (30) lirasından vergi alınacaktır. Memur ve mDstahdemlerin ttır • icra edilecektir. • 

bulmuş, Seyfettinin yatbğı o- b Diğer cihetten bazı büyük 
mağlup oluşu sporculanmızm daya giderek eşyalanm topla- kazanç vergisi yüzde beş, iiyfik maa, aahiplerinden yüzde mağazalar vardır ki müteaddit Resim Ve Biçki Muallimlikl8fl 
kuvvetli olmasına bir delildir. yıp kendi odasına pmiştir. (7) alınması teklif olunacaktır. cepheleri vardır. OrtamektepJerde reaiaı .e 
Galatasarayın şampiyon olma- Fakat bir de görmilf ki Sey- itiraz komisyonlarına, allkadarlann menfaatleri tatmin Bu vaziyet karşısında bu biçki dersleri hocalığına girrD .. 
111na rağmen Almanları iki ile fettin de kendi sandığını karış- edilecek tekilde ekseriyetle ticaret odası azalan memur edile- mağazaların da ayni muameleyi iatiyen muallimlerin lmtihanlat• 
mağlup etmesi dünkü maçta tırmaktadır. Seyfettin cllrmll- cek, tahakkuk memurlarının tudüne mahal kalmamak için iÖrmeleri lizımdır. Halbuki 17 haziranda Kız MuaJlim ••"" 
Fenerlilerin daha iyi oynadı- meşhut halinde yakalandığını böyle yapılmıyor. Ba garabet- tebinde yapılRcaktır. 

gartınce evveli aararmlf, fakat u Ocretli eksper aaultl kabul edilmiştir. Doktor, mnhendia, ten acaba ne zaman vaz geçi- Mısırlı f utbolcD tını gösteriyor. 

* Abdülkerimin koltujunda ken- dit tabipleri Ye dava vekilleri yalmz muayenehaneleri için lecek? 
Geçen senelerde tehri ...... 

Halil 8. (Nuruoamıınfye 105) dl efYalannı tanıyınca ceaare- yeı'ji Yereeek, maktu yergi tekil kaldınlacakbr. plen Mısır futbol takıın•..,. 
te gelmiş ve arkadaşıma llatO- Bunun lçbı lkamctgAb veya muayenehane icar bedeli ver- Hayırlı Çırak . meşhur oyuncularından Meınd.Ja Fenerbahçe dün Almanlara 

brp çok gilzel bir oyun oy
nadL Ayntraht takımı da Gala
tuarayla yapbğı maçtan daha 
kuvvetli Ye sert oynadığı halde 
Fenerlilere maglfıp oldu. F c
nerlilerin dünkil maçı Ga tasa
raym oyunundan yüksek idi. 

ne ablmışbr. Bu boğulqma giye esu tutulacaktıt. itiraz edenler bilAnço Yeya beyanname Y eniköyde kahveci Yorgi- Muhtar B. bir maçt asakatlanaıalt 
neticesinde ikisi de biribirlerini nln çırağı Vuil çekmeceden hastanede ayağı kesilmiştir. 
bıçaklamışlardır. usullerinden birini ihtiyar etmekte aerbeat bırakılacaklardır. 5 lira çalarak kaçmııtır. Açhk Grevcileri 

Muamele Vergisi Yeni Tesisler ..ı 

Jt 
Nlua B. (Bqlktq Yıldıa c:adcte.I 112 

Poliste Dayak 
Bir Adam Müddeiumu
miliğe Müracaat Etti 
lamail oğlu Saim Bey lımln-

Galatasarayın Ye Fenerin bir zat diln Müddeiumumiliğe 
kuvvetli bir Alman takımını g&nderdiği bir istidada kendi
yenmesi Türk aporculuğu için aine Galata Voyvoda karako
bir ıereftir. Fenerliler Galata- lunda ifkence yapıldığım ve da
aaraya mağlup olan Almanlar- yak abldığun iddia etmiftir. 
la oynamak için sağlam bir Tıbbıadll tarafından Saiın Be) 
kuvvei maneviye ile ortaya muayene edilmiı ve yüzllnde 
çıktıklan için Galatasaraydan g&zUnde darp eaerleri Ye be
fazJa gol yapmıya muvaffak reler görülmDştilr. 

oldular. Sporcularımızı tebrik I k Y d 
ederim. Kıskanç ı uzun en 

Jt 1 Sanyerde Çayırdere soka-
Ahmet Naci B. (Beyoğlu Sıraaer ğında oturan Fethiye Hanım, 

Yller caddeal 118) kompsu Mürvet Hanımı kıs-

- Dünkü maçta Fenerliler kançlık jilzünden dövmliştür. 
Galatasaraylalardan daha ayı 

oynadılar Türksporcuları 'lm son 
umanlarda Yunanlılan ve dtın 
11e Almanları mağlup etmesi 
spor tarihimiz için doğrusu 
'<ayde değer bir tekamüldür. .. 

AllB. (Boiaalçlaclea) 

Galatasaray Ayntraht mllsa
bakuı çok cansı'E ve heyecan
•ız geçti. Her ilci takım da çok 
fena oynadı. Fener-Ayntraht 
maçı billkis çok heyecanlı ol
du • Her iki takım da güzel 
oynadı. 

Yeni Bir intihar 
Sirkecide oturan Znmbnl 

isminde bir Musevi kadınının 
dl\n kaybolduğunu yUIDlfbk. 
Yapılan tahkikat neticeainde 
Ma~am Zümbülün bir sinir 
buhranı neticesinde kendisini 
bahçedeki kuyuya atbğı anla-
ıılmıf, ceaedi ç.ıkanlmJfbr. 

Foça Ve Ada tepe Gemileri 
ltalyada yapılan Foça ve 

Adatepe gemilerimiz ( 30) ha
ziranda lstanbulda teaellllm 
edilecektir. 

Bfttçe Enclimeni, Maliye Ye Yeni yapılacak bağlar 2, 
lktısat EncilmenJerinin (15) incirlik veya bahçeler (8) sene, 
beygirlik motörla çalışan mü- ı qıl~m~ zeytinlikler ( 1 O~ aene, 
esseselcrden veriİ alınmaması yenilen ( 15 ) ıene, qıret ve 
esasını kabul etmemektedir. muhacir iakin edilen yerler 
Encllmen, beygir kuvvetinin (~) • aene, yeniden zir~te elve
yapılacak ciro muamelesine nşlı. hale konan arazı (3) sene, 
esu olamıyacağı mütaleaaın- Y

1 
eklru orm(lOanl) ar ( 20 ) ~dene, duaft-

d dı En n b hususta u ar sene vergı en mu 
a r. c men u olacaktır. 

'cıymet esasına ehemmiyet Bir m-L'Allin mah~uln ber-
ermektedir. liangi bir Jt ~t yüzünden mah-

Bunun için yansı peşin, ya- v.olursa verglsi affedilir. Vergi 
rısı sene sonunda olmak üzere alann kıymetinin bin-
verginin iki takaitte alınması ..,

1 
u, iratsızlardan binde 

muvafık görülüyor. ( 20 ) bin (5) i nisbetinde alınır. Bu vergi 
liraya kadar cirosu olan sınai de iki taksitte ödenir. Arazi-
müesselerin vergiden istisnası d ı d 
için de bir meyıl vardır. Yakın- de ta i At vergi nisbetini e-
da liyiha · kat't bir f kil jıştirir · 
alacakbr. Tahrir meselesine gelince: 

1340 senesinden itibaren 
Arazi Vergisi arazinin umumi tahrirleri yapıl-

Bu vergiye ait liyihanm aon mıyan yerlerde yeniden umumi 
ıekline gl>re arazinin kıymeti taharir yapılıncıya kadar 
lzerlnden Yergiye tibi tutul- (331) de tayin edilen kıymet
ması istenmektedir. Yalnız ka- lerinin (6) misli vergi matrahı 
zanç maksadile değil umuma ittihaz edilir. 
hizmet noktasından vücude 331 den sonraki senelerde 
getirilen fidanlık, spor sabası, ferağ, ipotek ve •adeli satışlar 
mlilhak ve buıusi bütçelerle Yesilesile artbnlmq olan arazi 
idare edilen ziraati 1Slah ma- kıymetleri de 1331 deki kıy
halleri, parklar, çocuk bahçe- metlerine irca edilir. 
leri, yolar, köy'erin manevi 1331 de mukayyet kıymeti 
ıahıiyetine ait harman yerle- bulunmıyan veya o senede tar
rinden vergi alınmıyacakbr. la olarak kayitli iken bağ, 
Hususi kanun Ye arsalardan meyvalık, fidanlı!c veya orman 
vergi muafiyeti kabul edilen- haline gelmek için birer ac
lerle tasarrufu hükumetçe me- beple hal ve heyeti tebed-
nedilen yerlerden de vergi dül eden yahut bunlar-
alınmıyacaktır. · dan kiitilk ve ağaçlan 

Ek G •• } • idama mahkum olduklar• spres un en 6trenince açlık grevi yapan l)d 
mahkum hakkındaki karar yakın• 
da Millet Meclisinin taadikıat• Haftada Hangi Günler 

Hareket Edecekler? 
Ayın yirmiainden itibaren 

Ankara lstanbul ekspresleri
nin hareket gtınleri ıöyle tes
bit edilmiştir: 

lstanbulduı: Paıar, aalı, 
perşembe. 

Ankaradan: Pazartesi, çar
şamba, cuma. Hareket saatleri 
değişmemiştir. 

her hangi bir sebeple alJküle
lcrek veya mahvolarak tarla 
halini almıt bulunan araziye 
(331) senesinden ıonraki sene
lerde tadilen takdir edilmiş ve 
edilecek olan kıymetler ( 6 ) 
misle tAbi olmaksızın aynen 
vergiye matrah ittihaz edilir. 

Bu kanunun n~ri ve illnuu 
müteakıp iki ay zarfında umu
mi tahrir gören yerlerde mu
vakkat ikinci madde hllldlm
lcrinin, bütln arazi Ahiplerl
ne ihtiyar heyetleri tarafın
dan bildirilmesi temin edile
cektir. 

Umum k6ylere bu kanundan 
bir nüsha Ycrilmeai mecburidir. 

Bu kanun ahklmmm tatbi
la için bir aizamn•m.e yapıla
cakbr. 

arzedilecektir. 

Avukatlar Toplanıyor 
Kazanç vergisinin tabaili iç: 

alınacak yeni usulün kendile~ .. ı 
çok milfkGI vaziyete düıüreceır
llerl ailren avukatlar bugün toP'" 
!anarak bu mescleyl görüıecels• 
lerdir. 

Koçuk lsmail OldU 
Meşhur ortaoyuncusu "• 

çlk lamail Efendi ( 90 ) yafl"' 
qkm olduğu halde ölmiiftiit• 

iki Sahte Dişçi 
Galatada oturan Naci 'ft 

Nuri isminde iki kişi Sıbb~ 
Mektebi talebesinden Eo dil 
ve Mustafa Efendilerden dO' 
yapmak bahaneaile 9 lira 
landırmıflar ve yakalan.....,. 
dır. 

Seyrisefainde T asarf11f 
Seyrisefain idaresinin " 

npurlan tasarruf makJ!'~ 
kızaja çekeceiiııi bil~.:;; 
Bu karann tatbiluna b 
Retitpqa ve Ihsan vapuıfl'9 
kadro harici ç.ıkanlnutbr· 

Bir idam 
Bir kızın bikrini izale ~ 

Ye kızı kurtarmak istiyell ~ 
aini 61düren Stırmenell il' 
mabktmu Mustafa Yusuf 
Balıkcsirde idam edil~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Vergi Kabağı 

\ 

1 : Huan 8. - Merhaba doktor Bey ... 
. dlltilnilyonun ? 
Doktor - Hasan Bey... bizim kuaaç 

2 ı Huu B. - Aftah Allah... Sizin ka

zanç vergilerini niçin arttınyorlar? Arttırınca 

3: Doktor - Ne olacak? Biz de huta

lann muayene Ocretlerine zam yapmiya kal-

~ 
4: Hasan B. - Aman, dur, "~y•~ 

nihayet zavallı butalann bqmda 



17 Haziran 

r ' Hergün 1 --Ziya Gök Alpi 
Tel'in Eden 
Adam! 

M. ZEKERiYA 
Abdullah Cevdet isminde 

Türkiyede Tür'kler iç.inde ya
~ıy an bir bedbaht vardır. 

Bu adam geçen gün gaze
,telerden bil'.ine verdiği bir mü
lab Ua Ziya Gök A~pin bir 
~li olduğunu Ye onun fikirleri
ııın memleketi babrdığmı söy
lüyor. 

Bütün bir neslin kalbinde 
hlirmetli bir yer tutmuş olan 
Ziya Gök Alpe yapılan bu 
l~ira., gençlikte haklı bir nef
ret uyandırmışlır. 

Alddığım müteaddit mek-
tuplardan lbir tanesini nakle
diyorum. Gençliğin bu isyanı, 
bu küstah ağıza verilecek en 
iyi cevapbr. 

* "Talat Paşaya atfen Ziya 
Gök Alpin deli olduğunu, onun 
fikirleri memleketi batırdığını 
ıöylüyor, bu iftirayı lıcm do te
yit etmiye çalışıyorsunuz. 

"Ziya Gök Alp, Türkçülük 
cereyanına ilmi bir istikamet 
•erdi. 

"Gök Alp, memlekette bir 
Wm ve felsefe cereyanı uyan
dırdı. Gök Alp ilk defa bu mem
lekette içtimaiyat jlminl tedvin 
et6. 

"Gök Alp~ yeni liuna lhiz:met 
etti. Garpçilik, halk,ılık f"ıkirleri
bf en ilmi ıekiJde bize o izah 
~e tamim etti. 

"Gök Alp, vatan mefhumunu 
tahlil ve terkip etti. 

Bizde, milli blr terbi ye cere
)'amnı o, .uyandırdı. 

