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R...t kHmek lstemlyea 
karilere kolayhk olmak 
lben bir de kupon 
koyuyoruz. Bu kuponu 
kulp aa kfamak ta klfldlr, 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 37 

HERGaN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın glbüdür ı Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla aö ler. 

ZAM ORA 

YENİ : SENE BÜTÇESİ 182 MİL YON 
OLARAK TESBİT OLUNMUŞTUR •• 

MÜSAKKAFAT VERGiSiNiN 
SON ŞEKLi ÜÇÜNCÜ 

SA YF AMIZDADIR .. 

Hükumetin Tasarruf Tedbirleri Reddedildi 

Bütçe Encümeni, Hükômetin Bu 
Kararında Bir infial Görmüş Gibi •. 
Vekiller Maaşlarını Alacak, Otomobil Kullanacaklar 

Ankara, 17 (Hususi) - Halk . 
fi' ırkaıı Mecliı ~pu dlln I 
'tley~e doğru toplanarak bn .. 
"6metin tasarruf için aldığı 1 

lon tedbirleri milzakere etti. 
Bütçe encümeni Reiıl Ha· 

•an F ehml 8. Vekillerin tab-
•isatımn azaltılması ve otomo
billerin kaldırılması hakkındaki 
karann doğru olmadığını ı8yle
ıniş ve hatta bunun kanunu iptal 
llıabiyetinde olduğunu ileri 
•llrmüştUr. 

Bu mevzu etrafında azalar
dan birçoju aöz söylemiı, bir 
'1alık Yusuf Akçora Beyle ' · 

~aıih Bey araımda fiddetli l . Fırka gurapıı 
lllünakaıalar olmuttur. tasarrufa yardım makıadile 

içtilfla lıalinJe 

mtlttefikan reddetmiştir. 
Sonra lamel Pı. kllrıUye buna lllzum görUldüğfinO ıöy

lelerek verilen tasarruf ka· lemiıtir. 
·Bu ıon karara sebep olarak 

otomobillerin ve vekillerin 
makam talısiaabnm hizmete 
ait olduğu esasi ileri anrnl
müştür. 

"-rları etrafında söz ıöylemiı, Bu mtızakere Ye münakaıa
~u karann bir infial neticesi lardan ıonra grup heyeti 
•erilır.lı olmayıp, munhaaıran umumiyeai hUkiimetin kararını 

Sigortalarda 
Tenzilattan Kazanç 
Vergisi Alınmiyacak 
. Ankara, 17 (H. M.) - Si· 

lorta ıirketlerinin milıterileri
llt yaptıklar1 tenzilAttan Def
\trdarlık kazanç vergisi almak 
latiyordu. Sia-orta şirketlerinin 
~ukuk müşaviri Nail Bey bu 
lbeselede defterdarlığın bakıız 
olduğunu ispat etti. Vekil et 
beftardarlığa bu işten kazanç 
•ergisi almmıyacağını bildirdi. 

Demiryollannda 
Memurlar Bareme 

Giriyorlar 
l Ankara, 17 (H. M.)- Dev• 
et Demiryollarmda hazırlanan 
teni kanun liyihasında bu şu
I enin memurları da inhisar 
~arelerinde olduğu gibi ücretli 
ateme gireceklerdir. Fakat 

bakkı müktesepleri muhafaza 
tdi!ecektir. 

taraja Çekilecek Otomobiller 
k" Ankara, 17 (H.M.) - Ve
l ıı~er Heyetini resmi otomobil· 
~tı tamamen ilgaya sevkedeo 

S.ırruf mecburiyeti, iki ay 
tvı.ret bu derece şiddetle his· 
~.dilnıiyordu. O derecede ki 
l} ıı.ranı Muhasebat ile ŞOrayı 

CYlet reislerine yeni birer 
~l0ınobil ahnmıfh. Şimdi bu 
~tonıobiller de faaliyetten aa· 
lllQt kalacaklardır. 

ABDÜLHAMiDiN HATIRALARI 
Size, Bilmediğiniz 
Gizli Hadiseleri 
Öğretecektir. 
Meşrutiyet illn edildiği za- 1 

man AbdUlhamidi Sellnikte 
AlitinJ köş· 

künde ikame
te memur cl

miılerdi. İtti
hatçıfar sabık 
Sultanın hare· 
kAtını takip 
etmek fizere 
yanına bir de 
adamlarını koy
muılardı. 

Bu zat, Ab
düJhamidin hal'-
inden ölümll· 

Sakıt Sultanın ~ 
Sırları . Hep Bu 
Notlar içindedir. , 
elde etmiye muvaffak olmuştur. 

Bu notlar. ıimdiye kadar" 
A bdtUham t 

' 
hakkında ya· 

' / zılan ve neş-

1 redilen blltiln 
. yazıları g8lge
. de bırakacak 

kadar mllhim 
vesikalarla do

' ludur. 
Abdülhaml

din aşk hayab, 
gizli bayab, 
hususi dUıün· 

ne kadar ya· celeri, hulba 
nında bulun- • • sakıt Sultanın 
muş, bergün hllttın esrarı bu 
beraber düşüp Hatırata uml lcarışan notlann için-
kalkmıf, bütün Sadrı •shalc Tro/ilc Paşa dedir. Bu not-
hayahnı yakından takip etmiı, lan okuduğunuz zaman ıld 
bütün gördüklerini, bUttın hayretler içinde bırakacak 
işittiklerini muntazaman ve iftaatla karıılqacakııım. 
gilnil gününe notetmiıtir. Pek yakında 11 Son Posta ., 
" Son Posta ,, bu notlan da okuyacakıımz. 

Eski Kaçakçı Yakalandı 
Fransız bandırala Teofil 

Gotye vapurunun kahvecisi 
Aleksandra vapurdan dııarıya 
(80) tane kolye çıkanrken 
yakalanmııtır. 

Alt StlktUi iımlnde biri ipekli 
etYa kaçırırken yakalanmııtar. 

Maarif T e'kilAtı 
Ankara, 17 (H.M) - Maarif 

Eminlllderin llgaaı llzerine Maari· 
fin 170'l numaralı kanunu tadil 
edllmiftir. Maarif Emlnliklerinln 
aalAhlyetleri Maarif MtıdOrl., 
lerlne verllmlftlr. 

uruçeşmeli
lerin Feryadı 
Son Posta,, Halk Na-
mına İkhsat Vekaletine 
İlk Müracaati Yaptı 
An cara, 16 (H.M.) - (Son 

Posta) nm (Kuruçeşme) balkı 
aamına lktısat Vekaletine 
verdiği istida ( l 218) numara 
ile muamele gördO ve Haf
zısıbha Müdürlüğüne havale 
edildi. 

İktısat Vekili Mustafa Şe
ref B., Boğaziçinde yükselen 
feryat üzerinden ehemmiyetle 
durmuş ve vaziyeti yakından 
tetkik e(leceğini söylemiştir. 

Çok Çocuklular 
Tasarruf Mecburiyetile 

1 Bu Sene ikramiyeden 
Vazgeçildi 

Ankara, 16 (H. M.) - Çok 
çocuklu ailelere yapılacak olan 
yardım ile verilecek madalya 
taaarruf mecburiyeti dolayı.sile • 
gelecek seneye tehir edilmiftir. 

ntihar Mı, Yoksa 
Cinayet Mi? 

1 

... 

Ali Rıza B. 
[Yazııı 4 üncü 1ayfamı:ıdal 

Müderrisler 
iki Sınıf Üzerinden 

Maaş Alacak 

Ankara, 17 (H.M.) - Ziraat 
Te Baytar mektebi Alilerinin 
tqkillb kanunu bu mektepleri 
Dari\lfllnun haline ifrağ etmek
t. ve kendilerine müstakil bi
rer mevcudiyet vermektedir. 

Müderrisler darUlmeaaili •• 
darillmuaiıiz· olmak üzere iki
ye aynlacak, maqlar buna 
a-6re teıbit edilecektir. Mllder· 
rialer " muallimler huawd bir 
bntçe ile llcretll BarMıe dahil 
olacaklardır. 

Radostan İzmire Gelen Güzel 
-- Ve Şüpheli Bir Kadın .• 

Bu Da Papazlann Bir 
Kurbanı" Değil Mimiş! 

İzmir, 16 (Husuıt) - Birkaç J '! . · 
gün evvel Radostan lzmir rıh-

l' . tımma yanaşan bir Yapurla 
hal ve tavrı şüphe uyandıran • 
bir. kadm çıktı. Türkçe bil- . 
miyor, fakat adının Emine, 
kendinin Türk olduğunu söylü-
yordu. Elindeki pasaport 
İtalyandı. 

Zabıta bu kadından şüphe 
etti. Meraklılar etrafım aldılar 
ve ağzından bir tercüman de
laletile şu hazin hiklyeyi din
lediler: 

- Ben f stanköylO muhacir 
Ali Ef. nin kızıyım. Küçük 
yaşta iken babam ölmüş. Ben, 
Cizvit mektebine gidiyordum. ı 

