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931 Bütçesi Millet Meclisinde 
Şiddetli Münakaşalara 

Müzakere Edilirken 
Şahit Olacağız ••• 

-

lstanbulun imar 
Programı .. 

Muhiddin Beyin Hazır
ladığı Eseri Dahiliye 
Vekaleti Beğenmedi 

. 
Ankara, 18 ( Hususi muha-

birimizden ) - İstanbul şehri
nin tanzim ve imarı için Bele
diye Reisiniz Muhiddin B. ta- 1 
rafından beş senelik bir pro- 1 
fram tanzim edilmişti. Bu pro
gram Şehir meclisinde müna
llaıa edildikten sonra buraya 
aönderilmit ve Dahiliye VekA
letinde tetkik olunmıya baş
lanmııtı. 

Öğrendiğime göre tetkikat 
lllenfi bir netice ile hitam 
bulmuş, yani program beğe
llilmemif ve kabul edilmemiş
tir. Vekllet programı lstanbu
la iade etmiştir. İstanbul Be
lediyesi şimdi başka bir 
Program daha tanzim ede
cektir. 

iki Namzet 
Rasim Ve Mehmet Bey
ler Meb'us Seçilecekler 

Ankara, 18 ( Huıuıl) -
Son intihapta mazbataları 
Mecliste reddedilen iki Kn
talıye meb'uıunun yerine 
lialk Fırkası rarafından ıabık 
Bilecik meb'usu Ruim ve sa
bık iskan umum müdilrtı Hacı 
Mehmet Beylerin namzetlikle
rlnin konmuma karar verildi
İini haber aldım. 

Bu iki zat mefsuh Serbest 
Fırka erklnmdan idiler. 

Çok Çocuklular 1 

Müstakiller Tenkit Kaçanlardan 

Y' l Üç Mahkum Hazırlığı apıyor ar 1 Tutuldu 
Ankara, 18 (H. M.) - Bütçe Encümeni 931 bütçeıl 

llzerindeki tetkikatını bitirmek üzeredir. Kuvvetli bir ihtimale 

göre Mitıet Meclisi ay sonuna doğru yeni bütçeyi müzakereye 1 
başlayacaktır. Yeni bütçe etrafında encümenlerden sızan 

malumat, bilhassa mlistakil meb 'uslar tarafından alika ile 
takip edilmektedir. 

Haber aldığıma g6re milstakillerden lzmit Meb'usu Sırn 

8. şimdiden bazı esaslar üzerinde münakaşaya hazırlanmak
tadır. Bilhassa Maarif faslı tetkik edilirken allkadar 

vekilin birçok tenkitlere maruz kalacağı anlaşılmaktadır. 

Hamidin Kızları Niçin 
Sararıp Soluyordu? •• 

Abdtılhamit, bir glln AIA- aararıp ıolmalan da ondandı. 
tini k.Stkilnde, ittihatçılar na- Fakat korkuyorum. l.tanbu
mana kendisini tarauuda lun hali acayiptir. Acaba 
memur olan zate henlls bunlar rahat duraca dar mı? 
l.tanbula giden kızlanndan Hele Abdllrrabim, kafeaten 
bahsederken diyor ki ı uçan bir kuıa d6necek, ne 

Ywilcalanan firarilerden Çin
W~n• izzet w Yöriik Mehmet 

"Bizim hanedanın tuhaf yaptığım bilmiyecek, bqlann
&ir huauslyetl vardır: Kadın da kunetllce bir bukı yok. 
erkekıiz, erkek te kadın111: Biraderin hali mal6m.. O 
yaşayamaz. benim fibi değildir. Raptll 

"Bütün hanedan azası aı zapt hususunda gevıektir. 
çok şehvetlerine dtışkOndOr- Bilmemki bu çocuklara baka
ler. Yalnız ben kendimi dik- bilecek mi? Birt•Y değil, ah

llklarım bozmalarmdaa kor
katli kullanırım.. Fazlaca iıti- k uyorum ... " 
ham olm.akla beraber pek AbdOlhamidia son gtınlerln• 
o kadar cımaa yanaımam. ait Defl'edeceğimiz hatırat 

Manisa, ( Hususi ) - Manisa 
bapishaneainden kaçan mah
kimlardan ikisinin yakalandı
imt bildirmiştim. Bunlar Yn
rlk Mehmet ve Çingene izzet 
ismindeki terirlerdir. Firar 
lfldiıesinden ıonra gizlenmiye 
Yllkit kalmadan yakalanmıtlar
dar. Hldiıe hakkında Adliye 
ve vilayet tarafından yapılan 
tahkikat ilerlemektedir. 

Son dakikada Gğrendiğime 
göre firarilerden Vanlı Murat 
otlu Nazmi de Pmarbqanda 
jandarmaların eline geçmittir. 

\ 

Kandilli Faciasının Mes'ul/eri .. 

Olan Amele Kömür 
Aileleri Açtır .. 
Şirket, Birkaç Para İle Mali 
Mes'uliyetten Kurtulmak İstiyor. 

Zongoldak, ( Hususi ) -
Kandilli ocaklarındaki ıon 
facia, yalniz bu mm takada, 
dısrt ıene içinde (35) inci kur
banın da başını yemiş oldu. 
Vak'ayı mUteakıp yapılan 
tahkikat göaterdl ld KandilU 
ocaklarım işleten tirketin bu \ 
faciada büyük bir meı'uliyet . , . 

1 

hissesi vardır. Zira bir kım 
TOrk amele bqılan tarafından \ 
madende ( Grizu ) mevcut ol- I 
duğu haber verildiği halde 

mftdllr, bu ihtar ve ikaza 
ehemmiyet vermemiş, eski usul 
fitil ile dinamit atılıp kuyu 1 
açılmaıını emretmiştir. Hal- • 
buki alet yakılır yakılmaz ) 

'mevcut razler derhal infillk 1 
etmit, Bu ip memur olan .e

kiz ameleyi kömtır haline ıe
tirmiştir. Mühendiı Bedri B. 
tarafmdan tanzim edilen rapor 
herhalde bu hakikatleri ihtiva 
etmek llzımdır. Hükiimet, 
aynca iki ltalyan amele başı
sının işten çıkarılmasmı ıirkete 
tebliğ etmiştir. 

Bu mOoaıebetle kaydetmek 
isterim ki şirket mftdüriinün 
körce inadma kurban olan 

- .::aklardan çıkarııan kömilr 
hava golu ile sahile 

nakletliligor .. 

ıeleyi takip ve intaç etmesini 
Zonguldak halkı bekliyor. 

Çünkü şirket (50) ile (200) 
lira arasında elden tazminatla 

işin içinden kurtulmak istiyor. 
Halbuki bu aileler kimsesiz 

" Zavallı babam Sultan içinde bunun ıibf birçok 
Mecit, kadınlara düşkllnlUk yü-\ mUbim ifıaat vardır. 
zUnden genç yaşmda veremden Pek yakında neıre bqh
ölmtııtn. Bililiyorum. Kızlan- yoruz, takip etmeyi unutma
mın burada günden gOne yınız. 

Feci Müsademe ~~c:e:!:1 biçarenin aileleri ne 
ve açtır Nihat 

• Bi M tör Battı Yine Hkisi gibi hakkını 
ı r . • O "' ' 

1 
arıyan L"'lyacak, arayamıyan, 

Makınıst Boguldu. aramaıını bilmiyen biçarelerin Lahore, 17 (A.A) - Klbi-

Efganistanda Zelzele 

.. Son Posta,, Vazifesini Mimar Sinanın Nefis Bir 
~a Etmeyi Unutmamıştır 

Karaağaçtaki buz fabrikasına • hakkı gilrilltiiye mi gidecek? lin şimalinde diln zelzele ol
dun gece buz almak için giden ı Hükumetin, bilhassa dürüst ı muştur. 50 ev yıkılmıt •• 16 
(Ada) mot6rtı Cibali önlerine , bir müfettiş vasıtuile bu me- kiti ölmüştür. 
geldiği zaman, Hakkı isminde 
bir kaptanın idaresinde bulu-

Ankara muhabirimizden dün Eseri Şimdi Ne Halde? 
l•lip dercettiğimiz bir haber 

nan ( 2 ) numaralı mezbaha 
motörile karıılaşmış ve tiddetli 
bir müıademe olmuştur. NeÇo(c çocuklu aileler için Hıf

-..ııhlıa kanunile verllmeıi 

~bul edilen para mnklfab 
•e madalyelerin gelecek 1ene
~t bırakılması, bu ıene icra-
'"ıa lilzum görülen taaar-
"'ıfun bir icabıdır. Çok 
Çocuklu ailelerin hukuk 
•e kanuni iıtihkaklannı takip 
•e temin vazif eıini üzerine alan ,, s 

ON POSTA,, bu vazife-
tlni onutmuş değildir. 

Gelecek sene timdiden ll
~lllgelen teşebbüslerin hazır
qklarım yapmaktadır. Sıruın
da bu aileleri haberdar ede
Ctğiz. 

Mülkiye Müfettişleri 
Şehrimizde bulunan Mülkiye 

~tlfettişlerinden bazıları Bele
Yede tetkikat yapmaktadırlar. 

... 

O nefis eser bugün bu h•ldedir. 

Bu sebil, namına yeryer ihtifaller tertip edilen Mimar Si

nanın çok gUzel eserlerinden biridir. Üç sene evvel çökmiye 

başladığı ve harap olmak yolunu tuttuğu için Evkaf etrafmı 

çevirdi, tamir ettirecekti. O giln, bugiln baykuş yuvam haline 
geldi. Ne aoran, ne de aldıran var. Tamirden maksat bu mu idi? 

' ticede Mezbaha motöril batmış, 
kaptan Hakkı ve makinist 
lbrahim Ef.ler denize dütmftf
lerdir. 

Hakkı Kaptan yaralı bir 
halde denizden çıkarılmlf, 
fakat İbrahimi kurtarmak 
mfmktba olmamıthr. 

Silahların Tahdidi 
Bir Sene Sonraki içti
maın Davetnameleri 
Şimdiden Gönderildi 
Cenevre, J 7 ( A. A. ) -

1932 şubatının ikinci gilnU 
toplanması mukarrer umumi 
tahdidi teslihat konferansına 
iştirak etmeleri için Cemiyeti 
Akvam azası olan ve olmıyan 
levletlere gönderilen reımi 

davetnamenin metni neıre
di!miştir. 

Vekillerin Otomobili Münasebetile 

l Cümhuriyetlerin saltanat arabua 



... 80N POSTA 

( H~kın Sesi] DABILI 
Fırka Grupunda- Mazhar Osman 
ki Karar Ve Halk Beyi Dava 

v eklller heyeti, yapılan Eftı•ler 
ta•arruf hareketinin batına 

j Polis Ahmet .. Ef. nin 
· Esrarlı Olümü ••• 

•eçerek otomoblllerlnden 
•azgeçtl, tahslHtlanm lkl 
JGa Jlra7a ladlrc:U. DGa ba 
kar• mhakere edilirken 
bGtçe •clmeal bu karan 
ıayrl kanuni buldu n 
11Gk6mett, •erdlll kararı 
JUi almı7a lcıltu .ttl. 
Bu hadlıeatn halk ara
ıında bıralcbf ı intibaı 
merak ederek dan tHblt 
ettik. Alclıfımıs cnaplar 
aıafıdadırı 

lbrahlm Etem Bey Koıka Tr•mvay 
ucW..ı n 

icra Vekilleri heyetinin oto
mobillerini kaldırmak Ye tah
ıisatlannı (200) liraya indirmek 
hususundaki kararlannı daha 
gazetede okur okumaz bunu 
infial eseri olduğunu tahmin 
etmiı idim. Tahminimde aldan
dığımı görftyorum: Çllnkft bu 
karar ciddi olıaydı vilayetlere 
't'e diğer dairelere de tefmil 
edilirdL .. 

NeJat B. ( Nmuo•manlye 101 ) 

Devletin mali ve miyul 
mea'uliyetini omuzlannda fafı-
yan Vekiller heyeti derli, 
toplu ve kiiçllk bir tehir olan 
Ankarada otomobile lllmm 
görmemişler, tahaisatlarım da 
( 200 ) liraya indirmek auretile 
yapılacak tasarrufun ciddiyet 
ve ehemmiyetine işaret etmek 
btemişlerdir. Bu feragat ne
kadar takdirlere, alkıtlara 
llyık lae encümenin bu karar 
aleyhindeki fikirleri de okadar 
yanlışbr. EncOmen hiç olmaua 
bu kararlann bir ortasını bul-

Davacı, Deli Olmadılı 
Halde Timarhaneye 
AhldıA-ını Söylüyor 
Bir pırlanta aabfı meaele

linden Mazhar Osman B. ta
rafından aleyhine suiistimal 
dansı açılan tellll Fuat Efen
dinin muhakemesine don 
Gçllncn cezada devam edil
miştir. 

Dinlenen müdafaa şahitleri 
Fuat Efendinin namuslu bir 
tellal olduğunu, senelerden 
beri doktorla karşılıklı mllcev
herat alım Hhmı yapbklannı 
ıaylemlflerdir. 

Diğer taraftan tellll Fuat 
Efendi de Müddeiumumfliğe 
mnracaat ederek Muhar Oı
man Bey aleyhinde bir dava 
açmıfbr. Fuat Ef. iıtidasmda: 
u Mubar Oıman B. beni deli 
diye timarhaneye attı, orada 
8 ay yahrdı ,, demektedir. 

Dört Kadın 
Randevu Kabul Eder
lerken Yakalandılar .. 

Mehmet isminde biri Tak
aimde oturan dostu Melek Ha-
nımın evine taaruz etmif Te 
yaralamışbr. 

il 
Galatada Eıki Kayıeri oteli 

polis tarahndan aranmış, içer
de randevu kabul eden Adalet, 
Milrilvvet, Hatçe, Anjel ismin-mah idi. * de dört kadın yakalanmııbr. 

Ali Hikmet B. ( Nişanea hnn •o· '* 
kalı 46 > . • • Dün Y eniköy anlerinde bir 

ismet Pş. kabınesının fera- ı ıebze kayığı devrilmiş kayık
gatl~ verdi_ği son k~rarı _kab~l çı Haaan kurtanlmıf~. 
etmıyen bütçe encumenı hu- il 

kümeti ciddiyetsizlikle itham Oıman iaminde biriıinin ka-
etmiş gibi birşey yap ta. Çünkü x.. limand b · ttaJ 
efkarı umumiyede bükfımet Y•ıp a ır yan ~ap~ 
i»u kararı bir infial ve serze- runun dalgasından devnlmlf, 
aiş eseri olarak vermişti gibi Osman kurtarılmııtır. 
bir zehap uyandırdı. Halbuki 
h8kümetin kararı çok ciddi 
't'e alluşlanmıya liyık idi. .. 

