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luırflere kolaylık olmak 
llHR bir de kupoa 
lı:oyu7orus. Bu kuponu 
kealp ı aklamak ta klffdlr. 
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MÜSABAKA KUPONU 
No ı 39 
TROÇKI 

OTOMOBİLLER, HALK FIRKASINDA ŞİDDETLİ 
OLDU ••• 

•• 
MUNAKAŞALARA SEBEP 

Otomobiller Fırkada Şiddetle Münakaşa Edildi Efendiler 
\T Daha Ciddi 
ı us uf Akçora B. Bir Takrir Vermişti Olalım .. 

---

Bu Yüzden Hücumlara Uğradı .. 
Galata otellerinin birine ut

nyan zabıta memurları, ı>u 
otelin muhtelif odalarında bir
takım kadınların erkeklerle 
bir arada ilem yaptıklarım 
r«SrmUş, oteli kapatmıf, kadın
lar hakkında da kanuni mua
mele yapıyormuş. 

"Seni Ve BabanıBu Memlekete Açlığınız Çekti,, Dediler 

Aia•lla Ahmet Beg 
Ankara, 19 ( Huıuıl ) -

.. llkumetin, fırka grupunda, 
Vekil otomobillerind"!n feragati 
•• makam tahıiıabnın iki yb 
braya indirilmesi hakkında 
)aptığı teklifin saik Ye hakfld 
lebeplerine dair tere11tlh 
•den malftmat tudur : 

İstanbul meb'uıu Yuıuf 
~kçora Bey Halk Fırka• 
ltiyasetine bir takrir vererek 
teami otomobillerin klmile11 
~aldınlmaaını ve bunlara alt 
""'---

Yrua/ Akçora B., 
taluiıabn tuarruf edilme.W 
teklif •tmittir. 

Mevcut ayıalara gara, bu 
takrir verilir Yerilmez Vekiller 
Heyeti fevkalade bir içtima 
yapmıı, malôm olan karanm 
Yererek Vekillere ait oto
mobillerin ilıuını Ye Vekil 
tahsiaatının iki yüz liraya in
dtrilme1ini muYahk görmUı, bu 
kararı Fırkaya blldirmiıtir. Fakat 
ba kararınFırka grupunda mO
.. kere1i çok hararetli olmtıf , 

Rıulll Beg 
Y uauf Akçora 8. fiddetli htı • 
cum ve tenkitlere maruz kal
m11tr. Bu mUnaa.betle ıru 
ta ilk MS:ı alanlardan Antalya 
Meb'uau Rulh B. "memlekel
te bazı ilim taslakları, ukall
lar vardır. Bunların birlıinden 
elhamdlllllh kurtulduk. Şimdi 

geriye kalan birisi de otomobil-
lere hücum ediyor." demiftir. 

Rasih Bey, bu sözlerlle Ata 
otlu Ahmet ve Yusuf Akçora 
Beyleri liastediyordu. 

( Devamı 7 inci 1ayfanuııda ) 

Zaman zaman ahllk :ıabıta
Mnın bu nevi f aallyeti uzaktan, 
uuğa kulaklara geliyor. Fakat 
fU veya bu yerdeki icraatın 
hangi etasa göre yapıldığı an
latılmıyor. 

lstanbul, koskocaman bir 
tehirdir. Kadın, erkek, birçok 
nkenesi var. Seyyah ıehrl ya
pılmak istendiğine göre açık, 
kapalı birçok ta eğlence yeri 
bulunmak gerek. Bulunmak ge
rek değil, bulunduğu muhakak. 

Bizim ahlAk zabıtaaı, bula 
bula Galata ve Sirkecinin kar 
t.opal ötelkrini mi buluyor?. 
Daha ylikıek, daha uzak " 
ldbar denilen 1emtlerde bGn
yemiıi için, için bir kangıren 
Fhi kemirerek yaııyan, gen9 
~dın ve kızlarımıza birer 
"lamus ve iffet tuzağı haline 

• n lhtiıamlı yerleri g&-ml· 
J,Pr mu? Görmesi için ne 1'
zım? Umumi bir ç6ktınttı mO? 

Efendiler, daha ciddi olalım .. 

İdam Mahkumu 
Kurtuluyor Mu ? 

İzmirde dokuz ıene .U
landıktan sonra yakalanan 
idam mahkumu Sabrinin affı 
umumiden istifade etmeıi ihti-

&akın ~ağıt _Gibil Abdülhamit Sarayda 
Yırtan Pehlıvan N } } M IQI d ? 

malleri mevzu bahiı olmaktadır. 
Hatırlardadır ki Lozan Mu

ahedesi aktedilirken tarafımıs
dan bir de affı umumi b~ 
yannameai imzalanmıfb. 

Bu resim Urfalı Salih peb
~andır. Memleketinden ıırf 
-..Oban Mehmet pehlivanla ,n-
~frnek tızere gelmiftir. Dn. 
d tırnkapı kulllbtlndeki arka
I 'şlarile Çemberlitqta bir 
0kantaya gitmiJ. Bahiı pehll
lanın kuvvetine intikal ehnif. 
~ddiaya girişilmiş, pehlivan bir 
tt ilkır lengeri parmaklarile yır
~ t'sa aşçı bir ay Salih pehH• 
t'nı doyuracağım seylemit. 
enger gelmiı. Salih pehlivan 
( D•vamı 3 üncQ ıayfamızda ) 

e er e eşgu ur u. Bu beyannamenin dördllnc6 
ve beşinci maddelerinde 22 
teşrinievvel 922 tarihinden evvel 
TUrkiyede mahknm edilmit 
kimselerin affı umumiden iıtif ade 

Abdnlbamlt anlatıyorı 
"Cinai vak' alara çok mera

kım vardır. Mabeyin daireıinde 
mnterclmlerim vardı. Bunlar 
mntemadiyen cinai romanlar 
tvctlme eder Ye bana Yerir
lvdi. Gece yatağıma yatbğım 
uman, bir paravan arkuında11 
bu romanlan okutur, ben ele 
dinliye, dinliye uyurdum. 

Bir ,Un, bir lngiliz muhar
ririnin bir eserinden bir parça 
okuyorlardı. Orada canilerin 
elueriainin bqparmatının ucu, 
ıelıadet parmajtmn ortasındaki 
beiumu ieçiyor, el de bir har 
MD pençesine benıiyor deni
liyerdu. 

Aldı beni bir merak, b6yle 
.. ylere çok merak ederdim. 
Derhal kalkbm. Y atatın içine 
oturdum. Hemen emir verdimı 

- Yarın hapiıhanede ne 
udar kanlı katil varsa hepsi
nin ellerinin fotoğrafilerl alı
nacak, bana ıetirilecek. 

Birkaç giln ıonra fotoğraf.. 
lar geldi. T etldk ettim. Filha
kika hepılnba bqparmaklan 
usundu.,, 

edecekleri bu husuıtakl verilmit 
olan hllkllmlerin iptali lizım~el
diği yaıılmaktadır. 

l 

Ahdülhamidin son dnrin• ı 
ait resmi 

Bu maddeleri okuyanlar 
lzmirde yakalanan mahkum 
Sabrinin de kurtulması ihti
mallerini Heri sllrmektedirler. 

Emirgan F aciasi 

{ 

Bu vak'a Abdülhamidin son 
gtlnlerine ait hatırat içinde te
sadüf edeceğiniz meraklı men· 
kıbelerin bindebiridir. Öyle 
meraklı, öyle garip fıkralar • 
anekd6tlar var ki, okuduğunuz 1 2mirglnda bir genç kızm 
zaman memleketi otuz n9 sene berbat edilmesile neticelenen 
idare eden bu adama na1d bir sevda vak'ası oldu. [Ham 

di Reis Muherririmlze 
tabammlll ettiğimize hayret ede- izahat veriyor.] 
cokahın • (Yaıım lkhaol uyfamııı.d&clv] 

Ruslardan Sonra Japon Dam
pingi Karşısında Bulunuyoruz .. 

Manifaturacılar Bunu 
Daha Tehlikeli Görüyor 

Y•nl dampinı önünde endi,. d•gan ma11i/atur• 
plgasasının kısmi faallg•ti 

Rwa dampingi derken bap- alet olan tnccar da batacak 
mıza ikinci bir Afet çıktı. Bu vuiyete ielmiştir. 
lfet, dllnya piyuaaında ~ Rusların bu manifatura q
geçtikçe tesirini daha fada yuı üzerinde damping yapma• 

ları çok mtıaait bir vaziyette 
bqlamıtbr. Bir ara btanbul 
ticarethaneleri Karadeniz hava
liaine krediyi kesmiflerdi. Bu 
vaziyetten istifade etmek isti
yen Ruslar, Karadeniz tacirle· 
rlne uzun vadeli mal vermeyi 
teklif ettiler. Onlara, aabn 
alma kabiliyetlerinden çok ytlk
ıek kredi açblar. 

fÖltermlye baıhyaa bir neırl 
Japon dampingidir Ye bilbuaa 
dokuma kumaı fberinde mft.. 
euir oluyor. 

Rus dampingi, memleketi· 
miıde evvelA fiat kırmak ıu
retile çimento, iki seneden 
beri de bilhaua (empresyon) 
denilen baıma Qzerlnde icra 
edilmektedir. 

Bu dampinı evYell Trabzon, 
En urum, F aba havaliıinde 
bqlamıı, bu yllzden piyasa 
alttiıt olmUf, netice bu ife 

• ' g fi i : 

ilk verilen bir ıene vadeyi 
uzattılar. Fakat fiatler yllk· 
sekti. lıin iyi ıltmedijini 
16rtınco flatleri yftzde otuz 
dl11Drdnler. 

[Devamı 7 lncl ıayfamızda) 

[ Nasıl Terbiye Edilirmiş? 

l - Nereye ayol? 
- "Çocuk nasıl terbiye edlllr?" Mevzulu bir konferanı 

ı vor.mek için Kadın Birllğine. 
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Etabli Vesikaları] 
Veriliyor Tasfiyeler Ve Deli!<at~l. 1 Fac·a II.e Biten 

Halkın Fikri Tahlıyesını Bı·r Sevda Vak'ası 
Bazı tacirler, az ıtawanda fSf ı·yoı• 
çok para kazanmak için l ~ 

Yabancıların Tücavüzüne Uğrıyan Genç Kız 
Kurtulduktan Sonra Babası Tarafından 

Bir Odaya Kapatılıp Hapsedilmiştir 

yeni bir usul keşfettilerr 

Tuflye yapmak. Bunlar, 
taafiye yapıyor, guya mal· 
)arını yok pahasına ıatı

yor, ıonra yine işlerine 

devam ediyor Jar. bir nevi 
dolandırmhk !ieklini alan 
bu tarzı harekete karşı 

mümanaat edilmesi mu
karrerdir. Bu kararın 
halk arasındaki aksi ise 
atağıdaki ıntrrlarda iÖrÜ
·ebllir: 

Thccar Gabav Ef. Kadıköy Yelde
ilrıaen Uzun hafu: aokak 33 

- Memleketteki iktısadi 
buhran malum. Böyle tenzilat 
ilin eden ticaretanelerin elle
rinde ıtok mal vardır. Bunları 
temilit propagandası arkasın· 
da 1atmak istiyorlar, hakiki 
bir kontrol olmadığı için de 
bunda muvaffak oluyorlar. 
Satılan mallar esasen yüzde 
IO kazandığı halde yüzde 
otm tenzilAt ilıinları kendi
lerini zarara sürüklemek ihti
mali vardır. Halbuki banlar 
ıarar etmiyorlar, neticede da
ha parlak olarak piyasaya do
luyorlar. 

~ 
TUecu Maııok Ef. ArnavutklSy q-

leıı.ce 10kak 5 

Bu tenzilatla ıabşlara artık 
bet yaşındaki çocuklar blle 
lnanmaz oldu. Bunlar ticaret
hanelerini Mahmutpaşa yoku
ıuna çevirdiler. Mahmutpaşa· 
daki bazi satıcılar kumaş top
lanndan keserek parça diye, 
ıağlam bir kumaşı suya hah· 
rarak denize döklllen ıslak 
mal diye satarlar. Ticaret oda
ıı bu gibi satışları ehemmiyet
le takip etmeli ve halkın aldan· 
masına meydan vermemelidir. 