"Cevdet Bey, Tür.k gençliği
nin ziyasına bRkarken göd cr1niz 
kam:ışıyorsa, kusur onda değil, 
sizin gö:derinizdedir. Ah it~'ki 
bir iürk gibi Türkfüğü gönnek 
terefine nail olsaydınız, ben 
•rninim ki Ziya Gök Alp için 
böyle mütecaviz olmıyacaktımz. 

Abdullah Cevdet Bey, dünkö 
•6:ı:Jerinid okurken, maziyi dü
tündüm. Gözlerim, hırsın şa'ha 
ltalkmıt bir örneği olan o yan
lar üzerinden kayarken tedaile-
tirn beni sürükledi. Ta mütareke 
liinlerine kadar bir ifİmfek hız:ile 
kanat O.F ır.uhayyilem yürüdii, 
liirüdü. h. b-~, t durdu. 

Artık ~uygulanın çöztilmiye 
battadı. Her duygum bir tık 
Oldu. Şimdi o karanlık ;rlinlerl 
•payihnhk görüyorum. 

Doktor Bey, o zaman da ka
leanniz ve dilini% b6yle 'llDÜteca
~ıdi. Yalnız arada bir farkla, 
~ugün huııumetinlze hedef - zi
qİf.en - Ziya Gök Alptir. Halbuki 
o zaman bir milletti. Evet bu_illn 
•raamda yaıadıQ'ınız, barsile ge
ılndiğiniz Türk milleti... O 
linlerde •İz öyle %annetmiıtiniz 
iti, artık Türklüğün tarihi ka,pa
l'tıyor, ve kendinize umde ittihaz 
~ğlniı: ı " V &tanım, ımea'ut Ol
"~tum yerdir." Fikr.iai vaktile 
1>ır nazariye halinde kabul et
:İfkeo, bu sefer tatbikatına geç-
ni:ı. ( jin ~ Ye (Kiin:liatao) mec

~Ualarıntla • Kürt otlu ,, lmzaaı 
"- makaleler 1u.dum. 
" Siz öyle ümit ediyOf'dunuz ki 
Lll.ubumuu anan Fran•a, lba'buı 
~iller• diyen .ız:.ıntz... lnıilh
~ yard1Dılle ortaya atılan 
~reli.tan ,, bulyan kuratınıza 
~ lenetler 1t'•tirecek .. 
~Para ve kazanç. Her J9ta, 
\t aa,ünüşte hayatı blSyle tellk
~ 41Mten ai:ı, elbette Ziya Gök 

Pi tanıyamaz ve anlıyamazdınız. 
~abli o yazılan lnk.ir edemez-
~ ÇGnkil kahriyattan aldıtı-
~ ıparçalar1a bat tarafında 
~ktile §Öyle ıCSyleditim •ibl 
~Yitler de vardlJ'. Bu it bu 

darla da kalmu. 
~h Bundan lbeı sene enrel • iç
~~ ,, mecmua11nda Ziya GlSk 
~•il Küçük mecmuada •.akille 
~ye hitaben yazdıtı manzum bir 
llıM.:"~ ihyayı bar slltununda net
~Bunu sörlnce itiraf ed .. 
, ki Ziya Gök Alpin aziz r:uh• 
,j_j'ıt. ıizin kirli lftiralannızla tulp 
't~.bliyecek zehabma kapılarak 
~~ •nrniştim. Hallıuki onun neşrin· 
\ ~ on bet g'Ün sonra, l'Uetelerde 
'-t ~Yeti mahsuaa ,, kararile dov• 
~il memuriyetlerinde lıtihda111 
~rngeceğiniı.l okuyunca, oz:a
~~ iya Beyin yaztıını mecmua
~' almak •uretlo onun ıcfaa· 
,d, iltica etmek iateditinizl 

A 111.,, 
l'bdullah Cevdet Bey, 

~~l .nıuhalefet bıncile dolan, 
-,_ n.!••amayı, kazancı berıey

... tUa ıören *leıa flldrlert 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Postanın Resimli Makalesi Halkın Hakimiyeti .. 1 ( Sözün Kısası 

l - Ticaret &leminde en mühlm ımerid, 1 '2 - Siyasette de en büyük evki, hal- 3 - Bugünün hayahnda hikim olan 

halkbr. Bizim istediğimiz değil, onun iste
diği haizi ehemmiyettir. 

lhalka istedi;ini vermesini bilenindir. Bir kın 'stediğinl vermesini bilenindir. Hakiki 
tüccar halkın ruhunu, arzu.unu, ıibtiyacını ıiyaset adamı, halkın arzu ve ihtiyacını 
:takibe ve ona cevap •erm1ye mecburdur. aezen ve ona en iyi cevap verendir. 
Bunu en iyi bilen o s-ok muvaffak olan 
ıtü ccard ar. 

Muvaffak olmak btiyoraanu: evveli halkı 
tanıyınız. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Bir Fransız Tenezzüh 
Gemisi Batt 

Sennazar, t5 (A.A) - 600 
amele ıve küçük memuru hamil 
olan (Sensilberl) gemisi bir 
tenezzüh seyahati için pazar 
gilnü Sennazerden hareket 
etmişti. 

Gemi, müthiş bir fırlınnya 
t esadüf etmiş, teneziühçüler 
ynğmur ve rüzgardan tahaffuz 
iç.in g eminin bir tnrafına 
ft:oplandıklanndan müv.azene 
bozuJmuş ve gemi birkaç 
dakika içinde batmışhr. 

( 300 ) kadar insanın boğul
duğu zannedilmektedir. 

Kazadan kul'.tulanlardan bi
rinin ifadasine göre gemi ba
tarken etrafana tırmanmıya ça
lışan insanların feryat :ve figanı 
rUzgarın ve denizin 8llriiltiisUnO 
bastırıyordu. 

Dahiliye VekiJi 
Bugün Şehirimizde 

Bekleniyor 
Dahiliye Vekili Şnkril Kaya 

.:leyle Vali Muhittin Beyin bugün 
lstanbula gelmeleri bel[leniyor. 
Vali Muhittin Bey Umumt 
Müfettiş olacaktır. 

Yerine Ankara Valisi NeY· 
~zat, Dahiliye Mnstepn Hilmi 
~e yine Dahiliye Veklle6 Vi
~ayetler Umum M8dlb1l Sabri 
Beylerden birıİnilı ıetirileceği 
söylenmektedir. ·----
Başvekilin Meclise 

Tezkeresi 
(.. tarafı Mr:l.ct -ifaanzda ~ 

Bir Buçuk Milyon 
Bu .uretle yedi buçuk mil

yon açığın alb milyon kGaunı 
temin ıedilmif olacakbr. Mtıte
baki ibir lbu~uk milyon aç~m 
ayni suretle mllllaak blUçeler 
üzerinde p]ıp)ara'k temini 
mlhnktha g~rillmektMir. Şu 
halde geçen sene filen tatbik 
olunan 230 milyon liralık 930 
bütçesini hliknmet 931 senesi 
içiD 182 milyon teklif etmif 
olur. icra Vekilleri fevkalade 
tuamıf tedbirleri arasında iJdi. 
darları dahilinde olan en ufak 
imkA.nı da temin etmek arzusu 
ile Başvekilin ve vekillerin oto
mobülerinin hazfinl, Bapeld
lin ve vekillerin vekAlet tahsi
satlarının mtitesaTiyen 200 li
raya tenzilini kararlqtırmıştır. 
Vekiller haricinde olarak de,,. 
Jetin mühim makamlannda va
zife icabı bulunan otomobil
lerin ipka edilmeleri lizım ol
duğu kanaatinde olduğumuza 
arzederlm efendim. 

Başvekil / smet 
için yafıyan, fikirleri lçta hapl• 
ve nefyedilen, paruız baıat ıOnn 
ve paraaıı 6len Ziya Gök AJpl 
elbette anlıyama&dıDd n an1ı,... 
m•t-l&.., 

Bazı Maarif Eminleri eftişte 

* * * 
Dans Edip Rakı İçiyorlarmış 

Ankara, (Hususi Muhabirimizden) - Dünkn Meclis Vlııf 

iBeyin riyasetinde toplanmış, borçlar meselesi hakkında Maliye 
Vekili Abdülhalik Beyi, lağvedilen Maarif Eminlerinin müfettiş
liğe naldi hakkında da Maarif Vekilini dinlemiştir. Maliye Ve
kili borçlar meselesini anlatırlar, Dayinler Vekillerinin salahi-

yetsi:rliği yüzünden müzakerenin neticdenemediğini söylemi~, 

ortada inkıta olmadığını beyan etmiş, bu beyanata itiraz eden 
İzınit meb'usu Sırrı Beye cevap olarak ta: 

- Mösyö Dekloziye ne söylemiş olursa olsun, bizce asil 
olan bu zatin imzalamış olduğu resmi tebliğin metnidir, 
demiştir. 

Bu tebliğ, müzakere durdukt n sonra Mösyö Oekloziyenin 
verdiği bir beyanat idi. 

Hariciye vekilinden sorulan 6uale cumartesi cevap verile-
cektir. 

Bunu mütea'kıp lağvedilen (12) Maarif eminliğinin mnfettiş
liğe tahvili için Maarif Vekalet~nin teklifi müzakere edilmiştir. 

Bu teklife aleyhtar olanlar Antalya meb 'usu Rasih, Mazhar 

Müfit, Ma\atye meb'usu ~e~~t B"?.'le~. o1mu~tur: ~brahi~ Allat-•. 
tin B. eminliklerin müfettişlıge t hvılı meselesını Maarıf V J c ılı 

ile birlikte müdafaa etmiftir. Bu sırada Antalya meb'usu 
Rqit B. çok ıtayam dikkat bir şey söylemiştir. Re~it B. 
demittir ki: 

- Vekil Beyin ı5ylediğine göre Maarif Eminleri, mı nta-
lkalarında teftişle meşgul olurlarmış. Hangi teftiş. Neyi tefti~ 
ediyorlar. Bizim oralara Maarif Eminleri geldiği zaman ak
:şamdan masalar kurulur, danslar edilir, sonra da erteıi sabah 
savuşu1up gidilirdi. Teftiş bu mudur? 

Neticede yeni kanunda kayitli olan bu (12) müfetti§lijin 
liğvi kararlaştınldı. 

~----------------··---~--------------Manisa Kaçaklaı 
Manisa, 16 (H. M.} - Ha· 

JPİaaaeyi delerek «açan mah· 

~~mlarm pefİ bırakılmadı. Fa

kat öu dakikaya kadar yem 

bir netice elde edilmit değil· 

• • • 

l<azım Pasa 
Dun şehrimize gelen Bnynk 

.Millet Meclisi Reisi Kazım Pı. 
ailesini Bursaya gonderip ken
disi ağlebi ihtimal cumartesi 
Ankaraya döneeektir. ~lzım 
P4- Meclisin on bet temmuza 
kadar çalı~acaj'ım tahmiıa etti· 
ğini aöyJenıiştir. 

• 
ister inan, ister inanma/ 

Geçende Maliye Veklleti 
tntün tkcarlanna yardım 
olmak here l.biıar ida
resinin tüccar elinde ka· 
lan bir milyon kilodan 
fazla tlU&nn sabn alma· 
aına karar verdi. 

Bu karum tatbikına 
başlanınca fQ görüldO : 
Tütüıa tnccarlanmız tütün
lerini ecnebi bankalara 
terhin etmişlerdir. Yalnız 
bir ttlccarın Oımanlı Ban
kasına Uç yllz bin, Mema• 
liki Şarkiye Fransız Ban
kasına (100) bin lira borcu 
olduğu anla§ılmışbr. Bu 
tüttinler alınınca evveli 
bu borçlar ısdenecek ve 

gfıya bu tüccarlar ifliltan 
kurtarılacaklar dır. 

Balbu ki tiittlnler utıJ.. 
dıktan sonra tutacağı para 
ancak bu borçları kapat
maya le.Afi gelmekte •• 
lüccann eline birşey kal
mamaktadır. 

Bu muamefeden ne tüc
carlarımız, ne de milli 
bankalanmız mUıtefit ol
mıyacağına ve yegine 
kirlı çıkan, itini bilmiyen 
ecnebi bankılan olduğuna 
göre, bu taıarruf dev
Jrinde Maliye Vekaletinin 
bu karan vermesinde İsa· 
bet bulunduğuna, arbk, 

l61er lna11, lsttw inanma! 

Firari Yüzbaşı Sabri 
lzmirde Nasıl Tutuldu? 

fzmir, 16 ( H. M. ) - fstan
bul Harp Divanı bundan sekiz 
sene evvel, Irak cephesinde 
düşmana iltihak ettiği ve düı
manla birlikte aleyhimizde 
çalışbğı için Sabri isminde bir 
vatan hainini idama mahkum 
etmişti. Sabri o vakit Atinada 
bulunduğundan bu karar gıya
ben verilmişti. 

O vakittenberi aradan uzun 
seneler geçti ve bu adamın 
mevcudiyeti ve mahkumiyeti 
ıunutuldu. Fakat ilç gün evvel 
İzmir Polis Müdüriyetine bir 
ihbar yapıldı. Bu ihbarda ma
zısını kısaca kaydettiğim 
"Sabri (Bornova) mn (Işıklar) 
köyündedir. Senelerdenberi 
gizli bir hayat yaşamaktadır. " 
deniliyordu. 

Polis Mildüriyeti bu ihbar 
üzerine vatan hainini yakala
mak için tertibat aldı ve bix
zat Polis Mildürü bu sabah 
saat beşle Işıklar köytine gitti. 

Sabrinin bu köyde işgal 

ett'ği evin kapısını ilk olarak 
' çalan bizzar Polis Müdürü ol
muştur. İlk çalışta cevap çık· 
mamış, fakat ısrar edilince 
ka ı açılmlf, e~ğin üzerinde 
yetmiş yqlannda ihtiyar bir 

.. görünmüş, bu kadın 
~.ıorinin annesi imiş; polis 
memurlanna ı 

- Ne istiyorsunuz? diye 
sormuş.. Poli• Müdürü, ref aka
tinde bulunan memurlar ile 
birlikte içeri girmit ve Sabriyi 
yatağında uyur bulmuf, Sabri 
uyruıdırılınca şaşırmıt, heyeca
mm gizliyememit: 

- Ne var, ne oluyor? De
miş. Polis MOdürn teYkif 
teskeresini göstermiş. Sabri 
timdi lzmir hapishanesindedir. 
Buraya otomobil ile ıetirilmiı 
ve derhal ifadesi alınmıştır. 
Firari diyor ki: 

- lzmire, şehirin istirda
dından sonra gelelim. Zabıta
nın eline düşmekten korltu
yordum. 