AcM• B. ( Beynrt Sua kahveler 
feAldade 17) 

Bütçe encümeninin kararını 

beğenmedim. Çünkn bnküme
tin feragatini şüpheye düşürdü, 
bir infial eseri gibi gösterdi. 
Maamafih bütçe encümeninin 
bftkftmetin takdire değer ha
reketinden bilyük dersler çı
karmasını bekliyoruz. 

Polisin Başmı Yardı 
Yusuf iaminde bir ıaeyyar 

ıabcı dun akıam Balıkpaza
rında ( 630 ) numaralı polis 
Ekrem Ef. nin dirhemle bquu 

JanDifbr· 

Yeni Mezarlar için 
Belediyenin 931 bntçestne 

mezarlıklann ıslahı ve yeni 
mezarlar tesisi için de ( 25 ) 
hin lira konmuştur. 

lıin içinde Bir Kadın Parmağı Olduğunu 
Hissettiren Emareler Var. Memurun 

Tabancasile Meçi De Bulunamıyor 

Dolmababçe sarayı muhafız poliılvinden (21~) awnaralı 
Ahmet Ef. (14) gün evvel yemek yemek için aut altıda aaraydaa 

ayrıldı, yarım saat için izin aldığı baldo J;-ir daha 2&rllnmedl. 

Geçen pazar g1ln0 Ahmet Efendinin ceaedinl Ortak6yde 
Kızılırmak vapurunun penaneleri arumda takılı buldular. 

Üzerinde kaputu vardı. Düğmeleri ilfklenmiıtl. Apuletleri munta
zam bir halde idl. Cebinde cüzdanı, kayışında dndnğtı mevcuttu. 

Ahmet Efendinin kaybolması ile cesedinin bulunması 
arasında geçen zaman tam (8) günll buluyor. Bunun içindir ki 

ces~din Morga nakledilmesine lüzum görüldü. Ceset Moı·gta 
muayene edildi, raporu da Adliyeye verildi. Bu rapor, çok 

dikkate değer bir hakikat ftzerinde duruyor: Ôltlm katılığı. 

Kuvvetli Bir ihtimal Bir Ay ,Evvel ... 
Bir insan 6ldllğil zaman 

viicudu kablqır. Bu kattlık, 
mevıimt göre azami llç giin 
devam eder, sonra tefessüh ve 
yüznlme bqlar, ıu içinde 
kalan bir cesedin tanınmıya
cak bir hale gelmeıi için aekiı. 
gün, fazlasile kAfi idi. 

Halbuki bu ceset bozulma
mışbr. Şu halde Ahmet Ef. 
kaybolduktan sonra bir mnddet 
yqamıı, ıonra 6lmll.f veya öl
dUrillmilftür. Maamafib cesette 
bir cebir eseri görtılememesf, 

cinayet fUphelerini tereddüde 
dOıürecek mahiyettedir. 

Diğer taraftan Ahmet Efen
dinin hiç içki kullanmadığı 
hakkında zabıta ve Adliyeye 
verilen malumat ta tahakkuk 
etmiyor. Ahmet Ef. yi kaybol
duğu gtın Beşiktaşta rakı 
içerken ve yanında iki kadmla 
ıokaktan geçerken görenler 
Yardır. 

Ahmet Efendinin o .ıUn be-
raber gezdiği bu kadınlar 

Rumdur. 
Buldurulmuf, Ahmet Ef. ile 

beraber geçerken kendilerini gö
ren polia memurlarile muvacehe 
edilmiş, fakat kadınlar Ahmet Ef. 

•• 

I 

İzmirde Bir 
Cemiyeti 

Edebiyat 
Teşkil Edildi 

Cemigeti teşkil edenler w ortada reisi Şeklp B. 
izmir, (Hususi) - Şehri- ı mecmua netrine karar vermif

mizde ıon zamanlarda edebi- tir. Senenin muayyen zaman
yata karşı bilyük bir alAka larında memleketin ve Avru
uyandı. Edebiyatla uğratanlar panın maruf edip Ye ilimleri 
vilayete müracaat ederek rea- davet edilecek, İzmir gençliği
men bir "Edebiyat cemiyeti,, ne konferanlar vermeleri, mu-
tetkil ettiler. Bu cemiyetin sahabeler tertip etmeleri kendile
riyasetini Tokadizade Şekip rinden rica edilecektir. Cemiyet 
Bey deruhde etti. en evvel Şair Abdülhak Hlmit 

Cemiyet, yakında bir edebt Beyi davet etmek fikrindedir. 

Bir Çocuk 
Kendini 
Öldürdü 
Sebep, Babasının Kendi
ıini Mektepten Kaçh§'ı 
İçin Hapsetmesidir 
Kumkapıda deniz banyoları 

mOsteclri Yusuf Efendi 13 ya· 
tlndakl oğlu Yakubu mektep· 
ten kaçbğı için yatak oduına 
hapıetıniı. 

Buna canı ııkılan Yakup 
odada bulduğu babasına ait 
tabanca ile kendini ıakağından 
vurmuş ve derhal ölmüştür. 

Haziran 19 

Günün 

Doktorlar 
işindeki 

::::=:s 

Tarihi 
• 

Vergı 

İthama 
Cevap Veriyor 

Doktorlar kazanç vergialni• 
kendilerinden maktu şekilde ahit° 
mak istenilmesine itiraz ediyorlar• 
Bunun için de Aakaraya bir Jıe
yet i'Öaderdller ve heyet dOn 
buraya döndil. 

Ankarada veri'intn beyaıına• 

m• uauUlnden maktu fekle çe"'" 
rilmeaiae aebep olarak bar.• 
doktorların az vergi vermek içlıı 
dürllat olmıyan bir şekilde hare
ket ederek kazançlarının hakiki 
miktarını aakladıkları ileri ıürlll· 
dü. itte bu itham doktorları hayb 
rücendirmlttir. Bu ithama cevaP 
verenlerin fikirleri hülisateP 
fudur: 

" - Tah•il memurları hük6• 
met otoritesini temsil ettiklerin• 
göre doktorların bütün defterle· 

•• rini kontrol edebilir lcr. Doktor-

oıu•• m Teşebbu·· su·· ıarm vergi kaçakçılığı yapınlf 
olmalarını tasavvur edemiyoru:ı.,, 
Avukatlarda bu mesele içill 

T okatlıyan Garsonu Me- Ankaraya bir heyet gönderecek· 
• T b S kb lerdir. 

mesır .. e ~anca ı ' MUftUIUkte Açıkta Kalanlar 
Beyoğlunda Tokatlıyan oteli Yeni kadro mucibince müftü· 

birinci garsonu Roberk Toro- Ulkte cami eşyalarını tahrir ko· 
milenço Ef. Btıynkadada miıyonu kaldırılmış, tetkiki ınu-

Hhif heyetinden birkaç kişi il• 
Çınar caddesindeki annesinin veznedar, levazım memuru, mu· 
evinde diln rece 101 memesine hHibi mea'ul açıkta kalmışlardır. 

tabanca sıkmak ıuretile inti- Ticaret Odasmda 
hara teşebbtı. etmiftir. Haya- Ticaret Odası Meclisi dünkO 
bndan Dmit keailmiıtir. lçtimaında bazı kararlar vernıff 

ile her hangi bir münasebetlerini 
inkir etmiflerdir. Maamafi bir 
ay kadar evvel Ahmet Efen
dinin kendilerinden, Kuruçepıe 
ttıtun depolannda çalışan bir 
kadın hakkında bazı sualler 
sorduğunu söylemişlerdir. 

Ahmet Efendinin cesedi 't'e 
elbisesi muntazam bulunma
sına rağmen belindeki meçi 
ile tabancası meydanda yoktur. 

Bir ara akla gelen ihtimal
ler, aaraY,a geç gelen Ahmet 
Ef. nin kapıyı kapalı bularak 
arka parmaklıklardan içeri 
girmek için çalışırken denize 
düşmesi noktasında da bir haylı 
dunnuı ise de yapılan keşifler bu 
noktanın da varit olmadığını gös-
termiştir. ÇünkO Ahmet Ef. için 
içeri girebilecek daha müsait 
ve kolay mahaller vardı. 

Biltün hu cevap verilemiyen 
ıuallerden dolayıdır ki zabıta 
tahkikah devam ediyor. 

iki Cerh Vak'ası 
Oıklldarda nalbant Bahri 

isminde bir aabıkalı Veli Efen
di isminde birini yaralamışbr. .. 

Osktıdard~ ttıtiln amelesin
den Mehmet bir kadın meıe
lesinden arkadaşı lsmaili bı
çakla yaralayıp kaçmııtır. 

ve bilhaasa her mağazanın uluort• 
tenzilatlı sabş yapamıyacağı teı• 

bit edilmittir. 

Yağmurlar Müthi' 
Malatya, 16 (A.A) - Bir haf• 

tadanberi her gün yağmur yatı
yor. Yağmur afyon mahsulün• 
yan yarıya kadar zarar vermir 
tir. Dün yağan dolu mezruatı 
fena halde zedelemiştir. 

Trabzon Şampiyonu 
Trabı.on, 16 (A.A) - Şehriınb 

ilk maçları bitmiş, İdmanocaJı 
931 aene•i Trabzon tampiyonlu· 
tunu kaz.anmıştı. 

Trabzonda Bahkyağı 
Trabzon, 16 (A.A) -TrabzoD 

Bahkyağı fabrika•ı ihracat 
yapmaktadır. Fabrika, balık deriıl 
l•tihaaline de çahtmaktadır. 

Ticaret Müsteşarlığı 
Ticaret mü.tetarı Şakir Beyi• 

sanayi bankası idare meclisin• 
tayini ve yerine de aabık Zoll" 
gu1dak meb'u•u Hüsnü Beylll 
retirilmeai muhtemeldir. 

iki idam T atebi 
Çatalcada Salih l•minde ~ 

çocuğu boğmakla mlllllUD ...... 

ıeyln, Ali çavuş n diter Hi•.,.. 
hakkında Müddeiumumt id•lll 
ceza•ı btemittir. 

Trabzonda Yağmurlar 
Trabzonda şiddetli yatmurl•' 

yağmış, bir kısım ekinler ı•~ 
rörmüş, elektrik cereyanı ke• , 
miş, fakat diğer taraftan yaflllD 
bir kısım mahsulat için faydalı 
olmuştur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çiçek Dikenler J 

1 ı Hasan Bey - Hayır ola yahu... Cad-1 2 : Hasan Bey Türkiye ziraat mcmle- ı 3 : Hasan Bey - Pa~ar ola kahveci başı ... 
delerde ahali yerlere birıeyler dikiyor. ketidi!, dedikse caddelere de mi tohum Sen de ötekiler gibi dükkanınm önüne ne 

ekmelı ? ekiyorsun ? 

• syott 
4: Kahveci - Hasan Bey, bi' gün kanalt:ıa 

1
.,. 

derler, bir gün havagazı derler, latımları . •.Ç8;,u:ı· 
Biz de bu pislikleri örtmek için çiçek yetittır•Y 



Her gün 
Başkaları 
Ne Veriyorlar? 
Biz Ne Veriyoruz? 

M. ZEKERİYA 

Bütçede gUnden güne bü
)tlyen açığı kapatmak için 
Liikumet bin bir çareye baş 
~rken Vekiller Heyeti bllyük 
lqr feragat göstermiye razı 
•ldu. Memur maaşlanndan 
ttnıillt yapmamak içın kendi 
tabaiaatlannın yansm ve oto
lllobillerini terketmeyi teklif 
etti. 

Bir halk hükumeti erkAnına 
)akıtan bu teklifi Bfttçe Encü
llleni, devletin haysiyet ve ve
karile kabili telif görmedi ve 
l'tddetti. .. 

Bu münasebetle dfin muhte-
lif Avrupa ve Amerika memle
ketlerinde meb'uslarm ve hü
kumet erkanının maaş ve tah
•iaatlarmı tetkik ettim ve ıu 
rakamları buldum. 

Amerika ( 48 ) hükumetten 
1llliteşekkildir. Her hükumetin 
ayrı bir meclisi vardır. Bu 
lneclis azalarının tahsisab, 
İçtima devresine munhasır 
olmak üzere, günde bir 
dolarla sekiz dolar arasında 
değişmektedir. 

Hükumet reislerinin senelik 
tahsisatı ( 18000) dolar, yani 
(36) bin liradır, 

Belçikada meb'usların sene
lik tahsisatı (25) bin frank, yani 
25oo liradır. Fransada meb'
Usların senelik tahsisab (62) 
bin frank, yani 6200 liradır. 
Romanya meb 'uslan günde 
60o kuruş ve aynca ayda ~ 
lira alırlar. Yani aylıkları 200 
lira kadar bir şey tutar. 

lsveçte meb'uslar senede 
(1750) lira alırlar. 

lsviçrede meb'uslar, yalnız 
lttirak ettikleri her celse için 
ilinde (40) frank yani (16) lira 
ahrlar. içtima olmadığı pnler 
için, yahut iştirak etmediği 
lçio, para alamaz. 

Diğer memleketlerin meb'-
118 ve hftkümet erklnına ver
diği tahaisab bulamadatım İçİD 
l,arada maatteeaBf likredemi
Yorum. .. 

Bizde meb 'uslana aylı klan 
beş yüz liradır. Vekiller meb'
lla maa.tı olarak (500), makam 
tahsisah olarak (500), otomo
t,u tahalaab olarak (300) lira, 
Jant ( 1300) lira, hazan da 
daha fada alırlar. 

Her memleket Vekillerine 
•e hlikftmeti erklnına mali 
kudreti nisbetinde tahsisat 
•erir. Yukardaki rakamlar 
löıteriyor ki, bu hususta 
biz hepsinden daha c6mert 
daYranmışızdır. Bugtın ta
larruf yapmak mecburiyeti 
karşısındayız. Bu mecburiyet 
bizi hiç olmazsa diğer memle
ketlerin velcillerine ve hükumet 
trkanuıa verdiği tahsisat nia
betine inmeyi imirdir. Hadisat 
ıspat etmiştir ki, milletin büyilk 
tahsisat vermiye kudreti yoktur. 

Bunu devletin haysiyet Ye 
~ekarı meselesi ile karıştırmak 
doğru değildir. Yiyecek ek
inek bulamıyan bir adamın 
fıro:ıkla gezmesi nekadar gO
ltinçse, bizim de hühômet er
k~nının otomobilden inmeme
lcrini istemek okadar gariptir. 

Cumhuriyet hllkumetJ, hal
ka kendisini ancak feragatte 
i ter iği misallerle ısındıra• 
~ili' r. 

Buglla millet, meb'uslarta· 

SON POSTA 
• 

1 ~ Kadere inanma ~ l 1 
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Son Postanın Resimli Makalesi Sözün Kısası 
Birinci 
Ve İkinci 
Haber 

, '<CI -
\ ~ 

\ 

1 - Şarklı mütevekkildir. Kadere ina· 
nır. Her ıeyl meçhul bir elin idare ettiğini 
faneder ve biltOa taliıizlllderinden kadul 
me.'ul tutar. 

2 - Garplı kadere inanmaz:. Hayabnı 
kendiıl tanzim eder. Taliaizliklerin· 
den mes'ul olanın kendisi olduj'unu 
bilir. 