* Nuri B. Kapalıçartı Karamanlı •okak 51 

Tasfiye veya terki ticaret 
dolayı!ile yapılıin tenzilAth sa· 
~lar tevali ediyor. Bunları 
bilhassa müşterilerine maktu 
Atıf yapan mfiesseseler yap
bklan için halk bunu hak, 
bayram sanarak alış verit ya· 
pıyorlar, fazla Anadoldan ge
lenler camakanlarmdaki bu 
ptafatlı ilanlara aldanıyorlar, 
tapon maU11n alıyorlar. Ticaret 
odasının ve ticaret müdüriye· 
tinin bunlara bir çare dn .. 
fftnme.i çok IAzımdır. .. 

Tüccar Möıyö Bonjur ( Beyoğlu Kab
rlataa Hkak No. 6) 

- Taafiye ve terki ticaret 
meseleleri bizde tamamen da
laveradır. Bundan müşteri 
kat'iyen istifade etmez. Bunu 
yapan müessese!e;,· senelerden- , 
beri ellerinde toplanan ve tabii j 
bir satışla elden çıkarılması 

Bir Yandan Da lstidalar 
Göndererek Bimarhane

den Şikayet Ediyor 
İki sene evvel Şişhane yo· 

J 

kuşunda Luiza iı:ıminde oir 
.Musevi kızını öldüren Paşa 

zade Osman Ratip Bey o J 
zaman ağır cezada muhake-
me edilmiş, fakat akli mu
vazenesi bozuk olduğu için 
cezada.o kurtulmuştu. Osman 
Ratip B. beraat karan almakla 
beraber aerbest bırakılmamış 
ve timarhanenin katiller ko
iufuna konulmuıtu. 

Aradan bu kadar zaman 
ıeçtikten sonra katil artık lyi 
olduAunu, serbest bırakılması 
lhım gelclijini iddia etmeğe 

bqlamıfbr. Bu adam bu ka
darla da kalmamıı, blmarbane
de kendiıine Ye diğer hastala
ra iyi bakılmadığına dair Bat 
Veklletle, SılıJyye VeklJetlne de 
birer istida göndermiştir. 

Bir Kaza 
Bir Çocuk Otomobil 

Albnda Ezildi • 

Üç gün evvel Emirg!nda çirkin bir hidise oldu, bir aenç 
kıza tecavüz edildi. Bir muharririmiz dtin Emirjlna gitti Ye 

hadiseyi tahkik etti yazıyoruz : 
T ecaviize uğrıyan kız Prens Mehmet Ali Beyin köşkünde 

bekçilik yapan Ali Ef. nin 20 yaşındaki kızı Meliha Hanımdır. 
Genç kız, Emirginda Koruluk bahçesi denilen yerde Naci is-

mindeki sevgilisile görüşüyormuş. Esasen Meliha Hanım, Yeni· 
köyde oturan sevgilisini her zaman telefonla çağırır, korulukta 

haşhaşa kalırlarmış. Nitekim son buluşma da bu şekilde olmuş 

Ye iki sevgili salı güntl öğleden sonra koruluk bahçesinin 

kuytu bir yerinde birleşmişlerdir. Sevgililer kendilerinden geç· 

miş bir halde bulunurlarken ansızın taarruza uğramışlar ve 

ne yapacaklarını şqırmıtlardır. Bu ıırada Naci ıevgili•foden 

aynlmış ve aahile doğru baiJrarak koşmıya başlamıştır. 

Bu feryat üzerine:Balıkçı Hamdi Reis birkaç arkada,ile hAdiae 

mahalline yetişmiştir. Hamdi Reis mubarririmize ıunları anlatmııtır: 

Hadise Nasıt Oldu? Haydutlar Yakalanamadı 
" - Saat 4 vardı, arka· 

daşlarımla beraber sahilde ağ· 
ları tamir ediyordum. Tam bu 
sırada koruluktan " Can kurta· 

ran yok mu, Müslüman yok mu?" 
diye l>ir ses işittim. 

Hemen elimdeki iıi bırakıp 

o tarafa koştum. Ağaçların 
arasından bir genç çıktı ve 

Korunun tepesinde iki kitin.in 
kaçmakta olduğunu ıördilm. 
Bira:ı ileride Meliha Hanım 
da perifan bir halde dunıyor
du. Banaı 

"Yoldan geçiyordum bana 
taarruz ettiler. Dedi." 

Hadise zabıta tara.fmdan 
tahkik edilmektedir. Polis, 

Dlin aktam aaat yediye beni görtince: "Yukarda hay
doiru (1632) numaralı otomo· ~ dutlar bir kıza tecavüz ediyor .. 
bil Galatasaray civarında, Yeni lar.,, Dedi. Gencin elbiseleri 
çartıda Haralamboa Uıminde perişan bir vaziyette idi. He
bir çocuğa çarpmıı, tekerlek· men gencin gösterdiği tarafa 
ler üzerinden geçmiş, karnı doğru nara atarak koştum. 

gene kızın tecavüze uğramadıiı 
kanaatindedir. Ali Ef. hadise
den sonra kızım reddetmek 
istemiş, fakat tanıdıklarının 
israrı üzerine kabul etmiş, 
köşkün bir odasına kapamııtır. 

deşilen yavru derhal ölmfiştür. --------'_.. _______ _ 

Otomobil ıoförli firar etmiştir. Hayrat Hademesinin Maaşları 
mUmklin olmıyan modası geç-" B k N 1 U 
mfı, çank çürllk mallarını la· a 1 n 1 z as 1 n ut u 1 muş ! 
byorlar. Bu daha doğrusu 
müşteri avlamak için bir nevi 
tuzaktır. Bunlar hakiki bir 
kontrole tabi tutulmalı ve bal
kı aldanmaktan korumalıdır. .. 

TUccar Fuat B•Y Cai'aloilu Molla
fenari mahalloıi 26 

Mllşterisinl kaybeden 
ban ticarethaneler ytixde otuz, 
yhde kırk tenzilltlı bir ilin 
yapıyorlar, ticareti bırakacağız, 
tasfiye ediyoruz. Ellerindeki 
iıe yaramıyan mallan bu 1Uretle 
Alıyorlar. Biz sene içinde 
böyle yapan dört, bet mtle1Se
aenin hAll piyasada Ye daha 
parlak bir aurette it yaphk
larım g&rüyoruz. Hftk<Unet bu 
hususta bazı kayıtlar koymah
dır. bunlar cezalandırılmahdır. 

lstanbulda adetleri (2000) i ı Dün bir muharririmiz Defter
geçen Hayrat hademeıi şim darlığa müracaat etmiş ve ayın 
diye kadar maaşlarını Umumi (20) si olduğu halde maaşlarmı 
Muvazeneden ve Müftillük alamıyan Hayrat hademeainln 
Muhaıihi Mes'ullüğtinden a]- gazetemize yaptıkları ıikAyetleri 
makta idiler. MüftUlük Muha- bildirmiştir . Defterdarlık: 
ıibi Mes'ullüğü (1) hazirandan " - Bunlar Evkafa• devre
itibaren Lağvedilmiştir. Hayrat dildi, Evkaf verecek! ., Ccva
hademesinin mayıs Maaşlarına hını almışbr. Evkaf iıe "Mayıı 
ait ( 26 ) bin liralık tahsisat maaşını Defterdarlık verecek· 

Maliye Vekileti tarafından mayıs tir,, diyor. Neticede her iki 
nihayetlerinde Müftülük Muhasibi daire işi biribirlerine atarak 
Mea'ullüjUne gönderilmiş ve vakit unuttukları anlaşılmışhr. 
dar olduğu için dağıtılamamış. Defterdarlık mliracaatimiz Uze
(1) haziran g-ünll Muhasibi Meı- rine Dün Maliye VekAletine tel
'ul paralan Defterdarlık vasıta- graf çekmiş ve bunların maaşları-
ıile iş Bankasına yahrmışbr. nan verilmesi için emir istemiştir. 

iş bu kadarla kalmış. Bu işle Cumartesi veya pazar günü 
ne Evkaf ve nede Defterdarlık hayrat hademesinin maaşları 
metgtıl olmamıştır. verilebilecek demektir. 

!Esnaf 
Cemiyetleri 
Dağılacak Mı? 

Cemiyetlerin Verdikleri 
Cüzdanları Kayma-
kamlıklar Dağıtıyor 

lkl gtlndenberi esnaflara 
ban kaymakamlıklar tarafın· 
dan cüzdan veriliyor. Bu ha
rekete 6n ayak olan Eminönfi 
kaza1ıdır. Halbuki timdiye ka· 
dar esnaf cüzdanlarını cemi
yetler veriyordu. Bazı yolsuz
luklar olmasına rağmen cüz
danlardan (50) kuruş alıyor. 
(25) kuruş kendisine kalıyor· 

du. Bu auretle de aza üze· 
rinde cemiyetin manevi bir 
nüfuzu teessüs etmif oluyordu. 

Son tarzı hareket bu nnfuzu 
kırıyor. Netice ıu olacak ki 

esnaf cemiyetleri dağılmak 
tehlikesi kartısmdadır. Maksat 
bu lıe ıaye ergeç tahakkuk 

edecektir. Değilıe bu hareket
ten vazgeçmek llzi.mdır. 

Feci İntihar 
Bir Hizmetçi Kendisini 
Üçünçü Kattan Fırlatb 

Bakırköyde, Zeytinlik ma
hallesinde oturan Manifatura 
tllccan Bohor Efendinin biz
metçiıi dtin evin UçUncll ka
tindan kendisini sokağa fırlat
aıış, vücudu hurdehoş olmut 
Ye derhal lSlmüştilr. 

Bir İhbar 
Rivayete Göre Bir Kadını 

Bodruma Kapamışlar. 

Hakkında birkaç defa adb 
tak;bat yapılan ve bir defa da 

hapis cezası alan Ticaret ve 
Sanayi aalnamesi sahibi Mal:a

mut B. diln Müddei Umumiliğe 
sıiderek bir ihbarda bulunmuş· 

tur. Bu ihbara göre Karadeaiz 
oteli sahibi HüınU B. Mahmut 
Beyin annesini yoldan çeft. 
rerek otele götilrmftf, lh:erlnde 

bulunan aaat, çamaıır bobça11 
ıibi bazı eşyayı alarak kadını 
otelin bodrumuna kapatmıthr. 

Bize kalırsa elabdeW aler 
raYI ... 

lıtanbul, 18 (A.A) - Altıncı 
Muhtelit Mübadele Tali komis
yonundan tebliğ edilvıittir: 

Türk tebaasından olup bili 
hazırda latanbulda bulunan ve 
atabll vesikalarını almak üzere 
l.tanbul Taif komiıyonun müracaat 
etmemi' olan Rum ortodokıdarın 
etabH ıufatlarının tetkiki için bir 
an evvel mezkur taU komisyon• 
müracaat etmeleri ikbza eder• 
Muhtelit komisyonun mesaisi hi· 
tam bulmak üzere olduğundan 
15 Aj'uıtoa 1931 tarihinden sonr• 
etabll veıikası almak için vukıJ 

bulacak taleplerin biç birisinin 
nazarı itibara alınarnıyacağı ahi" 
kadarlarm malumu olmak üzer• 
Uln olunur. 

MuhafızgUcU 
Sarıkamış, 17 ( A.A ) - iki 

ıündenberi avdet seyahatine de"' 
vam etmekte olan Muhafızgücil 
biıildetçlleri şehrimize gelmif"' 
lerdlr. 

Motör Müsademesi 
Evvelki gece Haliçte iki mo

USr milaademe etmiş, bunlardan 
birinin kaptanı boğulmuıtu. Ad"' 
liyece tahkikata başlanmışbr. 

Aymtapta Banka 
it Bankası Ayıntap fubeai dUO 

Umum MüdQr Celil Bey tarafın• 
dan açıl mı ıtır. 

Kumar Yasak! 
Balıkesir, (Hususi) - Kab" 

Yehanelerde kumar öynatılrnr 
muı, akai takdirde kapatıla" 
caklan ihtar edildi. 

ldli Tayin 
Zat işJeri mıidür muavini 

Salih Bey İstanbul mahkeoı• 
azalığ'ına tayin edilmiştir. 

Marifetli Hizmetçi 
Gazi Hazretlerinin aşçıbaşl" 

ıı Mehmet Sabri Beyin Orta 
köyündeki evinde hizmetçilik 
~den Zeynep isminde on ya" 
ıında bir kı.ı birkaç tane bile
zik Ye yüzük çalarak kaçıDlf• 
fakat dün yakalanmıtbr. Er 
yalar Zeynebin üstünde bulun .. 
muş, Sabri Beye iade edihııit .. 
tir. 