Vapurdan çıkmak bir mesele 
idi. Buna rağmen tenha bir 
zamanında, halatlara atılarak 
Kurdona çıktım. Karşıdan bir 
polis memuru geliyordu. Şayet 
sorsaydı kendimi denize ata
cakbm. Fakat sormadan geçti. 
Ben de doğru ( Işıklar ) istika
metini tutarak ihtiyar annemin 
evine iltica ettim ve tam sekiz 
.... 11 ay berkeain g6zlhlden 

Bütçe 
Encümeninde 
Bir Sima ----------- .. 
Bütçe Encümeni Azası ara

sında Ankara meb'usu Yahya 
Galip B. de var. Mali ve ik
tısadi meseleler, mühendislik 
ve doktorluk gibi birer ihti
saa işidir. Yahya Galip Beyin 
vaktile bir tekke şeyhi oldu
ğunu bilenler, onun bu encü
mende ne işi olduğunu, icap 
edenlere değilse bile herhalde 
kendi kendilerine sormuşlardır. 

itiraf ederim ki ben de bu
nu kendi kendime sordum ve 
cevabını bulmakta epey ge
ciktim. 

1'5.vvela düşündüm : :Acaba 
Devlet hazinesi bir tekkeye 
veya bir imarete benzediği 
için mi Bütçe Encümeninde 
bir iktısat doktorunun değil, 
eski bir şeyhin huzuruna ihti
yaç messedilmiş? Bu uzak bir 
ihtimal. 

Yoksa, biribiri ardısıra tah
sisat istiyenlere karşı: 

"Sen benim kavuğuma an
lat!,, Diyebilmek için mi? 

Hayır bu da değil. 
En akla yakın olanı şu : 

1931 varidatım layı kile takdir 
edecek istatistiklerimiz olma-
dığı için sabık Şeyh Efendinin 
kerametine müracaat olunuyor. 

Şüpheli İntihar 
Şirketi Hayriye Katibi 
Ali Riza Bey Evinde 
Kan İçinde Bulundu 

Pangaltıda Meşrutiyet ma
hallesinde oturan Şirketi Hay
riye Hukuk Milşavirliğt 
katibi Ali Riza B. geçen çar
şamba günU ailesi Emine ve 
kızb.n Fatma ve Mükerrem 
H ınımlE rı Adaya gönder niş 
kendisi de evde kalmışbr. ' 

Dün Adadan eve dönenler 
Ali Riza Beyi yatak üzerinde 
ağzı burnu kanlar içinde bul
muşlardır. Zabıtaya haber 
verilmiş ve yazılan tahkikatte 
Ali Rıza Beyin cuma gilnlln-
denberi evden çıkmadığı anla
ş1lmışbr. 

Zabıta Ali Riza Beyin inti
har mı ettiğini yoksa bir cina-
yete kurbanmı gittiğini tesbit 
etmekle meşguldür. 

Ali Rıza Beyin başucunda bir 
mektup bulunmuştur. Bu mek-
tukta intihara karar verdi2i 
söylenmekte ve " GalataCfa 
bir dostuma tevdi ettiğim çan
tamın içinde borçlanmın li.
tesini bulacaksınız. Vasiyet 
namemde vardır. Ona töre 
hareket ederainiı " denilmek
ktedir. 

Kadriye H. Davası 
Kadriye H. tarafından sabık 

müstantik Hikmet B. aleyhine 
açılan hakaret davası. dlin 
}!Cadriye Hanımın vekili Ken.an 
Ömer Beyin beyanata üzerine 
sukut etmiştir. Kenan Ömer 
Bey, hürmet ettiği iki tarafın 
arasına girerek telifi beyn et
tiğini mahkemede beyan t:y· 
!emiştir. 
~-==== .;:,. 
uzak yaşadım. Zaman oldu ki 
hükumete gidip teslim olm3k: 

- Beni ne isterseniz yapı· 
nız, demek istedim. Faknt 
sonra cesaret edemedim. Yal
nız size şurasını söyliyeyim ki 
hakkımda verilen idam kararı 
doğru değildir. ,, 

Bu adam hakkmda ne mua
mele ynpı!acağı malum de
ğildir. Hakkında 'Veri:cn knrar 
giyabi olduğu için b!r d fada 

icahen muhakeme edilmesi 
icap eder . 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 

Bir Sinema 
J.11v1acerası 
Gibi .. 

Balıkesir, (Hususi) - Cu
martesi gecesi burada tıpkı 
•İnema filimlerindeki aibi kar
ma karışık bir hadise oldu. 
Hikmet isminde bir kadın, 

gündüz muallim Sırrı Beyin 
evine girip bodrumda ıaklan
miş, gece yansı olunca ortaya 
çıkıp eşyaları sofada istif 
etmiı, fakat tam qyalarile 
birlikte kapıdan çıkacağı 111· 

rada ev halkı uyanmışbr. 

Sırrı Beyin ı.evccsi hırsız ka· 
dınm saçlarından yaknlamış, 

kocasile alıp bodruma hapset· 
mişlerdir. 

Ev snhibi H. onra pence
reyı açıp: 

"- Yangın var, hır ız var,, 
diye avazı çıktığı kadar b;ığ ı 

mış ve bu se lizerine bUtün 
bir mahalle halkı gecelik kı
y.:ıfetlerile sokağa fırlamışlar· 
dır. Hırsız kadın yakalanıp 

karakola götürülmüştnr. 

Buna Hiyanet Derler 
Adana, (Hususi} - Yası 

Veren köyünden nalbat Bekir 
zade Mehmet Sabri efendinin 
dün gece iki buğday harmanı 
meçhul eller tarafından yakıl· 
mıştır. 

Menil Bayrağı Davası 
Adana, (Hususi) - Adana 

işgalinde Fransızların Menil 
taburundan alınan bir hayra· 
ğın Yeni Adana sahiplerinden 
Remzi B. tarafından satıldığı 
hakkmdnki iddia üzerine Türk 
Sözü ve Yeni Adana gazete
leri arasında çıkan davaya 
devam edildi. Türk Sözüniln 
ikame ettiği şahitler Remzi 
Be}'de böyle bir bayrak gör
diğini söylediler. Türk Söıü 

ise bu şahitlerin inkara sap
tıkları nı yazmaktadır. 

Balıkesirliler Galip 
Balıkesir, (Hususi) - Bir 

seyahat tertip eden idman 
birliği futbolcUleri Ay•lalık ve 
Bürhaniye takımlarını mağlup 
etmişlerdir. 

Ayı ısırmış 
İzmir, (Hususi) - Tepecikte 

bir ayı itfaiye efradından 
Hasan Efendiyi yanağından 
ısırmış, adamcağız. hastaneye 
yatırılmıştır. 

lzmir · lstanbul Tenezzühü 
lzmir, (Hususi) - Bu ayın 

yirmi beşinde Saadet vapurile 
İzmirden İstanbula bir tenez· 
~uh seferi yapılacaktır. İımir
lilerden birçoğu tenezzühe 
iştirak etmektedirler. 

Kooperatiften ŞikAyet 
lzmir, (Husust) - Urla ko

operatifinin azasından birçoğu 
Ankara Zirnat Bankası Umum 
MüdUrlüğüne mllşterek imzalı 
bir telgraf çekmişler, Koope
ratiften çok acı şekilde ıikl· 
yette bulunmuşlardır. 

Hayvan ihracatı 
Kuşada ı, ( Husu i ) - Bu· 

radnn Yunan adalarına hayvan 
ihracatı mühimleşmiştir. Son 
günlerde binden fazla hayvan 
sevkedilmiştir. 

Katil Asıldı 
Çankırı, 15 ( A.A) - lhti-

ryat zabiti Remzi Efendiyi pa· 
rasına tanınan öldüren Himmet 
bugUn Eabahleyin saat 13 te 
l ·· umet meydanında asılmıı· 

tır. 
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Kızlar Seviyorlar 
Kız Kaç Yaşında Sever? 

Bir genç kız kaç yqmda 
evlenebilir ve kaç yqında 
sevebilir? Evlenme çaj1 hak
kında evvelce karilerime uzun 
uzadıya izahat yermiştim. 

Fakat bir kız kaç yaıında 
ıevebilir sualine bir tilrlll ce
vap veremiyorum. Aldığım 
mektuplara dikkat ediyorum. 
Benden şk meseleleri hakkin
da fikir aoran kızlar ekıeriyet
le 17 yaşında olduklannı ı5y-

1Uyorl r. 

Benimle karıı karşıy gel
medikleri için, bu rakamı söy· 
terken yalan s8ylemelcrinede 
lüzum yoktur. Fakat dedikleri· 
ni kabul etmek liizımgelse biz· 

de kızların on Uç on d8rt ya· 
şmda ıevişmiye başladıklarını 

kabul etmek liizımgelir. 13-14 
yaşında bir kız henüz orta 

tahsil çağındadır ve kendisini 
henilz anlamıştır. Bu yaşta bir 

kızın sevebilmesi bana garip 
görünüyor. 13-14 yaşında bir 

kız henfiz bu meselelerde mil
tecessiı bir vaziyettedir. Bir· 

ıey bilmez, fakat herşeyi öğren
mek ister. Cinsi hisleri şllphesiz 
onu tahrik eder, fakat buna 
aık demek mlimkUn değildir. 

Halbuki genç kızlar ekseri
yetle bu yaıta sevdiklerini 
ıöylllyorlar. işte size "Habra,, 
isminde bir genç kızdan al
dığım bir mektup ı 

" Ben 17 yatında bir kızım. 
Oç •ene evvel, yani 14 yaşın~a, 
akrabamdan birinin yanında bu-

lunuyordum. Bu atlenin o zaman 
19 yaşında bir oğulları vardı. 

u.ıu, kibar, terbiyeli bir çocuktu. 
Bütiln ıününil evde geçiriyordu. 
Sok ğa çıksa, mutlaka benimle 

beraber çıkardı. Bana, benden 
hoılandıtmı ıöyler, fakat yalnız 
kaldıtımız zaman bana bir kardeı 
muameleıi yapardı. 

.. Bir •ene kadar onların ya· 
nında kaldıktan •onra evime 
d~ndilm. O nklt onu •evdiğimi, 
hemde pek çok aevdiğiml anla
dım. O bu defa sık aık bize 
ıcllyordu. 

.. Aradan bir ıcne ıecti. An
nem vefat etti. O bu vuiyetten 
istifade ederek bergün aelmiye 
baıladı. Bu hareketi babamın 

naz.arı dikkatini celbettl. Kendi
alne bir daha bize ıelmcmeai 
ihıasaa edildi. Ondan aonra bir 
daha ıclmcdl. 

.. Uzaktan uzağa danı salon
larına devam ettiğini, orada ka· 
dın!arla danı ettiğini, fakat ıcnç 
kızlara iltifat etmediğini 3ğren

dim. Son zamanlarda da onu bir 

kıxla ılJrdQkJerlni haber verdiler. 
Bntnn bu haberler beni çok Qzdü. 

Bu ıenç llH tahılllnl yeni bl· 
tirmlıtlr. Bir mealek 1ablbl ol
madıkça evlenemlyecetlnl ıöy

lüyor. 
.. Bu Taziyette bana ne akıl 

verlrainlz? Çok ıevdltlm, bir 
türl6 unutarnadıgım bu ıencl 
bekllyeyim mi? Yok1a talibim 
çıkarsa evleneyim mi? ,. 

Kııım, bu ıenin d diğine 
aşk demeıler. Buna ç. ... ~ukluk 
aşkı derler ki, hakiki qki 
tattığın gün buna ıen do 
a-nlerıin. 

Sonra bu genci beklemek, 
tehlikeyi göze almak demektir. 
Bir ıenç lfak da olM, bu 

Bu ıuaı denl:ı mayyolan eteluh Ye 

kısadır. Birkaç renkto elaaaı ·we 

deıenlarln kUblk tanda 7apılmuı 

makbuldDr. Buradaki realmler bu 

ıcnckl mayyolann muhtelif ıcklllcrt 

hakkındı blr fikir ,,.rml~ kafidir. 

-------·--"""-- -

Her Ev Kadınının Bil-1 ___ Pijarn rz Modası 

mesi Lizımgelen Şeyler 
Domates kokusu nasıl çı· 

karılır? 
Domates başlar veya yağda 

pişirirken kokusunu çabuk 
çıkarmak için içine bir ıeker 
kaşığı şeker katmalıdır. 

'fr 
Duvardaki lekeler nasıl çı· 

karılır? 
Duvardaki lekeleri çıkarmak 

için kola tozunu yumşak bir 
bezle lekenin üzerine sürmeli 
ve biraı uğuşturmalıdır. .. 

Gaz ocakları nasıl temiz
lenir? 

Gaı ocaklarının llzerinde 
birçok yağ lekeleri bulunur. 
Bunları temizlemek ıçın gu 
ocağını ıodalı ıu ile yıkama· 

lıdı~ .. 1 
Beyaz mobilyaların üzerinde 

leke olursa, bu lekeleri ekşi
miı slitlo çıkarabilirsiniz.. 

« 
Kolalı çamaşırları yıkama

dan evvel aoğuk au içerisinde 
uki kolaları çıkarmalı ondan 
ıonra yıkamalıdır. 

lfte itimada llyık değildir. 
Daha iyisini bulunca ıever 
ye evlenir, sen açıkta kalıve

rirain. 
Mcılek ıahibl olacak, u-

kerliğinl yapacak, para kaza· 
nacak.. Bütlin bunlar zaman 
later, •en hayabm böyle ih
timallere bağlayabilir miıin? .. 

Ankara K. M. P de H. B. 