(Devamı 7 inci aayfamızda) Emine H. 

~~~---------..·····--------~~~-
Çocuk Meselesi 
Bir Adamı Az Kalsın 

Katil Ediyordu 
Karagümrükte oturan 14 

yqlarmda Niyazi bir çocuk 
meselesinden ayni sokakta 
oturan Selman isminde birini 
bıçakla yaralamıştır. 

Yeni Yol Kanunu 
4nkara, 17 (H. M.) - Nafıa 

Veklleti yol vergisi hakkında 

bir kanun IAyihaıı hazırlamış
tır. Bu liyibada evvelce Dahi
liye V ekAletinin hazırlamış 
olduğu esasat kaldırılmıştır. 

Bir Ceset 
Fakat Hüviyeti Henüz 

Malum Değil 
Bu sabah Sirkecide sandal· 

lann yanaştığı yerde bir insan 
cesedi görülmüştür. Ceset biraz 
sonra çıkarılmış, fakat hüviyeti 
tesbit edilememiştir. ÔlOmlln 
bir cinayet veya intihar neti· 
cesi olduğu tahkikat netice- • 
sinde anlaşılacaktır . 

Ankaramn Suyu · 
Ankara, 17 (H. M.) - Htı-~ 

kumet Merkezinin içme su ihti-
yacını temin için bütçeye (400}bin 
lira konulmuştur. Bu para ile 
büyük bir depo yapılacaktır. 

Vekiller Otom<Jbilsiz Kalırsa ... 

Hariciye Vekili - Dur, vatanda,, bana da biraz yer ver ..• 
Ben Hariciye Vekiliyim yahu ... 

Ahali - Ne olurıan ol, hallı vekili dediğin halkın çektl
jhıl çekmeli. 

• 



2 SaJfa SON POSTA 

( Halkm _Sesi ] DABILI BABBBLIB 
Vekillerin Kran ı•D-e-li-le_r ____ T_iı-. tü-•• -n--h-r_a_ca_t_M_e_s_e ___ Pıı~za-r ~O~lo. __ _ 
Karşısında Halk l9 lı · J Hasan ~egin 

Veldller Heyeti, tah•llllll- ve ırue 1 . H il dil ı· d. . 
larınclan (200) Brayl ..... Ba B ? esı a e me 1 ır Naziri 
..,. t.raktılar, otomoMI- şı oş mu 
Jerinl de tvkettllv. Umumi Bir Kadın Tarafından 
bir hratat için •uaip bir Mazhar Osman Bey 8a Ymıanhlar, Bulgarlar Muntazaman Mahreç I Öl 
ad•• oı.. •••m.n• bu İddialann Niçin Ortaya Buluyorlar. Fakat Bizim Tütünler tilip ümüne Se-
~~ ..... ıa:;:• halk Abldığım Anlabyor Elde Duruyor bebiyet Verildi 

lallh B. (Ortakly ~ Hkak , 
Vekiller heyetinin otomobil- S.n ummda gerek zabıta-

lerlni bldanuk " keacli tala- ya, ıerek timarhane Ye tıbbı 
lllatlaruu (200) liraya indir- adliye milracaatleri çoğalmı~br. 
mek laUU1UDcla verclikleri ka- . Fakat timaraneye (lnderiien 
nn pk bejenclim. D.mt deWerib ekseriyeti kabul edil-
Ml ... de yapılacak tuamd· m,.-... Ortada hlyle bir 
lar için ha karar ı ıw, Ur iddia Yar. Halbuki Mazhar 
--'· bir -'--d np I Oamaa 8. ıeçealerde bunun 
,.... mWU1 elime o ur. lr • • iddia d" du. D"-'* aJını e ıyor uu, 

-... a. Fatih ç.1 n • .... • b. mlill-.betle kencliline ~ 
- ~emlzde çolr dofra rac:aat ederek 90l'dalr. Mazhar 

Mr tlarbt mesel .,...r: • 1t- O.... B. diyor ki: 
aeyl lırmdille, gus Hm mtk• - FılTald birçok m.-.C.at
lllUI IJabr ,. derler. Kabine ler olmuyor dejil. Fakat bir 
erk•mnm ftldlet otomobille- halta, hutueye kabul edil· 
rlnl " talwjaatlanndaa bir mek için muayene olunmak, 
loılD'N hela ebaelm ,apiac:ak hvt•"lı aabit olmak gı1>1 muh
taumııllana •ı••lyet n telif tetkik çemberinden ıeçer. 
ciddiyetini...._.- itibarile Birçok ki.leler, telcalıt maa
takdire .. ,.... .... aldıldan buı akrabalanm 

8
.._.. a. .!.. .. ,, 11 % ... timarlaanede, haldlmet laesabına 
- Velr1'- llıej9liaia ~ iqe ettirmek istiyor ve meseli: 

let otomoW&n biamemek ft - Diba boğazımı.. anldı, 
tahmatlarmdaa bir mı , yok hmnummclaa yakaladı 1 
milletin be• e 1 • 1 b1nlmelr Gibi ,eyler dylayorlar. Bayle 
hUIUl1llldald "-ulan ~ her gelen tfmarbaneye alnuna 
melde olc:futw ballrama cld- (IO) bin ldplik lladane bDe 
diyebni a&ıteriJor. HlkOı ı 11a ilatiyaca klfl ıelmez. Bizim 
bu karan dahil .e la.içte pk alclıjnmz delBer ne&ine " 
aallait tesirler yapacalrbr. Bil- hqicU111a arar YereCek klm
llusa d6yunu umumiye alacak- ..terdir. Meıeleaia hakikati 
hlaramız Ozerinclki tuiri çok baadm l»anttir. 
•tlhim ()lacaktır. .. 

F•clıl B. (ATallat Ku...... GllD· 
~es aokak 27) 

Vekillerin bu karart taar-
raf ve ilmaade riayet etmek 
huausundaki kararlann ıyı 
bir baflaagıcıdır. Eadime
Dİlt otomohitler ve Vekl
let taluiatlan kan ıala blWe 
~ tine kanaula kalclı
nlablir. Y ohmdaki mtttallal 
çok sariptir. lrır Vela1 ben 
otomobile binmiye:cejım, tah
mabmdan bir losannı almaya
cağım decllden ..,.. eadime
ne IUSIBU yaıı.r. Çlnlltl 
IMmlar lai~ olmam milletin ha
P-line ftldllerin bir teberraa 
olarak kabul edilehuır. 

<fi 
RaHıa Galrp B. (I'...,. Fmwm.r t7) 

icra vekillerinin IOll kar .... 
lan çok iaabetfidlr. Buna l>Gt
p enctlmenf itiraz etmemeffdir. 
Otomobil istemem, tahsisabmı 
n ..... alacağım diyen bir ve
kile ille otomobile bmecebia, 
,ut• para al.Una elemek 

ihale Komisyonu 
Ewbl baala w Teffa ~ 

mlayonu lqnsdilm ftir. Bu 
•o..-ı,o.. •nif.W Mr m
ctlmen ı&ecektir. Bu enclme-
ain reialiğine V akıl Paralar 
lrftıdtlrD Hakkı Bey, ualılda
nn da M ... af Mlldllrl s.Mr, 
Mahaebeci Şalr:ir .. Fen He
y.ti Mildir Muaml Flm B. 
ler tayin edil•iıfdır ft dBINlıa 
itibaren yeni yuifelerine bq
lamqlardır. 

bilmem dojra bir m•l•b•u -
dır? icap edene bu lıUAa bir 
kanunla teabit edilir; o vakte 
kadar binaen paralar da hazi
neye bir ithaf aydır, it halle
dilir •taeellm. Bu otomobil 
.badi iti diter dairelere ve 
Yiliyetler• ele tqmil edilmeli
dir. Ullbim Ye fevkalade sa· 
manlarda otomobile binmek 
icap edene bunun illa daire
lerin blltçelerine bir u tabai
•t koaalahilir. 

Lelaista rejisi, ber ıeoe (30} imilyoa kiloya yalmı ttıttla ur
feder, bu tütlniia miilWlt bir kısmım da memleketimizden 
tedarik ederdi. Fakat iki ıeneye yakın bir zamandanberi 
Lehistan bizden tütiln almıyor. Yalnız ıelırimizde mevcut (Çap
rafıkof) ismindeki Bulgar müeaseaesi, Lebistaala meYCut eski 
bir muka•eleainia icabı olarak ~ ıenc piyasadan birkaç ytız 

Samatyaaaa Nıpa Karabet 
isminde bir Pazarola Hasan 
Beyi nrdı. Bu, Hasan B. ka
dar ıen değildi. Fakat bir ci· 
betten Hasan Beye faikti. Nı
pn Karabetin kafua Huaa 
Beyin bqımn iki misli kadar 
büytUdü. N11an evlere ıu taşır 

bin kilo ttitün alarak Lehistaaa le\'frecliyor. fUllllnl• bununla şakal...,., 11&-
TUIUncOler Müşteki ( Bufgarfara Satış Yapıyor yabnı böyle kazanırdı. Nı~, 

Ba Taziyet ttitün ticcarları- Bu miillasebetle yirmi kadar Uç gün evvel paras1111 vemııyen 
DUi fikiyetini mucip olmakta- ~taciri Vartovaya gitmişler- -bir Ermeni dudusile mlnazaa 
dır B · ti dlzeit ek dir. Bu arada Bulgarlar da etmiş ve dudu kendisini şid
. • u YaDye m I (2,5) mil1oa kilo tlltnn atışı yap- detle ittiği için NlfaD yere 
ıçin bundan ilç, cl&t ay evve 8ffardr. 
t .. ekkll eden bir Tlrk firketi G&rillÜyor ki Ttırk ttıtlhı dOfmtlf ve ~tlytlk hqı anıl
bilhuu Lehistana ihracat tacirlerinin YUİJetİ pek parlak mııbr. Yedıkule Rum huta~e-

~dir. Diier taraltm TltlD line nakledilen N~ -~~ 
yapmak anuaile hlr mtlte- labia.rmm Tlrk ticcm- karp den fazla ba zayı eltili içia 
b-.. De birlikte V81'fovaya aldıv -..ı.... - L- din almtlft&r. Er..- ClaclDm 

. il• ·.-,- ~ .,. mı ı le kif ~1m· • ( 15) çetit tl\tln numunesi myet.a&if atta.,.. t ew iftir. 
glndermif, Leh rejisi ile tema B~ ~ enel l.t•ahala Bir !== BoWfla 

pdarak ,elen ( 3) v- tltla taciri ,..._ P"' 
olulUDUf, bumanlar J• burada h 11111 bir •••e• • 
tecr6belenle bulmnabauş ve.. tlittbı aLperifi ,. ............ 

H.p ..... w 1 iıbeı-

iJi neticeler alnumt iken TUrk- ar ldarai buna llaher .... 
Leh htlk6metleri arumda bu tacirleri ~ (20) 

ti.-! mııbweleelnln· imza ~ .:...--: ~)"i.t 
edilmemif olmuı, bu iti suya allmmae gtm...... da~ 
........_ · teriyor ld tltla •acatmct. 

Lehli ttlccar iç defa latan- tlttin taiaLerile Ldri.v ldaııe
bula gelip gifmit. Fakat hiç linin •h ıılleti bir foınalle 

bağlanmrya muhtaçtır. lnlaiaar, 
bir utX• çıkPMmıfbr • Ba bligUnkO devlet aiateminde 
mrada V81'fovaya riden M. fiU oldupna gere ya bu 
Venizeloı Leh latık6metine tliccar it ..ı. ... daa çekilmeli. 
m&Wm miktarda tatün Atmı- yahut ta dayanamıyacaklan re
J& • a2Hu o1....-.. lıabet karşısında kalmamalidır. 

Evkafta 1 Un kapanında 
Daha Kimler Açıkta Birisi Denize Abldı Ve 

K aldı? Buhmamaclı 

latanbul Evimi Mldlrllii&
ae tehlii edilen yeni kadro
J• nazaran lljvedilen dini m&
asaels Midlıtllil •~ 
nnclaa 10 kiti ile henher te-

Unkapanında araba tamir
cisi Hamdi Efeadi dlin 6ğle
dea aoua Unkepanı kaprld
aün 1 inci dubumdan keadiai 
deaize abaıf fakat eaedi 
buluDlllDamtşbr. 

feriaclm .... Bersa-h Ra-
Pt Efendi~ -
de yıbmnakta ._ J1bmae 
bhediji içia .,.,,, qtur. 

Rapt Efwli clmid• 
.-..ı pbnl-. ...... ,.... .. , ... 

Yunanistudaki Eftaf 
Yunanistanda kalan Evkaf 

mfttevellileri gerek muhacir o
larak gelmnler Ye gerek oza-
mudan beri l.tauutda ot.
mut bulunsunlar bunlara twk 
ettikleri Eftafm pluiyeti 
w.iyesi namına eml& 
burada wrilecela lir. 

Yalnız bunlann 28 Hul
raa tarilliPe kadar falfiye ta
lepnamesi yapsalr teffiz ko
misiyonuna müracaat etmeleri 
limmchr. 

Bu m6ddet zarfuıda -~ 
racaat ebniyelller baklarm 
kaybedeceklerdir. Lerrtlklt .....-. w Diyaet 

itleri odacalan ft kantamlan 
da açdda kalmapr. E.ld E ... 
bf .......ı...ıdan da muha
kemelerine llzum garalenlerle 
tekaatllild talehedenler de 
kaclrocla laariçte Jıalı , ••• 

Dil Encümeninde Beden Terbiyesi 

Doktorlanl Vergisi 
Doktorlana bzawç ftljl

ılindea tilrlJedeıi içiD Ankara,. .W.. ..,_ temalarma 
b .......... . 

Dil Enclmeni AwımLm Selim S.m &y, bedea ter-
Rqat Nwi B. Enctımenin biyesinde lsveç u..ıanon llt
faaliyetinia iyi oldajaau, yal- t Yile yerine başka bir ual 
aız tevsi edilmek lizmseldi- bbal edileceği haberini tek· 
tini a6ylemiftir· zip etmiştir. ---Fon HUpıer Dahiliye Veki6 

Alman hava tqkillb erki- Dahiliye Vekili Ştıkriı Kaya 
nından Fon Hilpner tehrimize Bey latanbal aeyahatini hir 
gelmiştir. mliddet için tehir etmi.ftir. 

Hulraa ti -
Giinün 

Vali Geldi 
aaşlar Ve Kadrolar 

Hakkında izahat Veriyor 
V all Muhiddin B. diln 1&bab 

Ankar•dan gelnüt ve gazetecilere 
.-&arı aeylemiftir: 

• Villyet ve BeWiye .... 
•• kadrolarında idecldiillt yolr 
tur. Belediye '" klarei ..... ;,. 
bütçeleri ta5dik edilmlttir. Unıu• 
111 Milettiı olaeap. meva,; .... 
detilclr. 

Allettin Cemli B. mes.ıe-.• 
gelince, bu zatin mefiaı olnı• 
maaı için propa~anda yaptıtı• 
hakkında bana atfedilen .ader 
lalç dotru delildir, Ciaii ... 
benden ziyade mtintehftrinnnerflt 
hakkana taaJIOk eden bir IDr 
ıeledlr. 

Kar Yağıytr 
Kan civarında Puahof kaır 

t...ında. ·- ,,at-Ja bati ...... 
-··- 1nwu1.... .. pallılr' 
giyilmittlr. 

Balya • Karaafli• 
Aybatında faaliyeti büabüdba 

tatil olunan Balya - Kuaaydlll 
madenlerinde tekrar ite l»aşlaar 
ca~ aablatıilecek kadu ~ 
lıtilaaal edilecektir. 

Mubatil Gllcl 
..... .._ Gaca lrieildetfllıd' 

Ardaana ......ıarcbr. eu,aa 