Bir Spor Kazası 
ltalyu milli takımının kale

cisi ( Kombi ) mensup oiduid 
Yuventuı kltibllnün yaptığı bit 
mliaabakada tehlikeli ıurett• 
dllşerek bayılmıtbr. HastaneY' 
nakledilen oyuncunun koJuııdll 

• oıı kınldığı anlaşılmışhr. Şamp•Y ti 
nam:ıedi . Y uventus bu ıure • 
en kuvvetli u:ıuvlerinden bitiJıi 
kaybetmiş oluyor. 

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

t ı Hasan B. - Yahu... Bu kalabalık tren· 
den lnmft nereye gidiyor? 

2: Yolcu - Huan B... Şurada bir plAj 1 a: Yolcu - 1ate bak, burada hepli nıti- ı 
Yar, hunların hepıi oraya l(idlyor. kemmel yOıllyor, açtlıyor, b.lç batmıyorlar. 

h Jkı blJY" 
4 ı Haaan Bey - Blr kıaım l.tanbul 8 JJI' 

b trrı aJ: • ıtı ledir. Eğlenir, 1rezer, yOzer, denb:de • 
borç içinde batar. 



'====-20 Haziran SON POSTA 

r Hergün l Son Postanın Resimli Makalesi ~ Aff etmeginiz • 
Bütçe 
Niçin 
Kabarmıştı? 

M. ZEKER.iv A -
b ~ugün artık hükumetin ve 
"UUİye Encümenin de itirafile 
:ahittir ki, (220) milyonluk 
Qltçeye bu memleketin taham-
lblUü yoktur. 

Varidat membalanna bak· 
lbaksızın, masrafa göre yapı· 
ı.n ve mn .. emadiyen kabam-
- bütçe, nihayet milletin 
ltabiliyeti ile karşılaşınca mtit· 
~ bir açık vereli. Bugün 
~liye Eııcümeni bu açığın 
laliktarını teshil ile meıguldür. 

Şimdiye kadar bulunan açık 
(40) milyon liray.. baliğ oldu. 
~akat bu yekunun yann bir 
lbiktar inmiyeceğini kimse 
\enıin edemez. 

Bütçe i kabartan rakamlar 
hangileridir? Bu rakamlan 
teabit etmek, bütçede yapıl
lb.ası lizımgelen tasarrufun 
lıangi rakamlar ilzerinde icruı 
lbftmkün olduğunu da tayine 
ldzmet edebilir. 

lf-
Memur maaşlara {19a6) hlt

Ceainde (50) milyoa lirayı geo-
llaiyordu. Barem kanunu tatbik 
"1ilince ult maqa (50) liradan 
Man memurlarm maqlan 
birden bire iki llç, d6rt mı ... 
liııe çıkta. Bu ani yllbelif, 
latıtçeye ( 1 O ) milyon lir.r ıfbl 
lfır bir ytık yükletli. ( 1~1 ) 
bGtçesinde memur maqlan 
(ek) milyon lirayı buldu. 

* (19'28) senesinde Pariate 
Duyunu Um\lmiye lılmillerile 
ttptığımız itillf mucibince 
lenede (18) milyon lira takıft 
ldemeği kabul ettik. Bu itilaf 
botçeye bu miktar bir yftk 
\ahmil etti. 

Fakat hllkümet dahi, bu 
~cu &demenin .. memleketin 
lktısadi hayatının takati bari· 
tinde olduğunu, ıkbaadl Diza
"'1mızı boı.acaiı muhakkak
oldugun~ u,. kabul ve itiraf et:m.İf
tir. 

• Geçen sene Almanlarla 20 
"'ilyon liralık bir ıimendifer 
lllalzemeai mukavelMİ aktedil
lbifti. 

Bu mukavele mucibince hit
~et, Zurihte Şark Dem!ryolla-
~ Bankasına senevi (3,927 ,000) 
tİrcı taksit ademeyi taahhtıt 
'bnif ti. 

Bu suretle blıtçemize (4) 
'-ilyona yakın bir yük daha 
"1detilmiş oldu. .. 

Ankaramn imarına ft 
'tbk Ocağı, Hinıayei Etfal, 
ltılliahmer, gibi möesseselere 
hrdım olarak her sene bir 
~on liraya yalcm para ..
lilniektedlr. 

4r 
L .Fakat bltçeyl en ziyade 
llllllbartan ıey, fimendifer 9İya
'-ti olmu9tur. 0n OD bq Hile 
'-rarma itliyeccjinf ve belki 
'-dan ıonra da otobn., kam
)on ve otomobil rekahetl kar-
tlaında tamamen muattal kala
~ muhakkak olu pendifer 
~ah hltçemizde tamiri rtlt 
"it rahne açmifbı' a .. 
L. Bunlara harcırah, hakkı 
""'lıur, otomobil, Anupaya 
tl1>ılan fuzull Myahatler ııibl 
~ .... birçok masaftan da ""•e edebilirsiniz. 

Jt 
l liavat ( 19'l6 ) aone.uıe .U.-
~Ue daha ucuzdur. Zaten 
~mden yalmz orta ve ylft. 
~. ınakamlarda bulunan me
_,'ll'lar istifade etmlftlr. Bina-
~eyb Baremi kaldırarak t.t..• ) ıenesi esasına nclet 
:...,_k (10) mllyoa lira tuar-
._, •tm•k mtımktindtır. 

1 - Mi.ayonerler, gençlere affetmeyi 1 2 - Affetmek, mlaklnler için meziyet 1 3 - Bugilnlr.I dünya affı affetmiyor. 
3treürJer ... Size tokat atana ikinci yana- olabilir. bzetl nefai cerihadar olmuı olan Tokata tokat, yumruğa yumruk, i'aze a-aa 
tınm u:&ahn. derler. adamın aük6tu matlubiyet aayılır. iaüyor. Kava-• etme.ini Sğreniniz. 

.. .. ~ 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

AF TALEBi 
T arikati Salihiyecinin 

istidası Reddedildi 

Digorlar K.i; Tasarruf Ancak 
~ ~ ~ 

Cezri Tedbirlerle Olabilir •• 
Ankara, 10 (H. M.) _ Ta- Ankara, 19 (H. M.) - Biltçenln sarfiyat kısmında tuarraf 

rilrati S.lAhlyecilerd• mahktm lçla yapalan tetkikata Ye urfedilen mesaiye rajmea bu meae
Slleyman Sadi Mec:llM mira- leDia bt'I bir neticeye bajlandıiJ kanaati laenlls teeula 
caat etmlf " mal61iyethd Dm etmemiftir. BillaasH mn.taJdl meb'ular aruuaa bu lala clalaa 
sllrerek affım latemiftl. Mah- bara olarak pze çarpmaktadır. Muell bup bu lktı ... 
kamun iıtldua feçM medide itleri oldukça yakından tetkik edenlerden biri ile konutuyor
uma mDnak•p••ra Hbep ol- elam. muhatabım epeyce bedbindi. 
mut 99 nihayet tetkik içla - Glnlerdenberl hllktmeti ufrqbran n etrafında fiddetll 

Encllmene ganderilmiftl. mlhıakqalar yapılan bu tuarruf, buailn me•cut ıekll Ue 
Adliye endlmenl basftn it- ~ lkbsacliyabmızı dllzeltlci ve tab•in edici bir tasarruf olmakta 

tima ederek bu boıuıta karar ook uzakbr. 

vermiştir. Bugtlnkft taıarrul çareleri befİDd, onuncu derecede kıy-
Encümen Sadinin malfiliyetl metl hais bir tedbirden ibarettir. 

olmatlığına ve ancak hapish••• Memur maqından kısarak. masr:ıfı azaltarak yapılacak ta· 
lıutahtına mllptell oldupna earruf belki blltçenfn ylktlntı bh1'aç milyon hafifletebilir, F .. 
ve talebin reddine karar ver- kat mkmbh yaziyetimize laiçbir l&IDaD katı bir lllt ol•1111a .. 
miftir. 

Bankalarda 
Memur Maaşlarından 

Tasarruf Yapılıyor 

Ankara, 19 (Huaual) - Milb 
bankalann memur maaşlan~ 
dan tasarruf yapmıya karar 
verdikleri anlaşılıyor. iş Ban
ka•ı yeniden memur almıya-
cakbr. Zizaat Banka11 da tqra 
şubelerindeki mfimeuillere ya· 
kin merkezdeki fazla memur
lannı tayin edecektir. 

Dünya Güzelliği 
Belçika gftzelliğine aeçilea 

Miı Netta Amerikada Galve.
tonda 931 dllnya gilzell ilb 
edilmiıtir. 

w:rn:c::w 

Htıkümetin de itirafına pre 
Dtıyunu Umumiye taksitlerini 
ademek iktıaadt nizamı
mm bozacaktır. Takatimls 
yettiği filo adenmek tlzere, 
dart bet ıene için blltçedea 
Dtlyunu Umumiye taksitlerial 
kaldırmak llzımdır. Bu mretle 
( 18) milyon lira ela IMuadu 
tnamıf edilecektir. 

Ba itlere c:eul tedbirler llzımcbr 
Gelecek wıeaia, 6blr .. nenin bltçelerl - olacek? 8-

dllttlnmek bile inaam lhtlyor. Bu taaarnıfu başka mlnada aa
lachk, dedi. 

~~--------....... ..-...... ------=~~ 
Türk Ocaklarınd~f Barut irtişası 

Çıkan Memurlar lı Dün Şehrimiz Adliye-
Bulamadılar. sine Emir Geldi 

Ankara, 18 ( Huaual )- Tir 
Ocaldanıua latmaden ıonra 
açıkta kalaa memurlarm ekae
riai it bulamamışlardır. Bunlar, 
"Hamdullah Suphi B. b&flDID 
çaresine bakıp mefir oldu, aıittL 
Bw Uvey evllt fibi açıkta bl
raktı.,, demektedirler. 

Rakı içerken intihar 
Neı' et İllaillde bir genç 

don akpm Galatada bir mey
hanede otarurk• el.- Ber
ttmrla b't'f& etmİf, buna 
mllteeam olarak bıçağım pk
mit •• keadialıd bacatındu 
1arala1DLfbr. Nept b•aıaaere 
kaldırdmaıbr. 

Barut irtİfUI mamunlanDID 
ifadeleri almmalan n ikame~ 
ıiha raptedilmelerl bakkmda 
Ankara Müddeiumumilijinddeaı 
•erilen karar latanbal Mlclel
amumilijine diba bUdirilmiftir. 

Maznunlar Latfl ve tDreld8a 
Jak Buat, F reakolar, Ankara 
Defterdan lhaan •• Maliye 
Kavanin MndtırD Edip B. lercllr. 
Tahkikatla Yedinci istintak 
Dairesi mqıul olacak, muha
keme Aokarada cereyaa ecl .. 
cektir. 

Meksika Sefirlili 
Mebika sefirliiiaiD V•w

toa aefirl Muhtar 8. tarafmdaa 
lfaa temip edilmiftir. 

Şimendifer Iİya•etiadeo bir ~ 
kaç HM için ya bMla blltlba 
ftJll lmmen ftZJeçmek • .., 
buriyatindeyiz. Şimeatlifw ya
pacağaz diye, memleketin 
akbaadi nizamım altüst ede
meyiz. 

BuiÜJlkO lktıaadi zaruretler 
kartwnda, yukarda kaydetti
ğim diğer llWımam muarifl 
keuDek llem zaruridir, h .. ele 
ntanl bir bor~t.ır. 

• 
ister 

• inan, 
• 

ister 
• 

inanma/ 
Uzuaklprlntbı HamidlJ-1 kuakola perek prua 

lr6ythaclea M-.fa otla I tabaka lberine yaml•11 

Mmtafa haıalile flJI• Wr •• muamele ı&rmDf ruaat 
mektup aldıkı •• mtllaim bir kltıdı ye-

Bu auretle btıtçede 50 ml
JOD liraya yakin hir tuarraf 
:raP.mak mtlmklbadlr. 

f.amet Pqa Hnkbıeti ldn 

.. Baba Hamldiye ... clill ıa.terlltr. 
,anele ... jandarma ...... Etek karakola aelince 
kela ...-. Bir -"- _... pclill lrqadı çakaracap 

•- diye hayvana keur, kar-
bl Ç&9UfU Cemal Ehacll - yarar ve kliulı a• 
jandarma Beldaf ._inde rarlar. Hayvanı keaea 
bir aefwe emir vwenk Beldq. aratbraD Cemal 
... timi karakola ptlrtll\ Efendi, arayu da kaydea 
Sebep oı.ralı ta .. etin Ahmet Atadır .• 

lst.r lna-. ldtlr l11anm11/ 

SERSERİ KURŞUN 
Bir Adama Tesadüf 

Etti, Öldürdü 
Ankara, 19 (H. M.) - Ma

makta bir adamcağız evinin 
bahçesinde otururken bir kur
fUD ile esruenp bir şekilde 
yaralandi. 