.. 
Otn lekesi naaıl çıkarılır ? 
Beyaz kumaşlarda husule 

gelen UtU lekesini çıkarmak 
için, lekeli yeri bir miktar 
amonyakla ayni miktar iyodini 
birleştirerek bir mahlut yap· 
malı Ye onunla silmelidir. .. 

Camlar nasıl temizlenir ? 
Camları silerken, yaş bir 

bez kullanınız. Sonra tuz ru· 
Hanıma: 

fdektubunuzun cevabı 
dan evvelki nllıhalarda 

miftlr. 

b 
huna batırılmıı bir bezle üze-

un· 
Yeril· rinden geçiniz. Camların pırıl 

I pil'll parladığını &öreceksiniz. 

Bu tene deniz hamamlannda p ijama 
giymek pek moda olmu,tur. ;Kadınlar 
denh:.d en çıktıktan ıonra pıjııma giyi
yorlar, gazino •e ıahlldc bu kıyafetle 
rulp oturuyor( r. Bu reıılm, zarif 
pijamalardan birini göstermektedir. 

DÖRDÜNCÜ 
PATRON KUPONU 

No.5 
Gazetemizde g elecek perfembc 

gllnü çıkacak P at ronu bedava al
mak lıtlyorııınız, bu kuponu kcaip 
ıakllyınız v• perşembeye kadar 
çıkacak kupo:'\I n lopl yanız. P at
ronla rı mızdıın pek memnun ola
caksınız. 

Patronlar neşr d ildlklerl g ün
den itibaren İst an bul karilerlml:r: 
btr hafta, taııra kar0 lerimlz on 
giln içinde kupo:ılarını ııönder
mc11d irler. Bu m Uddct geçtikten 
ıonra kuponltır ka bul e dilmez. 

1 

Haziran 17 

Bugünün meselelerinden 

Kuru çeşme 
Davası Arpa 
Boyu Büyüdü 

( Bat tarafı 1 inci eayf ada) 

Şunu ılSyliyelim ki biz yalmı 
lltttımllıe dUşen vazifeyi yapi
Joruz Ye bunu yaparken de 
kendimi:ıe hiçbir iftihar hiueıl 
ayırmıyoruz. Kastimiz sadece 
halkın bu beladan kurtulması, 
kurtarılmasıdır. 

Kuru çeşme aakinlerinden 
bazılarının kömür depoları 
aleyhine açtığı davalardan ev· 

Yelce tafsililile bahsettik. DUo 
bu davalardan birine Dördün· 

ctı Hukuk Mahkemesinde de· 
Yam edildi ve fen heyetinin 

mahkemeye verdiği rapor okun· 
du. Fakat mliddeialeyh taraf 

bu raporu tetltik edip cevap 
Yermek için mühlet istedi. Bu 

ıebeple muhakeme başka bir 
güne talik edildi. 

Biz fen heyetinin çok mil· 
dellel olan raporunun esa::ı 
hatlarından iki güıı evvel hah· 
ıetmiştik. Dünkli muhakeme 
mfinascbetile rllporun pek mü
him olan diğer bir noktasını 
yanyoruz. 

Fen Heyeti kömür depola· 
nnın çok iptidai olduğunu 
yazdıktan ıonra bunlann as· 
rileştirilmesi lüzumunu da ileri 
ıürüyor, bunun için yapılma•• 

fennen ve ilmen icap eden 
masraflan kavclediyor. ----Ve ıunayet, Kuruçeşmelil~ 
rln ve bizim davamız için en 
kat'i bir bürhnn olan şu nok· 
taya kuvvetle işaret ediyor: 

"Şurasını da kayde şayan 

görUrüz ki, kömilr depol~n bu 
muhitte baki kaldıkça ittihaz 
edilecek tedbirler muhitine 
vereceği mazarratı tamamen 
izale edemeyip ancak haddi 
ugariye indirmiş olacağıJJJ 
mUbeyyin işbu rapor tanzilll 
Ye takdim kılındı.,, 

Memleketin bellibaşh t•· 
nınmış ve ihtisaslarile hiirınet 
kazanmıı fen adamlarının k•• 
leminden çıkan ~u cUmle kat" 
ıısmda bizim için daha fazl• 
ıöz söylemiye, zannederiz 1'i 
hacet kalmıyor. 

Zelzelenin Tesiri 
Kara, ( Hususi ) - Bur11d• 

geçen gün vukubulan zclıele, 
Karsın üç saat mcsafesiııdC!I 
bulunan Dere ve Ardos Jd>f 
lerinde fazla tesir göstert11•f 
birkaç evin duvarı yıkılotlf' 
köylüler çadırlara çekilınişlef"' 
dir. 

Buraya gelen haberlere .. ~: 
re zelzele Erivanda ıntıh 
telefata sebep olmuştur. 

Zeynel Beyin Davaları 
Jf rP"t 

lzmir, (Hususi) - ıı el 
gazetesi başmuharriri Ze~:Si 
Besim Bey (Hürriyet) gaıe ret 
1 h. d .k. . b" hat~ıı a ey ın e ı ıncı ır 

davası daha açmıştır. 

Çocuk Katili 
btlJ)tJ 

lzmir, (Hususi) - fotrırıb kal• 
Bil h . . d b·ır sıı ı 

r an ısının e . hi.ictıtı' 
birkaç kişinin üstüne eli"" 

d ·· ve ederken yere iişrnuŞ d lcİ b lf 

deki bıçak iiç yaşıo a Ço'"" 
çocuğa saplanmıştır. 

derhal ölmüştür. 
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Kari Göz iel 
Gördüklerimiz 

D Ü n_g_a_d_a_N .......... e_l~~:.;.,.~~~--1 .......... a __ g o r? Yunanlılar ff.e.S/1,,b'~'! Kaç~~çı~ı~ 

Almanya Reisicümhuru Mareşa! .Sigara K~~dı Kaçır·a~ Terkosun Bir Garibesi Daha 
Pek muhterem efendim, 
Terkoa Su Şirketinden ,tklyetl 

olanların imzalarını almak ft 

Jatanbul halkını ka•ıp kavuran 
bu ba,beliaı tlrketten kurtarmak 
makHdile muhterem •u•tenbin 
halkın bu baptaki reyini almak 
lauauaundakl teıebbül .. yam 
takdirdir. Ben efe ıize bir ,..,ı. 
beden bahsedeyim : 

Aleyhinde Ateş Püskürüyor Azası Yakalandı, Fakat Reisleri 
· Olan Adam Firara Muvaffak Oldu 

iki sene evvelki müthit aotuk
ıarda saatin depo anahtarı " 
evdeki ıu boruları patladı. Evin 
her tarafı bir ıel gibi oldu. Şir• 
kete birkaç defa müracaat ettik. 
Nihayet tamam yedi •tın ıonra 
adam ıı-eldi, auyu keıtf. Tamlra• 
tımızı yaptık. Akıntı tiddetll ol• 
duğundan suyu kapayıncaya kadar 
hiç olmazsa ıaatin itaretinin tea· 
bitini ve ilk müracaatimden ıonra 
zarann bana raci bulunmadı~ını 

ve kumpanyanın teşkilat noks&n· 
hğı hatasının benim sırtıma yük
leıneaine tahammül edemiyeceği

nıi, tesbit ettiğim20 metro mikabı 
zararın hesabımdan tenzil edil
nıeaini tifahen talep ettim. Aldır· 
nıadılıır ve memur göndermemeıl 
yüzünden Şirkete alt olan zararı 

benden tahsil ettiler. 
Nasıl, Beğendiniz mi? 
Şişli Sansarlı ıokak No. 32 de 

Emin Cevdet 

Elimiz Bögrumuzde Kaldı 
Fatih yangınından aonra benim 

gibi herkes kendi arsaaında birer 

-·~, 

ev yaptılar. Bilihara Belediye . 11 lalı'.A Buhrana 
harita yaptı. Bu harit mucibine• lVl 4 
de bir kısım evler tamamen yola 
gidiyor. Aradan çok zaman geç- Çare 
nıeaile tamir ihtiyacı hiaaediliyor. 
Müracaatımızda müsaade edilmi- Aranıyor 
yor, lnıaat yapacağız yine müaa-
ade e edilmiyor. Satacağız kimH Paris, 15 ( A.A ) - Matin 
almıyor. ÇünkO istimllke tibi, gazeteıinin verdiği bir habere 
halbuki verıiaini, aai.r kanuni göre maliye nazırı ile Fransız 
tekilifini veriyoruz. Böyle oldutn bankuı mUdlirü ve Parisin 
halde yine elimiz böirümüzde büyük bankalarının idaresi 
"aldı başında bulunanlar arasında 

Fatih Hafııpa9a 8 
Hasan bir içtima yapılmışbr. u 

Bir Maden Amelesinin 
Şikayetleri 

Zonguldak Türk kl>mür ma
denler Anonim tirketlnin yeni 
•urulan iki yGz metrelik bir ku
Yuaunda ıular altında on lki aaat, 
bazı da on dlSrt saat çahttırılı
Yoruz. Yeni it kanunu sekiz saat 
lbeaal esasını kabul etmitken 
bizi neden bu kadar fazla ça
lı9tırıyorlar? 

Şirket mGhendialerlnde Türk 
lıneleye kartı insaf denilen hla 
)oktur. Amele çavuıları ise g6ze 
tirrnek için bizimle meuul ol
bauyorlar. 

Cümhurlyet hükGmetinden hl· 
'ıaye edilmemizi beliyor ve iati
)oruz. Hiçbir müfettiş gelmiyor, 
~lziyetimizl görmüyor. Millet 
llıecJiainde içimizden yetişmit 
"-eb'ualar da var. Bizi ne çabuk 
0ııuttular? 

Domuz ini kuyusunda 

Vinççi J hsata 

Cevaplarımız 
Muallim Ekrem imzasile mek· 

l\ap ıönderen kariimlzin sarih 
~eı bildirmesini rica ederiz. 
tt •i takdirde bu mektubu der· 

trnek mümkün olmayacaktır . ..... 

Tefrikamız: No 4 

toplamşta Avusturyadaki Kre-
dit Austalt Bankasının iflas 
etmesi yüzünden ve siyasi vak'a-
lar dolayısile merkezi Avrupada 
hAdis olan vaziyet hakkında 
tetkikatta bu!unulmuştur. 

6 banker ve sanayi erbabı 
arasından ıeçilecek 8 kişiden 
mllrekkep bir tetkik heyeti 
teşkili ve bu heyetin tahkikat 
yapmak, beynelmilel muavenet 
çarelerini araştırmak üzere 
Merkezi A vrupaya ıönderil
mesi kararlatbrılmıtbr. 

f;;abık Kıra! 

İspanyaya Giremiyor 
Madrit, 14 (A. A)- Mu

vakkat Hükumet reisi M. Za· 
mura 1abık karalın idi bir va
tandaş gibi tekrar memlekete 
kabul olunacağı hakkındaki 
haberleri tekzip etmistir. 

Leh Bütçesinde 
Tasarruf 

Varşova, 14 (A. A.) - itti
haz edilen kararlara tevfikan 
Başvekil muhtelif nezaretlerde 
tasfiyeler yapmıştır. Vermiş 

olduğu talimatta tasarrufa son 
derece riayet edilmesi emre-
dilmektedir. 

KIRMIZI FENERL ~ EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

[Franıızcı. aalıaıa 200,000 ınci tab'ından tercilme edllmlttlr.] 

Ben inat ettim: 1 Beni daima ağlayan daktilo 
~ --:- Oda hizmetçisi olmayı ile bat başa bıraktı. Dakti~o, 
"cılı ederim. güzel bir İngilizce ile benım 
. Bu abes, bu anlaşılmaz ter- ismimi (ıahte), medeni vaziye· 
~· Madamın hakkımdaki te- timi (sahte), yaşımı (sahte), 

~Cctıhunn yumurta halinde gözyaşlarile yumşamıt , büyllk 

~·'" kırdı. Artık bukadar tera bir defter sahifesine kay• 
it 

\• ıevkı olan kadına ehem- detti. 
·~et vermez olmuştu. Hail dere ıribi ağlıyordu. 

Aı,,,.,.,u. lurmısı •il/erili.,. . IU1intl• /aı..,.f/I 

111llll11•f/Hrv•r hlr t•ılıllM wuthr. Ba t.,lılldl •n 
d./tı t1ertll•rin tırttırıl,,,... ,,,.,.••ktll• •lıM· 

ltırtltı nimagiıler gapmıılartlır. Ba nlJm•fl•r Al· 
Mt111gadakl cskerlllc r11/ıa11911 6i.r l/tıtlesi •dtl•tlll•llllir. 

J 

Hindenburgun 
Mühim 

Amerikanın 

Müdafaa 
Kuvveti 11 Bir Nutku 

Vaşington, 15 ( A. A ) -
Amerika Hükumeti gelecek şu· 
batta toplanacak tahdidi tesli
hat konf eransmın içtimamdan 
evvel diğer devletlerin de axni 
suretle har.ckete sevketmelC 
maksadilt>, berri ve bahri 
kuvvetlerinin efrat ve mühim
mat itibarile mevcudunu Ce
miyeti Akvama bildirmiştir. 

Cetvelin tetkikinden anla· 
şıldığana göre Amerikan ordu
sunun şimdiki mevcudu 139. 
957, bahri kuvvetlerinin mev
cudu 109.886 kişiden ibarettir. 
Kara tayyareleri mürettebata 
olan 1a15..5 ve deniz tayyareleri 
mürettebatmı teşkil eden 14169 
kişi de bu yekunlara dahildir. 

Amerikan deniz kuvvetlerinin 
mecmuu 1251480 tonilatodur. 

Fransada Meh'us 
intihabı 

Lyon, 14 (A. A.) - Sol 
cenah radikal meb'us Augag
naur'in vefati ile inhilal eden 
meb'usluk için yapılan kısmi 
intihabata 3000 rey ile radikal 
sosyalist M. Julien kazamıştır. 
Sosyalist M. Philip 922 rey 
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Arabt 

50 ·Muharrem·13SO 

vaktt·ezanl-vasati 

Gilnet 08.45 4.28 
Öthı '4.32 12.14 
ikindi 8.33 16.16 

Run11 
4· Haziran 1347 -vakıt-eıani-vasatl 

Aktam 12.- 19.43 
Yatlı 2.04 21. 47 
lmuk 6.24 2. 07 

Bana, dedi, hüviyet 
cüzdanınızı... Hi, hi, hi... Ge
tiriniz... Bir de.. . Hi, hi, hi ... 