S - Burflnüa renct kaderini kendi idare eden, 
hayahnı bi.uat tanzim eden biri olmak rerektir. 

Tewekklll babalanmı:ıın deninde cai:ıdL Burfla 
mlitevekkil olmak, peılnen mağlQblyeti kabul 
etmektir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

iDAM MAHKUMU 
Yunanistandan Yüze 

Yüze lzmire Geldi 
Ve Yakalandı 

lzmir, (Hususi) - Vaıilya
diı isminde bir Y unanh Yuna
nistan da idama mahkum ol
muş, firar ederek yfize ytlze 
Kuşadası açıklarına kadar gel~ 
miı ve jandarma tarafından 
yakalanmııtır. 

Raşit Rıza 8. , 
Edime, 18 (Hususi)-Raıit 

Rıza B. tiyatro heyeti Yunaniı
tandan buraya geldi. T emıiller 
vermiye başladı. 

H. Memurları 
Senenin Yansını Mer
kezde Geçirmiyecekler 

Ankara, 17 (H. M.) - Ha
riciye VekAleti ecnebi mem
leketlerinde vazife aahibl olan 
memurlarımızı senenin alb 
ayında merkeze getirterek bu 
suretle kambiyo farkından ia-
tifade etmek dllflnceainden 
vazl'eçmiftlr. 

Hariciye Veklleti bu vu
pçmeye mukabil dahil Ye 
hariç memurlannm maqlan 
aruında mevcut tezadı refet 
miye çalışmlfbr. 

Mübadele işleri 
Bu Gidişle Biteceğe 

Hiç Benzemiyor 

Yunaniıtandaki Kıymet Tak
diri Heyetleri yakında tetkf· 
katlarlDID neticesini Mnbadele 

Komisyonuna bildireceklerdir. 
Mübadele Komisyonu da bu 

maltimata istinat ederek elde 

Muhafaza 
lf. 

Teşkilatı Ve İrat 

Vergisi * Nasıl 
lf. 

Olacak? 
Ankara, J 8 ( Hususi ) - Binalardan alınacak irat vergiıi 

llyihuının basılması bitmiş ve meclis azalarına dağıhlmışhr. 

Enelce umumi ıeklinl bildirdiğim kanun metnine göre her on 

senede bir defa musakkaf at tahriri yapılacak, bugiin muame

lede bulunan işler ise yeni kanunun hükümlerine i'Öre netice

lendirilecektir. 
Kanunun tatbik mevkiine ·girmesi, halen çalışan temyiz 

komisyonunun lağvını icap edecektir. Temyiz komisyonlarının 

kararlarına yapılacak itirazlar Devlet şurasından geçecektir. 

Vekiller Heyetinde Muhafaza TeşkilAtı 
Diln toplanan Vekiller hey- Gümrük muhafaza teşkilab-

hcti yine bütçedeki 7 ,5 milyon nın askerileştirilmesi hakkmda
Iirabk tasarruf esaslarını mil- ki kanun layihası encümenler-
zakere etmiştir. de tetkik olunuyor. 

Vekil Otomobilleri Mevcut muhafaza memur-

Bntçe Encümeni Vekiller 
Heyetinin kararını kabul et
mediğinden garajlara çekilen 
otomobiller tekrar faaliyet& 
getirilmiştir. 

Vekiller dnn otomobillerile 
gidip gelmitlerdir. 

Mülhak Daireler l 
Memur Maaşlannda 
Tenzilat Yapılacak 
Ankara, 18 ( Hususi ) -

Mtilhak bntçe ile idare edilen 
dairelerde bu seneden itibaren 
barem usulünlln tatbik oluna
cağuıı bildirmiştim. Bunun ne
ticesi olarak me:nur maqla
nnda birer miktar tenzilAt 
yapılacakbr. 

Çirkin Bir Tecavoz 
EmirgAnda mfttekait Ali Efen· 

dinin 21 yqındaki kızı Meli
ha11 dört Uz dağa kaldırmıt
lar, tecavilz etmişler, bırakıp 
kaçmıtlardar. 

larının müktesep hakları muha
faza edilecek. bu memurlar 
kıt'alara mal olunacak, askeri 
nizamlara göre iıkin, iaşe 

ve ilbas edileceklerdir. Baı 
çavuşlara 25, muavinlerine 
20, çavuşlara 15, neferlere 
beşer lira maaş verilecektir. 

Seyrisefainde 
Fabrikadan 130 Amele 

İşsiz Kalıyor 
Haber verildiğine i'Öre Sey

riaefain idaresinin fabrikala
nnda tasarruf maksadile öğ-

leye kadar çalışılacak, her gün 
öğleden sonra tatil yapılacakbr. 

Bu karar O.Zerine fabrikadan 
( 13())kadar amelenin kadro harici 
çıkarılması lizımgelmektedir. 

Türk Tutunu 
Tunuslular inhisar ldare

ılne müracaat ederek Tilrk 
tutnnn sabo alacaklanm bil· 
dirmiflerdir. 

mevcut (600) dosyeyi yeniden ~--------------------,....__ 
tetkik edecektir. ır 

Fakat haber aldığımıza g6-
re Komisyon, cuma ve pazar 

hariç olmak üzere haftama 

beı gfinilnde ancak ikiıer sa
at toplanmaktadır. Bu vaziye
te gare mfibadillere ait (600) 
dosyenin tetkiki de seneler 
sürecek demektir. 

dan ve hükümet erklıundan bu 

feragati istiyorsa, halk Yekll

lerinin vazifesi derhal bu fera
gati 1ı6ıtermektir. 

Onun için ismet Pqanm ha
reketini alkışlarken, Blltçe En
cilmeninln kararım doğru bul-

madıtımı11 dylemlye mecbu
ru&. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

BugfinGn en mtıhim 
meselelerindea biri tasar
ruf mllnasebetile memur 
maatlannın indirilip indi
rilmiyeceğidir. Bu milna
ıebetle gazetelerde gözii
müıe dikkate tayan bir 
rakam ilişti. J 930 bütçe
sinde devlet memurlarının 
maqlanna aarfedilen mik
tar 65 milyon liradır. Ya
ni bfttçemizln yiizde 34 il 
memurlara gidiyor demek· 
tir. 

Halbt! lnptere bOtçe
ainde memur maaşlan 
yhde 9, Almanyada ytlz
de 8 buçuktur. 

Bizde memur maaşlan, 
diğer memleketlerdeki 
memurin maq nisbetleri
ne nazaran çok azdır. Şu 
halde bizde memur adedi 
çok demektir. 

Bu niabete nazaran ar
tık bizim bürokrasiden 
kurtulduğumuza, devlet 
makanizmesini ıslah etti· 
ğimize ve edebileceğimize, 

/.tar lna-. l.t.r inanma/ 

Almanyada Şiddetli Bir 
Şekil Aldı, Vaziyet 

Çok Gergindir. · 
Berlin, 17 ( A. A. ) - Re

ichstag meclisinin fırka reisleri 
komisyonu, müfritlerin, milli
yetçilerin ve komünistlerin 
ısrarlarına rağmen Reichstagın 
vaktinden evvel içtimaa daveti 
hakkındaki teklifi reddetmiştir. 

Sosyalistler, mali emirname
lerde yapılması lazımgelen ta
dilitı müzakere etmek Uzere 
bir bütçe komisyonunun top
lanmasını teklif etmişlerdir. 

Komünistler ve müfritler bilA-
hare hattı hareketlerini tayin 
edeceklerdir. Komisyon saat 
18 de tekrar içtima edecektir. 

Vaziyet çok gergin gözükü
yor. Reisicftmhur Hindenbur

gun tatilini yarıda bırakarak 
geceleyin Berline döneceği bil
dirilmektedir. 

Pozantide Ekn ek lhtiklrı 
Pozanti, (Hususi) - Son 

zamanda buğday fiatlerinin 
bir hayli düşmüş olmasına 
rağmen birinci undan yapılan 
ekmeği halk yirmi kuruta yi
yor. Çok değil midir? 

M. B~laçd ----
İrtişa · Davası 

Maznunların T evkiflerine 
intizar Ediliyor 

Ankara, 18 (Hususi)- Barut 
irtişası maznunlarımn muha· 
kemeleri etrafında Ankara 
mUddeiumumiliği ile mlistantik
lik arasında bir noktai nazar me
selesi çıkmıı ve ibtilif Aıliye 
Ceza Reisine intikal etmişti. 
Ceza Reisi Müddeiumuminin 
mlltaleasını muvafık bulmuştur. 

Bu son karara göre maznun
lar tecil kanunundan istifade 
edemiyeceklerdir. Bunun üze
rine müstantik maznunlann 
lstanbulda ikametgaha rapt 
oluomalarmı ve ifadelerinin de 
şimdiden istinabe suretile alın
masını lüzumlu görmüştür. 

ifadeler alındıktan sonra 
maznunlar arasında bulunan 
memurlann tevkif edilmeleri 
beklenebilir. Meseleden Millet 
Meclisinin haberdar edilmesi 
ihtimali de vardır. 

Çingeneler Çıkarıhyor 
İzmir, (Hususi) - Çingene

lerin şehirden uzaklaıtmlmala
n kararlqbnldı. 

•• -Vekiller Heyeti, kendi aza
sımn bir kısım maaşını ve 
otomobillerini feda ediyordu; 
ibu haber hükumet gazeteleri 
tarafından bile alkışlarla kar
şılandı. 

Fakat ikinci bir haber, en
cümenin bu teklifi kabul et
mediğini bildirdi. Sebep, üç 
kelimeden ibarettir: Kanun 
müsait değil. 

Tasarrufun merhametsiz eli, 
memurlann katıksız ekmeğine 
doğru uzanmak isterken ka
nun müsaitti; ayni el, Türk 
işçisinin iki mavi gömleğinden 
birini çekip almak için uzan
mak isterken kanun müsaitti; 
ayni el, Ti.lrk ecirlerinin, müs
tahdemlerinin rızkına ve bo
ğazına doğru tehdtitkar bir 
pençe halinde uzanmak isterken 
kanun mUsaitti; fakat, ayni el, 
vekil bevin havyar kutularından 
birine, altı kat smokininden biri-
ne, sekiz tampanya ıişesinden 
birine uzanırken, kanun milsait 
değildir, asla 1 

Burada vekillere düşen va
zifeyi hatırlatmak biraz fazla-
dır: Kendileri, maaşlarının iki 
yüzer lirasını ve otomobillerini 
hazineye hibe ederler. 

Herhalde kanun buna pek 
müsaittir ya. 

Kemik Ticareti 
Mezarlıklar Müdürü Bu

na İhtimal Vermiyor 
ÔlU kemiklerinin mezarlar

dan çıkarılarak okka ile sa
bldığı yazıldı. Biz bunu tah
kik ettik. En salAhiyet sahibi 
bir zatten öğrendiğimize göre 
çöplerin içinde bulunan hayvan 
kemiklerinin tonu eskiden 
yirmi liraya kadar aablır ve 
ihraç edilirdi. Şimdi ise tonu 
üç liraya bile müşteri bula
mamaktadır. 

Bin kilo kemiğin Dç lira 
etmediği bir devirde bir avuç 
kemik için birçok tehlikeyi 
göze alarak mezar detmiye 
kimse teşebbüs etmez. 

Belediye Mezarlıklar Mildllrll 
SiUeyman Bey de bu haberi 
tekzip etmİ§, mezarlann bek
çiler tarafından dikkatle mu
hafaza olunduğunu, bir mezar
dan çıkarılacak kemiğin bir 
amele yevmiyesine bite teka
bül etmiyeceğini söylemiştir. 

Tütün Stoku 
Samsun Ve İzmirde 13 

Milyon Kilo Var 
Son hafta zarfında memle

ketimizden harice hiç tUtlln 
ihraç edilmemiştir. İzmir ve 
Samsundaki tütün stok miktarı 
13 milyon kilodur. fstanbulda
ki stok ise 1,5 milyon kilodur. 
Ayni hafta içinde bir miktar 
afyon, yumurta, arpa, zeytin 
yağı ve deri ihraç edilmiştir. 

irtihal 
SabJk Mersin Meb'usu Ni

yaJ.İ Beyin ku.ı ve De\•let 
Bankası Meclisi İdare Azasın
dan Sabık Mersin Meb'usu 
Hakkı Bf'yin hemşire zadesi 
Küçük Tolun vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat dörtte 
Maçkadaki Amerika hastane
sinden kaldmlarak makbeıi 
mahsusun defnedilecektir. Al
lah kederdide ebe~eynine \e 
ekaribine sabrı cemil ihsan 
buyursun. 
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Bizim evde bir Radyo vardır. Çalgıya başladığı zaman bi
zim pamuğu görmeyin, dört kulak kesilir. Bazen borunun içl
ıe girecek olur, bazen de tabanlara kuvvet kaçar. 

Hele Geçen akşam Radyoda bir kedi sesi iıitti. Sokuldu. 
Mırıldandı. 

Sonra birden bire bir kuş sesi işidince kulak kabarttı. 
Arkasından bir sıçan sesi itidildi. Pamuk hemen hazırla11dı 

ve b:r atılışta borunun içine girdi. Fakat girmesi ile çıkması 
bir oldu. 

Çünkü radyoda orkestranın kalın aeıi itidildi. Bizim pamuk 
tabane kuvvet çareyi kaçmakta buldu. 

iç Merak Ettiniz Mi? 
Bir Dağın Yüksekliğini Nasıl Anlarız ? 

Bir dağın nekadar yüksek 
oldugunu nasıl anlarlar? Dağı 
kumaş ölçer gibi, veyahut ek
mek vezneder gibi ölçemez
siniz. Fakat onun da kolayını 
bulmuılardı. Size burada fen
nin bulduğu müşkül uıulleri 
anlatacak değiliz. Fakat ıizin 
de yapabileceğiniz uıulü an-
latacağız. Bir dağa çıktığı
nız zaman beraberinizde bir 
ltarometre alınız. Siz dağa 
pktıkça hava azalır, nekadar 
,Okıeldere çıkarsanız: hava 
okadar hafifler. Hava azaldık-

faza eden de onlardır. 
Kirpiklerimiz olmasaydı yU

zUmüz çirkin görilnecekti. 
Hastalıktan kirpikleri düten 
adamlara bakınız, ıoyulmuş 
ııçana benzerler. 
mizio içine akar. 

Eğer kirpiklerimiz olmasa 
bu ter damlaları gözUmllze gi· 
recek, o vakit hem gözlerimiz 
yanacak, hem de gör~ek ka· 
biJiyetimiı azalacak. Bundan 
mada dışardan gelen toza top
rağa karşı gözlerimizi muha-

Yeni Bilmecemiz 
Bu kelimeleri bulup bize yazınız. Bilmecemizi 

doğru halledenlerden 100 kişiye muhtelif hedi
yeler verilecektir. 