Erzuruma döneceklerdir. 

lzmirde Yaz Tatili 
Lm.irde yaz münuebetile at-' 

ı. tatili 3 aaat olmuştur. 

Devlet ŞOrası Reisliği 
De:•l•t Şüraaı rei• namzetll

tlne d .. let ıüruı tanzimat d~ 
.. reill !Jlept, ..... dairal 
MI Rıza, mülkiye daıirui reı.6 
l Hakkı Beyler aeçilmiftir. Mecllt 
eamarte•i bunlardan birini lntf
... edecektir. 

Mısır Kredi FonsiJISi 
KaMnı, 16 ( A.A) - Ybf9 

(3) faiz .. tluamiyeH U.ır .... 
foul1e tahvWerinia çeldilthı• 
kazanan nuaaualar tunlarclır: 

(1886) 1eneai tah'riDerı;:,-) 
(13'J ...... ( ... ).(1 
1ene1I tafıvfUerlnden ( '°';!!!J 
aumara ~). ( 1'11 ) 
tahvillerlnden ( 1'3,5") n...,. 
(S0,000) frank bunmlflarchr· 

Bi~etçilerirniz 
Ardılıan, 16 (A.A) - M~~ 

pei biıildetçileri .. ıaat ıo.
te Ardılıma m•vaıalat etttı-
8 ıikletçller Kars - Arcfıfj~ ~ 
aında - Ye nua _,...,_.J"' 

•--- t• • ... ... Jlıi•V, w Ye ıpı O 
rapaen katederek prorramlar.
lkmal etm1tJerdir. Yann dlll• 
yorlar. 

lzmirde Gazi Heykefi 
1zmir • 16 (A.A) - lzmirde bi

rinci kordonda rek:zedi1mek osr 
re M. Kanonika tarafından flr' 
mada yapılmakta olan Gazi ~ 
nia h~eliai tetkik içia tefe , 
eden heyet cumartesi günil lt.I 
yaya ridecsldir. 

Son Posta'nm Resimli Hile.iyesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yeni Dil 

,, 

--. .... _~~~~--------~~~--..;;;:;~;;.."91!!~..... ~------~----------...... ~----~--· 
1: CeW Sabir 8. - Han Bey, fU adamı 1 1: HU. a - Dur, Sabir Be,, tlJle 1 a: Celil &.bir B.- HMa Bey, iç itleri 1 4, Hum B. - Aman •• Bana bir ~ 

a&'Gyor maaan? Gakçek ı&ibalba konak evi plana ıel de lmlaiuna llJle, aala1amıyoram, koca hat çeYirıenl devlet obquçuna yerle- -.. Limon.. Bayılıyorum. (Şu..k diye barflt• 
.... ,.... ,..... olcla, blajuD ......... .... .... ... .,.. ..... ..tunıplacb. 



Hergiin 
Fikirlerimize 
isim 

ı ı--S-o_n_R_o_s_ta_n_ın_R_e;i_m_l_i_M_a_k_a_l-es_i ____ -tc ______ B-ag_"'_la_r_•~I 
Sözün Kısası 
Tiirk 
Demokrasisinin 
Düşmanı Koyalım! 

..., M. ZEKERiYA 
Geçen ıün bir hükumet 

"uharririnin Faşizm hakkında 
)lzdığı yazılardan bazı parça
llr naklederek çıkardığı hü
~nıleri kaydetmiftim. Bu hü
qm}eri de şu suretle hulAsa 
tbniştim : " Asırların çllriimüş 
"'efhumlannı bıral(alım, realite 
le karşılaıalım ve bir Faşist 
ldue tesis edelim. " 

• Bu hnkümet muharriri yine 
'-ikamet gazetesinde cevap 
'°eriyor. Fikrini yanlıt anlada
iınıı ispat için yine F qizm 
'-kkında yazdığı yaulardan 
bazı parçalar naklediyor. 

Bunlardan biri şudur: 
"Faşizm bir inkıllp mı? Ha

)lr.. Bir irtica mıdır? Hayır ... 
F-.izm yalnız ltalyanbta mah•u 
~ ftalyanın tartlanna uygun bir 
•iatemdir. Bu sistem, Garp de
lbokraaiai mümeHillerinin, yeni 
hareketlere karşı, son tutunuı 
tecrübe:Ji telakki olunabilir. " 

Bu ki'tçücilk parçada iki 
bftyük hata var: Evveli faşizm 
l>ir irticadır. Saniyen bu si.
tem garp demokrasisi mDmea
aillerinin değil, ıarp burjuva
aİsinin, yeni hareketl~re kup 
lon tutunuş tecrilbesidir. 

Haamafih mtinakaşa etmi
)'elim. Ma~emki fqizmin bu 

lbemlekete yarqmadıjuıda hem
fikiriz, fazla konutmıya lllzum 
toktur. Geçelim. 

• Demokrui buhran içindedir. 
Faşizm, bizim için değildir. 
O halde biz nasıl 'bir devlet 
Iİatemi kuracaj'IZ? 

Hükümet muharriri ıu ce
tabı veriyor: 

"Biz Şukı bırakırken Yarmak 
S.tediğimiz Garp detlflyor. Biz 
tarbın sat de)'il, •ol kolundan 
tutarak yürümeliyiz, 

"Biz yeni zamanların mllletlnl 
•e devletini yapnuya çalıtmakta· 
Yız. Bu, Tanzimat maymunluj'u 
l?e değil, yaratıcı ilim kafası ile 
lllümkün olabilir. Yeni cemiyet• 
lerimizin temellerini kurarkea, 
.. ki bir cemiyeti ~naek olarak 
-1mak detil, yaf•yan, ytlrilyen, 
teneffüa eden hakikatlerin peıln
den gideceğiz." 

Afi, bugünkü Garp burju
"&ziainin içtimai nizamına 
beğenmiyoruz. Fqizm gibi 
.. ğ koldan da gitmiyeceğiz. 
Garbın sol kolundan tutup 
)ilrüyeceiiz. 

Htıkumet muharriri yazdı
iını biliyorsa, bu sol kolan 
ianıi tam manaaile komftnizim, 
Jarım manasile sosyalizimdir. 
O halde hükumet muharriri 
" sol koldan yürüyeceğiz. Yeni 
~miyetimizin temellerini kurar
"en eski bir cemiyeti 6mek 
olaı ak almak değil, yaşıyan, 
rilrüyen, teneffüs eden baki
lcatıerin peşinden gideceğiz. " 
Dedigi zaman bunu mu murat 
ediyor? 

Fikirleri ortaya atan zat, 
lialk Fırkasına mensuptur. 
~ yazıları da Halk Fırkası 
lıtıkümetinin gazetesinde yaz-
~tadu. Halk Firkuııun 
biıce timdiye kadar mildaffaa 
ettiği devlet ve cemiyet mtemi 
cleaiokrasidir. Demokrui bW,. 
~ içinde in ve bu liatemin 
qbuliinde mahzur •ana 
~11 Halk Fırkaıına meuup 
l.i.: meb'ua yine Halk Fırkasının 
lazeteainde yazamaz. 

Keneli fırkasının prenalple-
tİlıi reddeden bir yazıyı ya• 
tllbilmek için evveli fırkasm-
4-n çekilmeü liıımıelir. 
k._ .Nitekim bir F qist, Muso
~ia gazetuinde Faşizm 
~binde netriyatta buluna
"'-z. Keza bir Komllnist Pra
._da gazetuinde kapitalizmi 
ibtıdafaa edemez. 

Demokruiyi, T 9fkillb EA· 

.. 
Halk F ırkasmın arada bir 

iç gıcıklayıcı " Parazit ,, ses
leri neşreden Oparlörü, geçen
lerde, Fırka nizamoamesım 
unutarak, T eşkilib Esasiye Ka-
nununu unutarak, Türk de
mokrasisi aleyhinde koskoca
man bir makale yazdı. 

1 - fnaanlar yqadıkça hayatlarındaki 
batlar çotabr. Y apnan ırünlerin habraaı, 
aile batı, çolak çocuk rabıtası, bütnn bunlar 
imanı hamle yapmaktan meneden haillerdir. 

2 - Genç adamı hayata bağlayan ra
bıta pek azdır. Onan için o ablgandır, 

mltef9bbutir, ••Y•J• Yarmak lçia herfeyl 
feda edebilir. 

S - Blyllk r•yelere lrftmell: l<la bayat ...,.. 
lanma sayd olmua luımdar. Hayabm istihkar ed--. 
N ... k Kemal blleı 

.. Viran olaaı hanede midi ayal .... 
Demlye mecbur olmyttur. 

Türk demokrasisinin bu mu
harriri, Tiirk demokrasisiDin 
bu meb'usu, Halk Fırkasının 
teais ettiği halk rejiminin açık
ça aleyhinde bulunuyordu. 
Ben buna hayret etmedim. 
Cüretin haritası, pusulası ve is-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
tikameti yoktur. Bugtın bizi 
tenkide yeltenen o diret, yarın 
kendi fırkasına karşı da pha 
kalkabilir; nitekim taŞkm bir 
ideoloji kisvesine bUrllnerek 

KERESTE iŞi 
Bu işte De Yine Bir 
Kurnazlık Yapıldığı 

Anlaşıhyor 

Ankara, 17 (H.M.) - lzmlr 
muhabirimizin (SON POSTA) 
da çıkan bir telgrafından son
ra matbuata intikal eden 
Glmrftksl\z kutuluk keresteler 
meselesi Halk Fırkası Meclia 
Gurupunda din mevzuu baba 
oldu. 

Kastamonu meb'uıu Hasan 
Fehmi B. bu hususta bir tak· 
rir vermişti. Memleketimizde 
kereste sanayii ilerilediği hal
de hariçten ,nmrükıllz kereste 
ıetirtmiye niçin lüzum görill· 
düğiinft soruyordu. 

İkbsat Vekili bu takrire 
verdiği cevapta, bu sene on 
bin metro miklp için ruhsat 
verileiği halde geçen sene bir 
kanun maddesinden istifade ile 
her nasılsa fazla ithalit yapıl
dığına, fakat iatihllk kontrol 
edilerek bu kereatelerin batka 
inşaatta kullanıldaj1 takdirde 
gllmrük alınacağını saylemiştir. 

Bu tedbir muvahk olmakla 
beraber burada bir sual Yarit 
oluyor: 

B6yle, kanunların ince ta
raflannı bulup hemen menfa
atlerine uygun olarak tefsir 
attirenler kimlerdir ? Vekil B. 
bunu da a6ylese idi istikbal 
için hatırda tutulabilecek iyi 
bir ders vermif olurdu. 

Futbol Temasları 
Yunanlılar Kuvvetli Bir 
Takım Gönderecekler 

Müsakkafaftan 
.. .. 

Miktar Verği 

Nasıl Ve Ne .. 
Alınacak? •• 

Ankara, 17 (Hususi) - M6sakkafat vergi liyihuımn IOD 

ıekli tudur: 
Her bina, Ttırklyede vergiye iabidir. Miiatesnalar devlete 

ve mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen tqekk.üllere ait 
olup irat getirmiyenlerdir. 

2 - Sefaret ve konaolosluk binalan, 
3 - ibadethaneler ve mn,temilib, 
4 - Meccani hB!Jtane, sanatoryum, hamamlar, itamhane, 

darlllacezeler, 
5 - Menafii umumiyeye hadim cemiyetler ( kazanç gayesi 

olmıyarak ) , 
6 - Zilrraın anbar ve depJ>lan, ıamanlık, ahır, arabalık 

ve saire, kurutma ve bekçi Qaa~alleri. 
7 - Sahipleri oturup senevi iradı (25) liradan aşağı olan 

evler. Iradı altmış liraya kadar olanların (25) lirası vergiden 
muaftır. Bu binalar taaddüt ederse istisna keyfiyeti bir binaya 
ait olur. Umumi sergiler, fe!l'ket musabinl için yapılan mu

vakkat barakalar da vergiden maaftır. 
Bu kanundan sonra yapılacak binalar mali seneden itibaren 

üç sene vergi vermezler. Bina ~hacire aitse muafiyet müddeti 
bef, aşaire ait ise (10) senedir. Verginin nisbeti, safi iradınının 
yüzde on ikisidir. Bu vergi tahrir usulile ve irat üzerine müessestir 

Bir binanı iradınm tahmin için kafi vesika bulunamazsa 
hakiki kıymeti takdir edilir ve yüzde onu vergi olarak alınır. 

Doktorlar Heyeti{ Yevmiyeler 
Ankaraya Giden Vekiller Heyeti Ücretleri 

Heyet Geldi T es bit Etti 

ENCÜMEN REİSİ 
Yeni Bütçenin Tetkik 

Safhaları Etrafında 
izahat Veriyor 

Ankara, 17 (Hususi) - Bnt
çe encllmeni reisi Hasan F eh
mi B. blltçe tetkikab, tasar
ruf meaeleainin son şekilleri 
hakkında fU izahab vermiştir: 

"- Biltçe Encümeni bir ta-
raftan varidat kanunlannı tet
kik ediyor, diğer taraftan da 
masraf ve varidat cetvellerini 
hazırlıyor. 

Senenin huauıiyeti ve umu
mi dünya buhranının Türkiye
ye yüklettiği vaziyet göz öniln· 
de bulundurularak sene orta
sında açık vermiyecek mllte
vazin bir bDtçe yapmak liizu
muna kaniiz. 

Bu sebepledir ki geçen sene 
230 milyonu bulan masraf 
bütçesine mukabil 931 bilçesi 
182 milyon üzerinden tertip 
ediliyor. Aradakı farkın tenzili 
meselesinde hnk6metle endl
men müttefiktir. 

Tekaüt maaşlarından tenzillt 
düşünülmemistir. Esasen Encil
men buna mütemayil değil 1ir. 

Varidat kanunlart üzerinde 
yapılan tadilit iki maksadı 
istihdaf etmektedir. 

Evveli: Tarh ve tevzi usul
lerinin ıslihı ve vergi sahiple
rine daha emin bir itiraz hak· 
kı tanıyarak adalete uymak, 
ayrıca ikbsadi vaziyete göre 

Doktorlann kazanç vergisi istisnaları düşünmek. 
hakkındaki temennilerini bil· Ankara, 16 (Hususi) - En ikinci maksat ta vergi nis-
kümete bildirmek üzere An- büyük devlet memurları da betleri üzerinde muvafık gö-

rülen tenzilitı yapmak. 
karaya: giden doktor Ihsan dahil olmak lizere hariciye Bu maksatlarla yapılan tet-
Arif, Fahrettin Kerim ve Bahri murahhası olarak gidecek bir, kikat neticesinde (182) milyon 
ismet Beylerden mürekkep iki, tıç numaralı barem liralık bir varidat tahmin edil-

bunu yapmlf bulunuyor. 
Bu muharrire &öre demok-

rasi, modası geçmiş ve bugiin
kn cemiyetleri tatmin etmiyen 
bir rejimdir. Kendisi yeni bir 
makalesinde F qizme taraftar 
clmadığıru da yazıyor ve 10lu 
mtıdaf aa e~yor. ..Sol,, denilen 
şey, Sosyalizmin mutedil veya 
mtıfrit derecelerini ifade eder, 
Komllnizmde nihayet bulur. 