Ben çok hassasım. Bukadar 
ıulu bir keder karşısında uzun 
müddet bitaraf kalamam. Ro· 
mancı kafamdan bir ıilrU kıli· 

şeler geçiyor: Terkedilmit an· 

ne - ıermayeler, beyaz esirler. 
Ve sordum: 

- Niçin ağlıyorsunuz? 
Bana parmağile kederinin 

ıebebini gösterdi. Bu bir tef
rika romanı lmif. Öyle b!r 
tefrika romam ki, orada, kah
raman, yirmi d6rdllnctı bapta 

Berlin, 14 (A. A. ) - Ma
rienbourg Alman Ehlisalip ce
miyetinin 700 üncü yıldönümli 
Marienbourgıta • bllyük mere
s.imle tes'it olunmuştur. Reisi-
cümhur Hindenburg, Prusya 
ve Almanya hükumet müesse
seleri ye Dantıig ile şarki 

,:;J>rusyanm heyeti murahhasaları 
merasimde hazır bulunmuştur. 

Reisicumhur Hindenburg, as
kerleri teftiş ve 1860 ve 1870 
muharebelerine iştirak etmiş 
olanlsn selamladıktan sonra 
demiştir ki: "Bugiln Alman ara
zisinin bir kısmanı ve bilhassa 
Şarki Prusyayı meş'um Versay 
Muahadesile ana vatand ın ay
nlmış goruyoruz. Ma&mafih 
nevmit olmayalım. Bizim ecda
dımız nasıl muannit mukave
met ve Allaha olan sarsılmaz 

itimatları sayesinde en müşkül 
seneleri atlattılarsa biz de bu
günkü buhrana hakim olrr · ··ız. 
Fakat bunun için dahili l 11e 
bütün Alman milletinin ıiuuetli 
mukavemeti lazımdlr.,, ı 

Alman yada 
Tahrikat 

Berlin , 14 (A. A.) - Birçok 
şehirlerde işsizler ve komünbt
ler tarafından yeniden karışık
lıklar çıkarıldığı bildiriliyor. 
Solingende zabıta bir komünist 
alayını dağıtmıştır. Tarafeyn 
arasında ateş teati olunmuştur 
birçck yaralı vardır. 

ölüyormuş. 

ÜÇÜNCÜ BAP 

Buyuk iş Acentesi 
( SaLahiyeti haiz ) 

Yazıhane tarifesi: 40 frank 
Madam R. 

Monmarter - Paris 

Pariı, 2 Mart 1928 

Matmazel Choisg, 
Size takdim edilecek bir 

lılzmet bulunduğundan garın 

•abah saat 9 da yazıhanemi 
t.şrifinizi rica ederim. Ge
lirken hüviyet t1arakalarını 

ı•tlrmegl unutmayınız. 

- . 

[ Sağda Ju-nıaı Sallltll jandatm;' (um;ndanı Zeki Bey, ıolcıa ~allhll 
rejl memuru Rıfat Bey. Ortada Mllfroze kumandanı Tah•in Efendi, 
Tah•ln Efendinla Htında kaçakçı Simavlı Mustafa, Solunda kaçakçı 
Simavlı SOleymaa otlu Mehmet.] 
[ En aşağıda: Yunan Tayyare cemlyetinlo Tllrkçe olara.k tabcttlrdlil 
Ye memleketimizde sattırdıjı ılırara kliıtlarının kabı ] 

İzmir, (Hususi) - Yunan Müfrezeye Salihli Reji me-
Tayyare Cemiyeti menfaatine muru Rıfat B. de iltihak et· 
Türkiye sahillerine kaçak sigara miş, kaçakçıların bulunduklan 
klğıdı getiren ve ucuz fiyatle yer keşfedildiği zaman kaçak· 
köylüye satan bir şebeke epey çılar jandarmalaramıza ateı 
ıamandanberi faaliyette bu- etmitlerdir. Bir saat devam 
lunduğu anlaşılıyor. Bu şebe- eden müsademe neticesinde 
kenin reisi Giritli Mehmet ikisi ağır, birisi hafif olmak 
çavuş namında bir adamdır. üzere üç kaçakçı yarala, diğer· 
Bu şebeke Söke sahillerinden leri sağlam olarak yakalanmış• 
kara sularımıza kadar sokula- br. Müfrezeye iltihak eden bir 
rak Salihlinin ( Ad ala ) nahiye· bekçimiz de hafifçe yaralanmış· 
ıine doğru ilerlemiştir. K k l M h 

Bundan haberdar edilen Salihli tır. aça çı aran reisi e met 
çavuş firara muvaffak olmuştur. 

jandarma kumandana Zeki B., 
derhal karakol kumandam Tah- Jandarmamızm gösterdiği 
ıin Efendinin idaresinde bir muvaffakiyet takdire şayandır. 
müfreze tahrik c• .,,iştir. Adnan ---------------=------

İnfilak Makineli Kızak 
Karsta Böyle Bir Alet 

ihtira Edildi 
Kars,(Hususi)-Zarşath Cihan

gir MamilofB.isminde bir zat kızak 
otomobili yapmıştır. Kızak, oto· 

mobil makinesile işlemekte ve oto
mobilin dilz yolda yaptığı sür'ati 
kar içinde temin etmektedir. 

Ayni zamanda kızaklı otomobili 
uçurumlardan havalandırarak at
latmak içinde bir alet keşfetmiştir. 

... Gittiğim vakit, yüzleri 
boyala on nam7.et bekleme 
salonunda bekliyorlardı. 

Salon: beş tane siyah ve 
kırık sıra, dört duvar, yüzleri 
kızartıcı sözler. Buraya yazı

lamaz, yazmıyorum. 
Bu kadınların arasında acen

tenin ahşkmlan var. Bunlar ne 
oda hizmetçisi, ne fahişe, fakat 
her işe elverişli . Henüz kendi
lerine mah~us bir üslupları 

yok. 
Birkaçmı size tanıtayım. 
Ermin: Sarışn ve tombul, 

baldırları scrlcık, yilrürken 
bacaklarile çarlistoa yapan ve 

Dinamit Yüzünden Dör~ 
Kişi Parçalandı ;· 

Kars, (Hususi) - Buray:ı 
iki saat mesafede Kümesor 
köyünde Ali Asker ismindeki 
köylünün evinde gömülü dina
miller ocak hararetinin tesirilc 
infilak etmiş, dört kişi parçalan
mış, dört kişi de yaralanmış
tır. 

ko!larile dans eden bir mahlük 
Sıkı memeler. 

Her yerde çalışmış. Üç &) 

(Çlıabanais) de kalmış ( meşhuı · 
Paris umumhanesi ). Fakat 
lisana düzgün olmadığı için 

oradan yol vermişler. Tuhaf 
hikayeler biliyor. İpek bir 

mantosu, 200 franklık papuç· 
ları var. Bir o·'a hizmetçiliği 

yahut ( Sous - Maitresoc ) lı!( 
arıyor. 

- A•·hk benım için umumi 
ev' re gıc .ıek yok, di 'IC tem.!:İ 

e"'ı1 or. 
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Maşallah Han, Bizi Ziyarete Gelmişti. Fakat 
Maksadı, Eşyalanmızı Gözden Geçirmektt .. 

YAZAN: M. KAZIM 
-6-

Hiç telAf ga.termedea mG
nasip cevaplar verdi. 
.. Bu sırada Mqallah Han 
kapının 6nnnde gezdirilmekte 
olan hayvanlanmm görmllft:I. 

- Bir bakalım, dedi. 
Maiyeti efradından bir ka

çına işaret etti. Hayvanlarımı
za atladılar. Şöyle bir koştur
dular. Fakat günlerden ve 
haftalardan beri mütemadiyen 
yol yürümekte olan biçare 
yorgun hayvanlarımız tam kuY· 
vetlerini gösteremedi, Mqallab 
Han: 

- Bir de benimkilere bakı
"llız, dedL Hayvanlanndan bir
kaçını tecrübe ettiler. Cidden 
gllzel görünüyorlardı. 

Fakat ben Maşallah Hanın 
hayvanlarımızı beğenmemi§ ol
masına memnun oldum. Çün
kü tesadüfen beğense ve: 

- Bunu bana hediye edi
niz, deseydi ne yapacaktık? 

Tekrar içeriye girdik: Ma
ıallah Han: 

- Yolun mütebakı kısmı 

emniyetli değildir, fakat ister
seniz size birkaç atlı terfik 
edebilirim, dedi. 

Ayni zamanda da : 
- Yalnız ücretleri biraı 

pahalıdır, cümlesini illve et
meyi unutmadı. 

- Lutfünilze teşekkür ede
riz. Fakat muhafıza ihtiyacı· 
mız yoktur, dedim. 

Bu cevap ihtiyatlı Ye mll
debbirane idi, çtınkll enelA 
kendimize güvendiğimize, son
ra da yanımızda kıymetli eıya 
olmadığına delalet ediyordu. 

( Maşallah Han ) ikindiye 
doğru maiyetinde yirmi otuz 
mnaelllh muhafız ile bizi zi.. 
rarete geldi. 

Maksadı alelide bir rasimel 
nezaketten ziyade yanımızda 
taşıdığımız eşya hakkında De
rebeyi kin bir keşif icra et
mekti. Bunu anlamakta ge
cikmedik. 

Filhakika Mqallah Han 
•r-aia ile baza aandıklanmm 
itiyor; 

- Bunlann içinde cephane 
Yar mı ? diye •ık sık ıoruyordu. 

Bereket venin Maşallah 
Hanın ayağı lran Kıranını tqı

. yan sandıklardan birine m ... 

lran çifçbl, top/adılı afyonları işte 6a ıekilde karatıır 
medi. Şayet llişseydi i§imis Bağdatta Yahudilerin 50 ku- rağına ayak basmadan evvel 
iıti. Muhakkak para şıngırbsı- ruşa satacakları bir mal için dar bir boğazdan reçmek 
nı işitecek ve biz :&andıklardan yllz kuruı istediklerini glSr- mecburiyetinde idik. 
silahlarımızı çıkarmcıya kadar milştilm. Anlaşılan lran satıcı- Bir aralık gözümtızda sat 
bi?.i öbilr dünyaya göndermek- lan bu hususta Yahudileri de ilerimizde yüksekçe bir kubbenin 
te (Maşallah) dedirtecek kadar bir misli geçmişlerdir. 

1 
Uzerinde bir kalabalık gördük. 

ıürat gösterecekti. ir ihtiyata riayetle kafileyi köyde 
Maamafib Maşallah Hanın Akşam yemeğini yedikten bırakarak sol ilerimizde baı-

yerinde bir başkası olsaydı bize sonra birer kenara çekildik, ka bir kubbeye çikarak, kar
daha fazla misafirperverlik ~~t maksa~ımız uyumak de· şımızdakilere bakbk. Dllşman· 
göstereceğini iddia edemezdik. gıldı. Herkesın uyumasını bek- ca bir maksntlan seziliyordu. 

Her ne olursa olsun bu zat lemBektl. tl b' k t Geri döndük. Fakat bu defa-
u ıure e ır a~ ıaa ge~ da k fil . . . . d 

insaflı ve mert bnetli bir q- tikten ve şehirde sea aada a emızm ıçıne 6rt .. tane 
kıya rei•i imiş. kesildikten ·aonra aşağı indik, lranlı~n. kar:ıımıJ oldugunu 

Bil ahara (KAbil) de elimize sandıklan açarak silihları çı- görmıyelım mı? 
geçen bir lran gazetesinde kardık ve yanımızda bulunan'! Her (Rör) bunJann yanlan-
okuduğumuza göre Şah ordu· (lngiliz ordusundan kaçıp harp na giderek ıordu: 
90 ile çarp1fmıt Ye bir hayli cephesinde Almanlara iltica - Ne istiyoraunuz? 
kahramanlık g6aterdikten 

8011
_ etmif, Müaltıman ) ukerlere Dört kişiden biri 16, 17 

ra maktul dftşmliş. tevzi ettik. Sonra eıyayı ka· yaılannda bir çocuk Y elit 
brlara yllkledik, katırlann boy- aşiretine mensup bir kabile 

BugUn Maşallah Hanın la- nundaki çm.gıraklan da çıka- reisi imiş, yanındakiler de 
del ziyaretinden, yani teftişin- rarak yola koyulduk. maiyeti. 
den kurtulduktan sonra Her Güzerglh Maşallah Hanın Bizi köylerine davot ettiler. 
(R8r) ile geniş birer nefes at- daireai önilnden ieçiyordu ve - Yolcu yolunda ıerek, 
dık. Ve biraz dolaşmak üzere içerden muhafWann ml\te- diyerek geçtik. 
çarşıya çıkhk. İıatıra için birer yakım olduklannı ııösteren Onlar da: 
tane seccade tedarik ettik. prki ıealeri geliyordu. Bunun- - HUda lıafız 1 temennisile 

Hana döndüğümllz zaman la beraber bize aldınt eden mukabele ettiler. Bu yol bizi 
bir bobçacımn bize muntam olmadı. götüre götllre "Hüseyin Abat" 
olduğunu gördük. Bilhaua si· İlıf imal aabahleyla uy•nan denilen bir köye götfirdil. 
gara klğıdı inceliğinde siyah Maşallah Han kafilemizin " Çarpadar ,, Adını taşıyan 
Klpn mendilleri getirmişti. uzaklqtığım işittiği saman ar- kervancı bize ilerde tehlikeli 

Her (R&) takriben iki aaat kamızdan bir : bir boğaz bulunduğunu haber 
kadar ıatlren bir pazarlıktan - Mqallahl çekmiftlr. verdiği için bir giln mola Yer-
ıonra adamın istediği fiatin Çöl Ortasmdayız meyi mllnasip gördnk. Oglln 
d6rtte birine bul etJa aabn Artık " Erdestan ,. topra- kaldıktan sonra 4trteai gilntı de 
aldı. Eter ba pazarlıj'ı ben 

1 

ğmda " Nayn ,, adım tafıyan 1 
orada geçirdik. Makıadımız 

yapsaydim muhakkak daha bir tehre teveccllh etmiıtik. 1-- ~azı gece geçmekti. 
fUla para verecektim. Çlhıldl Fakat daha Erdeatan top- (Mabadi yann) 

. 
INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

8ll'da bile İnpiz ve Mısır me
murlarmm mlbıuebetlerinia 
kanııklığı, f evkalAde komiaer
lik ile cllıeti ukeriye aruın-

CASUS TIŞKILATI 
-Yazan: Makenzie - No. 57 

daki anlaıamamazlık ve ba 
yetmfyonnut fibi muhtelif 
cenerallar arasındaki geçim-

-----~--~---------------•l ~~k ~~~n mn~• ~ surette hareket etmek ka-

hayli zaman kaybettiğimiz şüp
heli adamlardan kısmı azamı
am, caauı değil, Mwra hatif 
kaçırmaya teıebbtıa eden adi 
kaçakçı olduktan meydana 
çıkb. Btıtlln ba ahYale ~Akıl 
olduktan sonra, caaua tqkill· 
bna etkiden lferdiğim ehem
u;aiyetin lüzumsuzluğuna k&al 
oldum. 