L l 

1 T 1 

1 ~ 1 

1 

Burada 6 kelime yardır. Bu kelimelerin her biri llç harfli· \ 
dlr. Fakat her kelimede bir harfin yerine bir reıim konmuıtur. 
Bu resmin ilk harfini oraya koyarıınız. Kelime meydana çıkar. 
Bütün kelimeleri tam bulanlardan yilz k1tiye M liralık hediye 
Yerilecektfr. Bu bilmecenin neticeıi 15 ton ıonra ilin edile
cektir. Cevaplarınızı çabuk gönderiniz .• 

=------------------------------------------------=-:-.,,.. 

K6ç0k kiz çocuklara ukerlik talfmt yapbrıyorlu 

SOKA~ OYUNU 

HAFrADA 

BİR DEFA 
._ ______________________ ___ 

--= 
BU OYUNCAOI KENDiNiZ Y APABILIRSINIZ 1 ,,,,. 

Resme iyi dikkat ediniz. Bu bir fil resmidir. Bu reslJJ• 
evvel& boyayınız. Sonra bir kartona yapışbrınız. Kuruduktan 
ıonra (1), (IA), (2) ve (2A) işaretli kısımtarı kesiniz. Kalan 
resmi de kenarlarından makasla kesiniz, ortasından ikiye kırı-
nız. lıte ıize bir Fil başı. Şimdi evvelce kesdiğiniz ( 1) ve ( 1 A) 
ayaklan ön tarafta (4) ve (4A) ya, (2) ve (2A) şekillerini de 
(5)ve(5A) ya ekleyiniz. Tam bir fil oyuncağı elde etmiş olursunuz· . 

-============o:====-==========-=====-==ıC::::::=:======~~==-==-'~ 

Hediye Kazananlar 
Kurtarabilirsen Kendini Kurtar cÖrdek Bilmecesini Doğru Halledenler Kimlerdir? 

f 
iki hafta evvel çıkan horo:ı 6rdek ı kurtun kalemi, Ad:ına Mermerli mahal' 

Oyunculardan biri hikAje 
söylemek tizere intihap ediflr. 
Hikayeci hikayesini anlatırken 

etrafına diz çökenlerin herbiri 
gfıya iş yapar, yemek pifirir, 
1&İr birçok hareketlerde bulunr. 
Oturdukları yerden epeyce u
z:akta ya bir ağaç ya başka 
birıeyi eritilecek nokta olarak 
tayin ederler. Hikiyeci hika
yesini aolattıiı esnada .. ken
dini kurtaarabilirsen kurtar,, 
der demez hepıi yerlerinden 

kalkar, ağaca koıarlar, yine 
aynı sür'atle yerlerine avdet 
ederler. En geç gelen hikAyeci 
olur. Oyun bu ıuretle devam 
eder. 

Bu oyunu bilha111a mektepte 
ve bahçede birkaç arkadaş 
birlikte oynıyabilirsiniz. Arka
daşlar arasında eğlenmek için 
bu oyunları tecrObe ediniz. Biz 
size her nushada bir iki oyun 
göstereceğiz. Bu oyunlar ıize 
iyi vakit geçirtecektir. 

bi!meceml:ıl doğru hal1eden1ertn lalm leal 51 numaralı kapida Ahmet Necıtl 
ve hediyeleri aıağıya yazılmııtır. B. bir roman, Boğaziçi Kaptan Ga1iP S· 

lıtanbul karilerlml:ı cumarteal rll· oflu Talip B. bir dolma kurşun kalelll~ 
aUnden itibaren 6ğleden aonra ldareha• Zonıuldak Avukat Tevfik B. oğlu N• vl 
aemlıı:e mllracaat ederek hediyelerini 8 · bir albilm, Zonıuldak Halk f; 
alablllrler. MOdUrQ HaUrn B. oğlu Hilmi B. bl~ 

Tatra karllerlml:ıln hediyeleri ad· 
rulerlne r3nderllm19tır. 

Yıldız Mazbarbey aokak Yılmu 8. 
bir kutu ıeker, Ankara Hlıar Demlrfır-

ka maha1le1l ıs MOnlre H. bir albllm, 
Buna Selçukhatun mahalleal cami ura· 

aıada 24 Nazmiye H. bir ipek mendil, 
Ankara Hııar De\ldiran mahalleal Mea· 
çit aokak 9 Necibe H. bir ipek mendil, 
Pertevntyal llıeal 74 Eaver bir dolma 

albüm, Rami Talimane caddeıl 9 S~ 
B. bir kutu 9eker kuanmıılardır. 

Birer Kitap Kazananlar 

ça barometrenin içindeki civa 
yukarı çıkar. Bu civanın ne
kadar yükseldiğini ölçerseniz, 
dağda nekadar yükseğe çıktı-

Evinizde Yapabileceğiniz Bir Oyuncak 

Ankara lmalltı Harbiye Ealiha Tl1f•~ 
Fabrika11 623 Nihat, Kandilli 52 ';.ıı 
Ok mektep 24 Didar, lı:mlr Oaıo• 
BankHı itti.ullnde Komlıyoncu Ka .. t 
oğlu Safa B. nezdinde Enver Cedi~ 
Zonguldak TiltUn lnhlurı Rııı:a B. ok 11 

Suat, Edremit Akçay Kızıl Keçili ~·"'° 
tabi 52 Remzi, latanbul 484 Musaff~ 
Kumkapı D. Yokuı 15 H. ş. , Gelenbe 
orta mektep 481 Cemal, Çe111b~ 
lltat orta mektep 149 Celil, ~ _,., 
Oaman Paıa orta mektep Dol 

11 
Gebze Muıtafapaşa mahallesi ti•~., 
hıaan, Uı:unk3pr0 Mimar Hayte e1"' 
mektebi l35 Nerıla, Sen·Benuv• 111 lı"' 
tehi 24 Nezihe Fuat, 31 fncl ilk oıeeff 
tep 340 Galip Ali, Ankara telsiz :,ı. 
~mal Beyin kızı Nihal, Vefa ..... -
mektep 76 Gallp, lzmlr Karantıne 1'
aurl sadeler, Yarımca K. '- pr 
Sıtkı Bey kerimeıl Meliha, Edlnı• oJlıl 
taa mahallHI kereltecl Salomon s·
laak, ÇamberUtaı orta mektep 64 b•,.. 
ilmi, Edlrae Oç şerefell karııaınd~otl.ıt 
ber Halil Efendi .aaıtaıile Sa 

ğınızı bulabilirsiniz. 1 
Bir de dağa çıkmadan da-

iın yüksekliğini ölçmek yolu 
vardır ki o hayli güç bir iştir. 
Çünkii hendese itidir. Mualli
mlnize ıorunuz, ıiıe izah etaiıı. 

Kirpiklerimiz Neye Yarar? : ı 
Gözlerimizin etrafını ıaran : ı 

ve uzunluğu niıbetinde gözle- 1
' 

rimize güzellik veren kirpikle
rin ne ı,e yaradığını bilir mi
siniz? Kirpikler iki iı görürler. 
Evveli gözlerimizi gUzelleftir
miye, ıonra da gözlerimizi ko
rumıya yarar. Yorulduğumuz: 
zaman alnımızdan akan terler, 
kirpiklerimiz: olmasa, gözleri-

, 

SON POSTA 
KLOBU 
Kupon: 6 

Şlmden aonra Son Poata KlllbOae 
aza olabilmek için her hafta bu 
aayfada netredecefimbı: kupoolud
dlSı' tue toplayıp retınıaek .. ,a 
r&ıd .. ek lhımdı.r. Bu kuponlan 
lre.lp teplayınız. 1 

Bu resmi olduğu gibi kesiniz. Sonra bir kartona yapıtbrınız. 
Makası alıp resmin kenarlarından kesiniz. Boyayınız. Sonra 
noktalı yerlerinden kırınız. Ve yukarıda A köşesinden bir 
kağıtla yapııtınnız. Dam olmak Uzere kullanacağınız parçayı da 
ıamkla üzerine yapışbnnız. işte ıi~e bir çadır. iki taraftaki 
askerleri de kartona yapıştırıp kestikten ıonra altına ayakta 
durabilmeleri için, iki santim genişliğinde birer küçük karton 

parçası yapışbnnız Ye çadırın önllne dikiniz. 

Bey Ye Hanımlar. 

AlbUm Kazananlar ı.,, 
Eytlp Defterdar Alacaçe9m• t ı4' 

mali Ekrem, Adana polta kutıı• uoııalll 
Talat, Ankara Ziraat bank••• S•brft 
muhaaabe Ser•lıl Fuat B. oğlu bd11ırıu 
Gebse bel.acı CelAI Efendi ro• U•tecifl 
Mehmet, Adana Niğde oteli ~cfOrlllt' 
mahdumu Ziya, Adana poll• '° jt.d•JI• 
adl1 kıaım Şakir Beyden Turanı rıırkttl' 
Sllllh zade Fahrettlu, Birinci J.nafırt• 
159 Ahmet, Ankara Ulucanlar 0atı· 

. d poıta d•" maha1le11 S Nmet, A na z ki seY 
bOtlU ıtıe memuru Mehmet h:Ilc'l ll: 
Doğan, Adana Reıat ma urnhurlY' 
aokak No. 6 Emine, Yoı:gat t~!l avuk•~ 
mektebi Emin TürkAn, Sııl 

1 
pe ııuçli 

Sabri Beyin kızı Mua:ı:e7', M ıı t~ 1111 ~eY' 
1 k Aralan 1 

1tf• yalı lhan B., An ara, 
3 

fduıalll11 h 
dan 3nü Keçeciler ıokak bl ~eırıd~1 
Yozgat Gul Paıa ınekte ktekt• 

p • rne 
Ziya, Yo:ı:ıat Ga:ı:I a~·e Beyle'· 
Meaaar TOrk Hanımlar r) 

(Ark••1 ~· 



19 Haziran 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir lttiham ki... 
Muallim Rasim Ali Bey Tıp 

F•külteainden mnttefikan ihraç 
tdildi. Fakat müderrlılerden 
b•zdarı Ra1lm Ali Bftyln Elini 
•ılup hatırını soruyorlar. Geçen 
tün Darülfünun aalonunda FakGI· 
le relıl Tevfik Recep Bey da 
llaeım Alt Beyin hatarını ıormak 
lıtemlf, fakat Raılm Bey baııoı 
ite tarafa çevirip, lltlıkal etmff
tlr. Buna ne buyurulur? 

Bir Karllı.ı. 

~erem San-at-or-y-om-ununa Dair 
Sıhhiye Vekaleti tarafından 

30 bin lira verilerek bir verem 
h.stan~slnin yapılma1ı hakkında 
10 haziran 931 tarih ve 313 nu-
ln•ralı nüshanızda bir bavadiı 
lÖrülm6ıtür, Yapılacak haatane-
llin yeri acaba tayin ediJmlt mi
dir? Sanatoryum olmak için te
iniz. hava ve teniz. ıudan iıtifade 
ttmek üzere .ki mahal taV1iye 
ttnıeyi kendimce bir ıeref adde
diyorum. Biri Beylerbeyinde 
Çakaldağı tepeıl, diğeri Kuzgun· 
tukta Gaz.ane tepeıi. Bu yerler 
&oğaziçinin en •üzel n mürtefi 
hrleridir. 

Karilerinb:den ı 
A. N. 

SON POSTA: Bu aanatoryomu 
•erem mücadele cemiyeti tealı 
tdecektir. Yer henüz. kat'i ıurette 
tayin edilmemiıtir. Hililiabmer 
"eisl Ali Paşaya müracaat te 
tdebilininiz. 

Bir izah 
1 haziran 1931 tarih ve 304 

No. lu ceridenizin kari sütunuoda 
S~bxeci Mehmet Ali imzasile 
hakkımda yazılmış olan makale
ilin münderecatı hilafı hakikat 
olduğundan tekzibini rica ederim. 

Mudanya Hüklmet Tabibi 

Ragıp 
SON POSTA: K.ariimizm tiki· 

)eti çok sarih olduğu için der-
C:ettik. Bu huıusta bitaraflı~ımıza 
tkıebni verilen şu cevabı da neş
"ediyoruz. 

Pesmi Matbaalara Dair 
Evkaf Matbaasının kapatılma

•ından m~nfaati haleldar olduğu 
'rılaşılan bir zat dünkü nüsha· 
tlııda intişar eden bir mektubun-
da mezkur matbaanın kapablma
•ından tasarruf hasıl oJmıyacağını 
.bilakis israf edilmit olduğunu 
'ddia ve dermiyan ediyor. Müaaa-
cleterile bu bahse temas ederek 
değil bu matbaanın hükumet 
ldaruinde bulunan bilcümle res
ııti matbaaların tahsisatlarının 
'iafile yaptlkları işi hariçteki 
Gtatbaalarda ayni nefasetle temin 
bıümkündür. Bu hakikati birriya
liye iıpata imadeyim. 

Cemal Azmi ----Belediye Bir Çare Bulmah ! 
Sıhhat cüzdanları biz fakir 

lınafın baıına püsküllü bir bela 
:ıldu. Belediyeye bir türlü dert 
iinletemiyoruz. Bu cüzdanların 
•İ•ti hakikatte 20 veya 50 kuruş
tlar. Halbuki bizden bu paranın 
~6rt bet miılini istiyorlar. Bir 
'•rnımız vermek istemiyoruz. 

[•kal birçok mü,külat karşısında 
~lıyoruz. Bazılarımız. da bu ih-
~kara aldanıyorlar. Bizi bu ~e: 
1-dan kurtaracak bir hayır 1ahıbı 
>ok mudur? 

Fakir bir esnaf 
Abdurrahman 

T e/rikamız: No 6 

l .. 

Suadige plajında 
Roma devrini ha .. 
tırlatan betonarme 

banyo odaları 

Uzaklardan tonlarca 
kum getirtilerek yap
tırılan kumlu sahil 

ve oteller 

30N POSTA 

~-Suadiyede 
Yapılan 
Avrupai 
YeniPlij 

Suadige pld.jının 
methali 

Suadiye plajında denize nazır gazino 
lstanbulun Anadolu kısmında otllranlar aylardanberi bin ıece masallarını andıran 

rivayetler işittiler. 

Suadiyede bir plaj yapılıyormuş. Buraya (150) bin lira aarfedllmiı, uzaklardan tonlarca kum 
getirtilmiş. Mit. Miş. Miş .. 

Bu plaj nihayet iki hafta evvel açıldı, halk birdenbeire bu te,cessüs aaikasile Suadiyeye hücilm 
etti. Biz de gittik ve hakikaten Avrupada bile misline nadir tesadüf edilir bir plajla karşılaştık. 

Mustafa Bey isminde bir zat, büyük masraflar yaparak burada tam manasile Avrupai bir 
plaj vücuda getirmiş. Y okardaki resimler size bu plaj hakkında bir fikir verebilir. 

Cümhur Reisi 
• 

işe Başladı 
Paris, 17 (A.A) - M. Dou

mer, sefirleri kabul ettiği 
sırada Papanın vekili Fransa
nın saadet ve refahı ve sulh 
davasının muvaffakiyeti temen
nisinde bulunumuştur. 