M. Zekeriya da yeni bir 
makale yazda ve bu muharrire 
soruyor: 

- Demokrui lltemiyen , 
F qizm istemiyen bu muharrir 
ne iatiyor? Bize açık ı&ylesin. 

Ben M. Zekeriyaya dedim 
ki: 

- Onun ne iatedijini 
yorum ben. 

- Ne istiyor? 
- Bir viaki. 

Hakim Aleyhindeki Dava 
Solaryum pllj meselesinden 

ağar cezaya verilen ikinci hu-
kuk hAkimi Mithat ve bqkl· 
tip Macit Beylerin muhakeme
lerine devam edilmiş, mOddei
umumt bqkltibin yeddi adil 
tayininde ve bir icar ifinde 
Mithat Beyin ihmalini, bqkl· 
tibin de ilimal ve llkaydiainl 
tesltit etmif ve 230 unca mad
deye göre tecziyelerini iste
miştir. 

Avukatlar Ne Yapıyor? 
Baro inzibat Meclisi diba 

toplanarak kazanç verıiaf me
selesi için heyeti umumiyeJI 
içlimu davete karar vermİftir. 

ıhracat istatistiği 
ihracat Ofisi ihracat malla• 

nmızın bu sene istihsal edilen 
miktarlarına ait bir iatatiatik 
hazırlamlfbr. 

doktorlar heyeti bugün gelmiş· derecesine dahil memur- mişbr. Bı"r Mecmua Toplatıldı 
Atinanın ilç kuvvetli kin- , lerdir. Bir hafta sonra kanunun 

bünden mürekkep bir muhte- mllzakeresi sırasında tekrar lar yevmiye bet lngiliz, Sayım Vergı· si Bir mecmua, açık resim 
lit takımın temuzun 00 yedi- Ankaraya gideceklerdir. bunlardan mtlşavirlere (4), neşrettiği için müddeiumumi-

ainde latanbula ıeleceği haber Devlet Bankası baremin 4, 5 ve altıncı dere- Vergi Miktarları T es bit tik gazete aleyhine dava açb-
veriliyor. Daha evvel Peşte celerindekilere (3,5), yedinci- Edildi ğı gibi gazeteler de dlln polia 
ikincisi Hong•-a t•kımı da Devlet Bankası ıehrimizde vasıtasile toplatbnlmışbr. Dava 

- ~ sadece bı"r bAro a,.•cak ayrı- den( 19)ucu derecedekilere ka- t hk"katil Dtı dn cft n t 
Btikreıe - 1ecektir. Macar ta· u r- ' Ankara, 17 ( Hususi ) a 1 e r un m 1 an-
lamına 1!ı:abula celp ederek ca ıube açılmıyacakbr. dar (3) ln,ınz liruı Vf!rilecektir. Sayım, arazi, miras ve intikal tiklik meşgul olmaktadır. 
Gal~u~y-F9ernB~~ r---------------------~,v~~~ilial~~m~m~~ mrT~~n is~ti~g1 
taş muhtelitleri ile kartılq- • • • • tetkikleri bitirilmiştir. 
brmak ta dllflbıllllyor. l 7. 'ster "nanma I Maliye Encümeni sayım ver- lzmirin otomatik telefon 

liye Kanunu ile teyit eden 
Halk Fırkuı meuuplan ela 
Demokruiyi bir tarafa bara· 
kıp memlekette Soayaliat bir 
devlet Iİlteml kurmak llzam
ıeldiğini iddia edemezler. 

Onun için, açık konut•hm, 
mlltezat fikirler içinde mtıphem 
hükümlerle karii tereddtıtte 
bırakmıyahm. Fikirlerimize iaim 
koyalım. Demokrul istemiyor
ıunuz, F qizm istemiyorsunuz. 
Sol bir ıiateme taraftar g6-
rilnllyoraunua. Bu 10l liatemin 
adı nedir? ı...,ial llyler mi
liaia? 

ster ınan, l~ ı~ giai liyihaaında bir çift ko- tirketi bir istatistik neşretmif-
şum haynnı olanlardan vergi tir. Bu istatistiğe göre numara 
ahnmamuı kaydini aui istimal- ararken telefonun otomatik 
len yol açar dtlılıncesile ka- llvhasını yanhı çevitenlerln 
bul etmemif, buna mukabil -"zde ikisi erkek, trR•de dok-

Oaklldar kaymakamhtı, 
&len bayvanlann atede 
beride açıkta kalarak te
feuuh ettijini ileri ıllre
rek Karacaahmette bir 
bayvu, mezarhja yapıl· 
ma•nı teklif etti. Bu fik. 
rin eau itibarile dojru 
olduğu. kabul olundu ve 
Muhittin Bey ıeJince der-

bal tatbik edileceği ilin 
olundu. 

Ôlmlf hayvanları yaka
rak imha etmek mllmkthı 
olduğuna, ve &llllerimb 
için bile lıeQll.ı derli toplu 
bir mezarlıj1mız bulunma-
dıfma gfSre, artık hayvan• 
lara mezarhk yapmak fik· 
riniıı gülllnç olmadağına, 

l•ter inan. l•t.r inanma/ 

• f 

vıııırainin .,.;•betlerini indirrni•tiL 1 
u , ..... 

-·-.... --. san sekizi de kadındır. 
Llyihamn ıon kat'ı ıeldine 
göre mandalardan bu aene nihayet temmuz başlangıcında 
( k (125) bfttçe mllzakereai Meclis he-
l50), gelece ı;;ne ' ko- yeti umumiyeıine intikal ede-

yon ve diğer davar hayvana- cektir. 
hodan 932 senesinden itibaren Masraf bütçesine kuponlar 
ellişer, domuzdan (200) kurut için konulan ( 5 ) milyon lira 
alınacaktır. encümence ipka edilecek, an· 

Blltçe Encümeni ıelecek cak bunun tediyesi bamillerle 
hafta 931 blUçesinin masraf ınüzakerab aeticesiae bağlı 
lmmma tetkike bqhyacak ve 

1 
kalacakbr. 



j Memleket Haberleri j 
Üç Cani 
İdama Mahkum 
Oldu 

Amasya, (Hususi) - V aray 
köyünde Cafer oğlu Mehmet 
Ağa iıminde birini parasına 
tamaan 6ldlirmekle maznun 
olanların muhakemeıi bitiril
miştir. Bekir pehlivan ile KAmil 
ve ibiş ismindeki maznunlarm 
idamlanna, fakat Bekir Üe 

Kimilin yaşları geçkin oldu
ğundan cezalarının onar ıene
ye tepdiline, diğer maznunlar
dan Mustafa ile İbrahimin 
onar sene dörder ay ağır 
hapislerine, Durak ile Şükrü 
ve Mehmet Alinin beraetleri
ne karar verilmiştir. 

Bu cinayet şöyle olmuştur : 
Mehmet Ağa kansı Kerime, 

oğlu Yaşar ve Kezik ile odada 
yatarlarken bacadan dört kişi 
girmiş. 

Mehmet Agayı yere yatıra-
rak döymüı ve yaralamış, pa
rasının yerini sormuşlardır. 
Mehmet Ağa ıöylemeyince 
kerime Hanımla Y aşarı döv
miye başlamışlar. Bu sırada 
Y aşarı öldürecek ikek ı . n 
deminde bulunan Mehmet Ağa 
elile ifaret ederek oilunu kur
tarmış, kendiıi de ölmüştür. 
Katiller bu suretle ( 3 - 4 ) bin 
albn ele geçirmişlerdir. 

Mersin Valisi Bir Kaza Geçirdi 
Mersin, (Hususi) - Mersin 

valisi Faik B. ile bazı memur
lar otomobil ile Gözney deni
len mahalle giderken arabanm 
kapaklanması üzerine mühim 
bir kaza geçirmişlerdir. Fakat 
yolcuların hiçbirine esaslı bir 
arıza olmamıştır. 

Demirci Efe 
Nazilli, (Hususi) - Hüku

metin şahsiyeti maneviyesini 
tahkirden dolayı aylardanberi 
Nazillide muhakemesi yapılan 
Demirci Efe beraet etmiştir. 

Bir Hilkat Garibesi 
İzmir ( Hususi ) - Karşıya

kada Mustafa B. isminde bir 
zat bir kızla nişanlanır. Fakat 
kız ailesinin bu nişanı bozmak 
arzusunda olduğunu gören genç 
kızi kaçırır, bir hayli zaman 
beraber yaşarlar. Fakat genç 
kızın iımetinden ıüphelenen 
Mustafa B. kızı bırakır, o da 
evine gelir. it doktorlara ak
settirilir ve a-örülilr ki Hamm 
kız bakiredir. Fakat tabiatin 
bir cilvesi olarak bekiret nok
tası geridedir. Şimdi Mustafa 
B. aleyhine kız kaçırma davaaı 
açılmıştır. 

Şükrü Kaya B. 
Bartın, (Hususi) - Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Beyin bu 
ay içinde Bartın ve Zonguldağa 
geleceği haber veriliyor. 

lntepe Vapuru 
Amasra, (Hususi) - ,Liman 

dahilinde karaya düşen lntepe 
vapuru çıkanlmıştır. 

Futbolcu Vahap 
İzmir, (Huıuıi) - Y enibuce 

takımı ile Altay arasında ya
pılan maçta hakem Saim beyi 
tahkir etmesinden dolayı bir 
aene boykot cezası verilen 
Vahap beyin cezası İzmir mm
takaaınca (6) ay, (10) ilin ola· 
rak tasvip edilmiştir. 

Bergama -Dikili Maçı 
Bergama, (Hususi) - Ber

ıama Spor Klübii ile Dikili 
Spor Klübll arasında bir maç 
yapılmış, (O- 5) Bergama Spor 
Klübü galip relmittir. 

PAZAR OLA 1 HASAN B. 
Burada 
Ne 
Yenir? 

Huan B. bir gtın pahalı 
bir lokantaJ• 
glrmiıti. Liste· 
yi görünce p
tırdı. Garsonun 
kulağına usul
ca dedi ki: 

- Yahu ... 

Bende altmıt 
kuruştan fazla para yok. Bu
rada ne yenir? 

Garson ıu cevabı verdi: 
- Hasan B. burada para . 

yemr. 

Sonunda 
Ne 
Olacak? 

Bir a-nn bir kadın Huan B. 
dedi kiı 

- Ah, Ha· 
san B., benim 
yedi yqında 

bir oğlum var. 
Her huyundan 
memnunu am
ma fena bir 
idet edinmiı; 

hergiln evin 
bUtUn ıandıklanuı karııtırıyor 
ve eşyayi birer birer elden 
geçiriyor. Bu çocuk ıonunda 
ne olacak? 

Hasan B. dlltilndil, taşındı, 
kqlannı çatb, başmı kaşıdı; 

- Bunu bilmiyecek ne var? 
dedi, gümrük memuru olacak! 

Bir 
Adamın 
Kederi 

Birsi Hasan Beye dedi ki: 
- Yahu, başıma gelen fe-

laketten haberin 
var mı? 

- Yoo?. 
- Kanm öldo. 
- Vah vah .. Al-

lah rahmet eylesin .. 
Allah una ömtir 
versin... Ne yapar-
sın... Ôlümlli dün-

ya... Keder etme o kadar, 
hepimizin sonumuz bu. 

- Nasıl keder etmeyim 
Hasan B.? Tabii bir daha 
evleneceğim, yeniden bllyük 
masraflara gireceğim, keder 
etmez] olur muyum? 

Düşünceler 

- Hasan B. ne dllşllnU
yorsun? 

- Senin dtııtındllğUntt 
- pu,undtığtln ıeyi tatbi-

ka kalkarsan "yetiıinl" diye 
bağırırım. 

. ' J, . ;: • . '"'ı ... ... • ~ • • • .. ! .~· ... • ~ 

l~ _________ G_o_·~_ü_st_e_Ç_i_k_kl_er __________ I Hasan 

- Huan Bey 1 a-lSğailme bir çilek düftü, tunu çıkanversene ... 
- Etti Uç J dur ben onlan oracıkta yiyivereyim. 

PLAJA DAVET .. 

(fı 

Gel plAja gidelim, dtni§,ere dalahm, 
Sarmaş dolaş olalım, ılı 8 

dibinde kalalım, 
Miskin miskin oturmak yakışmaz bu dünyada, 
Gel şu kambur felekten güzel bir gün çalalım. 

!I 
Sevda dediğin de bak, engin deniz gibidir : 
Denize dalmak da bir, sevdaya dalmak da bir. 
Pazar Ola Hasana gel biraz tenezzül et, 
Sana yakışmıyor hiç, İl \azamet, ne kibir. 

Deniz dalgalannda yüziip dalga geçelim, 
Biraz aşk şarabile deniz suyu içelim, 
Sevda yemeklerine tuzlu su lezzet verir, 
Banyo bitince de tenha bir kumluk secelim 1 

Pa. O. Ha. B. 

Pazar 
Beyin 

Ola Hasan 
Nasihatleri 

Geçen hafta 11 Evlenme ! " 
dedim, bu hafta 11Evlenr,, 
diyorum. .. 

Evlen. Evliler iki batlı, dört 
elli, dört ayaklıdlrlar. Daha 
iyi düşünür, daha çok it görür, 
hayatın yükünü yarıya indi
rirler. 

ıt 
Bekir adam, tek ayak üs· 

tünde duran cezala mektep 
çocuklanna benzer. .. 

148eklrlık Sultanlaktırl,, der
ler. Saltanat kalktı, yapım 
cilmhuri yet 1 .. 

Y alnıı kalmak için mi be
klr kalıyorsun? V ugeç. Top· 
rak albnda nihayet yalnız 
kalacakım. .. 

Yaıtık iki bq içindir. 

Beklrsan 
beklrlan, 
evleDdir 1 

.. 
nlen. B'tU laen, 
kızlan, dullan 

.. 
"EvlWk bqa belll,, derler ; 

ama bllir mlain, ne tatla beli 1 

Bekir, ortasından kesilmiş 

bir limon gibidir: Daha çabuk 
kurur. 

• Bu kötü yol yoldaşsız ge-
çilmez. .. 

Tali seninle 0 T ek mi? Çift 
mi ? ,, Oynuyor. DUşilnme: 
"Çift!,, de, kazanırsm. .. 

Hesap bilmiyor musun ? iki, 
birden fazladır, 

* Tam eşini bulmut bir evli, 
bir daha bekArlığı hiç iıtemez. 
' .. 

.. Evli" sözünden de anla ki, 
bekirlann sarayları bile olsa, 
batını dinlendirecek bir çatı 
altı yoktur. 

* Dtlnyamn en çapkao adamı 
olsan, '1ha,, dedikçe elinin 
albnda bir kadın bulundura-
mazıın. .. 

Bre kıılar, bre dul kadm· 
lar, ılı de ıu bekArlan biraz 
tetvik etsenize 1.. 

• Bu dtınya bir haplıanedir. 
Bekir tek bqma bir h6cre
ye komnut ktırek mahkumuna 
benzer. 

l . 

Beyin 
Misafirleri 

Huan Beye bir alqam ~t 
kapı a-ece yatı
ıı misafiri gel .. 
df. Kaç kiti ? 
Tam yedi. Şa
zende Hanimla 
kocası, baldızı, 
iki çocukları 
ve iki de kay· 
nana .. 

Hasan B. bu misafirleri ga
rilnce durakladı ve aordu: 

- A... A yol... Hala Ha· 