Mesinada bu bapta yapılan 
,muameleyi daha evvelce anlat· 
'lllıştım. Bu hale nazaran bizim 
karakollarımızdan sıvııan bir 
maznun hakkında uzun boylu 
muameleye girişmek hem va· 
kit kaybetmek ve hem de gtı. 
IUnç olmak demekti, zaten ek· 
&eriya da bu adamlar karakol· 
larımızdan ve kon• ::-olumuzdan 
ııvışabiliyorlardı. 

Çünkü bizim telgraflarımı• 

bahriye ateşeai vaaıtaaile 
Mondrosa vasıl oluncıya 
kadar, bunlar mıntakamudan 
harice çıkm!§ bulunuyorlardı. 
Bundan maada deniz ortasında 
yapılan bu tevkifat hemen he
men daima semeresiz oluyordu. 
Çünkü kara.kol gemisinden 
vapura çıkılmcıya kadar maz
nunlu lizerlcrindcki evrakı ve 
sair ıUpheyi calip vesaiki imha 
etmlye •akit buluyorlardı. Ma-

bil olamıyordu. Biz Atinadan, 
şllpheli adamın filin vapurla 
lskenderyeye gitmekte oldu
ğunu bildiriyorduk. 

FakatJ bizim bu, inbanmızın 
bir haber alamadığımız için, 
1Upheli adam hakkında alcb
ğımız ilk ihbann doğru olup 
olmadığını kontrol edemi
yorduk. 

Filhakika Wmlerl beriacle 

Atina'ya ıeldiğim vakit 
herkeı gibi ben de Alman· 
ların bntUn casus, propaganda 
ve tahtelbahir istihbarabnm 
Baron Schenk Von Schweinı
berg tarafından idare edildi
ğini :zannediyor ve nazarı dik-
kati Uzerime celbederek ben
den ttiphe edilmiyecck h
~em işleri idare etmek busu
amadald plinımın benden M· 
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Bize Gönderiniz, 

a .. mhalıd blae ~d..-lr"ala ala 
tablattntı.J a67l17eb1llrla:. Fakat bunua 
Afba 18ndert19Uk realmler IJl n tablt 
po•d• Çlkaılf olmaD lbUMlu. Taki 
mllteha ..... • 1111ltaleaaıacla hataya 
4Hfme.tn. 

Tablatlerlnt an"t'amak O.ere bla:e 
realm ıHnderen karllerlmls hakkında 
mUtehauıaıauına mGtaleuam apfıkJ 
1abrlarda okuyal.Ulralnb ı .. 

MalıteremH 
Muhitini bul· 
madıkça çekin· 
gendir. Arka· 
dqlarile nq'eU 
konuşur. Şa
kayı aever. Ka· 
naatkArdır. Sor

kqlik " it 
bozanlık yap-
maz. ,.. 

Orlıan E/. Atak ve ahl· 
- gandır. Çabuk 

alınır ve iz~eti 
nefiı meselesi 

yapar. Bazan 
aer:keı olur . 
Fena muame
leyi hazme· 

demez. mu· 
ıabeleye mn

--- temayildir. fğ
birarı devamlı 

olur. Mfişklila:.. tahammfil et
mek ister. 

(fı:>toğrafuun dcrclnl arzu etmiyor.) 

279N. A. Hanım: Hazırcevap 
ve net' elidir. Alay etmekte• 
hazeder. Muhatabında kusur 
aramıya mütemayildir. Bazan 
çok ciddl olduğu ıamanlar 
olar. Eşyasını büsnU muhafaı• 
etmez ve çabuk bıkar. Hurriy~ 
ti sever ve müdahale edenler• 
isyan eder. 

Atiga H. 
Ciddi ve dU. 
rtııttnr. Hi • 
leli ve kan· 
ıık itlerle mef
gul olmaı:, me
rasime riayet-
kirdır. Çabuk 
lınır. israfı• 
sevmez, h~r-
keslc çabuk 
ahbap olmaz. 

* (Fotoğrafının dercini ar:ı:u ctml)or) 

Rüştü Halil bey: Muh itine 
kolaylıkla uyar. Fiil ve hare· 
keüni fazla takyit etmez. Da
ha ziyade tesadüflere tabi olur. 
Bir iş üzerinde uzun müddet 
kalmak istemez. Değişiklikten 
hazeder. 

Rc•i:n ~linderen bazı karllcrinılı. 
mGtehanısımuın cevabı geciktiği Sçl• 
aııbırsızlanıyor ve mektup zöndcrcrd< 
fotoğrnlil rl ıhı ııkibeUnl öğ'rcnroek I•· 
tlyorlar. Bu foto~rafiler lnt i§ ır cd•cdıı· 
tir. l3u huau.sta milsterlh olmalarım rlcll 
ederfs. 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira a ı e 
Hediye Dağıtıyor-uz 
Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 

GANDI 
Gandi, bugünkil Hindis· 

tanın peygamberi addedile
bilir. Bu adam sekiz on 
ıenedenberi 1ngilizlere karşı 
ba~lıbaşına bir harp açmış· 
br. BUtnn milleti arkasına 

takmıı ve İngiliz istilası 
aleyhinde Hindistanda büyük 
ve kuvvetli bir cereyan 
uyandırmıştır. 

lngilizler onu bir mfiddet 
tevkif ettiler, hapse tıktılar. 
Fakat nihayet onunla anlaş
mağa mecbur oldular. 

Uç ay evvel lngiliz hük<k· 
meti Gandi ile müzakereye 
girişti ve Hindistana yeni 
ir idare vermeğe mecbur o\du. 

Gandi, aslen Hindudur. in· 
gilterede okumuıtur. Hukuk
tan mezundur. Gayet zahi
dane bir bayat yaşar . 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

~ 

vel başkalarınca da tatbik ecH- 1 Atinada gerçi aşağı takı"' 
lebileceğini aklıma getirmiyor- dan birkaç gazeteyi ••'; 
dum. Zaten fllpbeli diye bize almıştı, fakat bunlardan ne1

11
, 

ihbar edilen kimselerin fişle- yat hususundan .ziyade Ala>3e1' 
rinde de Baron Schenkin ada- larm lenginliğini ilin . e.tıtlclıJ· 
mı olduktan mukayyet bulunu- suretile istifade edıy0~01 .. 
yordu. Venizeloı aleyhtarı ol.an gibi 

Baron Sclıenk Atinaya bros ve Nea Hemera pil' 
W o)ffe ajansının mümessili ve gazeteler ise A:lmanları~ ıo• 

. . k 1 . • rasından ziyade Veoııe Jır' 
muhabırı olara ge mışti ve d" l .. d nlhetll o il 
Almanların kudret ve azame· uşlmadn ıgınB an m

5 
benk b 

1
, 

. . .
1 

k 'f .1 U yor ar ı. aron c _ 11111,.,. tını ı An etme vazı csı e ın - ·k· t · t au-: t 
kellefti. Bir ajans muhabiri 1 .~ gaze eyı sa 111 ··telifl.e 

.. . . . • dıger bazılarınada mu dıS" 
o!arak mukemmel ıdı v~ ışı de aleyhine olan bütün ha"'"· iıJ 
bıhakkın yapıyordu. Bır sene l . k d etoıel< ıÇ t 
sonraları Atinadan aynlırıken ru~rı taçırmayklıp ikt~fa etıııiY01 .. 
k .,ı· •1 .. ii t".... ki şve verme e ,,,ı 
enuısı e gor ş ugum va t • d W resin d'1 

büliin muvaffakiyetini kendi ya~ı zE:~İi:ensi: pe~ .. tt• 
'kti'd rf tt';yı • b' ısıl'"' ı arı v. ve .. sa e 10 & para- gayri muntazam ır ,5,.ı td" 
ya degıl ıtilafçıların hata- çalışbğına canh bir ın• 
larma medyun olduğunu itiraf k'il E";t ~ 1 ,.. .t> 
etmiştJ. (Araı." ~ 

,. 

L (Baş 
lllQ'anıiy 

ltrurnif ' 

~~u 
~rnıy 

~ek 
.._dan 
1" ettij 
~eni 

~d' 
~mit 

Yded 
Llim 
,... Re· 



17 Hulraa SON POSTA 

&öyle Tasarrufa Diyecek Yok.. 20 Bin Altın Tazminat 

iman Şirketi 
Reisi Diyor 

. 
Meclisi Mahmut Muhtar Paşa-
Ki: nın Emliki Haczedildi 

asrafı Kısarken ikramiyeye A
htanm. Fakat Ekaliyette Kaldım) 

( Baı tarafı 1 inci ıayfada ) ( idaresile mavnacılar arumda 
ıniye verilip nrilmediğini, bir hal çaresi dlltllnnldllğtlnll 

İf iae miktannın ne ol- de ı5ylemİf, kendisine atfec:ll
u ıorduk. HA.mit Bey, len iatifa tasavvurunu tekzip 
yenin miktanm tesbit etmiftir. Şirket meclia idare 

ek istememiş. Fakat (3000) reisinin de itirafile sabit oluyr ki 
dan daha az olduğunu iti- bu tuarruf meselesi cidden 
ettiğine bakılırsa bu ikra- hazin bil" aaflıllya girmiştir. Ve 

-,enin (2000) ile (2500) lira kat yapalım derken iki gözli ~lızadebaıındak.i ılükk4nlar 
da olduğunu tereddütsüz birden çıkardığımız muhakkak

ul edebiliriz. Bundan sonra br. Şirket geçen sene topa, 
it Beyin söylediklerini topu ( 230) lira kir yaplDlfb • 

dedelim: Bu sene Mndnriyete ( 2500 ) 
l.Jman firketinin idare Mec- lira ikramiye veriliyor. 
R.eiai diyor ki: lktıaat lleminde bir manbk 

., - Umumi Müdür Ramdi abidesi olarak dikilmeye llyık 
t..e verilen ikramiye dol- bu karan veren idare Meclisi 

ıır. Şıı kadar var ki mik- azalarının isimlerini yazıyoruz . 
·---·--a latıta ediliyor Kimin müdafaa, kimin mua-
1_ 1111 iluamigd idare meelui nz kaldığını tamamen bilmi
""1'arile verilmiştir. Tasar- yoroz. Vaziyeti kendilerinin 
._, çareleri düşünülürken tavzih etmeıini bekliyoruz. Bu 
..._~ ilimler tunlardır: 
~len bıı ikramigege bende Meclili idare reili Himit, 

11_.~/tar değilim. Fakat Mec- ikinci reis Osman Nuri, aza 
-..re rege konan 6ıı me•l• Mehmet Ali Nısfet, Şevket, 
tlca.rigeti luuanmıştır.. Etem lnet, Y almp, Saffet, 

li&mit Bey, aynca, ılrket l.met. Kırzade Mustafa Beyler. 

Kör Taassup Çifte Facia 
~ardeşini Hafiflikle Cürümlerinin izini Gi
ltııam Eden Ağabey dermek lstiyen Haydut-

Biçareyi Öldürdü ı lann ikinci Cinayetleri 
... _~ye, ( Hususi )- Burada AW7e, (Huaul) - Burada 
"'dayakası kiSytinden Cikcilli iki batlı bir facia oldu. De-
~llt oğullanndan Hasan, reli Şaban, Ali ve Mehmet 
~dqinin bazı erkeklere lamlnde llç ferir bu cıvarda 

Eski Harbiye Nazırlarından 
Mahmut Muhtar Paşa Divanı 

An kararile Seyrisefaln idare
lhıe (20) bin albn lira kadar 
tazminata mahküm olmuttu. 
Mahmut Muhtar Pap. bu ka· 
dar parayı nakten 6deyeme-
diği için Seyriaef aİD idaresi 

Paşanın emlikine mllracaat 

Alman yada 
Yeni Bir Buhran 

Daha ••. 
NeYyork, 14, - Geçen 

HDe Amerikada sinemaya gi
denlerin adedi birdenbire Oçte 
niabetinde azalmıftır. Bu ha
kikat anlaşılır anlatılmaz Ho-
liwt sinema kumpanyalan ar
tistler arasında tenkibat yap-
mıya bqlamıtlardır. 

Bir kalemde 800 kiti açığa 
çıkanlllllfbr. ÇıkanlmıyaıılarıDl 
maqlan kesilmiştir. Kampan
yalar bu aene yeni artist al
mamıya ve mukaveleleri biten 
artistlerin mukavelelerini tecdit 
etmemiye karar vermişlerdir. 