M. Doumcr, sulh davasının 
muvaffakiyeti hususunun dev-
letler arasında iyi münasebet
ler teessüs etmesine bağlı 
olduğunu beyan eylemiştir. 
Fransız 
Kabinesi 

Paris, 17 (A.A) - Gazete
ler M. Laval'in zihinleri teskin, 
fikirleri telif ve emelleri tahak
kuk sahasına isale fevkalade 
bir maharetle muvaffak oldu-

Eski Bir 
Tahtelbahir 
Bulundu 

Ancone, 16 ( A.A) - Bir 
remorkör birçok taharriyatta 
bulunduktan sonra sahilden 
tahminen 5 mil uzakta ve 
Renacati limanının hizasında 
25 metre derinliğe batmış bir 
Avusturya tahtelbahri buluu· 
duğunu meydana çıkarmıştır. 

Tahtebahrin heman hemen 
sağlam bir halde olduğu ve 
yakanda yüzdürüleceği tehmin 
olunmaktadır. 

ğunu ve binaenaleyh bu reb· 
berin değiştirilmesinin tehlikeli 
olacağını yazmaktadır. 

Kilisede 
Adam Astılar 

Meksiko, 17 (A.A)-Mareloı
dan bildirildiğine göre Santa
namay kilisesinde bir komünist 
Alman din aleyhinde ve pro
paganda mahiyetinde bazı söz
ler söylemek istemiştir. Buna 
hiddetlenen köylüler bu Almanı 
kürsüden indirerek kilisenin 
tavanındaki kirişlerden birine 
asmışlardır. 

Avusturya Kabinesinin 
istifası 

Viyana, 15 ( A.A )- Nazır

lar meclisi reisicumhura kabi
nenin istifa "mı vermiştir. 

zarıy\Jrum, yerın dibine ge- çekilmek daimi hülyalarıdır. 
çıyorum. • Sazan utangaç bir nişanlı da 

KIRMIZI FENERli EVLER Salon, eski ve yeni mefru- tahayyül ederler. Genç kızlar 
şat tarzlarının sahte bir takli- gibi hayalleri vardır. 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

didir. Orada muhtelif kızların Müdirenin (Mamanın) bir 
ve kadınların fotoğrafileri var. muavini var. Ticari olarak gU
Kimisi çıplak hir halde. lümser. Kıral taraftarlarına da 

[franılıı:ca aıılınıu 200,000 mel tab'ından tercüme edıır•'ştir.] İstirabat .:amanlarında ser- komünistlere de gülümser. Ka-
- Püf... Bu da bir şey mi? 

Stn " Klemansovari ,, aşk yap
~ll•ını bilir misin? 

- .. Klemansovari ,, mi ? 

~ ~am bu sırada kapı açılıyor. 
~Ilı çağırıyorlar. Yazıhaneye 

:
1trnek nöbeti bende. Kı7.lar
qrı ayrılıyorum. 

lieyhat r Mösyö Klemanso

:~ra nasıl aşk yaptığını asla 
ıtenemiyeceğim. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Bir Randevu Evindeki 

Uda Hizmetçisi 

mayeler pek uslu şeyler. nape gibi yerinden oynamıyan 
gömleklerinin omuzl~rım ken· bir tebessümü var. 

dileri dikiyorlar, pis bir söz Evvel, Beylere gülilmser. 
ıöylemiyorlar ve yasak edilmiş İşlerine, zevklerine dair latife-

Burada benim için herşey kitapları okumuyorlar. ler yapar. Hatta hazan açık 
yeni. Kendimi çok budala bu- Mükemmel bir zekaları var. saçık bir hikaye de anlatır. 
luyorunı, çok utanıyorum. in- Cümhuriyete suikast hazırla- Sonra, büfün ciddiyetlerle 
ıan benim gibi D.ırülfünun mıyorlar, "Eko Dö ' Pari,, yi, ciddidir: Nesebiyct nazariyesini 
mezunu olduğu ve doktorasını "La Kruva,, yı okuyorlar, bol- düşünen filozofların ciddiyeti, 
yapbğı halde, meğer pek cahil ıeviklerden nefret ediyorlar, bir şeyi anlamayan çocukların 
olabilirmiş. Cehaletimden kı- ı kiliseye gidiyorlar. Sayfiyeye j ciddiyeti, milletler cemiyeti 

ıı 
Sayfa 5 

• 

Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Evlenecek Genç Kız-
lara Evlenme Rehberi 

1 Hangi Erkekle Evlenmeli\~-------
Bu Haftaki Patronu 

Kızlar evlenmek meselesin· 
de alçak 16ntılllldllrler. Bir Almayı Unutmayınız 
talip çıktımı, uzun uzad17a •---~~---------' 
tetkike ll\zum görmeden, he
men muvafakat cevabı verirler. 

Fakat hem genç kızlar, 
hem de aileleri erkek seçerken 
ıu noktalara dikkat ederlerse 
daha az aldanmıı olurlar. 

• Muayyen bir meslek sahibi 
olm1yan erkekle evlenmeyiniz. 
Meslek sahibi olmıyanlar her 
zaman lfsiz kalm1ya mahk6m
durlar. Buldukları işte uzun 
müddet barınamazlar. Tufeyli 
yqamıya mecbur olurlar: .. 

Zenıfn çocuklarlle evlenir
ken, ne it yapmıya müstait 
olduklarını sorunuz. Yalnız ba
buının yardımile geçinen, ya· 
but konduğu miraala yaşıyan 
gençler çabuk iflas eder ve 
çabuk sefil olurlar. 

• 
Züppe ve tufeyli gençlerle 

evlenmeyiniz. Bunlar hovarda 
olur, evlerine ehemmiyet ver
mezler. Bunlardan sadakat 
beklenemez. Züppe genç, aile 
reiıi olamaz. 

• 
Henüz hayata atılmamış, 

kazancı istikrar kesbetmemiş, 
hayatının istikameti anlaşılma· 

mış gençle evlenmeyiniz. 
Hercaimeşrep, gönlü daldan 

dala konan, her çiçekten bal 
almak istiyen erkeklerle ev
lenmeyiniz. Bunlar sizi yarı 
yolda bırakırlar. .. 

Y aıı sizden çok farklı er
keklerle kat'iyen evlenmeyiniz. 
Bunlar hayatlarının baharını 
başkalarının göğüslerinde ıön
dUrmlif insanlardır. Sizin genç 
ruhunuzu anhyamazlar. 

« 
Evlenirken bu noktalara 

dikkat ediniz. Her halde ba
na betdua etmezsiniz. 

Hanımtegze 
--- • • ... • • • ...... .. ' • • • .... • ..... • • • • 1. ·- ... ... .. .. 
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Arabt 
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vakıt·ezant-vasatl 

Güneş 08.44 4.28 
Öile 4.S'l 12.14 
ikindi 8.32 16.16 

Rumt 

6. Haziran • 1M7 

vakıt-ezani·•aaatt 

Aktaın 12.-ı 19.43 
Y at11 2.04 21. 47 
lmaak 6.24 2. 07 

azasının ciddiyeti, 

lf-

Ben sermayelerin yattıkları 
yataklan düzeltiyorum. Sofra-
larını hazırlıyorum. Bulaşıkla
rını ve kirli kovalarını yıkıyo-

rum. Fakat tehlikelere, hasta
lıklara, yorgunluklara, ihtiyar 
firengili Efendilere katlanan 
onlar. Oh 1 Karanlık ve talisiz 
bir sermaye olmaktansa oda 
hizmetçisi olmak bin kat iyi. 

Beni vazifeme çağıran ilk 
zil çalıyor, havayı ve kalbimi 
sarsıyor. Kapıyı açıyorum. 

Parmağında nikah halkası 

bulunan bir efendi içeri giriyor. 
Kansı mutlaka sayfiyede ola
cak. Efendi mahcup. Ben bu 

Bu hafta verecetfmis patron ou11ar. 
YaudakJ realm ve parçalana ne alD'eth 
blrle9tlrUecej'lnl rlSatermektedlr. 

Bu2ün karilerimize bir ço
cuk elbisesi patronu veriyoruz. 
Çocukları olan aileler onlara 
yazlık elbise yapmak isterlerse, 

bu patrondan istifade edebilirler. 
Şimdiye kadar verdiğimiz 

patronların karilerimizi pek 
memnun ettiğini görüyoruz. 
Filhakika bu patronlar saye-
sinde karilerimiz hem terzi 
parası vermekten kurtuluyor, 
hem de muntazam, ve · temiz 
elbise giymiye muvaffak olu
yorlar. 

Bu çocuk elbisesini basma 
veya diğer kumaşlardan yapa
bilirsiniz. 

Yalnız kumaşı kesmeden 
evvel patronun çocuğunuza 

uyup uymadığım tetkik ediniz, 
büyük gelir:ıe kısaltımı, kısa 
geliyorse uzatınız. Sonra re
simde görüldüğü uzere parça
ları makasla kesilmiş olan 
köşelerinden birleştirniz ve 
bütün parçaların tamam olup 
olmadığına dikkat ediniz. 
Kağıttaki işaretli yerleri ku· 
maşta da kesmeyiniz. Oralar· 
dan iğne ile parçaları birleş
tiriniz. 

DÖRDİ)NCÜ 

ATRON KUPONU 

No. 7 
Gazetemizde gelecek perşembe 

ırUnü çıkac:ak Patronu bedava al
mak lstiyoraanız, bu kuponu keaip 
aaklayınıı. v~ perşembeye kadar 
çıkacak kupoi'ları toplayını:ı. P .. t· 
ronlarımızdan pek ınemnun ola
cakaınız, 

Patronlar neşredildlklerl gün· 
den itibaren İstanbul karflcrimiz 
bir hafta, taşra karilcrfmiz on 
gUn içinde kuponlarını gönder
melidirler. Bu müddet geçtikten 
aonra kuponlar kabul edilmez. 

evli müşteriden daha mahcu
bum. Kızarıyor. Ben kıpkızıl 
kesiliyorum. Ona yol gösteri· 
yorum. 

Bir zil daha. Bu sefer saç
ıız başlı bir zat. Elli senelik 
buruşuklukları ve altmış senelik 
bir karnı var. Yakasındaki nişa• 
nın rozeti gibi yüzü kıpkırmızı. 
Elleri çeneme alaka gösteri· 
yor. Ben gözlerimi semaya 
kaldırıyorum. Sonra kırmızı 

ve saçsız Efendinin yüzüne 
indiriyorum ve çeneme yanlış
lıkla dokunduğunu ona anlatı· 
yorum. Nihayet onu kolundan 
çekerek patr(jnu:ı odasına gö
türüyorum. 

(ArkaH var) 
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Gideceğimiz Y er"Onareg,,lsmindeBir Kasaba 
• 
idi. Fakat Mübareki Bir Türlü Bulama yorduk 

Y AZANı M. KAZIM 
-8-

4 temmuz 

Nihayet "Nayn,. kaaabaaına 
vardık. lıtanbulu terkedell 
tam iki ay olmuştu. Hintli 
prens ile Bereketullah Efendi 
ve doktor Beker Isfahan tarl
kile ( Fon Hentik ) ise Tahran 
yolu ile ve arabalarla buraya 
bizden çok evvel varmışlardı. 
Hemen bir aya yakin bir ay
rılıktan sonra sağ ve salim bu-
luşmak hepimizi de memnun etti. 

Kafile Yine· Tamamlandı 
Arkadaşlarımız bizden evvel 

Kirvansaraya yerleşmişlerdi. 
Bittabi bizde oraya gittik. 
tık işim derhal su getirterek 
tozdan ve topraktan tanınmaz 
bir hale ge1en yüzümü yıka
mak, sonrada bir duş yapmak 
oldu. Bunu môteakip prensin 
ikram ettiği ayram içince yor
gunluktan eser kalmadı. Ak
şama doğru büyükçe bir ha
vuz keşfederek abmı da yıkat
hm. Hayvancağız keyfinden 
zıp zıp sıçrıyordu. 

Akşama doğru büyükçe bir 
kafile halinde geride kalmıı 
olan yüzbaşı Nider Mayer de 
bize iltihak etti ve kafilemiz 
hakikaten büyilk bir kafile 
halini aldı. 

Alman MüslUman Oluyor 
Bu yüzbaşı Mayer kafilenin 

dikkate şayan bir siması 
idi. Evvelce İranda birkaç se
ne kalmış. Muteadit seyahatlar 
yapmış, hatta (Gevir) çölünü 
bir baştan bir başa geçmiye 
muvaffak olmuştu. Az çok 
Acemcede biliyordu. 

Yüzbaşı Mayer bu memle
kette bahailerin malik olduk
larl büyük nüfuzu bildiği için 
bu defa gelişinde (Aka)ya 
uğrayarak Bahai mezhebinin 
büyük reis ile görüşmüş, güya 
Müsluman olarak bu mezhebi 
kabul etmi4ti. 

Eğer''Mayer,,inİran ahvaline 
vukufu dolaysile tam yerinde 
ve isabetli olarak aldığı ted
birler olmasaydı muhakkak 
başımıza birçok müşkülit 
gelecekti. 

Bir defa "Nayn,, kasabası 
ile Afgan hududu arasında ka-
lan lran tokrağı İngilizler ile , 
Rusların nüfuzuna tahidi. Düş
manlarımız bu sahada bizi 
tutmak ve imha etmek için 
birçok tetbirler almışlardı. liu 
tedbirleri boşa çıkarmayı az çok 
( Mayer) e medyunuz, dersem 
mfibalağa etm.İf olmam, zanne· 
derim. 