nımla Teyze H. niçin buyur· 
madılar? 

Hasin B. 
Müşkül 
!t1evkide 

Bir vakitler Hasan Beyin 
oturduğu ma· 
hallede Abdul
lah Efendi t... 
minde bir muh
tar vardı. Ma· 
hallenin her işi
ne, en h uauıi 
itlerine bile ka

rıtırdı. Mahallede ona; "kihya 
muhtar,, derlerdi. 

Hasan B. bir gün evde 
otururken sıkışb, abdest boz
mak istiyordu. Karısına de
di ki; 

- Hanım, sıkışbm. 
- Lakırdı mı bu da? Ev-

de abdeshane yok mu? 
- Var amma, bakalım muh

tar müsaade eder mi? 

Bir 
Köseye 
Cevap 

Gayet uzun burunlu bir a
dam, ayni zamanda da köse idi. 

Hasan Be

ye geldi, de

di ki: 
- Hasan 

B., sen her· 
şeyi bilirsin .. 
Benim bıyık
larım niçin bitmiyor? 

Hasan Bey güldll r 

- Gölgede kalıyor da on
dan. 

[Güzel Gözlerde Çöpler 1 

- Hasan Bey, gözüme bir 
çöp rfrdi. çıkaramıyorum . 

- Ben o çöp kadar da 

olamadım ya . 
- Neden? 
- Okadar uğraştım, ıeoin 

rözüne giremedim. 

1 Bir Z~a Vak'ası J 
BuBirİntihar Mı 
Yoksa Bir 
Cinayet midir? 

Şirketi Hayriye Hukuk MU~ 
ıavirliği kalemi kitipleri~dedıı 
Ali Rıza 8. evinde kan içın • 
ve ölü bulundu. Ali Rıza B. 
çarşamba günü ailesini Aday• 
göndermiş, Ertesi gündenbedrl 
de komşuları- kendisini dışar a 
a-örmemişlerdir. 

HAdiıe, ancak ailesinin e'/e 
avdetinden sonra anlaşıldı. B.u 
da, hakli olarak umumi b: 
filphe uyandırdı. Ali Rıza .. • 
intihar mı etti, yoksa öldürUl" 
dil mü? 

Şimdi fikirleri hep, bu kur'" 
calıyor. 

Ali Rıza B. saray kurenasııt" 
dandır ve altmış yaşlarında~ıf• 
Zevcesi Emine H. elliliktır. 
Mükerrem H. isminde bir kıı1! 
Ankara civarında çalışan Kadrı 
B. isminde bir de oğlu vardır· 

Ali Rıza Bey (20) sell;e 
evvel Şirketi Hayriyeye gir~~ş 
uzun müddet sicil müdürlügll" 
nü yapmış, beş sene evvel de 
vazifesinden çıkarılmıştır. Bu" 
na sebep olarak İngiliz Muhip" 
ler cemiyetile alakadar göriil" 
mesidir. Bu işsizlik üç sende 
kadar devam etmiş, bu mü . " 
det zarfında biri Kınalıda dı
ğeri Nişantaıında bulunan 
iki evini Emniyet Sandığı_na 
rehin bırakarak (8) bin Jı~a 
almıştır. Bu para ile yaptığı 
borçları ödemiştir. Üç sene" 
nin sonunda Ali Rıza B. tek" 
rar tirkete intisap etmiştir. 
Fakat bu defa hukuk müşa" 

virliği katibi ve İngilizce 'le 
Fransızca müterecimi olarak. 

Kendisi için bir nevi dü" 
şüklük telakki ettiği bu bal 
müteveffayı müteessir etnıif, 
bu yüzden sinir hastalığına 
tutulmuştur. 

Birkaç gün evvel Ada ha'" 
nında kumüsyoncu Fehmi Beye 
uğramış, elli lira borcunu 'Ver"' 
mi~, rehin bıraktığı ma:ı' 
cüzdanını ve senedini isteınış, 
fak at o sırada Fehmi Beyin 
yananda olmıyacak ki alınıya 
muvaffak olamamış. 

Bu hal Ali Rıza Beyi ınil" 
teessir etmiş, son günlerde 
sinir buhranlan artmış, oiha'" 
yet zevcesi, birlikte Aday~ 
gitmeyi teklif etmiş, faka 
Ali Rıza Bey : 

- Siz gidin, demiş, ben d• 
yarın gelirim. Bu muhavere 
çarşamba günü olmuştur. 

1 Bu suretle zevcesile kııın 
Kınahya göndermiı, ertesi gl!JJ 
arkalarmdan kendisi de ~itın~~ 
bir gece kalmış,cumartesı te .. 
rar döneceğini söyliyerek aY .. 
rılmış, fakat aradan iki gün geÇ 
tiği halde celmediği göriililllce 
ailesi meraka düşmüş, paı3~ 
gtinli akşam üzeri NişantaŞ.Aİt 
daki evlerine gitmişler. r 
kattaki kiracılarına sorınuŞ~ıi 
Cuma glinü birkaç defa ,., 

1 Rıza Beyin eve girip çıktıS'111 

öğrenmişlerdir. r 
Kadınlar üst kata çıkmıf~i 

BUtUn odalara bakmışlaN'ba .. 
Rıza Beyi bulamamışlar. ı e'" 
yet yatak odasını gözd~n 1a~ 
çirmek akıllarına gelmış.Ç"P'" 
kat odaya girememişler. far· 
kn kapıyı kilitli bu}oıuŞ 1, Aralıktan bakmışlar. E"":ı .. 
fena bir koku burunların~ g 

8
,. 

miş, sonra Ali Rıza Beyı~ ı:ri .. 
taktan sarkan bacağı göı laf· 
ne ilişmiş. Feryada başlanıl~İf• 

Zabıta ve doktorlar .ge i tit· 
ceset Morga nakledılrnklut· 
Cesette yara, bere yo Jmif 
Ağzından, burnundan ge ta'" 
kan vardır. Bu da ~~ip bafe." 
lığından ileri gelebılırnılş. tıt· 
kat kat'i teşhis konaro3_?11ş bit 
Ali Rıza Bey, bıraktıgı JrJJB .. 
mektupta kimseye borc~ 0 

00cıı 
dığını, cUzdanmın kunıüJ!ğoıııJ 
F ehml Beyde . b~Jun tasa"" 
bildlriyona da ıntıhar 
vurundan bahsetmiyor. 



azıran 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Oluyor? il Kadın Ve Kalp İşleri 
Mıs!r Milliyetperverleri Halkı c· "'N c · ı· 

1 
Sandarcı lardan Alman 

kuruşlar 
Efendim. 

U "' G T ·k Ed· I ınsı amus emıye ın 
mumı reve eşvı . ıyor ar- S . · G ·· D " · · 

Geçen gün Galata Yağkapanı 
l•keleainden pir aandala binerel.: 
~llrtıya geçmekte iken öilnmna:e 
bir aandal çıkb. içinde bir ıan· 
d•lca ve bir de orta boylu fitman 
~~ zat vardı. Benim bindijina 
•andalcıya hitaben: 

lngilterede Vaziyet Buhranlıdır evıyesıne ore ~gışır 
· Garip Bir Vak'a B L U Z 

" - Bef kurut ver. " dedi. 
Slndalcı ufak paraaı olmadıtını 

Şimal Kutbunda Facia 
BugOn Son Posta'da garip 

gir vak'a okuyacaksımz. G~n
cin biri bir kızla aeviıiyor. 
lki taraf birbirinden memnun 

Müsabakası 
~e iakeleye avdette •ereceğini 
-OyJedl ise de bu zat sandalın 
ileriye gitmesine mani oluyordu. 
°Nihayet sandalcı bir lira vererek 

olduğu için evlenmek istiyor- Kadın Karilerimiz Ara
lar. Fakat kızın ailesi muvafa-

bozdurmıya ve bu zatın istediği 
beş kuruşu vermiye mecbur 
l>ldu. 

Bu ıandalcı yolcu olan bizlere 
~ll zattan dert yanıyordu. lıke4 
eya çıktık; merakımı mucip 
Oldu; ıandalcıya gidere~: 

" - Verdiğin ne parasıdır 
diye sordum ve öğrendim ki bu 
tat aandalcı ve kayıkçılarm kıilı-
l'a11 imiş. Aynı zamanda cemiyette 
,.. bulunup maaş ta almaktadır. 
Üstelik kahyalık parası namı 
•ltında iskeleye mukayyet aandal
iılrdan yevmiye be9er kuruş top-
llıaktadır. iskeleye mukayyet (170) 
•andal olduğuna nazaran ründe 
( 850 ) kuruş a-ibl çok bir para 
'1ınaktadır. 

Bu iddiamı lapata hazırım. 
~ct.ıançları gilnde azami 40 ku
tuşu reçmiyen ve mallarile can
lıtriJe uğra9an bu biçarelere 
1•zık değil mi? 

Karilerlnh:den 
Yunus Nadi 

Cevaplarımız 

Ankara Anafartalar H. Tahain 
heye: 

Şimal kutbunda bazl11r ne garip ıttkiller alıgorlar 

Geçende ŞJmal kutbuna giden 
Courtauld laminde bir lngilb: kişifi 
orada kar fırhnaaına tutulmuş, 
yollar keailmiş ve buzlar arasında 

kalmııtı. Courtauld buzdan bir 
kulü.be yaparak içine iltica etmif, 

yalnız tepeıine bir lngiliz hayratı 
dikmiş, nefe1 alabilmek için de 

kat etmiyor. Genç aşkına mu
kavemet edemiyor, kızı kaçın-:, 
yor. Evine götürüyor ve bir 
emrivaki yaparak kızla evlen
miye karar veriyor. 

Fakat on, on beş gün kadar 
kızı yanın da tuttuktan sonra 
bakire olmadığına hükmediyor 
ve alıp babasına iade ediyor. 

Aile müteessir, gencin aley· 
hinde dava ikamesine karar 
veriyor. Kızı doktora götürüp 
muayene ettiriyorlar. Fakat 
garip bir hadise ile karşılaşı
yorlar: Kız bakire. Evlenme 
vadi ile bikir izalesi bir cü
rüm ise de ortada izale edil
miş birşey olmadığına göre 
kanunen gencin bu kızla evlen
miye mecbur tutulmasına im
kan görülmiyor. 

Bu vak'ayı Ali Vefa ismin
de bir kariime cevap olarak 
naklediyorum, Bu kari, bana 
ıoruyor: 

0 Madam ki namuı telA.kkisi 
cemiyete göre değişiyor ve 
madam ki bekaretin namusla 
alakası ylmadığı söyleniyor, 
o halde şu namus kelimesinin 

Fotoğrafınızın •ırada oldutuna 
hiç tüphe etmeyiniz. Fakat arzu 
tttiğiniz takdirde bir fotoğraf 
daha gönderiniz efendim. 

uxun bir boru geçirmi,ti. Altı ay 

bu kulübede mahpus kaldı. Altı aJ 

ıonra f ngUiz tayyareleri kutba 

giderek onu uzun müddet aradılar 

ve nihayet bayraA-ı görerek yere 

indiler. Courtauldu kulübesinde .ağ 

• hududunu tayin ve tahdit eder 

1 
misiniz? ., 

* L ldu~r~ 
Bu resim onun kulübedeki ha-Vitanşehirden mektup rande-

teıı muallim kariimize : lngill:ı kdşi/ini bulan taggar11 gere indiği zaman yatını ırcısteriyor. 

Sivaa mıntakası Maarif l!min
liğinden aldığımız cevapta tahki
kat yapbrıldıtı, bildirdiğiniz şey· 
lerin varit olmadığı beyan edil
llıektedir. İddianızı delillerile bil
dirirseniz sütunumuza aynen ya
~•rız efendim. 

Mısırda !Batan 1/ngilterede 
Umumi Grev Mi Vapur Faciası Mühim Bir De-

* Kif zade Yusuf izzet Beye: 
Makaleniz ilmi mahiyettedir. 

liıfzediyoruz. Münasip bir zaman
da kıymetli tetkikinizden iıtifade 
'deceğiz efendim. 

* Unkapanında Nuri Beye: 
Aradan çok zaman geçme• 

diğ:ne göre paranızı muhafaz~ 
'derek tekrar bir mektebe girip 
tahsile devam etmeniz daha 
~\l\rafıktır. 
,.,, .... ~.' ....................... 1. P9,.....;ı. 1 1 1 l!f-=n 
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Tefrikamız: No 5 

Kahire, t 5 ( A.A ) - Mil
liyetperverlerin çıkardıiı " Mı-
sır 11 gazetesi hilkiımet tara
fından tatil olunmuştur. Bina· 
enaleyh milliyetperver fırkanın 
şimdi bir tek gazetesi kal-
mıştır. Liberallerin hiçbir gaze
tesi yoktur. 

Kahire, 15 ( A.A ) - Ma
liye müsteşarı yakanda lngilte-
reye giderek 11 Lancashire ,, 
deki menımcat menabiini tet· 
kik edecektir. 

Milliyetperver ve liberaller-
den milrekkep muhalefet blo
ku Menufia vilayetinde mlica-
dele yapmaktan vazgeçmiştir. 
Milliyetperverler dün akşamki 
içtimalarında bir karar sureti 
kabul etmişlerdir. Bu karar 
ıuretinde " Hlikumetin parla
mentosunu 11 protesto ıçın 
bütün ticaret ve serbeıt mes
lek erbabının grev ilin etmeıl 
talep olunmaktadır. 

KIRMIZI FENERli EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

[FranaJzc& aahuıo 200,000 ancl tah'ırı..ı ıın tercüme edJlmlttlr.) 

~ Suzaı,: .ı· mi yedi yaşında. I uzun, Üzu . Başından sonra 
~r işe elverişli hizmetçi, iki upuzun bacak. Dört 

hırnuşacık bir kız. Erkekleri ı ayağını kaybetmiş bir örilmcek. 
'~\tıniyor. Güzel bir dul kadı- Bütün sıskalar gibi mahcup. 
~ııı yanında oda hizmetiçiliğine Ebediyen istismar edilmiye 
~il abyor. mahkum dişi. Hiçbir hırsı yok. 

luiz: Saçları zeytinyağı Bu da muvaffak olamaz. 
;~ilginde. Gözleri albü~li ~o~:. Gözl~r~ b~ ka~mak ta-
,r·ar renginde. inek kuyrugu bagı ıçmde ıkı erık gıbi. Ha

tlbi burun. Herşeyi tenkit reketli bir deri ve çılgın bir 
~d· 

1 
ıYor. Hayatta muvaffak burun. Herşeye muvaffak 

11 
lllllaz. olacak. Hatta "Komedi Fran-

tU·lren: Esmer, zayıf, ve fren- ıez., e ortak bile. Belki Fran· 
'· Misisipi nehri fibi uzun, ıanıo yük1ek tahaiyetlerindo11 

Tafsilatı niz Tecrübesi 
· DUn yazdığımız vapur facl· 1 

sının tafsilatı : Londra, 15 ( A. A ) 
Saint - Nazaire, 15 (A.A)- ,'Gazeteler, bir zırhlınm tayyare 

Saint - Philbert faciasına şahit ile bombardıman tecrübelerine 
olan Saint - Gildas bumundaki bahriye ve hava mütebaasıs
fenerin bekçisi hidiseyi ıu lannm büytlk bir ehemmiyet 
suretle anlatmaktadır: atfettiklerini yazmaktadır. Bu-