BORSA ' allka gösterdiğini zan- Tlrktq ~~ytınde TtllG M~a
~' enİfleaİne giderek: fanın evını bumqlar paruını 

Ye eşyumı alarak bçmlflar- lstanbul 15 Haziran 1931 
~ •- Karnım terbiyesini ftl'. 

tir.. ben vereceğim." demif. 
ltadmcap : 

dar. Bu llç terirden ikiıi cürGm- - Kapanan flatlar -

i-Ağabey bea ne yaphm?. 
~ ceyap Yennİf, fakat ffa .. 
~-tabancasını çıkararak kar
~ Oç el ateş etmİf ve 
..._ derhal 6lmllftllr. 

!erini artbas etmiş olmak için NUKUT 
ukadqlan Mehmet ile karıaı t.tmın 
ve çocuğunu kıskıvrak bati~- Dolar Amerika• 

-··1•• - liç.r..-• de Alara 30 Praak Fraıt91'1 
UU9MU n• UUU • Liret ltalyaıa 
ırmağına atmışlardır. Mehmet 11 Frank Belçlb 

bir teudtlf eseri kurtulmut. : ~:' ~~'; 
fakat kariaile beı yqmdaki • ı.... Balgar 

çoculanun ceıetlerini bile ı florin Fdemcıak 
:C.ayet tamamlandıktan son- bulmak mllmktııı olmamııbr. •Koron Çckoslo•all 

l $ilin Avuturya 
.. dmın kocasile ağabefisi Haydutlar takip ediliorlar. l Ra1hfmark Alm_,. 

tı... ~. b al k ( 1 Zelotl Lehi.itan 
~ ir çuv a oyarak de- -----------, ıo ı..1 Romaaya 
~ ytlldemifler Ye ormana • • Dbaar YupelaYJa 

~rek g(SmmBılerclir. Tah- şçı 1 Çervoneç SoYJet 

,t-neticeainde mesele mey- ster Misiniz? KAMBiYO 

d Lendra l lıterlln kanat 
çıkmıt ve katil kar ,.. ı - Gazetemizin ucuz Ye NIJ. l TGrk trua dolar 
olunmuıtur. LA-nL !l•-•ann..l--

11
• ti'• Parla 1 T8rk lirası Fra"" 

•U\'U& IUIW uau lllllno l • • Liret o s K o D AR fade ediniz. 25 kuruş HrUlmıl ı ,, • Belga 
. i b k h tl d Clnevre ı • • Frank 

HALE linemuıncla 
AFiFE SUZAN 

"-· Milmeailleri : 
._ Fri~ Uyan H.....,. 
l>uhuliye 10 Kmuttur 

' fefri/unnrz : No. 58 

l1Z u..n za me er en yu Sofya l • • Leva 
kurtarabilir. 16 kelime- Ameıterdam l T. ,, Florln 

1 

Madrit ı TIU liruı Peata lik bir ilin 25 kan•- ,.. __ ,_ 
- -.,- Berlla ı " ,, -· 

1 
lsTWADEEDINtL 

...,_,____ 

V arfOYa l ,, ,, ZelotJ 
e-... • ..., kunlt 
..,.. ı ÇeryOM'fiç ..... 

cl&adl: 

1030,00 
210,S0 
ı'6,50 

222,50 
116,-
~5, 

h4, 
30,25 
13,00 

124, 00-
S0,25 
S0,-
22,50 
a.ıs 
75,75 .-

ıosı
t,47 21-

12 s -
901 -
339,
Z 42,-

65,03 2S 
1 ı7,2S 

4,68,2S,-
1,91,7S,-

4,20 ,,,,.,_ 1--

ıuc~ııın ıucı&ı 
SERVER BEDi 

~~in bu bakıtın manuı- ı -Ben hiç bilmiyorum. 

- Aferin, dedi, Nermine 
7ardım et. Amma... Dikkat et 
ba... Onu ben himaye ediyo
rum, abuyım omın ben. .. Fe
aabfına çalışmıyonun bozutu· 
na MDinle ••• 

"~ti. lçi~den; "K~ ka- So~a ~unu biraz tulıih et-
tnladı galibL .. " dedi. mek ıaledi; 

L!..'trınine de kliıt Yermİf- - Eakiden bir kere atı'ea-1!" miftim •mma tamamile uat-
'1air ona ejildi; bm. 

L..-.. Ben aize yardım ederim, F alılr ona oyuna tarife bat-
~ H. , dedi. lada. Bir taraftan ela kAjatla-
'~ itiraf etmiJ• .._. nm idare ediyordu. 
~ Bir arahk Nadire Falain 

Fahir, yemin ecl• flbi bir 
Mile; 

- l.ldn 70k o-. eledi, 
Sonra Nadire NermiM dla

tlll 
- Fahir centilm• eom)dar. 

aladan mı? Zat.. 011118 lçia 
eneli omm una tamtbm. 

Nadire ba llllerl Wcambil 

etmiş, Kabrcıoğlu hanile 
Şehzadebaşındaki 26 dnkklm 
Ye diğer birçok emliki hac
ıettirmiıti. idare bunların bir 
kıımına mDşteri bulmUf, fakat 
diğor bir kıımım aatamamıştır. 

26 dnkkln ela ublamıyan 
emllk meyanmdadır. Seyriıt.· 
fain timdi bunlan kiralamıya 
karar yermiştir. 

Uç Vapur Bath 
600 Yolcunun Boğul -
duğu haber veriliyor 

Amsterdam, (A.A.) - Yu
nan bandıralı Urania vapuru 
aarmçlı bir Norveç remisile 
çarpışmıf ve batllllfbr. Tayfa-
11 Norveç vapuru tarafından 
kurtanlmlfhr. 

Saint Nazaire, 14 (A.A) -
Henllz teeyytit etmiyen bir 
habere g6re Saint Philbert 
gemisi akşam lh:eri uhilde 
hOkOm ıtırmiye bqhyan tid
detli bir boraya tutularak bat
mışbr. Gemide 600 kadar 
yolcu bulundutu IÖyleomek
teclir. 

ffaYer, 14 (A. A) - Nn
yorka gitmek lzere denize 
açılan Rocahmbeau tramat
lanüği engini• Ungheri ismin
deki bir İtalyan vapuruna çarp
m11br. 

ltalyan gemisi batmıfbr. 29 
kişiden ibaret olan tayfası 
kurtanlmlfbr. 

Nevyork, 14 (A.A)- Nau
tilua ilmindeki tahtelbahir At
lantik Okyanusunda kazaya 
oiramlf ve yoluna devam 
edemiyecek bir hale plmiştir. 

Aydın Su Ve Elektiriği 

AJl(lın, (Hususi) - Aydında 
su ve elektirik tesisi için Gam 
Macar elektirik şirketi talip 
çıkmıştır. 

KubilAy Abidesi için 
Aydın, (Hususi) - KubiJly 

abidesi için yapılan bahçe ef
lenceainde bin liraya yakın 
lıuılat temin edilmiftir. 

kliıtlaruıı •izına kapayacak 
16yllyordu. Bu mllkllemeleri 
ltaşlcalan duymadılar. 

O ıırada, Fahir Nerminln 
elini açmışb. 

- Brawl 
Diye bir .. ,ekaeldi Ye 

Nermlain lntlne elli ve yll 
lralıldarla kanfak bir ıtlrl 
para ittiler. 

Nermia pprdı: 
- Bu •? diye batmlL 
- Kuanduıtzl elediler. 
Nadire N.rmine HYİDçle 

balda 
- Qcl •ala hakikaten ta-
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BIKAYE 
-

Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Rıfat Galip __ .. 

ASRI MEVLÜT 
Hacı Sabir Efendi itikadı hayale uğratmıştı. 

tam, imam kavi bir zatı ıe
riftir. Beş nkit namazım seli
tin camilerinde kılmayı mütat 
edinmiştir. Hele sesi güzel 
hafızlara pek bayılar. Buna 
mukabil komşusu Süleyman 
Bey diyanet hususunda, ne
dense, biraz mübalatsız gö-
rihıftr. Onun yegarrc düşkün
lGğü boğazındadır. Bu sebeple 
gittikçe kubbeleşen göbeği, 
yavaş yavaş bacaklan ilzerioe 
aarkmıya başlamıtbr. 

Bir ,on rahmetli kansının 
ruhu pakine mevlüt okutmıya, 
ouılu karar nren Snleyman 
Bey, bllttbı komfUSu meyanın
da, tabD Hacı Sabir Efendiyi 
de pe11embe akşamı evine 
davet etmiıti. Böyle mllbarek 
bir gecenin ruhaniyeti hürme-
tine değirmi· aakalına gtil ve 
haa yağlan sftrftnerek doksan
dokuzlu tubihini ç.eke çeke 
komşusunun davetine icabet 
eden Hacı Sabir Efendi zama
nın en meıbur bir bahzım din
liyeceği için kalben pek mah
zuz oluyordu. Y anmdakilere 

- Ne olursa olsun, bu ak
tam fU meşhur hafızla görG
,tlp haftaya bir mevlüdn terif 
te bendeniz tillvet ettirmek 
niyetindeyim! diyerek gtızel 

aeali hafız Efendinin gelmesini 
bekliyor, b&f ka hiç birşeye 
dikkat P.lmiyordu. Hafız S. 
Efendiyi iki Gç. aene evvel de 
bir kere Ayuofya camiinde 
dlnlemif, pek bofUDA Pmifti. 
Aman relip lı.ılaaa da Hacı 
Sabir Efendi de intizardan 
kurtolla. 

Bu ara ..tonun yan k3ıe
anden hınlblı bir ses yftksel

Bir hafta sonra Hacı Sabir 
Ef. evinde " tarzı kadım helva 
sohbeti" yapacağını ilin ede
rek bütün ahbaplarını davet 
etti. Bu meyanda ve ön safta 
olarak boğazına düşkün sn
leyman Beyi de unutmıyacağı 

aşikardı. Kararlaştırılan günün 
akşamı bütün davetliler hem 
helva yemek, hem de şöyle 
toplu bir halde hasbühal et· 
mek fikrile Hacı Sabir Ef. nin 
evinde toplanmışlardı Lakırdı 
mevzuu bu toplantıma tabii 
sevkine uyarak dönüyor, do
laşıyor. helva üzerinde temer· 
küz ediyordu. 

Davetlilerin birçoklan hel
vaya dair dakikalarca silren 
eski hatıralannı hiklyeye baş
layınca vakit bayiiden hayliye 
geçmiı ve başta Snleyman 
Bey oMuğu halde bir kısım 
davetliler sabırsızlanmıya bq
lamlflardı. Nihayet Süleyman 
Bey dayanamadı: 

- Evet, dedi, helva cidden 
çok sevdiğim bir tatlıdır, kıra 
gidilir helva yapılır, Hıdırellez 
ıelir, helva pişirilir. Hele kA
tane sefası helvaaız pek tatsız 
kaçar. Bunlann hepsi güzel 
amma haniya bu mübarek? 

O dakika Hacı Sabir Ef. 
aun'i bir hayrete kapılarak 
sordu: 

- Hangi mlibarekten bah
ıediyorauouz? 

- Hangi mubarek olacak, 
kaç Aatir helvayı bekliyoruz, 
behayı. 

Hacı Sabir Ef: mevlütta 
duyduğu inkisann acısını çı
karmak istiyormut gibi keyifli 
keyifli cevap verdi: 

- Ayol helva melva yok. 
miJe batl•mıfbı 

• Allalı tlllın 
Mabat sadece bir helva soh

dknd•lbn beti yapmaktan ibaretti. itte 
nwll..,, iki uattenberi de bu mevza 

Hacı Sabir Ef. birdenbire tızerinde sohbet edip durduk 
fqalıyıverdi. MevlM b&flıyor, fena bir vakit de geçirmedik 
fakat ortada hafız falan gl- zannederim. 
rlhımliyordu. Y aalandıja kol- DaYetlilerin hepsi gülmiye 
tuktan doj'rularak auin geldiği bqlamlflardı. Yalım SOleyman 
taraftaki lı"amofonu g6rilnce Beyin pek fazla hiddetlendiii 
meseleyi anladı. Fakat ayni yiizlintln kırmwhğmdan anJa. 
zamanda b&tOn ilteği de bir- ıılıyordu. Biraz 1ertçe: 
den lanbverdi. O gftzel 1e1li - Ôyle ise bana mlisaade, 
yedi aekiz •tır okuyucunun, dedi ve kocaman ciUeesindu 
kubbeleri çınlatan avaze!eri umulmıyacak bir çevildikle 
arasında, kadın hıçkıriklannın meclisi terketti. 
vakit vakit inkıtaa uğrattığı Hacı Sabir Ef. ise ukum-
kadim ve tamamen orijinal bir dan lelleniyordu: 
meYltt tahayyll ettijinden - Aarl mevlut iyle ohna 
Süleyman Beyin eYindeki bu url helva mohbeti ele blJle 
tam tillvet tab'ma mlllyim olur. Bunda kızacak ae ftl', 

gelmemif. onu acı bir aukutu a Slleyman Bey 1 

lüa var, dedi. Etrafında alaka ıııt Jb. 
Mecllate. bv rece muhtefff Geaçlerin hepsi ona cemileler 

mavaffaldyetler ka.zanu ba ppıyordu. Nermin, b&tln ba 
yelli mlaafire ıfzlenmif bir insanlarla biraz ptkın, biraz 
lalkuçlıkla ve takdirle ~ malıçap, fakat ude Ye .m.Jl 
yordu. kollllflu. 

Abht Hanımefendi oau yan- Yine grup ha6nde ka.Jmm 
du •llzdll: pkblır. Arabalarla d&nlyor-

- Vallalu ,ezel ıey .. içi- lardı. Fahir, bir aralık. Ner
mindea L •• L- L:- kimae-me .karat- ıeliyor, eledi. ~ __,... ~ ~-

« HZdirmeden, pntamw ~ 
Nerminln o ıec• ..-. çok bir klirt koyda. 

açık ıfttl. Blylk eDer daan.. , Nermin, Nadire ile, ancak 
yordu. Alb ,.cız liradan fazla 1 l.plbclit palAma balkommda 
aldı. Bu ulonlarda ..- ta 7alma blebilmitff, 
pUI auiyetlerden biridir. (Arkuı var) 

1 
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Limon çiçeklerinden müstahzar 

90 derece bir eseri san'attir. 
, Franaanın JAN MARI fabrikası, lngllterenin Ankltaonu, Almanyanın 4711 l 
.. fae Haaan kolonyası da Türkiyenln JAycmut bir harika! ııan'atidir. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cadbl ruh kokusu içinde mestU ili ve hayran 
kalmamak müaıkUn değildir. Hastııhrn şifa ve sinirlere ıükOnet verir. Baş11ğn11 
baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet için yegAnc:dir. Huan ccu deposu büyük ıtriyat ınağazala· 
nnda bulunur. 