Carib bulunamadı. Fakat 
billhare yapılan tahkikat esna
mnda bu eve karşı bir kah
vede oturmakta olan bir mlf
t.mia lliWu ile oyndığı, 8İ
llllm patladıiı 'ft aeneri kar-
ıunun da bu :zavallıya iaabet 
ettiti anlatıldı. ---Kaçak MahkOmlar 

bir, 19 ( Hususi ) - Ma· 
niu bapiAneahıden kaçanların 
yakalanmuana devam ediliyor. 
Şimdiye kadar 14 kadar firari 
yakalandı. ---

icra Ve İflas 
Eski Kanunun Her Mad

desi Değiştiriliyor 
Ankara, 18 ( Hususi ) -

Adliye encGmeni icra ve iflh 
kanununu tetkika devam edi
yor. Eakl kanunun hemen her 
maddesi tadil edilerek yeni 
bqtan bir kanun vtıcuda ge-
tirilmektedir. Bugllne kadar 
(130) madde müzakere edildi. 
Kanunmı tamamı (300) madde 
kadardır, B. içtima devresine 
yetişemiyecek, gelecek devrede 
mtlzaker• edilecektir. 

Bir IUsdaemı 
Ankara, 19 (H.M) - Din 

Keçl6reoe tiden kamyonla bir 
araba arumda mu.ademe oldu. 
Kamyondan Ali iımiade bir 
;ro!ca dllftl, arabanm albada 
blda, ajlr IUl'ette yaralan& 

F ırkıda Tahkikat 
Son meb 'ua intibabatmda 

latubaldaa aamut rht.ilea 

AIAettia c..mı Beye u "' 
YWllmul lberiae Halk Fırkua 
taraı.daa lstanbul merkuiade 
tahldkata karar verildiiini dlln 
bir ıu_ete yaıdı. Ankaradu 
blldlrllclilfae f6re bu haber 
dofru detildlr. Tahkikat yapıl
mayacaktır. 

Adil B. Gitti 
Bona Yf 0..•Alı S..k .. 

KomlMrl Adli S.1 elan Loa
draya gitmiftir. Onda Oamula 
Bankaaıma fçtimama ittirak 
edecektir. 

ladrit Sıfirliii 
bu rakamlan silmek, yakın l>ir 
mazide yapılan btıytılr bataJan 
itiraf etmek demektir. Fakat 
lkbucll saruretler lral'fl11Dda 
ismet Pqa Htlktmetlnden bek· 
lea• hizmet, bu hatalan itiraf 
etmelrtn çekinmemektedir. 

Tuarnıf dolayı.O. Madrtt 
Sefirlijinia l&ivedueeetf, .... 
ret lflerinin maılahatgi1zan1111& 
tarafındaa idare olunacajı '6,-

----------------------------------------------'• ı.m,~~ 

Sa,ta 3 

Sözün Kısası 
Güneş, 
Deniz, 
insan 

•• 
Çıplak kollan tntiln rengi 

bağlamış kadınlar mevsimin• 
deyiz. Denizden yeni çıkmış· 

lardır ve plajlardan geliyorlar. 
VOcutlan yosun kokuyor, çiğ 
gllneşle ve tuzlu su ile pişmif 

derileri bir maymunun tüysfts 
yerlerini andınyor. 

Bunlar asri kadınlar, asri 
insanlardır. Denizin içini 
dışından ziyade severler ve 
yazın, güneşi, etlerile idrak 
ederler. Suya dalıp çıkarlar, 

kızgın kumlara sere serpile 
uzanıp yatarlar, bir ko.lannda 
mayyo ve havlu paketi, öbür 
kollannda birer erke de evle
rine dönerler, yorgun argın, 
lapalaşır, uyur, kalırlar. 

Dün güneş bir ilahtı; ve de
niz insanlann ruhunu tanzir 
ediyordu . Biri insan ruhuna 
yaşama kızgınlığı, öteki de 
kav~a enerjisi veriyordu. in
sanlar, diln, güneşe ve denize 
gudde ifrazabnı tanzim eden 
alelAde bir tabii kuvvet gibi 
değil, zeklnm ve muhayyilenin 
yüksek bir milrebbisi nazarile 
bakıyorlardı. in.sanla ~ 
insanla denizin mibıuebetlerine 
dair binlerce eser yazıldı. 

Bupnktl insanlu için glneş. 
insan etini kızartmaya mahswı 
bir ıskara ateşi Ye deniz, vil
cudun tıkanllllf mesamelerinl 
açmak için adi bir banyo su• 
yudur. Vlcuda terbiye eder, 
ruha birfey 16ylemezler. 

Dthı ve bugün bayle. Ya
rm lniçre inekleri fibi aağlam 
ve mlıhath bir kadınlık, bot• 
gibi çe't'ik ye kuvvetli bir er-
keklik dopcak. Fakat bir 
darp ameliyati yapacak ve 
kerrat cetvelini ezberliyecek 
zekAdan bile mahrum buluna· 
caklar. 

Ôyle Anıyorum ki radyo 
ve televizyon insanlığın son 
keşifleridir. Yeni nesillerden 
yeni ke.ıifler ve icatlar bek• 
lemiyelim. 

Bakırı Kağıt Gibi 
Yırtan Pehlivan .. 

( Bat tarafı l inci Hyfada ) 
klğıt gibi yırtmış. Bu sefer 
lengerin inceliği iddia olun· 
mut- Daha kalanı getirilmif. 
Onu da yırtmQ. 

Bu suretle bir ay bedaya ye
meğe hak ka:zanmıı. Fakat Salih 
pehlivu bwm yaparken bir
kaç kilo kaybetmif n diyor lda 

.. - Simdi o a1r1r. .,_ 
ODUll cfnkkAnını tam takır 
ed.cejim .• ---Doktortar1n Vergisi 

Doktorlarm kazanç vergisin
de uld uaullln tatbiki için 
lallkAmete yaptıklan milracaa• 
bn kabul olundaja bildirilmek· 
teclir. 

Meclis Reisi Gidiyor 
Birkaç allndOr ıehrimizde 

bulunan Mecliı Reisi KAzım 
Pap bu alqam Ankaraya d&-
necek, verp kanunlanmn mü
zakereal ema91nda MecliH 
riyuet edecektir. 

YUmllRIB Bir Evlenme 
Milliyet refikimizin Tahrir 

heyeti MlldOrl Etem İzzet Bey
le Seniha Hanım Efendinin iz
divaç rasimeleri dlln akşam 
Kuım Paıadaki evlerinde bir 
çok davetlilerinin buzurile teı'it 
cdilmiftlr. Tuafeyne mes'ut ha· 
yat dileriz. 
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Memleket Haberleri 1 

İdam 
Mahkumu 
Çok Mel/US 

lzmir, (Hususi) Burada 
Işıklar köyünde yakalanan 
idam mahki\mu matrut 
yüzbaıı Sabri, polis mllteferri
kasında nezaret altında bulun
maktadır. Mahldim Umumi 
harpta dokuzuncu alayın birin
ci bölük kumandanlığında bu
lunmUf, bir müddette te tayya
recilik yapmıştır. Sabri ~ok 
meynstur. Mahkumla görtlftUm; 
banr masum olduğunu, İngiliz
lerin eline esir düştiiğilnU, va
tana hiyanet etmediğini aöyledl. 

Matrut yüzbaşının idama 
mahkum olduğunu bildiği halde 
aenelerdenberi hUkfımete ihbar 
etmiyen yine Sabri ilmindeki 
köylil de tevkif edildi. 

ıdam hükmn gıyaben veril
diği için Sabrinin tekrar muha
keme edileceği aöylenmektedir. 

Yukarda: idam mahkuma 
Sabri Aşağıda: Mahlcflmu 
saklıgan diğer .Sabri 

lzmirde imtihanlar 
hmir, (Hususi) - Bu sene 

ficaret mektebinden 42, Kız 

lisesinden 14, Erkek lisesinden 
17, Kız muallim mektebinden 
48, Erkek muallim mektebin
den 40, Karataş Ortamek
te binden 63, Manisa Orta
mektebinden 43 talebe mezun 
olacaktır. Umum mektepler 28 
haziranda kapanmış olacaktır. 

Bin imzalı Bir istida 
Akhisar, (Hususi) - Mar

mara nahiyesi Müdürü .Fuat 
Bey hakkında nahiye halki 
tarafından hazırlanan binlerce 
imzalı şikayetname Dahiliye 
VekAletine gönderilmiştir. 

Bir Sui istimal 
Çeşme, ( Hususi ) - Bir 

mübadile verilen bir eve eksik 
kıymet takdirine sebep olduj'u 
için Malmüdürü Asım Beye 
işten el çektirildi. 

Yeni Kooperatifler 
Balıkesir, (Hususi) - Sın

dırgı, Balye ve Durıunbeyd• 
yakında birer köylü kooperatifi 
açılacaktır. 

Garip Bir Tecavüz 
lzmir, ( Hususi ) - SUler

man oğlu ve Ômer iamiod. 
iki delikanlı geçen gec~ Cuma 
ovvaaında Dereköytinde ( 80 ) 
yaşında ihtiyar bir lıadııwı 
zorla oaruusunı t~.ri:r et
miflerdir. 

SON Haziran 20 

• Rİ- ' Kadın Ve K:p işle~ 
BLUZ 

ZE L .K KRALİÇE 
BAŞLARINDAN GEÇEN~ER •• 

• 
1 

1930 Kraliçesi Sevgilisinin Biberle Gözlerini / 

Kör Etmiş, 1931 Kraliçesi 20 
Hapse Mahkum Olmuş.. 

1929 GtbellUc Kralıç .. ı Matmasel 
'"1odot ıevaillalnl 6ld'1rdü~O l~n 
muhakeme edilirken •otuk kanlı-

1930 Güsellik ıC.rallçeaJ Hvılll· 
ıinln r6zlerlnl k8r etmlıftir •• 

hj'ını hiç kaybetmemlıtf .• 

GOzellik kralıçaları, dojru
ıu, tehlikeH mahlaklardır. 

Bilhaua Franıız laalıçalan, 
adeta ortalığı korkutmuılardır, 
Franu, güzellik kralıçalann
dan adeta çekinir. 

Mnbalağa ediyoruz ıanma

yınız. Bakınız ıize son Uç ıeno 

zarfında kralıça olan ıtızelle
rin hayatlarını anlatalım, hnk
mUnüdl ıiz veriniz. 

1930 ıenesi güzellik kıralı
çaıı timdi hapiaanededir. Bu 
kızçağu, kıralıça oluncaya ka
dar bir terzi yanında çalışırdı. 

İtinden ve kazancından mem
nundu. Armond Girat genç ve 

gilzel bir garaj memurunu 
seviyordu. iki sevgili evlenmek 
için para biriktiriyorlardı. Tam 
bu ıırada Yvon kıralıça oldu. 

Bu meçhul terzi kizı birden 
bire Parisin en meşhur güzeli 
oldu. Ziyafetlere, balolara 

şeref veren bir misafir olarak 
davet edildi. Parisin methur 
elbiıe mağazaları güzellik kıra
lıçasına Franaada bir seyahat 
yapbrdılar. Biariçte zenainlerle 
düşüp kalktı. Her taraftan 
oluk gibi para akıyordu. Tüc-
carlar, eşyalanoı reldim 
yaptırmak için ona avuç 
dolusu para veriyordu. Ame
rikalı milyonerler, ziyaferlerin· 
de onu misafir bulundurmak 
için her defuında 500 dolar 
hediye ediyorlardı. 

Bnttın bu gUrttltil patırtı 
içinde kraliçe aeva"İliıinl unu
tamadı. Ona para f&nderdi 
ve beklemesini tavsiye etti. 
Fakat ıenç Atık ae•ıiliainba 
yqayaıından, zenginlerle kor
ta yapmasından milteair oJ .. 
muf, onu unutmıya karar 
vermlftl. 