Vapur kayalık ( Saint Gil- tecrübeler hafi cereyan ede
das ) burnunu dönmUf, müş- cektir. Bu tecrübeler ( Cen
kiilAtla ilerileyordu. Vapur turion ) zırhlısı iizerinde ya· 
(10) metre derinliğinde ve sık pılacaktır. Mezkür zırhlı mü
sık dalga çağlamalarının vuku-
bulduğu yere gelmişti. rettebataız olarak uzaktan tel-

Y olcuların büyük bir kısmı sizle sevk ve idare olunacaktır. 
rüzgardan sakınmak için va- lngilterede Va~iyet 
purun bir tarafına dolmuşlardı. Londra, 15(A.A) _ Vaziyet 
Vapur bir dalganın arasında 
kayboldu. Facia oka dar sUratli vuzuhsuz ve endişe verici bir hal-
oldu ki gözlerime inanamadım. dedir. M. Mac Donald, Snowde 
Dilrbünle etrafı aradım, ilkin bu sabah liberal rüesa ile görmtiş
vapuru bulamadım. Vapur bir- lerdir. Meclis kulvarlarında hlikü
kaç saniye zarfmda tamamen metin mağlubiyeti tahmin edilmi
batmıştı. Derhal civar posta· yorsa da vaziyet vahim olmakta 
larına haber verdim. Ölenlerin herde vamdır. Ne liberaller ne 
miktarı(380)kişi tahmin olunuyor. de hükö.met liberallerin emlik 

birile evlenecek. Henüz pek 
genç. Vaktı var. 

Mari: İlk bakışta şöyle bir 
şey. ikinci bakııta da bir tey
ler. Bir kedinin Mliselleı yli
zünde parlıyan gözler. 

İrenle beraber kaldırımda 
dolaşbklar. zaman, daha çir 
kin olduğu halde Mariyi ter· 
cih ediyorlar. 

Bu kızlar arasmda nıçın 

daima ayni tiptekiler Frengiye 
yakalanırlar? 

Bu kızlar için çiçek haata
bğına yakalanmak taliin bir 
ihanetidir. 

Bunların bbb1 fikirleri daima 
fantezile karıtır. Frengiye dair 
öyle orijinal fikirleri var ki, 
bizim Tıp F akülteal efendile-. 
rini hayrete d61Urtır. 

Ermin bana dedi ki: 
- Durunuz, sizin sağ yana

ğmızdaki siyah ben irsi bir 
frengi iıaretidir. 

On çift göz yanağımdaki 
l>eni muayene etti. Ben itiraz 
ettim: 

- Fakat bu ben tabii de· 
ğil, ıun'i 1 Ben her sabah 
bunu "Rimel,, le kendim ya
parım. 

- All, Ali, ili... T elit 
etmeyin ... Hem Frengiye dair 
6yle mi.inaaebetsiz şeyler söy
lerler ki... Hasta bir kız yüz
lerce adamı aşılarşmış... Ma
aal... Eğer kanamz daha kuv
Yetli ise frengi almasınız. 

Bu tıbbi nazariyeler, ıaerma-
yeler için pek tehlikeli şeyler. 
Bu kıdarClan bir ıürll kiğıt 

Bu gence yokardaki vak'a 
cevap veriyor. Bu kızın be
kireti bozulmamıştır. Fakat 
bugünkü telakkimize nazaran 
bu kıza namuıalu nazarile ba
kar mısınız? Bu kız, tabiatin 
bir mevhibe.si olarak, bikri 
daim denilen meziyeti haiz. 
Kiminle düşüp kalkarsa 
kalksan, onun için bekaretin 
bozulması tehlikesi yoktur. 
Böyle · olmasına rağmen bu 
kıza namuslu diyebilir miyiz? 

Demek ki namusun bekaret 
perdesile alakası yoktur. 

Cinai namus, kızın cinsiyet 
lo:ı:lağını bir intifa vasıtası 
yapmasını meneder. Yoksa ta
biatin hilkmlinU icradan me
nedemez. 

En doğrusu, namus telakkisi 
cemiyetin bulunduğu seviyeye 
göre değişir. iptidai aşiretlerde 
namus telakkisi başke, medeni 
bir cemiyette namus telakkisi 
başkadır. Bir Alman, bir İn
giliz, bir Amerikan kızı erkek 
doıtlarile yaşadığı için namus
suz telakki edilmez. 

Hanımtegze 

vergiıi kanununun icrasını ta
lep ettikleri tadilAt hakkında 
noktai nazarlarını terketmek 
istemedikleri için çok mühim bir 

siyasi buhran teressüm etmektedir 

hüviyet varakası, polis raporu 
şu bu istiyecekleri yerde, on
lara sağlam bir cinsi terbiye 
verilıe daha iyi olmaz mı? . 

Suzannın tıbbi nazariyeleri 
ise daha acaip ıeyler. Diyor ki: 

- Zührevi hastalıklarla fren
iiyi birbirine karııtarmamalı. 

-? 
- Frengi bir takımlarında 

mevzıi yaralardır. Bu hastalık 
hususi bazı azaya hüclim eder. 
Zührevi hastalıklar daha ber
battır. BütUn kan zehirlenir. 
İnsan zllhrevi bir hastalığa 
yakalanırsa iyi olmaz, ölür. 

lre... t • n of. Onda sıskaların 
ve serm .. ve erin tevekkillü var: 

- lns~n frengilidir, yahut 1 

değildir. Değilse ergeç yaka- , 
lanar. Freniiye yakalanmamanın 

sında Bir Bluz Müsa
bakası Açıyoruz. 

Şapka mUsabakamızm karf .. 
lerimiz arasında uyandırdığı 
büyilk alaka, bizi bu tarz mü .. 
sabakalara devama sevketti. 

Gazetemiz şimdi de yeni bir 
blftz müsabakası tertibine ka-
rar verdi. 

Bir iki güne kadar mUsa
bakamıza başlıyoruz. 

Bu müsabakamız da, tıpkı 
şapka müsabakası gibidir. 

Bir iki güne kadar hergllıı 
bir bluz resmi neşrine başh
yacağız. Karilerimiz bu bliiz
lardan en ziyade beğendikleri 

Uç tanesine rey vererek bize 
reylerini bildireceklerdir. En 
çok rey kazanan Uç bliiza rey 
veren karilerimiz arasında 
kura çekeceğiz ve üç kişiye 
birer bluz hediye edeceğiz. 

Bu bluzlar Greta müesse
sesi tarafından dikilecek ve 
bütün masrafı gazetemize ait 
olacaktır. 

Şapka müsabakamızda taş• 

ra karilerimize hiçbir şapka 

isabet etmemesi, kuponları 
göndermek için tayin edilen 
müddetin azlığından dolayıdır. 

Taşra karilerimizin kuponlan 
ekseriyetle müsabaka müddeti 
bittikten sonra gelmiştir. 

Blftz müsabakamızda bu 
noksanı tamir edeceğiz ve ku
pon gönderme müddetini uza
tacağız. 

Bedava bluz istiyen karile
rimiz bu müsabakaya mutlaka 
iştirak etmelidirler. 

DÖRDÜNCÜ 

ATRON KUPONU 

No.6 
Ga:ıetemi:r.de gelecek perıembe 

gilnii çıkacak Patronu bedava al
mak iıtlyoraaoı:ı, bu kuponu keıip 
ıaklayınu: v• perşembeye kadar 
çıkacak kupol\ları toplayınız. Pat~ 

ronlanmızdan pek memnun ola
cakaınız. 

Patronlar netredildikleri gün· 
den itibaren lıtanbul karilerimiz 
bir hafta, tatra karllcrimlz on 
gün içinde kuponlarını rönder
melidirler. Bu mliddet geçtikten 
aonra kuponlar kabul edilmez. 

en iyi çaresi ona evvelce yaka
lanmış olmaktır. 

Erminin fikrini soruyorlar. 
O Adeta hepisinin başı. 

Ermin itiraf ediyor: 
- Vallahi, ben, hiçbir teh

likeye maruz değilim. Eğer bir 
erkekten şüphe edersem oua 
" sağma ,, yaparım. 

- Sağma mı? 
Ermin bazı işaretlerle tarif 

ediyor. Ben burada onun ta
riflerini tekrar edemem. Merak 
eden kadın okuyucularım biz
zat Ermine ıorsunlar. 

Lor, Erminin sözlerine ehem .. 
miyet vermiyor. f-' ' so-
ruyor: 

- Sen suda nasıl aşk ya• 
pıldığını bilir misin? 

(Arkaıı var) 



Gönderiniz ı 1 Resminizi 
* * *. 

Bize 

Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
• • 

Her Rör Kızgındı. Genç Iran Memuru Israr Bülent haydar beg: 
Ye sevimlidir. 
Y qına rağmen 
sözlerinde fiil 

Zeki M. Ali bey: Girgin ~· 
, mü teşebbiı tif· 
Muhit ve JIJd"' 

ilatabını idaf8 
etmesini bilir· 
Meclis kutuP 

Edince Suratına Bir Sille Aşketti. ve hareketle· 
rinde zabıt ve 
rabıt vardır. 
Her feyi anla

mak ve 6ğren
mek ister, tet
kika ve teces-

YAZAN: M. KAZIM 

-7-

- - --;: -··· 1 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TBŞKILATI 
- Yazan: Makenzie -

O, kendi noktai nazarından 
fevkalade ihtiyatklr hareket 
ederek kendi.sini Adalar denizi 
filosu Viı amiralinin emrine 
aidırmıştı. 

Binaenalyh maatın• baıı ti
yatro revlllerine de tahsisat 
veriyordu. Bu revftlerden bıw
ları cidden eğlenceli idi. 1916 
da vaz'ı ıalıne edilen biriıl 
bilhassa ıayanı dikkattL Çnn
kD bwıda beni lngiliz enteli-
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censi reisi olarak karikatürize 
etmİf tİ. Sahneye yanında her 
birisinin boynunda birer davul 
asılı sekiz casusla, Skoç kıya
fetinde, gillllnç bir adam çıkı
yor ve karanlıkta gördtıklerl 
gizli işler hakkında bir ıarkt 
aöylllyordu. Bu ıarkının naka· 
rab da: "Şeşşşş! hak mllthif 
adam ıörtındtl ,, diye bq
hyordu. 

Her tfff de, ıöılerinin biri 

yorgun düşerek şuraya uzanmıt 
zavallılardı. Fakat belki de 
bizim gibi bir kafilenin yak
laştığım haber vermek maksa
dile eşkiya tarafından konul
muş gözcülerdi. 

Her ne olursa olsun adam
ların yanından kendilerini 
uyandırmadan sessizce geçip 
gittik. 

(Mabadr yarina) 

silse mütema-
yildir. 

Yruıı/ Beg 
~ 

Girgindlr. Tok 
gözlüce hare
ket eder. Mi
safirlerine ik
ram etmekten 

• Ye meclis ku-• 
rup neşeli va-
kit geçirmek
ten haz duyar. 
Parayı sarfa 
mütemayild i r . 
Kuvvei iknal

yesi vardır. Munatabına itimat 
ve emniyet telkin etmesini ve 
kendini sevdirmesini bilir. 

, (Fotoğraf tahlillerinin tali ve 

I istikbalden haber vermekle ala
kası yoktur Efendim.) 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz 
Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 

ZAM ORA 
Bugünkü lapanya Batvekl

lidir. Son ispanyada cüm• 

huriyeti ilina muvaffak olan 
büyük bir Devlet adamıdll'. 

Uzun seneler menfa hayab 
yaşamıf, gizliden gizliye 
çalışmıı ve nihayet muvaffak 
olmUftur. 

ile arkadaşlar 
samimi eğlen"' 

celerde bulur 
ı maktan baır 

, ........ .,,v. .. ~ .. ,,,I der. Şakayı ~r 
- ver ve muııP" 

liklere taham"n. cıl göstermek 
ister, parayı fula sarfa roli~t' 
mayildir. Menfaatlerini nefsill• 
hasretmez. 

* Hilmi E/.: Çalışkan ,,., ~ 
yanık fikirb" 
dir. Menfaatle
rini israf etıneS. 
Faydasız ro~" 
guliyetlcre rııg" 
bet gösterıneı
Kendini gös" 

" bir termek 'f/e 
mevcudiyet sa" 
hibi olmak İS" 

dit _emez, tak 

teveccühteıı hazzeder. 

.... 
Rıza Beg: 

(Fotoılra !mın dercini 41ruı etmiyor> , 

Zeki ve m.ığrurdur. Herşeyt 
kolay kolay beğenmez, menfe: 
at, usul ve nizam haricindeld 

tekliflere kapılmaz, herkesle 
çabuk ahbap olmaz, mulıat8"' 

bma itimat göstermekte ıııO
tereddit ve ihtiyatkardır. 

~--------,..__,..--~~~ 
lliEilllr GLORY A __,, 

F ennen havalandmlan 

yegane salondur. 

Buhafta ANDRE BAUGE 

KADER 
filminde 

Yaz fiatları : 30 - 40 - 55 
localar 200 kuruş. 

Tiyatro Ve Sinema/ar 
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, ıs Haziran s o N pos TA 

Radostan izmire Gelen Güzel jVergi Kaçakçılığı! 
' Ve Şüpheli Bir Kadın.. OrozdiBak Müdürü Tay- f.tanbuı ı& Haziran ımı 

BORSA 

yare ile Geldi Gitti. - Kapanu flatıu -

U Da Papazların Bir vergi kaçakçılığına dair bir 1.1er11n NUKUT 
ihbar llzerine Defterdarlık ta- Dolar Amerlku 

((urbanı Değil Mimiş! :::~·~.o:~·~::n.~:;.~~ Eg;_!E 
1030,00 
210,50 
1'6,58 
222,50 
116,-

t: tarafı blrlacl nyfamızda) 
ebi bitirdiiim uman la

~e Yunan işgali Yardı. 
~t rahibeleri beni Venediğe 
~dtUer. Orada, kadınların 
-.re ettiği bir Koleje s6n
~diler. 

Onda da okudum Ye za
~a Tilrkçeml kaybettim. 
L: 'tler Tllrklftk Ye dilimi 
...Ybettirmek için herteyi ya
htorlardı. Ben mukavemet 
~ (Birino Kanoni) isminde 
'1r ltalyanla evlendirmek iate-

diler. Ona da reddettim. Şiın
dl lzmirde Çeşmede bulundu
tmıu zannettiğim kardetfm 
Veliyi bulmıya Ye yamnda 
oturmaya geldim. 

Emine Hanım, lzmirpall• 
oteline inmittir. Ttırkçe bazı 
kelimeleri tamamen unutama
llllf, tuhaf bir tive ile s5z 
arasında bunları karıştırarak 
ıöyliıyor. Hükümet tahkikat 
1apmaktadır. 

1
Adnan 