Beyneh111lel müsabakasında 

D A. · 
N al<ine ve Filimlerini Kullanımı 

Neticeden 
kağıdına 
kelimesini 

daha ernın olmak için Resimlerinizi 

bastırmız. Resimlerin arkasında 

•• v •• 

rug 
bul İthalat Güm

üdürl ·· ğünden: 
2 mayıs 931 tarihinden beri bilin e ıuniyet vazifesini ter

ketmi~ olan lstanbul ithalat Gümrüğü katip namzetlerinden 
Mustafa Server oğlu Kenan Efendi iiç gün zarfında mezkur 
Gümrük MUdürüyctine müracaat ile ispah mazeret etmcd "ğ 
takdirde müstafi addolunacağı ilAn olunur. 

Terlemeye kartı pek nafi ve müessir olan 

Sü - DO RONO PERTEV' i 
Do•tlaranı:ıa taniye edinir. Size müteşekkir kalacaklardır. Her 

ecı.ane ve ecza depolarile tuhafiye mağazalarında arayınız. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKl 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli görülmemif bir ıüratle gider .. 

lıtanbul 4 üncü fcra memur
luğundan: Tamamına 12680 lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
Feriköyllnde Eırefefendl sokilğın· 
da atik 39-35 mükerrer numaralı 
kayden mukaddema iki ve yek
dfğerinc maklup arsa balen bir 
bap apartımanın tamamı nçık 

arttırmaya vazedilmif olup 25 
haziran 931 tarihinde şartnamesi 

divanhaneye talik edilerek 9 tem
muz. 931 tarihine müaadif perşem
be günü saat 14 ten 17 ye kadar 

lıtanbul 4 üncü icra dairesinde 

NAiM VAPURLARI 

iZMiR - MERSiN 
Lükı Ve Sür'at Postuı 

A D ANA H~:rr:~" 
~~c1 ÇARSAMBA •• ~0~~e 

Sirkeci rıhtı mınlan hareketle Çanak· 
kale, lxmlr, KüllUk, Fethiye, Antalya, 
Alllye ve Menine azimet Te udet 
edecektir. TafailAt için Galata, ıBııuilk 
kar,ı•ıııda, Site Franaea h-ında 12 
aumarada umumt •centalıflna ıallra· 
caat. Telefon Beyoflu 1041 

açık arttırma ile aablacaktır. 1 
Arttırma ıkincıdir. Birinci artbr· VEL ZADE VAPURLARI 
maaanda 4000 liraya talip çıkmıt KARADENİZ POST ASI 
olup bu kere en çok artbranın SAMI vapuru çarşamba 
nzerinde bırakılacaktır. Arttırma-

17 ha:r.lran 
ırünll ak.,amı Sirkeci rıhhmındu ha• 

ya iştirak için yüzde yedi teminat reketle tonıuldalc, lnebolu, Samawı, 
akçesi alınır. Müterakim vergiler GirHun, Trabzon, ve Rl'leye ut-

' 1 • k f • met ve ayni lakelelerle SU.rmeoe, 
ile belediye reıım erı va 1 ıca• Vakfıkebir• utrıyarak avdet edecek· 
resi mütteriye aittir. tir. YUk ve 7olcu için Sirkeci Ali

iye hanındaki aceotalıtıııa mDra· 
Hakları tapu sidllerlle ubit_J oaat. Telefon lııt. 980 

olmıyan ipot~kli alacaklılar ile .. •••••••••••••• 
payla1m&1ından hariç kalırlar. diğer allkadaranın ve irtifak 

hakkı s11hiplerinin bu hakları ve 

husuıll faiz muarife dair olan 
iddialarının ilıin tarihinden itiba· 
ren 20 ıün içinde evrakı müıbi
telerilo bildirmeleri llzımdır. 
Aksi halde hnkları tnpu rılcillerile 
sabit almıyanlar ıatıf bedelinin l 

likadarlardan yeni icra •• lfl&a 
kanununun 119 uncu maddeal 
hükmllne a-are tevflld hareket 
etmeleri ve daha fada maltlmat 
lıtiyenlerln 931-70 doaya numara
ılle memurlyetJml&e mllracaatları 
lldn olunur. 

SON POSTA .. 

Lus bebeğin narin tenine temaı eden 
koçQcOk elbiıey; 

rumup.k tutar 

L~ flmdlye bdar yapılan mwıt.&hSM 
rattı\ en a&f ve -0n tomıı.i dir. Bir tek 
ipliAf bile bilzü9tiirQp Mrtl9'tİrmea. 

Haziran 17 

Bir Cereyan Prizi.... İşte o kadar 

TiE 
Bu miikemmel aleti 

VERESİYE 

SATIYOR 
ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 

müşterilerine 
hususi tarife 
tatbik ediyor. 

Beyoğ.u 
Metro hal!, Tünel meydanı 

lstanbul 
Bir lahzada aıoe.k, lt6piiklu •u lhsu 
~ iti.na ile elbiaeyl ~rnialiyinia. 
Bu aureUe elbiaeltt düzgiin ve yumu~ 
t1;1tulur. Lwı: ile yıkawnıo elbiae beb.. 
nızln tenJ için rahat. ve r.evk verici bU 
elbl&odir. 

1 FRIGECO 
Elektrik Evi, Beyazıt 

Kadıköy 
Muvakkit'ıane caddesi 

N~. 83 

M·L>C 299-0ee T 

Bu ıayıa Jfilnliler ve daha lnoe yOnld 
kumatw Lwı: ile yıluındığı mOddetce, 
iMii& buzulup eertl~er. 
Lux onlann ltıtif ıllylerini W!ıuidoyip 
1UDluşat4rak vllouda ıom..Ja.cuula aevla 
Terl4i tokl• getirir. 

LUX 

ı~AoıuMS\'\HAKİKİ 
~o o ô~ . 
\~ HAııs ıSVEc ~:;ıc(j J RAD JUM 
EMSALSİZ 

TIRAŞ 

BIÇAGI 
Hallı İneç çeliğinden gayet ihtimamla İmal ve fenni mik
roskopla kontrol edildiğind•a rekabet kabul etmez derecede 
metin .,.. diğer bıçaklara nisl:Jeten ehvendir. Bir tecrübe 

kifidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınaz. 

Sultanahmel Betine! 
Hlklmliiindenı Sultanahmet clYannda 
Olnnyolunda 109 No. hanede mukim 
ikea Parlato otal dU Kalede mukim lkea 
'19-4-1931 tarihinde vefat eden Ye mahke• 
mf'mlu·e terf'kealnln tehrlrl karulath
rılao Muncl Flkl oflu Muocl Fikri 8. 
efeadhılo alacaklılarlie borçlulannıD 
ilk llln tarihi olaa tW-1951 dea ltt· 
bare11 bir •Y 'larfında mahkememı
rnüracaatla alacak •• borçlan1U ka7. 
dettlrmelerl •• bu mGddetin mOnıru.n· 
dan aonra Yakl olacak mOracaatlana 
naııara alınmayacaiı kanunu 1Dedenla 
S'1iacl maddeal mucibince ilin olunur, 

it ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahmap 
ıtanbul emraxı 'IUhrevlye dlapaıuerl 

batheldml 
Ankara caddesi İkdam 

Yurdu karşısnda No. 71 

Satllık Gayet Güzel Köşk 
Yetilk3yde yeııl klrl'lr ,u .. ı bir klStk 

1&tılıktır. Xaleriferll 12 od.,-ı m6-

f f SATILIK VAPUR 
1930-1931 aeneist Loyit Rejlı

trlnde (63986) numarada mukay-
yet bulunan "ANDREAS. K." Yu
nan vapuru Haliçte Tersane Rıh
tımı önünde batlı bulundutu hal 
ye vaziyette satılıktır. Talip olan
ların lıtanbulda Yenlpoatane ar
kuında Hanımeli aokağında (1) 
numaralı fıtanbul hanında "j. V. 
Vittell ve Kampani Llmitet" tir· 
ketin• (Telefon: No. 24404) 20 
lla:ılran 1931 cumartHi rünQ aaat 
on ikiye (öileye) kadar tahriren 
mQracaat eylemeleri lazımdır. 
Bu huıusta alınacak tahriri tek
lifnameler billhara Londradaki 
alakadarana g<Snderilecek ve ka
rar onlarca ittihaz olunacaktır. 
Talipler mezkur vapuru Haliçte , 
tesellüm edeceklerini teklifname
lerinde sarahaten ltildirmelidirler. 
Daha fazla malumat ve tafıll6t 
almak için yukarda ulretl yazılı 
şirkete veyahut mezkör vapurun 
acentalarına Galatada AH Ekber 
hanında 1 numarada N. A. Ka
nakariz ve mabtumu efendiler• 
(Telefon: Beyoğlu 1608) müracaat 
olunabilir. 

____ .,.Battal~--•• 

Posta Pullannı 

kem1Del buyeyu ~arajl 2000 aJ'flft bab· 
çeyt elektlrlk tcaleahnı Ost kahnda 
camaklalı kat bahçeel tanında kalori· 
ferli bGylik taracayı ve kuyuaunda 
1DGkemmel aot3r ile tatlı auyu heYldlr. zayt etmeylnl•. Saba alıyorum. 
Her tarahaa J••I mutamma dlJten•it· Sultanhamam, tDtUocU Oıman Nart. 

tir. llansaruı denbe n Ketlt ciailanu ·-------------· ka,... fe,,.k.ılde - flatl ehnndlr. 
Y .. ııııayde lrfulye caddealnde 9 Ne.,.. 

1 
mllracaat. Telefoaı Y .. llk8y (5) 

' 

Sultaoahıaet 51acl Sulh Kukuk Hl· 
kl•l,tlndeaı 

Patolog, Bakteriyoloı 

Dr.M. Lutfi 
A1&n Atlka Meralılanoa 

MUte•effa Abdultıalim telebl te,.._ 
k .. lnde •11hur eden yuma Te mllaelr 
ıı.,, ldtak •• Haha O••rn hattfle yaa
ıa• Kellıaıludlm •• mUc:eTberata saire 
2l ba•lran 911 tarihine mll1&dif puar
tul ıUnU aaat 14 te Sandal Bedeate• 
nlade lat .. bel VUl7etl ÇU'fl meut 
memurlutu lclareS:.cle 1Dll'layede ile 
aatılacat- eıanU 1Duk6re 16..f-9St 
tarihinden ltlber- mesk6r momarlıat
cameklnlanncla t9fhlre vaaol-dup 
illa olunur. 

G0LHANE SERlRIY An 

MUALLiMLERiNDEN 

Dahilt, •• intani hastalar 
Patolojik •e Bakteriyolojik 
muayeneler, iera olunur. 

Adre1 : Babıali caddui 
rillyet kartıaı 1 S No. 
lluay-ehaaeı T .lOloa l.tubıd tnJ 
lkametrlhıı ı ,, ,, 225' 

Ankara Hapishanei 
Müdürlüğünden: 

,. 
Umunıı 

Ankara umumi hapishanesinin 1 haziran 931 tarihinden 
teıtşrinisani 931 gayesine kadar beheri 300 dirhem itibarile 
112320 kilo ikinci nevi ekmeği 20 gün müddetle aleni ıııU· 
nakasaya konmuştur. Taliplerin 632 lira teminat akçesi veya 
banka mektubile birlikte yevmi ihale olan 22 haziran g3t 
pazartesi günll saat on beşte villyet mektubt odasında roil• 
teşckkil komisyona ve şeraiti anlamaküzre mUddei umuıııili1' 
kalemine müracaatlart. 

Tayyare 
pıyangosu 

• 

6 ıncı keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE : 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 1&hlmaeı 
mukarrer bir adet aan aynalı konaol, 
bir ma•a, ıandalye, veealr eşyayl bey· 
tiye ve mUetamel Şltayer markalı kam· 
yonet ÜıkUdarda lcııdlye Çamlıca cad• 
doal 2S numaralı hanede 20 - 6 • 931 
tarihine mll .. dlf comarteıl gOnO eaat 
ı 1 • 12 de bllmUzayede utılacaf1ndan 
:allp olanlaran yevm ve 1&ati mezkQrda 
maahlllnde hasır bulunacak memuru 
roahıuıona müracaattan ilin olnour. 

BAHRİSEFIT 
FELEMENAK BANKSI 
İST ANBUL ŞUBESi 

idare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

2.5,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermaye~i: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatada Karak3y palaata Telefoıu 
Beyotlu mı-s latanbul tlll tubealı 
"Merkn Peetaneıl ittisalinde Alla· 

lemcl han, Telefon: lıt. 569 

Bilfimuın banka muamelitı 

Emni et Kasaları lcar1 

Doğum ve kadın hastalıklar• 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 
ürbe, eski Hililiahmer bioal' 
No. 10 Telefon lst. 2622 

SON POSTA 
'ievınl, !>lyul, Uavadlt ve ıiallı g.s•tııJ 

Ware ı lstanı:i,"Nunıoımanl,. 
Şeref soka tı 35 - J/ 

Teı .. •-,n ı latanbul - 1>2lJ 
Pot\ • kutuıu : lata:ıbul - 7U s1.A 
Telırr"f : latanbul SO~ PO 

ABONE FlATI 
TORKIYE!. EC~ 

1400 ıu. t Sone '100 ıır. 

750 • 6 Ay ıtOO ,, 

400 
. s .. 800 • • 

ıs:> • 1 JOı> ~ ., 
GcleneYru rerl verllm,ı• 

lı&nlardu meaullyct alıe1 111" 

s11-"' Mes'ul Müdür: Sabri 