19'11 ıtıselffk kırahça11 le• 

çlldiit uman, Y von artık mo
daaımn ıeçtitfni anladı, anu
tuldutunu g8rdll, Ye Atılana 
d6nmlye karar ftrdJ. 

Fakat P.n .. d&ndqtl a
IND ae•ıillalnln bqkaalle m
pnlandıtanı 61re~dl, fala ola
ak ta ee•ıfflainln paraları 
-~ btr ite batlacbtuu an
ladı 

8o lkt badi.. lld ..bak 

meaiııf aby
ledi. Ar-

aevgili arasında kavgaya aebe
biyet Yerdi. Sabık kıralıça, pllr 
bqmet ve pOr eda bir tavır 

aldı. Sevgilisine ya nıpııh11nı 
bırakarak onunla evlenmeainl, 
yahut parayı derhal iade et-

mond fqır
dı. Kıra
llçe onun 
taŞkınlıtuı-

GOzelllk Kraliçe•l Matmazel Hodot aevgillalnl 
~ldl1rd0kten ıon.ra ayna karıııma sreçerek 

yü:ıünün tuvaletini tamamladı 

1930 GGıelllk Kraliçeal nitanlııının ı~lzlerini kör etmiştir .• 

Dünya Muhakkak Aç
lığa Doğru Gidiyormuş 

Maruf tarihi tabii Profesörlerinden ( Arthur Thomson ) ile , 
nebatat. bayYanat ve içtimaiyat Mllderriıi (Patrick Gedds) müş
terek yazdıkları bir kitapta hayat denilen muadeleyi tetkik 
ediyorlar. 

Bu HY&ta 16re beyaz ırk cllterlerine niabetle daha ziyade 
artıyor. Fakat o Dilbette de aram hayatını idame ettiren mem
baalanm bitiri1or. Bugtııı dQnya lberinde ( 1,750) milyon inaan 
meTcut oldafu '" bu miktarm senede ( 12 ) milyon arttığı 
kabul edlllyor " 16yle bir heu.p yapılıyor: 

Hor iman, yqayabllmul için bir hektar araziye muhtaçtır. 
Dtlnyada (13) milyar hekiar kablliır:er arazi vardır. Bu arazinin 
akınblas olarak 'eçindlrebalecetl lnıan miktarı, azami olarak 
( 6,200,000,000) cffr. Dünya nQfusu yQz aene sonra bu miktara 
ballt olacakbr. Şu bdde dtlnya, behemehal bir açlık tehlike
alne maruzdur. 

dan istifade ederek çantasın
dan çıkardığı küçük bir paketi 

sevgilisinin yüzüne fırlath. Genç, 
bir çığlık kopararak ellerile yi.i· 
zünü kapadı. Kız biberle sevgi
lisinin gözlerini hör etmişti. 

Polisler yetişti. Kıraliçeyi tev
kif ettiler ve tevkifaneye tıktılar. 
Genci de hastaneye kaldırdılar. 

t 929 kıraliçaaı Mll. Hodot 
bundan da baskın bir kızdı. 

Matmazel Hodot bir man
kendi. Güzellik klraliçaaı ol
madan evvel Jaak Eichisky 
isminde bir mücevherat taciri 
ile yaşıyordu. Fakat mlkev-
herat taciri sevgilisinin bir sa
bıkalı olduğunu bilmiyordu. 

Hodot kıralıça olduktan ıon
ra masrafı iki misline çıkmıştı. 
Şimdi elbisesi, mücevherat, 
yaşaması için laakal iki misli 
masraf yapmıya mecbur oluyor-

du. Mücevherat taciri bu masraf-
tan bıktı. İngiltereye aiderek 
orada bir dindaşile evlendi. 

Kırahça, bir kenara abldı
ğmı işitince fena halde kızdı. 

Dostu ona 20 bin frank hakkı 
ıüküt göndermişti. Kıralıça 
bununla kanmadı. 200 bin 
frank daha istedi. Zengin 
mücevheratçı bu parayı ver
medi, Kıralıça ona acele etme-

sini, yoksa kendisine pahalıya mal 
olacağını bildirdi. Cevap alama
yınca daha çok hiddetlendi. 

Nihayet birgün ı:engin dos-
tuna karı sile yolda giderken rasl 

geldi. Elindeki şemsiyesini kafa.sı
na indirdi. yüzüne bir iki tokat 
aşketti ve elbisesini yırttı. 

Fakat mücevheratçı yine 
para vermedi. Bunun üzerine 
güzellik kıralıçaaı bir gece giE
lice evine girdi. Evdekileri 
kaldırarak kıyameti kopardı. 
Nihayet polis çağırıldı. Kapı
daşarı edildi. Fakat Hodot 
kalbinden yaralanmışb. Bir gün 
eski sevgili.ini takip etti ve 
onu bir dt\kkAnda ahı veriş 

yaRarken öldürdü. 
Sevgilisini yerde kan içinde 

gördüğt1 ıaman;"inaanlar ölün
ce ne çirkin oluyormuş .,dedi ve 
bqıoı çevirdi ve çanta.mı açarak 
yüzünün pudralarını düzeltti. 

Şimdi o da hapiıahaııededir. 
25sene bapıe mabkOm olmuştur. 

Müsabakamız 

Kadın Karilerimiz Ara"' 
sında Bir Bluz Müsa"' 
bakası Açıyoruz 

Yarm Başhyoruz 
Şapka müaabakamızın kar1'" 

}erimiz araııntla uyandırdarcbi1 
btiyllk allka, bizi bu tarz pıli" 
ıabakalara devama ıevketti. 

Gaı:etemiz şimdi de yeni bit 
bli\z mUaabakast tertiaine k•" 
rar verdi. 

Yarından itibaren müsab•" 
kamıza başlıyoruz. 

Bu mnsaltakamız da, tıpkı 
tapka müsabakası gil1idir. 

Bir iki fline kadar hergOıl 
bir blQz reımi netrine batlı'" 
yacaj'ız. Karilerimiz bu blnJ" 
lardan en ziyade bej'endiklerl 
ftç tanesine rey vererek biı• 
reylerini bildirecekler.lir. Eıı 
çok rey kazanan ilç blfıza reY 
Yeren karilerimiz arasınd• 
kura çekeceğiz ve üç kişi)'" 
birer blftz hediye edeceğiz. 

Bu blftzlar Greta milesse" 

aeıi .tarafından dikilecek "." 
bntnn masrafı gazetemize aıt 
olacaktır. 

Şapka müsabakamızda taf" 
ra karilerimize hiçbir şapka 
iaabet etmemesi, kuponlar• 
göndermek için tayin edileO 
müddetin azlığmdan dolayıdır· 
Taıra karilerimizin kupunlat~ 
ekseriyetle müsabaka müddeti 
bittikten sonra gelmiştir. 

Bluz müsabakamızda bıJ 
noksanı tamir edeceğiz v~ 
kupon gönderme müddetini 
uzatacağız. 

Bedava blfız istiyen karii~ 
rimiz bu müsabakaya mutlaka 
ittirak etmelidirler. 

BEŞİNCi 

PATRON KUPONlJ 

No. 1 
Gazetemizde gelecek perşeınDe 

ırünü çıkacak Patronu bedavıı ııl• 
mak lııtiyoraanı:ı:, bu kuponu kesiP 
1aklayına v• perşembeye katla' 
çıkacak kupo;"'ları toplayınız. p .. t
ronlarımızdan pek memnun olıı-
cak11ınız. 

Patronlar neşredildiklerl g!i~
den itibaren latanhul karileriıfl1ı 
bir hafta, taşra karileriınlz on 
rün içinde kuponlarını gönder' 
melidirler. Ilu mliddet geçtikteıı 
ıonra kuponlar kabul edilnıe:ı:. 

Bir Çocuk Boğuldu . ., .. 
Mersin, (Hususi) - l 2 yaŞ 1' 

d N. . . . d b" çoctl a ıyazı ısının e ır I r• 
denizde yıkanırken dalga 

8 

kapıldı ve boğuldu. 

Dalgınlıkla OIUm 
bdOI"' 

Tanuı, (Huausi) - A 10ı 
bamit isminde biri tabanca•cl-

.., e " 
temizlerken parmağı tetıg tJll 

k:unmuf, namlıdaki tek ~u~Şeıı• 
patlıyarak zavallı kalbın 
vurulmuı derhal .SlmUştür · 

Yeni Asır Beraat Etti 
. B ıı t<öY"' 

İzmir, (Huaust) - 8 ahl•t 
lerde köylülerin açlıktan ıı" 

d "ı ya 
yediği hakkında yaz •i etcıl 
lar llzerine Yeni ~ır. gMuh•' 
mahkemeye verilmıştı. 

1 11ı8rıJJ 
. d yaıı a keme noticeauı e ı.etıl 

dotrulup aolatılınış, ga"eril .. 
bakkıoda beraat kararı 
mlttlr. 
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G. Saray - Fener 
Karşılaşması 1 
Muhtemeldir SP K 1SM1 

Pariste Bir 
Yüzme Müsaba-
kası YapılLgor 

BugUn Takıim atadyomun· 
da ıilt maçlanna devam edf· 
lecektlr. iki ıllt maçından biri, 
Galatasaray - l.tanlHılapor, dl
ierl, Betiktq • Vefa uaıında 
Yapılacaktır. 

Bu iki maçın verdltf neti· 
ceye gare, Galataıarayla F e
nerio bir daha çarpıımaaı belH 
olacaktır. 

Lik maçlannda Galatasaray 
bu senenin şampiyonluğunu 
kazandı. iki kltıblln kazandığı 
neticeler bu ezeli rakipleri lik 
nıUsabakalarında yalnız iki kere 
kar~ılastırdı. 

İstanbul halkının her ıene 
telai ve helecanla beklediği 

Galatasaray - F enerbahçe ma· 
çını belki bu ıene hiç göre-
meyiz. Bui'Unkil maçlarda Ga
lataaara y - lstanbulspora yeni
lirse, ıilt maçlarının nizamı 
mucibince milaabakalardan ıu
kut etmiş olur. Bu iki klübün 
ayrıca husuıl bir maç yapma
ları ihtimali de yoktur. Biray 
ıonra gelecek Yunan muhteli· 
tine kartı hazırlıklar batlamak 
llzere olduğundan aralarında 
daima çetin olan maçlardan 
hirini Yunanlılardan evvel tec
rübe edemezlar. 

Galatasaraym tam kadro 
ile çıkmak şartile, lstanbulspo
ru kazanması ihtimali fazladır. 
Maamafih geçen günkü Şilt 
nıaçında olduğu gibi ekıik 
berbat bir kadro ile çıkarsa 
netice çok tehlikeli olabilir. 
F enerbahçe ile Galatasarayın 
ıilt maçlarında karşılqmaları 
yalnız Galataaaraym bugünkü 
galebesine bağlı değildir. F e-
nerbahçenin de bugün oynıya
cak Vefa-Beşiktaş galibini 
gelecek hafta yenmesi lAzım-

. dır, Bu suretle bütün rakipleri 
kazanmış olarak şilt müsaba
kalarının nihayetine gelmiş bu
lunan bir Gala tasar ayla Fener 
çarpı~abilir. Aksi takdirde 
şilt finali başka klüpler ara
sında yapılacaktır. 

Garip bir tesadüfle Fenerin 
yenmesi icabeden galip takım 
onu lik maçlarında mağlüp 
edenlerden biridir. Filhakika 
F enerbahçe lik maçlarının fena 
talisiz bir gününde hem Beşik
taşa hem de İstanbulspora 
mağlup olmuştur. Bugünkü 
ınaçın galibile oymyacak Fe
ner, lik maçında karşılaşıp 
fena netice aldığı klUplerden 
biridir. Biz Fenerin lik maçında 
da Betiktaş veya Vefaya ye
nileceğini ümit etmiyoruz. Öyle 
rnağlübiyetler gayri tabit ah
valde olur. Lik maçında da 
Fener bahçe taliinin pek fena 
gideceğini zannetmek için or-
tada bir sebep te yoktur. 

Netice itibarile: Bugün Ga
lataıaray İstanbulsporu ka
zandığı takdirde bir Fener -
Galatasaray müsabakasına mu· 
hakkak gibi bakabiliriz. 