Alelhusuı bu Alman zabiti-

duraıı lranın meşhur şehirlerinden Meşhet şehridir. E/ganistana giden gol buradan 
ııeçer. Fakat biz seyahate çıktığımız zaman ha şelıil' Rıu nüfııza altında idi. Oradan 
gidersek tevkif edilmekligimiz muhtemeldi. Onan için cerıup çöllerini · tercih ettik. 

nin yanında milhimce bir kuv- ı Seyahatim1zin bu kısmında ı Tulumların içinde katra bile 
veti de vardı. Vakia bu kuvve· ilk glln alh fersah yUrildük v~ kalmamııh. Kuyuya müracaat 
tin büyUk bir kısmını ücretle 1 akşam geç vakit "Cahı Faril,. etti~. Fak~t suyu içilecek gibi 
tutulmuş olan İran atlıları teı· adını taııyan ıuyu tuzlu b1! değıl, denız suyundan da ber
ki! ediyordu ve kendilerine kuyunun başına vardık. Burada battı. Dilimiz, damağımız ku-

ü k . d w 'ld' F k t bina namına sadece iki tane rudu. Kızgın güneşin altında g venme caız egı ı. a a . . . 
zahiri bir mevcudiyet göster- ahırdan başka bırıey yoktu. derımı:ı henlb kızarmıya bat-
meleri de yine bU Uk b. Ve hen vardığım zaman ka- mıı bir et manzarası arzedi-
fayda idi. Y ır filenin ileri müfrezelerini teşkil yordu. Buııunlaberaber yapı-

eden İranlılar buralarını çoktan lacak birıey yoktu. 
Çekirgeye Karşı Mücadele işgal etmiı bulunuyorlardı. Battanyelerin Yerdiği yan 

" Nayn " kasabasında bir Maamafih bu binaların içi gölgeye mümkün mertebe 
ün daha kaldıktan ıonra yola derece müteaffiln idi ki lioı sığınarak ikindiye kadar bek

.,.ıktık, zannederim " Nayn ,, bulsam bile içine gircek de- !edikten sonra bitkin bir vazl-
kasabası bizimki kadar muaz- gildim. yette hayvanlarımıza atladık: 
zam bir kafileyi son senelerin ~r~nı ile. blrlkte . battaniye- _ Bir ak~am olıa elbette 
tarihinde görmemiştir. Kasaba- lenmızden bır gölgelik yaparak biraz 1erinleriz, diyorduk. Fa
nın son evlerini arkada bıra· açıkta yatmayı tercih ettik. kat karanhk çökünce derman
kıpta tarlaların arasından ge- (Fon ~~ntik) e gelince: Bu ıızlığımız daha ziyade arttı. 
çen bir yola ıapbğımız zaman z~t kendrsıne mahıu~ . küç~k Bir zaman geldi ki abn nze-
1&ğdan ıoldan, önden ve arka- bır çadır kurdurarak ıçıne gır- . d d k b' hal 
d b. k d vuI ı · leli · . h ( M ) d rm e uramıyaca ır e 

an ırço a ses en ge • m1.f, yüz aıı aye~. e ar-- geldim. O vakit boı semerli 
- Ne. var, ne oluyor? kadaşlarına Ye kendisme mah· • • • . 
Halkın bizi davul ve düm• sus çadırlar kurdurarak istira• hır at ıstedım. Bır kervancıyı 

belek ile teşyi ettiğine zahıp hate koyulmuştu. Gece soğu- taklit ederek llzerine uzanacak, 
olmayınız. yan ve sabahleyin tedricen ayaklarımı boşa sallayacaktım. 

Meğer memleketi çekirge ısınan kumun üzerinde yalnız Yaptım, daha doğrusu yap
kaplamıt ve rençber de davul biz kalmışlık. mıya çalıştım, fakat bir türlO 
çalarak çekirgeleri kovalamıya Her ne ise geceyi iyi kötO rahat edemedim. O ıırada 
koyulmuş.. Hakikat halde da- geçirdik. Aad facia sabahleyin kafiledenbiri ayrılarak yanıma 
vul sesinden ürkerek bir bulut başladı. geldi. Bu ( kanlı boğaz ) daki 
halinde kaçışan çekirgelerin Güneşte Kebap ıeyyar tekke arkadaşım Ab-
ball görülmiyecek birıey do- Yanımızda götilrdüğilmOı dürrahman Handı. 
ğildl. tatlı suyu tamamen bitirmiştik. (Mabadı yarına) 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞBİLATI 
- Yazan: Makenzie- No. 59 

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

ataşenaval ile birlikte meşgul 
oldukları en mühim iş Alman 
posta çuvalını ~Yunanistandan 
çıkarmak meselesi idi. Bil: do 
bu postayı ele geç.İ!mek için 
tllrlU tlirlll pillnlar kurmakta 
idik. Nihayet birçok muvaffa
kiyetsizliklerden sonra bir gün 
bu postayı da ele geçirdik. 

yine şüphesiz ki kıraJıçe ile baş 
bnıa vererek itilAf devletleri 
aleyhine entrika çevirdikleri 
rf vayoti asılsızdı. Kır alice bak· 
kınClakl bu rivavetlerin biç 
birine inanmaz ve nerede 
işitsem derhal tekzip eder Ye 
intişar etmeıine mümaneat 
ederdim. 

gını anlamışbm. Bittabi 
F alkenhausen kırala kendi 
gönderdiği casuslardan bahiı 
bile etmişti. Zaten oda bu 
işlerde okadar muvaffa olaına
mıştıki. Alman ataşenavalı 
Baron dlJ Graney'ye gelince, 
o da Falkenhausen'den fazl• 
bir it yapamamıştı. Bun& rat
men her ikisi de tıpkı hiı:im 

acemice faal!yetlerb;i . tahdit 1 
etmiye ~alııtıg1mız 1r1b1, ace-

mice casua ihracına çalışlyor
lardı. 

Von Falkenhause•nin kıra

tın Uzerinde büyük nüfuzu 
olduğunu söylerlerdi. Şayet 
kıralın, harbe girmemek husu
sundaki gittikçe artan inadı 
bundan ileri gelmekte idise 
F alkenhauaen vazifesini bihak
kın yapmıştır diyebilirim. 

Fakat bana kahrsa bu bu-
ıuıta tohumdan ziyade, zemin 
mUıaitti. ( Falkenhauaen ) in 

Baron de Graney, Atinaya 
benim geldiğim sıralarda gel
mişti. Çok cazibeli, çok hoı 
bir adamdı. Uzun boylu, sağ
lam yapılı, yumuıak sakallı 
idi ve bir bahriye zabitinden 
ziyade bir şaire benziyor:du. 
Rivayete nazaran Kıraliçe 
Sophie ile aralan çok ıyı 
idi. Şüphesiz ki Kıraliçe 
onu gayet sadık ve emin 
bir bende olarak tanıyordu ve 

De Graney nin başlıca va
zifesi tahtelbahir istihbarab 
idi: 1915 mayısında Adalar 
denizine gelebilen birkaç tah
telbahirin, Yunanistanda ve 
yahut Yunan vapurlarından 
yağ tedarik ettiğine şiipbe 
yoktur. Fakat bilahare PQlsdan 
büyük Atman ve Avusturya 
tahtelbahirleri üssübahrilerine 
avdet etmeden iki e.y sder 
edecek kadar yağ taşıyabilecek 
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* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
S. H. 81191 Vakurdur. Fiil 

vo hareketleri
ni beğenir, ten
kit •• ihtardan 

mtlteeulr olur. 
Gevezelikten 
Ye prlatanlık· 
tu huetm ... 
Kaduı mesd
Wnde luıkBDf'" 
hk ı&terlr. 
Se•dlkleri bak· 

kında nmlml ve TefaklrdU'. 
• Şlffcl'IJ Bey· .Ha111utır- Ha-

yal mevzularını 
daha cazip 
bulın aktadır. 
Mea'uliyetl aü
r61tn ve mllca· 
deleyl davet 
eden fılere gi
ritmekten hu: 

etmes. Bir it· 
te ön ayak 
olmaıı:. 

M•hmet Emirı bey: Ağır-
başh ve ser 
sizdir. izzeti 
nefsini· korut· 
8 aıkaların• 
minnet etmek" 

ten fazla endi" 
ıe eder. Muhi
tine kolaylıkl• 
uymu, mnçtr 
nlp Ye çekili" 
gen kalır. Pr 

.-ayı hDınlliıtimal etmeıini bilir· 

• Alamet Sabih beg: Mesle' 
· "ğinde azimk!t" 
dır. Verileli 
işi yanda bJ" 
rakınak iste" 
mez. Kendini 
saydırmak arzU 
eder. Sert aıtJ" 

ameleden ça· 

huk müteessir 
ı olur. Haris ve 

mfisrif değildi!· 

"SON POSTA,, nın Yeni Miisabakası 

2000 Lira 0

t Ve 
Hediye y r z 
Dünyayı Kimler 
CURTİUS 
Almanya Hariciye Nazırı

dır. Son zamanlarda Alman· 
yanın harici siyasetinde mü· 
him muvaff akiyetler temin 
etmiş, btıtUn dünyayı biribi
rlne katmıştır. 

Curtiusün bu mühim mu
vaff akiyetlerinden biri Avus
turya ile aktine muvaffak 
olduğu gizli gümriik itilaf
namesinin imzasıdır. Bu iti
lafnamo bilhaaaa Fransayı 
müthiş surette kızdırmif ve 
beynelmilel bir hidise ol· 
muıtur. 

ikinci muvaff akiyetl de 
lngiltere lle huausJ bir anlat· 
ma teminine muvaffak ol· 
masıdır. Bu muvaffakiyet te 
beynelmilel bir hadisedir ve· 
ayni zamanda Almanyada 
kabinenin vaziyetini de kuv• 
vetlendirmiştir. 

Curlius son zamanda or• 
taya çıkmıt yeni bir diplo- L 
mattır. 1· 

Müsabakamız 40 Güıı 
Devam Edecektir 

a 

kabiliyette yapıldıklarmdan, 
bunların Yunan 5ahillerinden 
yat tedarik etmiye kalkıımak 
budalalığında buhınacaklarım 
zannetmek, çocukluk olurdu. 
Buna rağmen o zaman bizi 
üzen, yoran bir iddia, adeta 
bir kanaat hasıl olmuştu. Sözde 
bUtnn Alman ve Avusturya 
tahtUlhahirlerl Yunan liman
larında leva.um tedarik ediyor
lardı! 

Maalesef lııgiltere sefareti 
de Yunan sularında bir dilı· 
man iahtülhalırini yakalamağı 
temin edebilecek malumatı 
verebilene ikibin İngi!iz liras1 
mükafat verileceğini vait ve 
ilan etmişti. Maalesef diyorum, 
çünkü bu paranın kimse ta
rafından kazanılmamıt olması, 

F41MC•E fı%!W _ri ... ~ 

o vakitki şüphelerimizin rı_0 ~; 
dar haksı:ı olduğunu barıı c• 
surette göstermit ve haftalflf ti' 
V . ı· l cl • ti~ar emzc ıst ga1ete er e ın " tııfl 
den büyük ilan düıpr,.all ;ştl-
haylı güldürmüş ve eğlendı~.ıO bit 
Maamafih bu ilanın neşrı elıl 
iki şeye de yaramıştı. ~·"pter' 
bu vesile ile, bizi fena gıı )ere 
de müdafaa eden gaze~strııJ 
bira?: pars verebilmek fır. ft911 
verebilmişti. Diğer. tı.ı :detJ 

· ilan ile beraber intişar .,cıJ 
h• re"' 

bl\yük bir talıtclba 'r tı Jel. 
o kadar yanht ya~ıI~ışslSıd• 
iki bin lirayı almak if1 seletiP 
malumat getirt..n ~. tsb' 
tariflerinden hakikaten 

1~8ıo
telbaWr mi, yoksa yafnıı:oldıı1'" 
tedeki resmi mi görnıÜŞ filh•' 
larmı anbyabfliyorduk· ... ,) 

(Arkası 
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Samsunda Tekmeli, Bıçaklı Maç Yeni Bir Şirket 
l• } J t G ı· ~ • 8 Şark Vilayetleri Mah-lYICm e 'e eDÇ ıgt U aulleriniHarice Gön-

Yüzden ikiye Ayrılıyor Tr•b::,e~k~,; ~. ı 
Şark vilAyetleri hayvanab ile 
yamurta ve meyvalarının nefa· 
Mt Ye tazeliğini muhafaza ıu
retile ihraç edecek tesi
.. t vllcude getirmek üzere 
bir milyon lira sermayeli bir 
firket teşkiline tetebbüs olun-
111111tur. 

İdman Cemiyetleri Harekete Gel
ınezese Netice Çok Fena Olabilir. 

Samsunla al4.kadtıl" olmaı t.teu11 spor erlutnı 
Samsun, (Hususi) - Sam-

8'1ııda lik maçlarının artık ta
dı kaçb. Çünkü maçlar 11 bir 
•por eğlencesinden ziyade 
d.yakh mahalle döviişünil 
lııdırıyorr. 

Bu cuma Tilrksporla idman 
't' urdun un ikincf takımları kar
tdaşacaklardı. Maç bir sayı 
•e Türksporun galibiyeti ile 
lleticelendi. 

Bunlardan sonra Tütün ve 
Şimendifer takımları sahaya 
ç.kblar. Hakem mübendia Ali 
~ydi. Samimi bir hava içinde 
başııyan oyun ıittikçe ıid
detıenmiye ve sertleşmiye 
beşladı. Buna seyircilerin ba
tı telikkileri de karışınca va· 
tiyet fenalaşb. Birinci devre 
ikiye karşı beş, ikinci devre 
\çe karşı sekiz sayı ile ve 
tinıendifercilerin galebesile ne
ticelendi. Fakat hakem saati 
)anlış görmüştü. Oyunu de
•am ettiriyordu. 

Bu sırada asabileşen bir 
oyuncu karşısındakine bir tek
lbe vurdu, ortalık karıştı. 0-
)\tncular ve seyirciler biri
birine girdiler. 

Hatta seyircilerden birinin 
bıç.k çektiği de kemali hayret •t esefle görtıldü. Fakat bin 
llbiitkülAt ile ve müessif lbir 
~diae olmadan iki taraf ay
l'lldı. Oyun da on dakika fazla 
'Ynandı. 

Üçüncll oyun· idman Yurdu 
Q, Türkspor takımları ara
"nda yapıldı. Hakem birinci 
lbtUizim doktor Refik Beydi. 
lier tarafta galip gelmek 
'ınıile çalışıyordu. Bunun se
bebi, oyun neticesinin pm
J)İJonlup namzet olan bu 
~ımlar mukadderab &%erinde 
"6euir olması idi. Birinci 
dtvre neticesiz bitti. ikinci 
~eDİn yirmi bqinci daki
~da idman Yurdu kalesi 

T~frilcamız : No. oO 

KUCftKTAn 

&ntbıde kargaşalık oldu. Ttırk· 
sporlulur istifade etmek iste
diler. Kaleci, kale çizgisinin 
(25) NDtim dıımda topu tut
muttu. Hakem ta merkezde 
idi. Bir Ttırksporlu " gol " 
diye bağırdı. Hakem dtıdllk 
çaldı. Soma bitaraf ıeyirci
ler mfttaJea beyan edince 
hakem terddtıde düşttı. Tuhaf 
bir Taziyet oldu. Ve oyuna 
devam edemiyeceğini aöyliyen 
hakem ıahadan ayrıldı. Bu 
suretle de maç yanm kaldı. 

Bu münasebetle fUilU kay
dedelim ki Samsunda spor 
bilhassa futbol çığırından çık

mak istidadinı glSsteriyor. 
Memleket gençliğini biribirine 
düıman yapmak istemiyonak 
ya bu ıporun idaresini salim 
bir ıekle koyalım, yahut Sam
sunda futbolil tatil edelim. 
idman Cemiyetleri Merkezi 
Umumiyesinin bilhaua nazarı 

dikkatini celbetmek isterim. 
Bir gün, çok acı ve mlleasif 

bir vak'a karşısında kalınacak 
olursa pişman olmak fayda 
vermiyecektir. 

Bir müfettiş nsıtaıile n
ziyetin tetkik ettirilmesi de mi 
mümkün değildir? 