Muğla Müfettişi \Aydın İncircileri 
~ Beyin Deli Olma- Kooperati-.f-1-d-aresi için 

dığı Anlaşıldı Hayli Münakaşa Ettiler 
Ankara, 17 (H.M.) - Muğ

la Maarif Müdür tarafından: 
- Delidir, iddiasile İzmire 

'-ele edilen Maarif Mnfettifi 
teıd Bey hakkında yapbğımız 
:,e.riyat na.zarı dikkati celbetti. 
''ndisi hakkında Maarif Ve-
~eti ile temulan eana&1nda 
~tkikat yapıldı, Akli muvaze-
"-inde bozukluk olmadığı g&
tlldu. Garbi Karaağaç mOfet
titliiine tayin edildi. 

l>apazlann İnadı 
Sir Maarif Mümeyyizini 
lıntihanlara Almadılar 

lzmir, 17 ( H. M. ) - Sen 
lo~f mektebi idaresi imtihan
!-rda hazır bulunmak llzere 
~f İdaresi tarafından Mü
~yYiz olarak i'Önderi!miş olan 
~allim Emine Avni Hammı 
~ana almadı. Maarif idaresi 
t. bu mektepte ıimdiye kadar 
~alan imtihanları hilkilmdz 
t.4!C1etti ve imtihanlarda mut
"11111& Emine Hanımın bulua
..... llzımgeleceğini bildirdL 

Irak lran Münasebeti 
L.~aidat, (H. M.) - lraa 
~ümetinin Bağdada g&nder
~ heyet ile Bağdat Hariciye 
tzirliği aruanda cereyan eden 
~t bitmiftir. Bu müza-

erede bir dostluk Ye mllc
!lıain iadesi muahedenamesi 
~rlanmıştır. Bu muahede 
~nda imzalanacakbr. 

Amasramn ilk KömUrO 
Amasra, (Hususi} - Maden 

rldan ilk kömürünü çıkarmıştır 
L...11. kömürler Esat paşanın Dö
''llt ocağından çıkarılarak vapu
~ Yiikletilmiştir. Bu münasebet
t':, lllerasim yapılmııbr. Amura 
"41bllrlerinde yftzde (23) hava 

~~ katraa, (10) naftaliıı 

Tefrllcamız : Na. 59 

Aydın, ( Hususi ) - İncir 
mftatahsilleri kooperatifill;in se
nelik içtimaı yapılmıştır. lçtimaa 
bet yllz ortak yerine ancak 
ytlz aza gelmiştir. Kooperati
fin ıubelere ayrılması fikri 
mllnakaşaları mucip olmuş, bu 
mrada yeni idare heyeti de ae
çilmiıtir. İzmir heyetince Ay
dm kooperatifi isminin tebdili 
fena tair barakmışbr. Bu içti-
ma bet saat devam etmiştir. 

Ethem Vassaf 

Bergamada .• 
Umumi Bahçede iki Ad
liyeci Birbirine Girdiler 

Bergama, (Humal) - Ber
.....- ÇAl'f&Sİnan ileriainde ve 
belediyenin yanında gtizel bir 
bahçe vardır. Bnttın Bergama-
11111 en gihel teferrilç yeridir. 

Geçen gtln, oldukça kesif 
bir kalabalık bulunan bu bah
çede ıebebi anlaplmıyan bir 
hacliae olmuttur. 

Bergama Adli1esiniıı ,..h 
bir rlikntl bahçede otururken 
Jiae ayni mUeasese erklnından 
•~ bir zat gelip yanma 
oturdu. Birkaç dakika sonra 
ıtb'lltO bqlacb. Bu iki zat 
birbirine girmişlerdi. O 11rada 
bir bastonun kırıldığı g~rBldO. 
Bahçede bulunan muallimler 
araya pdiler. Biri çok yaşlı, 
diğeri ~ok genç olan iki ka
nua adanımı ayırdılar. 

Sahtekar Memur 
lımir, ( Huaual ) - imalı 

lakln idaresi doıya tetkik 
memuru Şevket Bey, lakin 
mldürii Tahsin Beyin imzası ı 
taklit ederek bir kadına ey 
tahaia ettirmek istemiş, işin 
farl<ıaa vanlarak memura işten 
le çektirilmiştir. 

IUC Al llft KUCA& I 
SERVER BEDi 

Madire oaa yan g6zle baktı: J Gençlik bqka teJ delil mi? 
...._ E?.. dedi, anlat bakalım. Nermin, sayri ihtiyari, ba-
~ermin gWtımstlyor ve düşii- jırdı; 

~ordu: "Herweyi anlatayım mı - Ne ıeytansınızl 
~di mi acaba ? Gizlemek Nadire pifkin bir aeale; 
Sitkin olmaz mı? Samimi ola- - Kızım, dedi, aen ıid• 
ti._ mi? " ken ben geliyordum. 
Cnıerek; - Nerden anladmız? 
-._ Ne anlatayım? DedL - Eneli Fahiria eliaden 

d karanlıkta, Nadirenin aesl kut uçmaz. Sonra da, aen dalıa 
.!: arkadqca bir iatihza ile kapıdan girerken adım abf1D· 
"

1dlyordu; elan, gözlerinden Ye halinden 

11.:- Fahir nasıl? diye aor- hemen anladım.. 
...., Abf Beye benziyor mu? Nermia, ftilenk, aYUÇlara 

nhı Umumi Mlldibil Mösyö • Fr-k l.Ylçr• 
Salingat Yaz tatilini geçjrmek • Leva Bulıar 

1 Florht Felemenk 

54,75 
114, 
50,25 
13,00 

tlzere gittiği Paristen tayyare 
ile l•tanbula gelmiı, iki gün 
kalmış ve ekspresle dönmUştür. 

Fakat kendisinden malumat 
almak istenen Umumi Müdürle 
Maliyenin alakadar memurları 
görüşememişlerclir. Ayrıca mü
essese tarafından Parise gön
derildiği beyan edilen esas 
defterleri getirtmek te şimdiye 
kadar mümkün olamamıştır. 

Maamafih Maliye idaresi tet
kik ve tahkiklerine devam et
mektedir. 

Suriye İpekçiliği 
Ölmüş 

20 Koroa Çekoslovak 
1 Şilin AYU.turya 
1 Raylı,marll Alman,. 
1 Zelotl Lehlatan 

• Ley Romanya 
21 Dinar Yuroala.,.11 
1 Çcrvoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 lsterlln kıA u, 
NUy. 1 Türk lirası do!ıır 
Parla ı T6rk lirası Frank 
Ml!Ano 1 11 ,, Liret 
firllksel t " ,, Belga 
CiBevre 1 ., ,, Frank 
Sofya 1 ,, ,, Leva 
Amealerdam l T. ,. florla 
Madrlt 1 TUr lirUI Peda 
Berllia t ,, • Mark 
Va.rtova l ,, • Zcloti 
BUkrq 20 Ley kW'Uf 
Ruaya 1 Çervoneviç kW'Uf 

12', 00-
J0,25 
50,-
22,50 
"·50 
75,75 .-

1030,75 
0,47 21-

12 s -
901 -
53?,-
243,-

65,05-
117,25 

4,68,-,-
1,99,-,-

4,20 
79,25,-
1081-

Bir Zorbalık 
Kasımpaşada Bu Kadın J 

Döven Kimdir? 
Berut, (H. M.) - Lnbnanda 

ipeçilik san'ali ölmüştür. 926 
ve 007 senesinde okkası (250-
350) Suriye kuruşuna •atılaıi Kasımpqada, Dere mahal· 
koza bugün (25) kuruşa düş· lesinde Ufakköprll sokağında 
miiştür. Büyük koza ticaretha- oturan Cemile Hammm iki kı
neleri iflas vaziyetine gelmiş- zı vardır. Biri daha henüz 
!erdir. 13--14 yaşında ve yeni yet~-

Koza istihsal eden bUtiin mektedir. Diğeri de tütün işine 
k&yler dut ağaçlarım MSkerek gidiyor. Ayni mahallede Tay
yerine aebze ve hububat ek- yare Piyangosundan 20 bin 
miye başlamışlardır. lira kazanan Nuri Efendi kn-

Bu vaziyet karşısında Suri- çOk kızı evine hizmetçi olarak 
yede ipekçiliğe bir daha di- almak istiyor. Annesi razı de
rilmemek tlzere ölm&t nazari.le ı ğil. Perşembe günn kızı çağı
bakılmaktadır. nyorlar. O da gidiyor. Anneıi 

Filistin Milliyetperverleri için kizıh:~:ir;:tir~;:;:r. vaaıtuile 
• AkA, (H.M.).-:- Filisti~dek! Dnn de bakkala giden Ce-

malli harekete ıştırak ettıklen mile Hanım bqma bir •opa 
için geçenlerde lngilizler tara- yiyor ve bayılıyor. Hutaneye 
fından idam edilen (Fuat Hi- kaldırıyorlar. Cemile Hanım 
cazi, Ataezıir ve ~ehemet bu iti Nuri Efendiden bildiği 
Ebu Hacc~m) . Beyle~n. nam- için dün Milddeiumumiliie 
larım ebedileştir~ek ı~ıD bu- mUracaat etmiştir. Fakat daha 
rada muazzam bır .ab~d~ ya- evvel zabıtaya müracaat edil-
pılmasına karar verilmaşbr. c1iv. hail b k • · 

gı zaman ma e e çı•ı 

Nautulus Tahtelbahiri Niyazi ağa gWllYermİf, lddia-
Nevyork, 15 (A.A.)- Ame- ya nazaran zabıta memurları 

rikan Woyming zırhlısından ah- aldırmamııbr. 
nan bir telsizde mezkür zırh· Bu aile farzımahal ahlllmz 
lmın Nautulus tahtelbahirini da olsa zabıtadan aiyanet ve 
yedeğe aldığı bildirilmektedir. ulıabet isteyince bu el uzab-

br. AlAkadarlann nazan dik-
Rusya Ve Borçlar katini celbediyoruz. 

Londra, 15 (A. A) - Ha .. 
riciye Nazın M. HendersoD 
borçlar Ye lngiliz tebeaama 
Yerilecek zarar ve ziyan mese
leleri hakkında SoyYet hüki
meti tarafından Yerilen cevabm 
cumartesi gftnft hariciye neza· 
retine geldiğini, fakat derin 
bir tetkika ihtiyaç gösteren 
bu vesikanın muhteviyatı bak· 
kında tetkikat netayici alınma
dıkça bir şey aöyliyemiycceğini 
beyan etmiştir. 

yllzOne kapadı; 
- Hih ... Dedi, herkes anladı 

• acaba? 
- Merak etme, laerkes an

lamadı, oyana d•I-. olmasa• 
lardı onlar da belki farkında 
olurlardı. 

Nermin, korku içinde, aordw 
- Fena mı ettim? 
Nadire biraz düşiindn: 
- Bundan aonra idare edi· 

tine gire deiifir. ô,I. YUİ
yetler Yardar ld .kep derbal 
teslim olmak ta eyidir, mab
nmet etmek te. Biçimine p 
redir. 

- Burada vaziyet nedir? 
- Eyi idare edenen iyi 

olur. Fena idare edenen fena 
olur. Fahir pifkin çocuktur, 
çapbMLr, ukidir, &Jladar, 

Portekiz GUzell 
Liabon, 15 (A.A.)- Bugtın 

Portoda " Palaia Criatal ,, de 
dikişçi gtızeli intihabı yapal
mıfbr. Mile Orbela SiYa kıra
lıça intihap olUDmUfbır. 

Avusturyayı Para 
Bale, 16 (A.A.) - AYUtm

yaya ikraz edilecek para mik
tarının 350 milyon lniçre 
frangına baliğ olacaj1 ı6ylen
mektedir. 

falandır amma saf tabiatlerl 
de Yardır. Ona fire clawaD
mab. 

- Ne Japmalı? 
Nmnin içini çektb 
- Ôf, dedi, budalalık mı 

ettim? Ya Fahir bunu lıerkeae 
anlabna? Ya itibardan ~ 
ıem? Ya Abfın lmlatına ıt
dene?.. Fakat ~yle olda ld 
Anlatamam... iradem elimd• 
ıittf... Aml aebep te liıelniL •• 
Bana hep bayle .. ,ı.r alyle
diaiz. 

Nadire ıtlldlı 
- Cici, dedi, nr decHmae 

lldtlr demedimya... Sen hurma 
gibi delikanlıyı bulunca key
finden aeriliyermlpia, kabahat 
bende mi? 

- Am... Ne fena .ayla-

1 

Sayfa 7 

HiKAYE l 
Bu Sütunda Hergün 

MOellifi : Safiye Pegma11 

iŞTİYAK · 
Sayııız erkeklerin kolları 

arasından ~eçmişti. 
HilA giizeldi. Bu tnrln ka

dmlara tabiatin ye oldukça saf 
bir mizacın verdiği masum 
edayı hlli muhafaza ediyordu. 
Vücudü de pek yıpranmamışb; 
korsa giymediği halde etleri
nin hiç bir parçası aşağı ıark
mıyordu. Gözlerine ilk derin 
halaveti veren sürmeyi, du
daklarına kızıl bir şimşeğin 
parılbsma veren kırmızılığı 

çoğaltmaya IDzum görmedi. 
Her zamanki gibi dtırliat ve 
sade giyiniyor, farkında olma
dan namuslu kadmlara benzi
yordu. 

Ve namualu kadınlar gibi, 
mesleki bir itiyatla değil, Af 
ve aade bir eda ile yalan 
söylllyordu. Bunun için, birçok 
erkekler ona inanıyorlar, onu 
bir mtıddet ıeviyorlar, mazisini 
öğrenince, ini bir nefretle, 
hatta kilftirler saV1.ırarak on
dan uzaklaşıyorlardı. Ovakit 
sade erkekler değil, o da kendi 
kendinden nefret ederek uzak
lafıyordu. O da kendi kendine 
fena ıözler ıöylüyordu: "Alçak! 
defol 1 " diyordu. 

Çnnkü onda, ne olursa olsun, 
namuslu bir kadın tohumu 
vardı. 

" Bir akpm, her Yakit yap-
bj1 gibi, eYine geç kalm'I 
namualu kacLnlara bemiyerek, 
Beyoğlu caddesinde hızla ytı
rftyordu. Peşine genç bir adam 
takıldı, yalnrdı ve tath a6zler 
ıöyledi, biraz tenha bir aokak 
k5şeainde yanma yanqb: 

- Milsaade ediniz de aizl 
evinize kadar otomobille g6tn
reyim. Kapalııana bineriz, ko
canızın tamdık.lan 16rmezler, 
dedi. 

Kapah bir otomobile bin
diler ve ışıİJ a6ndürdiler. Cad
deden gelen 1fıklar, kadının 
erkeği i'Örmeaine klfi idi: ince, 
ıinirli, titiz ve kibar bir genç
ti. Okadar tesirli bir gençti 
ki birdenbire kadm kendini 
kaybederek, ona: • 

- Ben namÜalu bir kadın 
değilim, dedi. 

Bnytık bir .nk6t oldu. Ka
dmın birdenbire gözleri dol
muştu. Erkek onun gözlerine 
bakmayı bftyUk bir müdahale 
aayarak sordu: 

- Niçin b6yle a6ylftyor-

JCNIUDUZ? 
- Okadar tellf etme. Ben 

eai idare ederim, korkma. 
Nual olda, anlat bakayım? 

NermiD anlatb. 
Nadft, mm lakemlede ar

lra Dstl UUD•11t ........... 

dumanlan anmadan balatlan 
leJl'ederek, NermiDin ytlztlne 
bakmadan onu dinliyor Ye p 