Tefrikamız: No 7 

-

ParisMüs
temlekit 
Turnuva-

sında 

Meıhar Prıç 

Turnuva maçında Çeklttr Fransız/arz sıkılfırırken 
Paris müstemlekit sergisi I Ayoı turnuvada Santandcr Avusturya - Macaristan milli 

iutbol turnuvasına iştirak eden İspanyol takım1 Sl~vyaya (l:tl) boks takımları Viyanada müsa· 
Avusturyanın Vienna takımı son mağlöp olmuştur. Turnuvanın bnkalar yapm19lar ve netice 
yaptığı maçta İsviçrenin Ura- Final maçı (Uranya) ile(Slavya) itibarile berabere kalmıılardır. 
nia takımına mağlup olmuştur. arasında yapılacaktır. Kazanma Müsabakalara ( 3000) haveskir 
Belçika takımını fev~alA~e ~ir ihtimali ( Slavya ) lehindedir. ıeyretmiştir. 
oyundan sonra yedı sayı gıbl 

yüksek bir farkla yenmek 
surefile Pariı halkını teshir 
eden bu takımın hiç umulma
dık bir zamanda yenilmesi 
büyük bir hayret tevlit et
miştir. 

Bu mağlubiyetle turnuvadan 
çekilen Vienna hasmı Pariste 
bulunan ikinci sınıf f ngiliz 
profesiyonel serisinin dördün
cüsü olan Wulverhampten V&n
deren takımı ile bir mlisabaka 
yapacaktır. Avusturya gazete
leri Vienna'nın İngiliz takımı 
ile yapacağı maçı makul bir 
hareket olarak telekki etme
mektedirler. 

lngiltereyi altüst eden son 
Avusturya • İskoçya maçı 
neticeıi üzerine Vienna'nın 

ikinci ımıf İngiliz takımına 
muhtemel bir mn~I ıbiyeti pek 
tabii olarak hiçte ıyi bir tesir 
bırakmıyacağını ileri allrmek-

Hava Takımının Mu vaff akiyeti 

·-
Eıkişehir, (Hususi) - Burada Hava Mektebi futbol takımı 

geçende Tayyare Taburu takımlle karşılaştı, btiyük bir sayı 
farkile galip geldi. Hava Mektebi futbolcOlerinin bu muvaffakıyeti 
allkadarların nazarı dikkatlerini ftzerlerine celbetmiştir. Takımm 

tedirle r. parlak bir istikbale namzet olduğu hakkındaki fikirler umumidir. 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
Kapı aralıiından kırmızı ve 

saçsız, elli senelik buruşuğu 

altmıı ıenellk karna olan efen
di g6zllme ilişti. Üstünde göm
lek ayağında yırbk terlikler 
Yar. Baldırlarının teke gibi 
aakallarını gördüm. Ne çirkin 
,ey, Allahıml Gömlekli ve 

ıeneliK karnı olan, gömlekli 
ve yırtık terlikli Efendinin 
Uıtünde, timdi ne . gömleği, ne 
de yırtık terliği vardı. Güzel 
bir Rağlan giymişti ve karnı 
beş yaı daha taze görünüyor
du. Kolumu güzelce ııktı ve 
elime on bet kurut tuhıf
hırdu: 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 
(Franal&ca adınıu 200,000 ıacl tab'ından tercllme edtlmlfttr.) 

Yirmi şişe şampanya taşıdım, ı Bir zil ıeıi uykumu ikiye 
'lltı yatak yaptım, altı banyo böldil. Şampanyaya - doymıyan
hazırladım, elli kapı ziline ce- kadın çağırıyor. 
Vap verdim, dört saat kırmızı 

'le saçsız efendilere aptal ap· 
tal gUlUmsedim. Paramparça 
<>ldum, etlerim ağrıyor, beynim 
duman içinde. 

ı İskemlemin Gıtnnde uyu.k
Uyorum. 

Zing, Zing, Zing... dl ıarar 
ediyor. O kadar sürekli ve 
kuvvetlf çalıyor ki sandalyam 
benden ayrıldı. Bu elektrikli 
zil ıamatası içinde uyumak 
lmklnııı:. Şampanya tl.f ealni 
kaparak odaya kottum. 

yırbk terlikli titko ihtiyar 
efendi, ne çirklnf Bntnn ihtiyar
lardan lif endim. Dehşetf ihti
yar efendi ienç yqında imit 
gibi aık yapıyor. Gözlerime 
inanmıyorum. .. 

Bu,nn ilk balıfitimJ aldım. 

ElH HIMlil' bW11futu, altmlf 

- Siz iyi bir kızsınız, Ro
ı:a, dedi. 

Kır:ardım, sarardım, yem
yeşil oldum. Kafasına bu pa
rayı, iıkemleyi •e masayı at· 
mak iıtiyordum. Fakat bun· 
ların biç birinJ yapmadım. 
enelt bayle t•Y yapılmaı:,. 

j Fnmadald ( Champvret. 

l D.nton) havusunan ftç8ncll M· 

-' de+al) .. i mAna1ebetUe bllı-

1 

,ek bir ythme möaabakuı 
lwırlaDJlllfb. 

Tlcaretano tuafındl&D hu 

mtiaabakalara mahıuı olarak 
•erilen bDyllk mo.klfatlar Av· 
Npanın en mefhur ytbilcftlerl
al bu havuza topladı. 
Viyananın mqhur ytlz&cll ka-

, cluılanndan Madam Bene'\feld 
'8vete icabet ederek Fra~
ya gelmf.ttlr. KadiDlar aruıa
cla yapılacak atlama ve dalma 
mtıaabakalannın parlak Mr 
tekilde yapılabilmesi için 
Amarikali Mia (F auntz) da or
ıaniza t&rler tarafından davet 
edllmitti. 

(928) olimpiyad1D1n bu mq· 
hur yüı:llctiıti mazeretleri do
layııile müsabakalara vaktinde 
yetişemiyecetlııi bildirmit ve 
aonraki tarihler için davetleri 1 

kabul edeceiinl UAve etmif tir. 
Ayni ticarethane Amerikalımn 
da ittirak edeceği bir mllu
bakaya tekrar mühim mtıkl- . 
fatlar koymuıtur. Tekrar da- ) 
vet edilen Mis (Fauntz) muva· F 
fakat tevabı vermiıtir. ~ 

Sahne Artistleri-[' · 
nin Turnuvası ı 
Viyana ıehrinln dört büyük 

1 
tiyatrosu artistlerinden mürek
kep birer takım teşkil edilmiş· 
tir. Bu tiyatro takımlan ara
lannda konan bir kupa için 
müıabaka yapacalardır. Yalnız, Mis Fountzin bir atlamag4 
ekserisi yaşlı olan bu futbo- hazırlığı 
lcnlerin yaptığı maçlar yirmişer 
dakikalık iki parti olarak oy-

' 

namıştı. Maçlar Viyanada büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

1 

Son Futbol 
Müsabakaları 

N.. . . K j M . h l". M 
urmının ararı acarıstan mu te ıtı - er· 

Finlandiyah meşhur (Nürmi) 
nin Loı Ancelos olimpiyadın
da maraton koşacağı kuwetle 
aöylenmektedir. Filhakika yaşı 
(35) fi geçmif olan bu büyük 
ıampiyon genç rakiplerine 
nazaran yarı mukavemet ko
ıularında Finlandiyayı iyi tem
ıll edemiyeceğine kanaat ge
tirmiştir. 

Ntirmi bu kararını tatbik 

kezi Almanya muhteliti l; 5, 
Barslon muhteliti - Prağ muh
teliti O; 1, Zagrep mubteliti • 
Munih muhteliti - O; 5, 

Kanadada 
İngiliz milli takımı • Ontar

yu - 1 : 1 O Çeltik Doglasko -
Brulin V ander - 3; 1, Çeltik 
Doglasko - Pavtoket - O; 5. 

............. 1 • ' ................ ır.t ' ..... ,,.. '" ,.__. • • 

- rAKVIM 
ederse, kendinden evvel gelen oıa 30 20- Haziran-93 t Hızır 46 

finlandiyanm btiyük şampiyon- Arabt Rumi 

larından, (Kauna Kolehmaineni) s Safer - 13SO 7· Haziran - 1547 

taklit etmiş olacaktır. O •akıt-ezani-vasatı vakıt·czani·naat1 

harikillide koşueu da ihtiyarla-{ Gnncşl08.44 ~4.28 Aktam 12.-119.44 
dıktan ıonra Maraton koımıya Öile c.32 12.1s Yatsı 2.04121. 48 
başlamıştı. bwıdl 8.32 6.16 lınsak 6.23 ı. 01 

aonra ben buraya gazetecilik 
vuifesile geldim, nihayet ben 
terbiyeli bir kızım. 

Ve en nihayet bir bahşiı 
almamn çok tabii olduğunu da 
dUşilnmilştüm. Alışmıya bağlı 
birıey. Fakat bende bu itiyat 
yoktu. 

Ben burada müşterileri içeri 
alan, pislikleri yıkayan bir 
b!zmetçiden batka birşey deği
lim. Halbuki ıermaye Ha
nımfendiler, müşterilerin göı· 
deleridir ve yalnız kirletmiye 
memurdurlar. Bu daha temiz 
it galiba. 

Şampanyaya-doymıyan - ka-

dın ve bir iki kız, bana yük· 
aekten bakıyorlar, sanki be
nimle temas ederlerse kirle
neceklermiş gibi. Ben müte
harrik bir mobilyayım. 

Yalnız Jtili bana nasihat 
veriyor: 

Küçük sen vesika alma
bsın. Çok muvaffak olursun. 
Sana bunu ben söylüyorum. 
Güzelsin, tutumlusun. Biraz 
terbiye görmen kafi. Şunu iyi 
bil: Herşeyden evvel güzel tavır
lar... Kendini terbiyeye çalış. 

Ben 88oa ders veririm istersen ..• 

l Arkası var) 
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Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

Kocaları Senelerce Evvel Para Kazanmıya Git
miş İki Kadın, Bu Yeşil Noktanın Sakinleri idi.. 

RcaminW blıı:e r8nderlr .. n.ls llz• ı 
• tablaUnlıd a8yliyeblllrls. Fakat bunu• 

için ııönderllecek re•imler iri n tabn 
poı:da çıkmJf olması lkımdar. T~ 
mlitehaasıeuıuıı mlltaleuında hata;s.l 
dUşmeıln, ' • .. ~--ı Tablatlerfnl anlamak here blııe 
reaim gfüıdereD karllerlmlz hakkında J 
mlitchanıaımıZln mGtaleuuu &f&tıki 

Necdet beg: Çalışkan v• 
:ıerşeyi anla
mak ve tetkik 
etmek uıera• 

kandadır. Mu· 
hitinde cereyan 
eden şeyler• 

lakayt kalmaz 
tecessüse ınii• 

YAZAN: M. KAZIM 
-9-

- Şunu al, dedi. 
Kimseye göstermeden bana 

küçük bir parça limon tuzu 
uzatıyordu: 

- Ağzına at, fakat dildcat 
et kimse görmesin. Çünkü 
fazlası yoktur. 

Limon tuzunu ağzıma attım 
ve bir saat kadar dilimin üze
rinde muhafaza ettim. Bu, ba
na büyük bir ferahlık hissi 
verdi. Eğer bilseydim (Nayn)
dan hareket ederken yanıma 
mutlaka bir kutu limon tum 
alırdım. Fakat maalesef şimdi 
bu bilgisizliği telifi etmenin 
imkinı yoktu. Ben biraz can• 
lanınca atın baygın bir hale 
gelmiş olduğunu gördnm. Şim· 
di lonu taşımak aırası bana 
gelmişti. İnerek hayvanı yede
ie aldım. 

Menzil Göründü 
Bu gece "Anareg,, adını 

taşıyan kilçiik bir kasabada 
konaklıyacakbk. 

Kervancılara sordum: 
- Nerededir bu mübarek 

yer? 
Ellerile ufkun bir kenarını 

göstererek: 
- Nah işte orada, dediler. 
Önümüzde hayal meyal se· 

çilen bir dağ yığınbsı vardı. 
Aradığımız yer bu dağın ar
kasında olacakb. Harita da 
öyle gösteriyordu. Fakat o 
dağa kadar önümüzde daha 
epeyce mesafe vardı. Akşam 
rüzgarı ortalığa biraz serinlik 
verince son · kuvvetlerimizi 
toplıyarak biraz daha hızlı 
yürümeye başladık. 

Fakat imkdni yok, bu yürü
yüşe uzun müddet devam 
edemiyor, on, on beş dakikada 
bir kumların üzerine yatarak 
dinlemek mecburiyetinde ka
lıyorduk. 

istikamet dağın zirvesi idi. 
Hep o noktaya doğru gidi· 
yorduk. Fakat kafile intizamını 
kaybetmişti, darına dağnık 
bir halde gidiyordu. 