Hbtil 

lf t&n El Çektirildi 
Mersin, (Huui) - M&lld

ye mtlfettitinin ga.terdiji 111-
zum &zerine Hmusl Mulıuebe 
Mtıdllrl Behçet Beye işten el 
çektirilmiş ve yerine batkltip 
Hamit Bey vekAleten tayin 
edilmiftir. ----
Karısmı Bıçakla Kesmi~ 
Adana, (HU8U1i) - Burada 

arabacı Hüseyin isminde bir 
adam karakola giderek karı
sınm intıhar ettiğini aöylemif, 
fakat tahkikat neticeıinde 
Hüıeyinin kendi kansım bıçak
la öldürdüğll anlaşılmıftır. 

KUCAÖA 
SERVER BEDi 

~ o da öyledir ya... O bu-
lar filan... Ne güzel de an-

1-tıyorsun, cici, gözümiin onn
llt geliyor hep... Hele o yağ-
~llr, hele o camı kınp içeri 
tiri 1 ... 

O kerevet... O veremli hasta 
~J)beıi... Ab, bilirimı inıamn 

•rzu ve korku doludur. 

1 
PekilA ... 

Nadire, merakım celbeden 
baza teferruat hakkında da 
Nerminden izahat aldı Ye 
kahkahalarla dinledi. 

Sonra, iskarpininin bir tekini 
çıkardı, ayak ayak Osttıne 
atb, epey ıuıtu ve düşündll. 
Kendi kendine aöyler aibi 
mırıldandı· 

Bu ıirkete hllkiimetin (200) 
bla lira ile iştir11.k edeceği, 
Tnbzonun (200) bin, Enuru
man (300) bin fle dahil ola
cakları vo diğer kasabalann 
da cem'an (300) bin lira temin 
edecekleri vadolunmuştur. 

Bu tetebbüsün meydana 
19tirilmesine çalışılmaktadır. 

Bir Deli 
bıtiyar Annesini Sün

güliyerek öldürdü 
Tarsua, (Husust) - Kamber 

hOyiinde on yedi yaşında 
Mustafa isminde bir genç, akıl 
buhranı esnasında eski bir 
ıllngU parçasile annesini öl
dtlnnllştür. 

Bir intikam Cinayeti 
Ceyhan, (Hususi) - Yusuf 

iaminde bir kömiircil, eski po· 
U. memurlarından Memit ve 
izzet efendileri tabanca ile 
yaraladı ve "intikamımı aldım" 
diye bağırarak kaçarken ya
kalandı. 

Aile Dargmhğmm Neticesi 
Orhangui, (Hususi) - Bir 

müddet evvel kocaya kaçan 
Mediha isminde bir kızcağız 
ailesinin kendisile dargın kal
masına mütessir olmuş, tabanca 
ile böğrüne ateş ederek ağır 
surette yaralanmııtır. Kadm 
Buraa hastanesine nakledil· 
miştir. 

lstanbul Futbol Heyetinden: 
19 - 6 • 1931 cuma gibıtı 

icra edilecek Şild maçları: 
Galatasaray • lstanbulspor 

ıaat 15,30. Hakem; Saim 
Turgut Bey. 

Beşiktaş • Vefa ıaat 17. 
Hakem; Sait Sallhattin Bey. 

Berabere kalan maçlar be
her baftaym on beıer do: ki
kadad ibaret olmak llzere 
yarım saat temdit edilecektir. 

Beyotlanda Tepebatında Haçopolu 
Hamncla mukim Tanr• blrahaul 
alılbl Yani Vallhclroa Efendiye 

Beyoilu 2 inci S. H. Mahkeme1lnden: 
lladam Jineva Mavrldlı vekili Avu

kat Hikmet SUleynıan B. tarafından 
aleyhinize ikame edilen alacak davası 
nın 15 haziran 931 tarlhli ce!ael muhıt
keıneıindc hazır bu1unmanı:ıa dair ila
nen vald tebligata rağmen yine iı>patı 
vücut dm«dijhıiz aıılatılmıt 'e H. U. 
M. K. 401 inci maddesi mucibince ıııya
bını:ıda muhakeme lcraaında ve lıbu 
kannn 10 WOn sarfında tilnen tebllilne 
karar verilmlttlr. Muhakeme gllnlJ ola
rak tayin kılınan 4 T~mmuz 931 tarthhıe 
• Ü•a4lf Camareal fGa8 aaat 10,30 tla 
blu:at yeya bilveklle hazır bulunmams 
Dinen tebllf olunur. 

- Fahir bir parlar, söner. 
Sevgisi çok devam etmez. Fa
kat samimi bir çocuktur. Dost
tur. Amma vadeeder, eder, 
eder, yapmaz. Nasıl anlatayım? 
Yalancı dır ama fena maksatla 
değil. F ahirin cana yakan za
manlan vardır, ondan iltifade 
etmeli. 

Nadire maksadım iyi anla
tamıyor ve rahatsız oluyordu. 
Biraz daha dtiftlndft: 

- Erkekler tiirltı ttlrl8dltr, 
dedi. Bir kere biç birine inan 
olmaz. Fakat en ıamimileri, 
en tehlikelileridir. iman on· 

BORSA 
l.tubul 11 Haziran 1931 

- Kapuaa ..... -

NUKUT 

Ucuz iLANLAR 
Bahar 1elc1L Şehirlerden köylere, sayfiyelere 

çıkılacaktır. Kiraya verilecek evinb, daireniz. odıların.:ı 
ım,• 'V8 varaa ve yahut kiralanacak ev, daire ve odıt fatlyoraanıı: 

Dolar Amerikan 
20 Fraak Franaıs 
20 Liret ltalyarı 
20 Fraak Belçika 
20 Drahmi v-an 
20 Frank lniçre 
20 Leva Bulgar 

tıG,50 Aramak ye .ormakla vakit ıeçfrnıeylniz. ( 25 ) 
l6',50 ""u··çue•k kurut ebe bu iti yapablllrh. 
222,50 .l\ı.4 ( 16) .. ellmeUk bir 01n klfldJT. Her kelime 
116,-
14,87 50 _________ ful_.., __ ı_ç1a __ b_lr_k_ur_q_ı_1ı_v_e_ed_ı_n_ı:ı. _______ _. 

114, . 
so.2s 
83,00 1 Florla Felemenk 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avusturya 
t Rayhtmark Almanya 
1 Zeloti Lehistan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugosla.ya 
1 Çervoaeç S.V,.et 

KAMBİYO 
Lendra 1 lsterlln lurq 
Nlly. l Türk lirası dolar 
Paria t Türk lirası Fraak 
Mll~no 1 " Liret 
Rrtik•el 1 " Belga 
Clnevre 1 " • Frank 
Sofya 1 ,, • Leva 
Ameaterdam 1 T. ,. Ficııri. 
Madrlt l TUr Uraaı Puta 
Berlin 1 " • Mark 
v arfOH ı • • Zelotl 
BUkrq 20 Ley kuru.t 
Ruıya 1 Çervoaeriç k1mlf 

124. 00-
50.25 
50,-
22,50 
H.25 
n.so 
,-

1030.-
0,47 12 50 

12 6-
902 -
3 39, 25 
2 43,37 

65.10-
117,39 

4,61.-,-
1,99,-,-
~ 

79125,
tOll-

Dut Yerken Otum 
Balıkesir, (Hususi) - Milli 

EmlAk Müdftrn AgAh Beyin 14 
yaşında oğlu Muzaffer Ef. pen
cereden dut yerken yere dtiş
mllf, vilcudu hurdehq olmuş 
ve ölmüşttır. ----

Ankara Ticaret Mabkeme-
ılnden: Ankarada Atpaı.annda 
Cfizi efendi •ekili avukat Ce
mal Hazım Beyin Ankarada 
Koyun pazannda Kaıap Ye 
mezbahada barsak taciri Eğinli 
Ömer Ef. aleyhine kesbi kat'i
yet etmiş bir kıt'a ilAm mu
cibince mahkumubih 1880 lira-
nın tahsili ıadedinde ve adi 
iflia yolile icra ettiği takibat 
neticesinde meblağı meı.ko.r 
borçlu Ömer Ef. tarafından 
tesviye edilmediğinden bahıile 
mumaileh Ömer Ef .nin iflAsma 
karar verilmesi talep edilmiş 
ve muhakeme gün ve saati 
28-Haziran-931 tarihine mnsa
dif ıaat 14 olarak tayin kılan

ını~ müddeaaleyh Ômer Ef.nin 
fkalnetglhının meçhul olması 
haaebile müddeaaleyh hakkın
da ilinen tebligat ifaaı takar• 
rür etmif ve tebliğ nrakuının 
bir ntıshası mahkeme divanba
neaine ilsak edilmif olmağla 
keyfiyet gazetelerle de ilin 
o!unur. 

SON POSTA 
eY111I, Si,,_., HaTAıfl• " Halk ıuet• 

fdu.1 lnaa~llNN ...... 
..,.., Mkafı J5-J7 

TeJ~<)D. latubul - 20201 
P•b kutYeUı l.t..W • 74> 
Telıraf : latanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE ECNEBt 

1400 "'· 1 Seue 2700 kr. 

750 .. 6Ay 1400. 
400 • s -.. 1sa • 1 .. ..... 

Gelenevrak ••I ,,.,u .. ... 
b&ıılarclaa ...... ,.. ... il ... 1. 

lara kapılır. Göven olmaz. 
Halbuki sinailerden iııaan kor
kar, ona göre ayaj'lnı tetik alır. 
Fahir insana çok emniyet verir. 

Vadettiği zaman da amimidir. ' 
Nasıl diyeyim? Kendi kendini 

de aldabr. Soma sojur .• Ona 
hep inanmıt garlln, inanma. 

Fedaklrdır. Çok iyiliii doku
nur una... Velhuıl, ne kopa· 
rabiliraen kırdır, seni bırakı
verirse ıqirma... Alem sana 
aUlmelİn... Daha doirum za.. 
manam kestirir, .en onu bı,... 
kıverirsin. BeD una ıaman•aı 
bildiriri~ 

Satılık Evler: 
SA T 1 L 1 K - Kaaımpaıada bUyllk 

cami karımndakl Neva sakatında köte 

bqındald !6 auma.ralı ev, iki ocla ve 

iki kuyusu ve * artı• bahç .. ı olup 
Beyofluaa pek yakındır. Slrkec:ldc Ha

midiye tUrbeel kartııındakl 54 numaralı 

tllUlncll dlJkklnına müracaat. - 2 

Kiralık Ev 
Taksimde Gümü~ı;;uyu 

yokuşu, Dutluk sokağı 5 nu
mara, 5 oda, elektrik, Terkosu 
havidir. Ayni adreste 5 numa
raya müracaat. -1 

Satılıklar 
Taşraya azimet dolayıalle 

devren satılık dUkkAn - Piya
ıawn en i§lek mevkiinde üç 
yol ağzında her işe elveriş1idir. 
Yemiş, Ta§çılar caddesi Kuru 
yemişçıler köşesinde No. 78 bö
rekçi Hamdi Beyo müracaat. 12 

UCUZ. NUMUNE ÇIFTIJ(lt - Kan 
bea kaıfedadea KaYacık peal tarildle
JCubahdere kU'fıaındaJd ciltçinin bafı 
elli dlSnUm araziyi klStkU bahçıvan 

odalan, ahın, laavun dolabı ve 500 
YeJn afaçlannı hHI mahal satılıktır. 
Talipler Cafaloilunda dit tabibi Meh· 
met Rlfat Beye mllracaat edebllirler.-7 

Satılık marangoz fabrikası
Birinci ıımf teşviki sanayi 
rusatnanıe~ile beraber mükem
mel hali faaliyette sahibi 
tqraya gideceğinden acele sa
tılıktır. Taliplerin fabrika 
rüınuzile idaremize adreslerini 
bildirilmeleri. -4 
~----~----~-~ 

SATILIK EŞYA - Yeni bir 
Alman piyanosu, bir yatak odası 
ve bir arabesek salon takımı 
almak istiyenlerin Be) oğlunda 
Kwnbaracı yokuşunda Musevı 
mektebi sırasında mobilyaci 
Alekivyadis Lokreziye nıiira-
caatl~ı - 6 

Otel 

Mütenevvi 
FRANSIZCA-INCfLIZCE: Gündüz ve 

ıecc kunatlnlze röre 12 kur ye 12 usul 
11 Hnedenbert mVTaffaldyet'le tanınan 
Dtnayolu Flruzıığa camll yanındaki iI
kek· kıa lisan tedrlaauealnde çok eııaalı 
Btre.Wralnh. Mlldüril: Ziya. Fraı.ıcızcadan 
azamt istifade etmek İ•tlyen taleb& i~ln 
karyolalı bir oda vardır. - 7 

Kadın terzisi Hıriıto -
Beyoğlu l.:tiklal caddesi Oliyo 
pa:;ojı Oliyo Apartman No. le 

1 nakletmiştir. -] 1 
---------------

MUırl'EREM TOCCARLAR- Gtım
rlk lflerlDlzde lltifad6ı atirat, teahlllt 
ve tembuıt isterseniz Bahçekapı Agop
yu. hlllllllda lihami Ahmet flnnaınna 
•ertals. 

ŞIŞLJ HAl.KlNA - Alleler leln en 
halis -Ye aefia makeme ile bademe:ı-
•••I, ıekerll halka, ~lmcıt Y.L yap· 
maktayım. TecrUbe .clea devamh mtı,· 
terim olUJ'. Bomontl lataayonunda laet 
Paıa aokAit No. t-5 lıluhlis Huaıa -

KOLAY S0NNET - Ameliyeal lçla 
meıhur Halepll ır.ade doktor Talip Beye 
bet ,Un evvelden haber verilmeaL 
Sirkeci Nemllıade Hanı. Telefon ı 
latanbul 1416 - 23 

MUHTEREM ADANA HALKINA -
8&1lctlk yaylbıaa çıkacak abalU kira• 

Dllll et, ekmek •• btlttlıa ihtiyaca en iyi 
mald .. •• .. acın flatle temin edilir. 