llmaiyordu. 

Hiklye bitince: 
- Hımm.. Dedi, hal Ye 

keyfiyet b&yle ha?. Glbel, tatlı 
bir aYaatllr.. Ben de aenin 
1erlnde olaydım inat etmez
dim doğTuau.. Hayatta &yle 
YUiyetler nrdır ki iman yal
ım o anı dllftln&r; 0.t taran 
Wardıdır Ye yapmak ba 
.. fanatlarmdan bqka bir 

ıunuz? 
- ÇUnkD namusla bir ka· 

dın değilim. 

- Fakat niçin ilk •özünüı 
bu oldu? 

Kadın boşandı : 
- Çünkü, dedi, ben şimdi

ye kadar yüz erkeğe kendimi 
namuslu tanıttım. Bana inan
dılar. Çünkü, öyle bir görünü
şllm var. Hakikati anlayınca 

bana hakaret ettiler ve ben
den uzaklqtılar. İçlerinde kaç 
tanesini sever gibi olmuştum. 
Bu darbeler beni &ldürdü. Siz· 
den böyle bir hakaret görmiye 
tahammiU edemiyeceğimi anla
dım. Hakikati söylüyorum. 

Uzun bir •ftktlt daha oldu. 
Sonra genç aormuştu: 
- isminiz nedir? 
- Eminedir. Fakat bu ha· 

kiki iamimi ilk defa ıize söy
lilyorum.. Herkeı beni " Jale " 
diye tanır. Fakat annem beni 
knçnk evimizin bahçesinde ha
vuzun bqmda " Emine " diye 
çağırırdı. Ben Emineyim, Jale 
değilim. 

Ve Eminenin IUİ ağır his
lerle doldu. 

Erkek dGfthıdU ı " Bu na
muuuz kadının ağzındaki ha
kikat, namualu bir kadının 
ağzındaki yalandan daha gttzel 
deiil mi?" Fakat umumi ka
dınlardan nefret ederdi. Bunu 
da açıkça ı~ledi: 

- Emine, dedi, hakikati 
söylediğin için gözümde çok 
bilyüdün. Fakat ben aenin va
ziyetindeki kadınları yalnıı 
imaal hialerle aeverim. Ara
mızda bundan bqka bir~y 
olamaz. 

Ve kadmm elini öptn. 
Şof6r •oruyordu : 
- Ne tarafa? 
Kadın emir verdi : 
- Durunuz. 
Erkeğe döndü: 
- Allaha ıımarladık. Bu 

gece odamda kapanacağım ve 
rahmetli anemi dfişlineceğim. 
On iki senedenberi hayatımda 
en Af gece bu olacak. Bunu 
da •İze borçluyum. 

Kadın aynbrken erkeğe ini 
bir arzu gelmişti, onu elinden 
tutmak ve alıkoymak iatedi; 
fakat Emine kabul etmedi: 

- Ben bu gece, yalım ba 
ıece namuslu bir kadın gibi 
olmak istiyorum, mazur ıörü
nüz, dedi. 

.., de dejildir. Geri tarafı 

it, beaap, uyku, faydua& ı~ 
YeZelikler, kavgalar... Gıszn
mlln 1D1De aüfor: Seaia pi 
taze Ye tec:rllbesiz bir im... 
Hennz yıpramnUUf Ye hatla 
ittillalan uyanık... Hiç yorul
mUUf... Gazll yqh Ye maddi 
hir aclamm kollanncla açdmıf. .• 
-Kaç yqmdadır. Abf B.? Kırkı 
seçkindir delil mi ?- EYet, 
1amnda Fahir gibi kam 11cak 
bir senç... Adanın en akal
hlan bile çıldırtan çamlak
lannda bqbaşa gidiyor -
IUDUZ... Oh, yalnız bukadan 
klfi, Mervey... Bir de llstelik 
hırçm bir mehtap... insanı ne 
gıcıklar o kafir... Aydan bah
aediyonım, F ahirden değil; 

(Arkan Yar) 
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POSTA Haziran 1~ 

MÜSTAHZARA 11 , ŞEKER 
Eımeiı, bademli ekmek, l'eYrelr, makarna, her neyi 

tebriye, un, çikolata l•timal ediniz. Avrupanın 
terkibi meçhul GLUTEN mGstabıaratana faik ve yarı Jaft)'& daha ucuı ohıp beynelmilel bp kongra•lnın kabul eyleditf forıaOI flzere her glln ·tan olarak imal edilmektedir. Haaan Ecza Deposu. 
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HASTALARINA HASAN GLUTEN 

HAŞAPIAT pis yerlerde ct"otar, çöplUklerde · 
n .. vUnema bulur en mühlik mikroplara-

1raaında Y•far ve nihayet yemeklerlnlzln üze-~ 
rıne konarak onları bulaftırır.Onlar sizi öldür. 
meden, elz onları öldürünUz. P'l,l t püskürtünüz. , 

Flit, ılnek, aıvrtalnek, pire, karınca, güve, 
bhtakuruau albl ha,aratı ve bunların tohum
tarını imha eder. Ha,aratı Oldli rür fakat insan
lara ull zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dli'e'r hatarat imha edici 
eczalarla te~Vlf etmeyınrz. Siyah ku,ak1ı san 
~nekelır Uzerlndı asker markasını isteyiniz. 

FLiT PCSKORTCINOZ 

1/1/11 lıtilaiı11/ı! tımi11 ıtmıt lllllksadilı Fili. !ff1111 mı/tor/O tlflık1!1rdı ııtlfmattai" 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜftEKASı İstanbul - Galata Voyvoda Hu 

Kütahya Viliyetinden: 
3 • 5 • 931 tarih ve 108 numarala kararla kapalı zarf uıulile 

mOnakuaya •az ve illa edilen 6676 lira 84 kurut bedeli 
ketifli Utak • Sima• yolunun 1 X W 5 ill 33 X 851 kilomet
nlan arumdaki kiSprG ft menfezlere ihale ıtıntınde talip 
pkmadığından . 661 numaralı mllzayede Ye münakasa ve ihallt 
kanununun 18 inci maddesinin ( C) fıkrası mucibince bir ay 
sarfında pazarbkla ihalesine karar verildiğinden işbu lr.taata 
talip olanlann pazarlık yapılmak fizere ıartnamesi mucibince 
fen memuru taahhütnameıi ve depozito akçelerile birlikte 24 
lauiran 93 l çarıamba aUnll Villyet daimi encümenine mllra
caatları ilan olunur. 

Sahlık Ve Kiralık Bina 
Sirkecide Y enipostane ıırasında Tftrkiye Sanayi ve Maadin 

Bankasına ait bina satılık ve kiralıkbr. 
Talip olanların Galatada Voyvoda caddesinde TOrkiye Sa

nayi ve Maadin Bankasına mUracaatlan. 

lstanbul Sıhhat Ve içtimai Muavenet Müdüriyetinden: 
Etibbanın Hizmeti Mc<."bureai hakkındaki kantlna tevfikr a ketide 

ettirilen kur'ada namına isabet e4'en Çermik kazaaı } G '.ı:umet 
Tababetine gitmit ise de bi!ihara iıtifa ile hizmeti mecburi•ini 
ifadan istinkaf eylememi üzerine mezkur Kanunun 4 Oncil Mııd-
4eai mucibince 5 Sene müddetle icrayı Hn'atten menolunan Tıp 
fakültesinin 339 Sc::ne•İ mezunlarından Danyal İaak efendinin 
mezkur müddeti ik a eylemit bulunmasına binaen hakkındaki karar 
refedilmit ve icrayı u n'atine mGaaade olunmut bulundutu lllnolunur. 

--ELITE-
Çikoıataıı en meıhur çiko
latadır. Her yerden isteyiniz. 

ikramı elidir. 

Dojıım ve kadın hastalıkları 

mlltehusasa 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eaki Hillliahmer binası 
No. 10 T elefoo l.t. 2622 

lataıabw 6 ıncı Hukuk Mahkeme· 
sinden: Şehede Haaııa tarafından ı.. 
mit Koaluk maballe1lnde Bottan ..
kaftada OıkllplU depocu Fallı Bfen· 

dl aleyhine lkame elunan •o.-•m• 
da,.uında mumaaleyhe glSnderilen ar-

( 

suhal suretinin lkametgAhının meçhul 
olmuı ha1ebtle tebllt edllmedlil 

mahalle heyeti fhtJyarfyeıl ile tebliğe 
memur mUb11tirln tahtlye1fnden anla-

tılm14 ve lllnen teblll'at ifasına ka· 
t rar verflmltı elclufundan yevmi tah-

kikat olan 22·6-'31 tarihine mO .. dlf 
paurteal l'llnCl ıaat 10 da tahkikat 

hakimi huzurunda lıpah "ilcut etmesi 
ldzumunun akıl takdirde tahkikata 

ırıyabında devam olunacaiı tebligat 
!makamına kaim elmak User• ilin 
olunur, 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLI MLE RINDEN 

Dahilt, •• intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali qddeai 
Yillyet k&J'fııı ıs No. 
llaaayenelaaaeı Telelea ı.t-a..ı DU 
lkametl'ÜU ı ., " 2"' 

Beylerbeyinde Abdullah ata 
mahalleaiacle ikamet eden 
merltum hoca o.m- Efendi 
kerimesi Cemile Hanımla bey
nimizdeki hukuk ve reYablti 
zevciyeyi katettijimi illa eyle
rım. 

lnnkly Kekarpınar cacldeebad 
Eeuct Terilk Bey kltldlMe 

Avukat !mi• Bey 

Ômer Abdurrahman 
ıtanltul .... au alh~:r· dlapaıaıerl 

1t11th• 
Ankara cadde.i ikdam 

Yurdu kar41snda No. 71 

D 1 
hyan 1a•acla r mektep ••kak HORHORUN• Beyotlu, Tokat· ı 

llt ,,.e emraı zClhre,,.17• tedarihanesl Herl'Gn 1altahtanak !!ma kapu -

. -
ITRiY A Ti 

Kibar sınıfın niıa.nei zarafetidir. 
Hakiki ko]onyalar, zarif lo yonlar. · 

nadide ekstre 1e parfönler 

Bütün çeşitlerini lıtanbul Yerli mallu 
pazannda bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi: Sirkeci Yalıkö~kü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRtY AT F ABRIKASI 

İSTASYON LOKANTA~I 
Sirkeci civarında 

En rahat •• en 
Tem iz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye-

mek 1 tatlı 1 içki 

kahve ve bahşişi da

hil olduğu halde 

TABILDOT 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR. 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller: 15 • 500 ·kurut. 

Yemekler: Tablıdot (Sabah - Ötl• • 
• Akşam ) 225 - 450 kW'Uf ======= 3.üncil sınıf otellerde yemek mecburi değildir 

Banyolar: 50 - 76 - ıoo kuruı. 

V •• tJ •. 1 inci 30 kurut apur ucre en. 2 inci 20 kuruı 

Her türlü malumat YALOVA da Müdüriyete 
lstanbulda Seyriıefain Mtıdüriyet kalemine 

Müracaat Telefon • Beyoğlu - 17 45 

ecrübe ediniz. Emaalı arasında bu nefasette hiçbir rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur. 
300, 500, 1000 gramlık ıiıelerde 
00 loo aoo- kuru.ta ıatılıyor. 
Her yerde arayınız. 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 

6 mm keşide 11 Haziran 9·31 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LiRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE : 100,000 LiRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHZES 1 

Galatada Osmanlı ban· 

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirıini:ı. 

VAPURLAR l 
-Seyrisefain 

Mekez aeent .. lı Galata k3prl 
atı B. 2362 .Şube .... te•fı Slr 

kecl Mtıhürdar 
0

zade hanı 21740 

Trabzon Postası 
(CÜMHURIYE:r) 18 Hr 

ziran 17 de 

Mersin Postası 
(ÇANAKKALE) 19 Hr 

ziran 10 da Galata nhb
mından kalkacakbr. 

NAİM VAPURLARI 
IZMIR POST ASI 

Haftalık lüks ve sür'at hattı 

ADNAN Vapu~u ıs Hazırao 

p b günil saat 18 d• 
erşem e Galata rıhtunın" 

dan hareketle doğru lzmir• .,e 
pazar günil hmirden l.taobul• 
hareket eder. Taf•ilat için Galat• 

, Gümrük karıaaında Site f ran•e• 
hanı No. 12 Acentesi: Şati 
Su~aya müracaat. Tel. 8. O. t041 

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

TAVİL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvahk Postası 

~~!~~e~~b! 
Sirkeciden hareketle 

Gelibolu, Çanakkale, KüçUk
kuyu, Altınolvk, Edremit, Bur-
haniye ve Ayvalığa azinıet 
ve avdet edecektir . 

Yolcu bileti npurda da •e
rilir. Adres: Y emif te T avilzade 
biraderler. Telefon: lat. 2210 

BAHRf SEFİT 
FELEMENAK BANKSI 

ISTANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2.5,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karakly palasta Telefon: 

Beyoilu S711·5 lıtaabal tlll ıubeılı 
"llerkea PutanHl ltti1allnde Ali•• 

lemcl han, Telefon: lat. 569 

Bilumum banka muamelata 

icarı 

Kiralık Daire 
Tayyare Cemiyeti lstanbtıl .... 

şubesinden: Ankara caddesıı 

de, Hükumet kona 1ı cıvarın: 
daki ıuhemiz binasının birincı 
katı kiraya verileceğinden ta .. 

liplerin şubemize mUracaatlat•· 

SON POSTA ...,,,,,. 
eteJ 

Yevmi, Slyaııl, Havadlt ve Halk ıı.a• 

Ware ı laknb':i.Nuruosıaanlr 
Şuel aokajl 35 • J7 

Ter .. •..,n: l.tanb11l • ~ınn 
Pott11 kut\&Su ı latanbıal • 7U ST-' 
Telrral: l.tanbul SON t'O 

ABONE FlATI 
TORKlY~ EC~B!_ 

1400 lu. ı Sone !700 "'' 

7S6 ,, 'A1 1400 .. 

400 • s " 841~ ~ 

ıso 1 SOıJ ' • ,, 
Gelenevra1t ııerl veril ıııos. 

lılnlarJan mes11liyet alı ra 1 '' 

----------------
Sabrı• '-"tı li,,, 

Mea'ul MüdUr: rJ 