Kervancmın: 

- Nah şurada! dediği yere 
değil, fakat kasabayı oyukla-
larından birinin arasında sak· 
landığım tahmin ettiğimiz da
lın tepesine sabaha karşı 
vardık. Sathi mailin öbftr kıa· 
mı nda ne bir ışık vardı, ne 

Raca m11/ıendt1, Peretap Haz,etle,i Kdblltle Hint lıWmeti 
muvakkatesi reisi olmuı idi. Bay,ak ta hiikflmetl muvak· 

kalenin kabul ettiği Hint istik/dl bagralıdır 
de bir köpek seti duyulu· 
yordu. 

Kafilenin mUhlm bir kısmı 
geride kalmıştı, binaenaleyh 
bu noktada kalarak arkadaş
larımı beklemiye karar Yer• 
dim. 

Atımın yularını elime sun· 
sıkı bağlayarak yere uzan· 
dım, küçük bir dalgınlık i'e-
çirmişim. 

Beni daldığım yarı uyku· 
dan, takriben bir saat sonra 
Doktor (Beker) ın sesi uyan-
dırdı: 

- Arkadaşlar nerede? diye 
sordum. 

- Bilmiyorum, cevabını 

verdi. 
Yerimden kalkarak etrafı 

dolaş•ım. Kafile iki kısma 
ayrılmıı, döküntü halinde bir 

yanımıza geldı. Fon Hentithı 
dttrbnnnnn almıı, ufku arat· 
brırken ta ilerde yeıll blr 
nokta görmtıştll : 

- Rica ederim. Siz de ha· 
kınu, dedi. Gösterditi nokta
da hakikaten bir ağaç vardı. 
Bundan derhal bir netice çı
kardık ı 

- Madem ki, ağaç vardır, 
muhakkak ıu da vardır, dedik. 

Ha~anlarımıza atlı yarak 
gördüğllmllz yeşil noktaya 
doğru sürdük. Biçare beygirler, 
bizim hakikaten bir şey bul
duğumuzu zadnederek ıon 
kuvvetlerini toplamışlar, ufkun 
muayyen bir noktasına doğru 
koımıya başladılar. Bir saatlik 
bir ytirüyUşten sonra ağacın 

dibine vardık. 

kısmı ıağ, bir kısmı da sol Burada iki harap bina var
tepede durmuştu. Bu kafile- dı. Kapısının önünde iki ka
den bir kısınma riyaset eden dın ile iki çocuk duruyordu. 
Yüzbaşı ( Mayer ) karvancıyı Çocuklar bizi görüne. 
fena halde sıkıştınyordu. Ya- korkarak ağlamıya bqladılar. 
nında elindeki tnfeğe fişeği Annelerine kuyu ıuyunun 
ıDrmilf, ateş etmiye milheyya içilip içilemiyeceğinl ıorduk. 
bir Alman neferi vardı. - Mtıkemmeldlr, ceYabmı 

lranlı korkudan b&abtttt\n Yerdiler. 
pşırmııtı. Ne cevap verece- Derhal koYalara yapııblı, 
ğini bir tftrln tayin edemiyor kaoıncıya kadar içtikten ıonra 
idi. ı ytbtlmllzil göztımilzll de yıka 

Bu sırada Doktor (Beker) dık. Bu, hafif tuzluca bir maden 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
bulunabilecek ve Almaıı veya 
AYUaturya tahtelbabirleri vaa• 
tulle Afrika aahillerine çıka
nlabllecek mtınaalp kimseler 
arqtırma)dada m91guldu. H~ 
I• Stıveyt kanalının mldafaua 

CASUS TEŞKiL.ATi 
- Yazan: Makenzie - · 

kika bu mllklfatı almak için 
müracaat edenler o kadar 
çoğaldı ki, bonlann saçma 
aapan ve uydurma haberlerini 
dinlemekle hayli vakit kaybet
tik ve nihayet ilAnm artık 
intişar etmemesine karar ver
dik. DeGraney in tahtelbalıir
ler için gizli bir UssUbabrl te
darik etmiye çalıştığı baklanda 
delAil yok idiıe de itilif ıre
milerinin hareketleri, utradık• 
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lan limanlar ve bu limanlann 
aureti müdafaası hakkında 

malumat toplamıya uğrqb· 
ğına şllphe yoktu. Alman ae
faretinin Berlin muhabereai 
kesildikten aonra bile bu işlerle 
uğraştığına nazaran, doğrudan 
doğruya tahtelbahir silvarllerile 
bir muhabere vasıtaaı olduğu 
belll idi. Bundan maada De 
Graney Silnusiler arumda 
Ye hatta Mıaarda tahrlkltta 

hakkında maHimat almak hll" 
ıusunda aon derf;ce meraklı 

idi. Maamafib 1913 ıenesinla 
aon baharına dojru izhar et-
tiji bu merakın, Tllrklerle 
Almanlann Mısıra kar11 mOt
hlt bir taarruza haurlandıkla-

n hakkındaki rivayeti takviye 
etmiye matuf bulunduğuna 
ıtıphe yoktur. 

Bu rivayetin makıadı net
ri de, Mısırdaki knvvetleri ol• 
dup yerde ba~lakmah. Daha 
ıoura De Graııey Habefittaa-

suyu idi. 
Atlarım.ıı da bir mnddet 

dinlendirdikten sonra yıkadık 
ve suladık. Artık burada bir 
mliddet dinlenebilirdik. 

Kadıncağızlardan birine ye-

aatularda okuyablllrıhıfıı ı 

. .. . 
Medilıe Hanımı Alıngan

temayildir. Al· 
danmaktan hor 

ı lanmaz. iti· 

necek bir şey olup olmadığını 
ıordum. Bana ve arkadaşları
ma birer yumurta ile biraz silt 
verdiler. Musahabeye giriştik 
ve anladım ki bu çöllln orta
sında bu harap binada çocuk-
larile birlikte yalnız başına 
oturan hu zavallıların kocalan 

dır . İşlerine 
müdahele edil
mesini istemez. 
Çabuk asabile
f İr . Şahsını 

alAkadar eden 
mesailde mil~ 

ıamahası yok
tur. Mukabele
ye temayUl e-

raı; Ye tenki yapar. Ken: 
dine ehemmiyet verilmesinı 
ister. ~enfaatlerini israf "'e 
faydasız tekliflere rağbet etmez. 

J 1 

.. 
Ce lii let tin 

beg : Durendif 

ve intizamper 
verdir . Usul 

dtsrt sene evvel memleketin 
iç tarafında bir yere para ka
zanmaya gitmişler, o vakitten 
beri bu biçareler hiç bir ha
ber almadan kocalarını bekle· 
mektedirler. 

- Peki tu Anireg denilen 
yer nerededir. 

- Bir buçuk ıaat 6tede 
dediler. .Burada iki saat kadar 
dinlendikten sonra kadınların 

.bahşişlerini vererek hayYanla
nmıza atladık. 

( Mabadl yarina) 

der. Kıskanç· 
lığa lAkayit kalmaz. .. 

Sabahattin 

Efendi: Uysal-

dır. 

kapılır. Fiil ye 

ha re ket le ri nl 

daha ziyade 

tasadilflere ta

bi tutar. 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz 

Kimler İdare Ediyor. Dünyayı 
TROÇKI 

Troçkl Sovyet Rusyanın 
abık Harbiye Nazındır. Şimdi 
iktidar mevkiinde değildir. 
Hatta Rusyada bile oturma· 
ına müsaade edilmcmiı, lstan• 
bula nefyedilmiştir. 

Fakat daimi surette ipi yen 
kuvvetli bir motör gibJ, 
Troçki menfaaında bile 
dilnya siyaseti Uzerinde mil· 
him bir rol oynıyacak kadar 
faaliyet göstermektedir. Ber
linde husuıi bir mecmua 
çıkartıyor ve orada Staline 
hücum ediyor. Bir taraftan da 
Ruıyadaki komünist faaliye
tinin iç yUzUnti izah ediyor. 

lçerden veya dııardan 
Rua siyaseti ve binaenaleyh 
dünya hayatı üzerinde nüfu· 
zunu hi11ettiren Troçld 
günün hill en büy6k adam• 
lanndan biridir. 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

da iayan çıkarmıya uğrqllllf 
ve buna dair bazı evrakı eli
mize geçmiftl. Alman eatell
cenıinin bu faaliyetini tabii 
çok ıonraları anladık. 1916 
seneıinin ıonlanna doğru blı 
hAIA Liebigia bırakmıı olduğu 
yanlıt ve saçma malumatı •• 
aaçma malömab ve istihbaratı 
lçind~ bocalayıp duruyorduk. 

ihtiyar Veirin, hangimizin 
kalacağı sabit oluncıya kadar 
hem Liebig ile hem de benim· 

le iyi geçinmek için son dere
ce uğraıtığını biliyordum. 

Onun "Anadolu Cemiyetinde" 
oldukça nllfuzlu bir dostu vardı. 

Cemiyetin aııl ismini timdi 
babrlamıyorum. Fakat Anado
ludu kaçıp ıelenlerin h~pal 

bu cemiyete aza idi. Nim si· 
yaıl ve nim hayırperver olan 
bu cemiyetin asıl makaadı 
TUrkleri Anadoludao tardet
mekti. Bu cemiyetten seçile
cek adamlar ~ayam itimattı, 
çünkü kendilerine tevdi edilen 
vezaifi ifa etmedikleri takdir
de cemiyet tarafından idama 
mahkum edilirlerdi. Onun için 
Weir'in maiyetindeki bu adam· 
ların kendi fikir ve gayelerine 
ıadık olduklarını bilmekle be
raber, büro dahilinde Ente
license de sadık olacaklarına 
pek g6venemiyordum. Netekfm 
bir müddet sonra Weir'in 
bunlan kendisine rakip telAkld 
ettiği Tucker, Cavoua ve bl
lihara da Clavuce aleyhine 
tahrikAtta bulunmak için lstih.-

ve nizam hari
cine çıkmak 
istemez, sa\1-
rukluktan der· 
bede r l i k t e P 

çok asabileıir. 
israfı sevmez. 

• Ahmet Nazmi bey: lntiıa· 
mı ve şıklığı 
sever. Kendinl 
sev dir m e s i n l 
bilir . Muame'" 
lesinde müş· 
külpesent de
ğildir . Teşvik 
ve teklifler• 
kapılmaz. Men· 
faatlerinden fe
ra gat etmek 
ister. .. 

Fuat beg: 
Ağır başlı ve 
müstağnidir. 
Herkesle ça'" 
buk ehpaP 
olmaz, sa mi· 
miyeti devalJJ"' 
lıdır. Menfeat
lerini ihmal et
mez. Tahak· 
küme taba:n .. 
mili edemeı;. .. 

/•mali Hakkı beg: Ciddi 
ve vakurdur. 
Olduğu gibi 
görünmek is
ter, Hile "8 

riyayı becere" 
mez, tok s&ı
lüdür. Acele
den boşlanın•Z• 
herşeye ehelll'" 
miyet verıııek 
iıtemez. 

Re1ba fhcler<' ,'! bazı karileri:: 
mfltehaa•11ım111n cevabı ıreclktlji re1' 
aabınıı:lanı1or " mektup rlnd;e ır 
fetotrafllerlnla aldbetfal 8jnSUD el&'" 
tlyorlar. Bu fotovafiler fn!lıar ccf~e,_ 
tir. Bu huauata mUaterlh olmal.-ı• 
ederlı:. 

d . v • k k-... ı11•t am eltıgme az ço -
hasıl eltim. W eirm hesab101 

kesip evinin de bir kısınıo• 
artık ihtiyacımız kalmadığtoJ 
kendisine söylemesi v• ond:: 
sonra da elimizde kalacak 'l• 
şüpheli adamları birer \l'e•~. 
ile def etmesi lıuıusuıı 

V yl iknaa çalıştım. ll r• 
F aknt V böyle c~zri ." su i~•

yanaşmadı ve benun ıyi ddet 
rem sayesinde az bir Dln arıO• 
zarfında bu kıskançlıkl rrr 
kavgaların zail olacağını j.ıı 
ledi. Her iki tarafta da ğiıd 
te~ek kabahat olabilece 
ima et 'kte ıonra: • ıtffr' 

- Hem koca Weİ 
0 

k.
rim de, Z, dedi. Şirnd Y 
dar çok hizmetleri oldu. art 

(Aratal• tr 
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Manifaturacılar Bunu 
Daha Tehlikeli Görüyor 

( Bat tarafı 1 lncl aayfada ) 

Bu -.uiyet &zerine latanbula 
leveccllh ettiler. Kendilerile 
~raber çalııacak iman ara
taıya bqladılar. Yb kadar 
•damla temaa ettiler. Fakat 
~mıe ile anlaşamadılar. Niha,.t Şekerciyan isminde bir 
lrmeni ile mutabık kaldılar. 