Bl>rUctıkte Abclürrezak ır.ade kasap 
Ahmet ve tllrekiaı -1 

Musiki meraklılarına - Saz 
ve sesi pratik ve nota ile sa
zende muganni ve muganniye
lere ve kulüplere fasıl ve fan
tazi şarkılar hanendelik ve 
usulü musikiyi kemali ciddiyet 
ve dikkatle öğretirim. -1 

Saraçhane Nefer sokak 10 No. da 
muallim lııanun1 Huatafa 

ZAZI - Falih 4ubealnin 15029 nu. 
maralı maat cüz:danımı ıııayi •ttim ye-
nlalal 3lacatım e•ldainln hllkmU 
~k~~ -1 

§ 16104 numaralı ihtiyat zabit Hal
kayı a•keriyeıal z.ayl eyledim yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmil yoktur. 
EKREM -1 

TAVLA USTALARINI] MAÇA DA
VET EDiYORUM - Ben timdlye kadar 

Ankarada Meydan Palas - tavlada m•ilüp olmadım. Galebemden 

Meclis, Vekiletler, devair ve emin oldutum ıçta ta.la uatalan1u 
bankalara, ticaret müesscsalerine maça davet ediyorum. MağlGp olduğum 
çok yakın Hakimiyeti Milliye takdirde partisine elli lira ceza verf:ce

meydanında İş Bankası karşı- flm. KaunırHm yorgunluğuma muka-
11nda yeni inşa edilen " Mey- bil bana bır ,ı,e buzlu bira ıkr:ııa 

dan Palas " oteli açılmışbr. edece.kbr. 
Su, elektrik, banyo, kalorüfer Cuma ve Pazar rtınlerl için tayin 

edecekleri mahalde mnça hazırım. 
gibi temiz servis ve istirahati llektaplannw L. K. haıflerlle laıabul 
haizdir. Ankaraya gitmek isti- poatanealndf! 215 numaralı post• lıutu· 
yenlere tavsiye olunur. 12-1-•un_•_ı_8_n_de_r_m_en-illl rica ederlm. - 1 

Yeni Neşriyat: PARA KAZANINIZ: Eğer işsiz. 
iaeniı ve yahut bir günde 2 

Foto Süreyya liradan az kazanıyorsanız, bize 
yaz.anız, biz ıbe fazla kazandıra-

Pazar Günü Çıkıyor cağız.. Bilgi ve •ermayeye lüzum 
20 kuruş mukabilinde hem yoktur. Hoş \'e kolay bir ı, için, 

po~ta ile bize göndereceğiniz 
32 aayıfalık bir salon mec- elli kııruşluk damga pulu muka· 
muası ve hem meccani bir bilinde •iz.e bir liralık fayd11b 
diş macunu veya bedava bir nüınune n tafailihnı meccanen 
resim çektirmek arzu ederseniz irsal edeceğiz. Menfaatini& icabı 
Foto Süreyya mecmuasını ah- olarak acele etmenizi taV1iye 

ederiz.. 
nız fotoğraf derslerinden iati- l Adres: G. S. V 446 Galata 
fade edersiniz. poata kutu•u. 2 

Nermin Nadireyi dinlerken 
bir ıey düşünüyordu : Acaba 
onun F ahirle eski bir münase
beti var mıydı 1 Bu kadar şe
yi nereden biliyordu ? Bunu 
ona aormakta epey tereddüt 
etti. Fakat, madem ki Nadire 
ile bu kadar samimi olmuıtu, 
onun da biraz açılmasını lste
JDek hakkıydı : 

- F ahirle IİziD aranızda 
biqey geçti mi? Diye aordu. 

Nadire bqını arkaya n1ı .. 
•erdi ve atzından halka ha
linde duman çıkarmıya uğrqtı, 
fakat rOzglr da~ordu. Ağ· 
andan gıcıkla kahkahaya ben· 

zer karışık bir ses çıktıktaa 
sonra cevap verdi: 

- Sırf zevk için... Başka 
birşey değil... Bütün bu gör
düğün kadınlar ve erkekler 
biribirlerile yatmışlardır. HAlida 
birinin cam ötekini Uterae 
hemen yapıverirler. Kadınlar 
hasis ve erkekler kıskanç de
ğildirler. Fakat böyle olmasa 
bile, biz yedi kişiyiz, biribiri
mizi biliriz. 

Nadire plımn içinde omm
lanm kısarak ellerini ovıqturdw 

- Cici, hava nemli, yntalım 
artık. 

(Arkası Yar) 



.. 
\ur 8 Sayfa 

·· BİR EVDE VİM HER ŞBYB -
KULLANILIR 

... . 

1 

AIU bir n bıbm loiıl •9'11 
Jçin4e bir kuta Vim lll birik 
rardımaım. 

yer ciııilhıf. oamJan. lıulJolan. 
rerleri, l&hanlan ve teaoenıed 
mlikemı:ıel n.nıtte n dr'aU. 
temblemelı: lciD Rim 1&1 bir bM 
üzerine eerpilea VLm ionııdaa 
daha mllkemmel lılı teJ Joktaı. 

Bu oolı: u Jorpala.k •erir n •• 
düa bir -- ... tabii ...... 
teoıWeair. 

l M...., 114-099 T una UOTtl&•• lollU1'1.8 POll,T ••LIOCT, ••OLA-

Tabiatin o • 

ıncısı 
ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıkbr 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kurut. 

Yemekler: Tabidot ( Sabah, atle •• akf&ID dahil ) 

225-450 kurut. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuru,tur. 

Vapur ücretleri: ı !ne~ mevk! - 30 kuruş. 
------ 2 ıncı mevkı - 20 kUl'Uf. 
Her türlü malumat için YALOVA da Kaplıcalar Müdtlrlllğlne 

Yeya 
ST ANBULda Seyrisefain Umum Müdürlük kalemine müracaa 

Telefon Bey. 1745 

Emlik Ve Arazi icar 
'~~~al.edesi: M•vkkiı Cimi 

ı sene 4 Kalataryada köyiçinde bir katta 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

ı 

ı 

ıeno 

sene 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

a 
1 

15 

17 ,, 
116 

117 

iki oda Hane 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
dört oda bir mutfak " 
Kalataryada köyiçinde bir dtıkkin Dtlkkb 
Kalataryada k6yiçinde iki katta 
üç oda bir mutfak 
Kalataryada k6yiçinde iki katta 
dört oda 
Kalataryada köyiçinde iki oda 
Kalataryada kiiyiçinde iki katta 
ilç oda ve •ofa 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
•iç oda 
Kalataryada Bağlar mevkiindo 
bodrum kah, mutfak, birinci ka-
tında gazino, ikinci kabnda 10 
oda ve dört dönllm bahçeyi 

Hane 

" 
" 

" 

müştemil Filorya Palu oteli 

BAKIRKÖY KAZASI MAL ~ 
MÜDÜRLÜÖÜNDENı 

Hazine uhdesinde bulunup kiraya verilecek olan yukarda 
yazılı emlak ve arazi 2 temmuz 931 tarihine mtlaadif pel'fem• 
be günü ayrı "Y" ihaleleri yapılmak ~~ere açık arttı~ma uu
lile müzayedey~ konulmuttur. Şeraitin• anlamak latıyenleria 
hergiln, müzayedeye işti·-'< içinde yevmi ihalede Bakırk6y 
Malmüdürlüğünde müteşe k aabf komiayonuna mllracaatlan. 

SON POSTA 

Susuz, Sabunsuz, Fırçasız 

1 TIRAŞ olmak 
Dakikada için 

1 Ş T E: 

K o D A K 
MOsabakaıından kazanmanıza yardım edecek. 

F ı L ı M 
kesim lerinizl VELOKS kağıdına bastınmz. 

Fazla para vermemek için : 
Mahrukahnızı yazın tedarik ediniz ! 

KOK KÖMÜRÜ 
Yedikule va Kurbahdera gazhanelerinde 

Asgari 10 ton almak Üzere tonu 20 liradır. 

Sıkleti garanti edilir. 
Siparit yerleri : 

Satie, Metro Han, Tünel Meydanı, Beyolu Tel. 8. O. 1161 
Elektrik Evi, Beyazıt, latanbul ,, 
MUhUrdar caddesi No. 13115 Kadıköy ,, Kad. 
Muvakkithane caddeıl No. 83 ,, 

" Şirketi Hayriye lakeleıi No. 10 Üakndar ,, 

Tütün lnhişan Umumi 
Müdürlüğüiıden: 

Top halinde ( 2000 ) kilo ine• beyu p&l'fomen ( 10,000 ) 
oa bin kilo ikind hamur urma kltadlle ( 2000 ) kilo pembe 
rozafiş klğıdı (15000) YUak mor bareli kltıt ve bobin halinde 
(500) adet beyaz ince parşomea kliıdı pazarlıkla alınacaktır. 
(350) lira teminab muvakkatıelerile beraber 4111931 cumartesi 
günil saat 10 da •• numun9 VJ= prbıameyi ıörmek llzere de 
her gün Galatada mübayaat Qlllİayonuna milracaat etmeleri. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Yerli malı olarak (5500) kilo nifast• kola pazarlıkla alına
caktır. (110) lira teminab muYakkatelerile lteraber 29-6-931 
pazarteai rftnOn aaat (10) da ye nllmuneleri görmek llzere 
her gün Galatada mubayaat komisyonuna mllracaat etmeleri. 

Terlikçi esnafmm nazan dikkatine 
Türkiye Hillliabmer cemiyetinin ihtiyacı olan ve nDmuneai 

latanbulda Yeni Postane civarında Aksaraylılar haıumn 3 
No. lı Karahisar maden suyu ve oyun kiğıtlan satıı bürosunda 
bulunan terlikten 4 muhtelif No. üzerine 2,500 çift terlik 
pazarlık auretile sipariş olunacaktır. 

Talip olanlann prtlan öğrenmek, nlhnuneyi g6rmek Ye 
mtlnakasaya ittirak etmek here 29 haziran 931 pazarteai 
.,nnn iğle -vaktine kadar Bnro Müdilriyetine milracaatları 
ilin olunur. 

Pazarhkla Dana Mubayaası 
Pendik Serum Laboratuan Mlld ... lnğllnden: 
Pendik Serum darüliıtibzan için pazarlık ıuretile mubayaa

aına IOzum giirillen 40 bat danayı vermek iıtiyenlerin 21 
haziran 931 tarihine mllaadif pazar günü aaat on dörtte Fın
dıklı'da Güzel San'atler Ali:ademiai dahilinde Yüksek mek· 
tepler muhasibi mea'ullüğünde müteşekkil mübayaat komiayo
nuna milracaat eylemeleri. 

Adalar MalmUdUrlUğURJlen: 
Sablık üçte bir hisse arsa No. 52 Ayanikola 

caddesi Maden Büyükada 2924 metro Maden 
caddesinin üstüne prka nezareti var ebniye 
inıasına elveriılidir. Bedeli defaten verilmek 
şartile 28/61931 pazar günü saat on ikide Ada
lar Malmüdürlüiünde aleni müzayede ile sab
lacakt:.r. 

Haziran 19 -Kremlal k•llanınıs. Yumtak muattar ve mtlkemmel bir cildini• 
olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECiP Biraderler, lzMIR1 

MARGONATO ve DANON ecza depoları TRABZON: KİTABİ HAMDI 
KASTAMONUı ARiF ZADE ELEKTRİK EVi ve lıtanbul Bahçe Kapı 
Zaman ve HaHn ecza depolarında ve bilumum methur ıtriyat mata'" 

zalannda bulunur. Depoıu Yetil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

EN GÜZEL YAZ EGLENCESI 

MODA DENiZ 
HAMAMLARI 

AÇILDI 
""adın 'ara. Ay~ıca Banyo 
~4 L~ • yen Yardır. 

Ofobu··s. KadıklSy vapurunun her 
• seferinde emre amadedir • 

Bir Cereyan Prizi.... İşte o kadar 

FRIGECO 

SATiE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

SATIYOR 
ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 

müşterilerine 
hususi tarife 
tatbik ediyor. 

Beyoğlu 
Metro ban, Tünel meydanı 

İstanbul 
Elektrik Evi, Beyazıt 

Kadıköy 
Muvakkithane caddesi 

No. 83 

Sıhhiye Vekiletinden: 
Y eniıehirde Cebeci caddesi &zerinde kiin hıfzıssıhha 

mektebi aerum mllesaeıeai ye memurin ikametgahı binalannıll 
bodrum kab pencerelerine meYcut numunesi veçbile demir 
parmakhk imal •• vu'ı Ye birkat minyom üzerine iki kat 
yatlı boya tılam yirmi gla mldcletle •e kapalı zarf uaulil• 
mftnakuaya konulmıiftur. 

Haziramn yirmi beıinçi perşembe giinll nat on beşte 
zarflann açılması mukarrerdir Taliplerin nümuneyi görmek ve 

tafsilit almak tızere sabahlan saat on bire kadar Viliyet İll'" 
pat murakipliğine mtlracaat eylemeleri ve yevmi mezkarda 
nat on betten evvel ytızde yedi buçuk teminatlarile birlikt~ 
teklifnamelerini vekilet hususi kalem mildllrlllğtlne tevdi 
eylemeleri ilin olunur. 

Resmi Tasfiye 
Blrlael 111 .. memurlufuadan: 

Taııfl1eel kararlqtanlaa müfll• ku• 
mq tlleean Taylhaaa blraderlerln 

Galatada, Topçular caddesinde klln 
SS aumarolu ••tasada mevcut 1azlık 

•• kıtlık bllclml• elblıellk kumqlar 
22 hu:lraa 1931 puarteal sUnllndea 

ltlltaren her ,Un •aat IS ten 19 a ka· 
dar paaarhk ıuretll• nblacağlndan 

talip olanlann meııkClr tarlhden itibaren 
her slln mua7yen natlarde mllracaat• 
lan ilin olunur. 

lıml P•derlnin ismi Valdeslnln ismi 
Nlglr H. Dunun B. Şaflye H. 

325 te evlendim 326 da asker 
oldum. 330 ıeneainde aıkerlik 

vazifesini yaptım. Evde kimse 
yok. bir çocuğum var. Nigar H. 
nereye a-lttitlni bilmiyorum. Ta
rihten on rüne kadar gelirse ka
bul ediyorum. Gelmiyecek olursa 
kabul etmiyorum. Mahkeme va
ııtasile Oç defa arathrdım bu· 
lamadım. 

Gedikp .. a Yümnüpaşa "okağında 
S Numaralı dllkkAnda 

HASAN 

kar•• muhakak : 

MAZON 
MEYVA ~ozu 

kulla~ınız 

MÜFERRİH, MİDEVİOIR. 

----===--r Satllık Gayet Güzel Kö~ 
Yetllkllyde yeni kirııir l'Gsel bir .,.a

ntalıktar. Kalortferll 12 od•1' .,.ıs· 
kemmel banyoyu rarajl 200) arflll tJllCI• 
çeyl elcktlrlk tesisatını U.t k.:.ıorl'" 
camaklnh kıt bahçeal tarzında cı
ferll bGyUk taracayı Ye kuY"';fdır· 
mUkcmmel motar ile tatlı ıuyu h• r11if' 

Her tarafına 1enl mutamma dlJ•e~ırıst• 
tir. Manxara11 denize ve Keşif d•i dit• 

1 f 1 eb•Cll karşı fevka Ade ve !at l'Jo.1' 
Yetllkliyde lrfaniye caddeıinde 9 
mürncsıat. Te't-fon: Ye,ilkö,· f!i~ 

- u~~ 
l:Scylerbeyınde Abuuııa dell 

mahall~sinde ikamet Efendi 
merhum Hoca Osman beY'" 
kerimesi Cemile Hanımla bıtı 
nimizdcki hukuk ve .[;va eY
zevciyeyi katettiğimi 1 n 
1 • d• 
erım. ddeıin 

Erenköy Kok:ırpınar kH;kard• 
Eczacı Tevfik B. ,....,., 

Avukııt E~,,ı 
----- -- . :;olı 

Mea'ul Müdür: Sabrı 