Esasen bu tacirin iti bozul
tıuıtu. Bu teklifi bir fırsat 
~Udi. (300) bin liralık mal 
•erilmesi takarrür etti. Şimdi
)e kadar da bunun {50) bin 
llrahtı yerildi. Fiatler yüksek
ti. İti yllrlitmek için yine yüz
de otuz bir fiat kırdılar. Mal
i.., &atıldı ve piyasa bu ytiz
den durgunlaşb. 

lalmaye ıçın aanayle kredi 
•erir. Halbuki japonlann tanı 
lıareketi alıf'ferifi pefİn hale 
d&kmektcdlr. 

Japonlann biJbaaaa tesir 
ıöıterdikleri kaput bezi piya· 
aasıdır. O derecede ki lzmirde 
Vltollerin fabrikası bile ıqır
mışhr. Bllytık tUccar, bu ynz
den kaput bezini zararına 
aatıyorlar. İngilizler ise, japon
lann bu öldürücü rekabeti 
karşısında mukabil bir hare
kete geçmiye hazırlanmakta
dırlar. Bilhassa müstemlekeler
de harekete başlamışlardır. 

Ufukta teressüm eden bu
lutlar, denilebilir ki (divler) in 
e•atiri mücadelesini buırbyor
lar. 

SON POSTA 

BORSA 
l.tanbul 18 Haziran 1931 

- Kapanan ftatlar -

NUKUT 
l.terHn lts0,00 

Dolar Amerikan no,so 
• Frank Fran•ıa 1'6,50 
•Liret ltalyan 222,50 
• Fra11k Belçika 116,-
•Drahmi Yunan 54,87 50 
•Frank lniçre 114, 
.ı.. .. Bulgar 50,25 
1 florin Felemenk 83,00 

• Koron Çelco.lovak 124, 00-
1 Şilin AVU5turyııı S:>,25 
1 Rayhfmark AlmaıaJll 50,-
1 Zelotl Lehlıtan 22,50 

• Ley Romanya 2~,25 

21 Dinar Yugoılavy., 

1 
75,75 

1 Çervoneç Sovye\ .-
KAMBİYO 1 

r...ııdra 1 lıtcrlln 1nı."'\I, 1030,-
Nily. 1 TUrk Uras' dolar l 0,47 26-
Parls 1 Tlirk lirası Franl< 12 6 -
Mlllno 1 

" 
,, Liret 9,02,12,50 

Brlkııe\ 1 .. " 
Bclga 3 39,2.3 

Clnevre 1 
" • Frank 2 43,~i 

Wya l 
" .. Leva 65,10-

A.meaterdaaı 1 T. n Florin 1 17,50 
lladrit 1 Tllr lir aaı Peırta 4,69,25,-
a.u. 1 • " 

Mark 1,99,-,-
VarfOYa ı • • ı.ıou 4,20 

Bllrr .. 20 Ley lnmat 79,35,-

Kari Gözile 
Gördüklerimi• 

Biz, Yardım istiyoruz 
Biz birçok muharebelerde, 

bilhaua latiklll Harbinde ka
nları 'fe kazları sırtlannda 
cephane tqıyan çlfçileriz. Fa
kat bugUn halimiz periıandır. 
Ziraat Bankası bizim yaramıza 
merhem olmuyor, olamıyor. 

Geçende Halk Fırkuının kon
gresinde VAsıf B. Banka lıfne 
heyecanla temas etmek lıtedi. 
Halbuki Recep B. buna mey
dan vermedi Te Vuıf Beyin 
itirazları gnrnltnye gitti. 

Şimdi bu tacir birkaç ~ün 
•n-el Moskovaya gitmiştir. l.
"8bul piyasasına aürUlecek Te 
damping yapmıya yarayacak 
tıallar hakkında müzakere için 
bu ıeyahat ihtiyar ettirilmiştir. 

Rmya 1 Çervonnlç lnuut 1088-Çocuk Bilmece- ---==-=====-=-==-== 

sinde Kazananlar Çinde Şekavet 

Ziraat bankaımdan para 
istiyoruz. Tahsildt olunca Ye· 
rilecek, cevabını alıyoruz. Beri 
taraftan bazı nüfuzlu adamla· 
nn tavılyeai ile gelenler, çif
çUikle hiç allkam olmadığı 
halde Bankadan lltedikleri 
parayı alıyorlar. 

Oç çiftçi ı 
Abdi Mustaftı lleolAt 

Rusların dokuma ve bu
illa dampinginden en fula za
tar ıören memleket fıe lrandır. 
Çtınktı dışardan içeri doiru 
1•palan ve zaman geçtikçe 
tesirini gösteren dampinı ne
tice itibarile kumq •• para
'°1 kıymetini dliftirdl. lran 
latkameti de cezri tedbirler 
almak mecburiyetinde kaldı. 

Şimdi Ttırk piyuıamc:la ba 
Jtııden ifil• yoksa da atinin 
ile olacağını tayin etmek 
lllllmkftn değildir. 

Japonlara Gelince •• 
Japon dampinıi çok t..trll 

olmuş, bütibı dtlnya manifatura 
Piyuuı karma k&nflk edll
lbİftir. O ıuretle ki iktısadt 
lloktadan Japonlar, Ruslara 
llisbetle daha tehlikeli görll
•Oyorlar. ÇOnktl Rus clampinfri 
daimi olamaz. Bir fırtına l'iJ>i 
lbahdut zamanlı tesiri -.arcLr. 
lialbuki Japon sanayii uuh 
IUrette tensik edilmiı, maki
lleleri yenilettiriJmiş, dünya 
Piyasasında mühim bir amil 
olmıya başlamıştır. Japon ame
leai muktesit ve kanaatklr 
oldujımdu mal ucuz elde 
tdilmektedir. Bu ıuretle Japon
ı., lhtiyarlıyan Avrupa ıuayl-
1..ı cltmya piyualannda mağ
lap etmiye bqlamıtbr. 

Fakat Japonlann ıatıt .ı.
t.mi bize zararlıdır. Onlar 
Petin para ile veresiye mal 
"byorlar. Bu da milstehlild 
'-iz albnda boiuyor. Halbuki 
bizim milatehlik kredi •• Ya

cleye alıtDUfbr.~ K6yltl alıtve
l'itiai harman zamanına pre 
rtpar. Awupa bize para ver-
~u, fakat kendi aanayiini 

T•frl/mıaız : Ne. o7 

[ Dünkil nllabamızdan mabat J 

KAftıt ve Zarf Kazananlar 
Z-,uldak TiltUn lnhlHn Sicil MU· 

tllrtı Fent B. lnu Mumu, Vefa orta 
mektep ll'ı F ethl, Yoz.at Gulpa9a 
mektebi Jale ,.anaı, Adaaa Dtiıeme 
aahah.ı eokak llO aumua 7 Ası., 
Tektrdat Haeaaefendt mahallul 5 
famall Hakkı, Cenap Ş.hap, Adana 
Çaaarb mahalleal n Sababettln, Ceyhan 
We~e k&rfl81 11 Om• lteaıal, Bor· 
·- a..ı ..... 117 c.-u Boüurt, 
Burd• <lul mektebi fol '- Nuri, Ada• 
- Çlftçl f abrlbım Emia L naatulle 
lemre ude llahm•t Ef. ofla Bedri, 
VJa ima• lleaut .. kak 5 Fatma 
r.o.... H. w B. ler. 

Birer Kart Kazananlar 
.A.Ma• poeta laatun 1'9 Esber, 

Aııl9u Defrulalı: fabrikam kartıaında 
111 8-uıa, Betlktat Şeallk dede Çefme 
Aald)oe eadd..ı S Neftat, Betiktq Hay· 
nala lakeleel 11 Orhan, Adana Jılestan 
..te ....... _. 17' M. Dofan, Kvhdut 

Ka,ı_.. .okak !16 Bnleat, Adana lh
Maebel lıuıuıfye Bqkltlbl Mehmet 
a. ... L ollu Turıut, lımlr Kutada.ı 
aa...at -hafua memuru KlaıU Ef. 
Wnderl Ali K...al, Fatih Saraçhane· 
INltı 111-1 ...._et Bahattla, Ankara 
Tabakhane Clel efla •okak ı9 Mlthat, 
Aabra Hllccettep• Yattı dede ıokak 
• X..aa, Çonun MOaldrat mlldtlrtl 
feTbt B. tor11H Nqe, lalllall Awakat 

1ür1 B. ., .. atuU. Ntıdlre, Ambra lıl..
.._Tapu ... ar1anadaa Arif B. "-"' 
detl Ali Eala, Ank•a tahta tefi ., .... 
taalk Al Rna. Teldrdaf orta mektep 
Ahmet 210, Aakara AclllJ• Mra:rı d••
n sarraf Hakla B. apartıaaal nukat 
Hakka.'8. mahtumu Ahmet, Aakara llasa 

a. aahallal ~lnaaıı .. kalı 17 Ali -, 
N.U. laaa merk• mektebi '4 ı..-, 
Teldrclaf !.rtutnal mah.u..e 1 ...._t 
B. IMut•lnd il. a.ı.mı, TM1rd91 Dva
aah AluıMt llltlaat a. .._....._ ...... 
Adaaa hlktm .. ' eedde.I X.... Wraa
tua HbeJID, Adana Poeta kutan ı. 
Re-1 B. "Hanımlar. 

Cilt ft ztllırevf .. a • • • 

MltellMmll 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
....W ---::==r- 41apaD8ert 

Ankara caddeai ikdam 
Yurdu kal'flaoda No. 71 

ıucıııın ıucııı 
SERVER BEDi 

Decll .. ayap kalktı. ı •Ufba. Nermin laenk ro"
Nermin de kalkmıftı. Nadire çıkarmıf, kombinezonla, yan 

tedi ki: çıplak, gardirobun &albade 
- Haydi reJ, bu ak..- l\unıyordu. Nadire blrdeabire 

'- benim koynumda yat. karyoladan atladı, terllkl.mt 
~olaın ıeniftir. Bu rece afydi Ye Nermin• dotru kOf&'" 
._.._ rtlzıaria Ye aeriD rabatll& rak batırdı: 
~)'il. - Aman cici ... Dar bak .. 
iL N~mia IUinl çıkarmadı. Jllll? •• 
........,_ Nadirenin oduma Nermill korkarak b..-
titdUer. Havai ı•yler konUfA• çeYirdi: 
"-le aoyunuyorlardı. - Ne nr? 
Lı Nadire çoraplanm pbrmak - Ayol bu uf 
"lllll karyolama keaarma otur- - Haqlal? 

Eşkıyalar Papazlan Ya-
kalayıp Öldürüyorlar 

Hankeu, 17 (A.A) - Lao
hokeu de bulunan papaz he
yetine karşı yaptıkları akın ea
naıında piskopos Ricci ile dört 
ltaJyan papazını dağa kaldıran 
ıakller, bir Çin papazı vasıta
ıfle g6nderdikleri nltimatomda 
1 O gOnden evvel fidyei necat 
istemişler aksi takdirde papazA 
lan 6ld0recelderini bildirmit
lerdlr. Papaz. heyeti mOh\etin 
uzatılması için 3000 dolar tek
lif etmit iae de ıakiler bunu 
reddetmiılerdir. 

Vahşet! 
Bir Düğün Evine 

Ateş Verildi 
Durban, 17 (A.A.)- Krana 

Kop clvannda bir k6yltı dl- j 
jl1n6 mllauebetile yapılan ı , , 
eğleatlnia en lıararetll bir 
aaatiade düıman kabilelerden 
biri dOtGn yerine •• dantli
len birdenbire hftcwa etmlf
tlr. Bunun herine korkunç 
bir mlkadele batl•mlfbr. Bu 
taamım yapan kabile efradı 
dltla yapıla• b&ylk lmlDbeyi 
pkmıth• .. kaçıp brtalmak 
lıdİJU cla•etlilsi aopalarla 
alcllrmltlerdir. Kallbeaiıı için
de kalıp kendilerini kurtara
mam•ı oı...ı.r ale•lv içiade 
cua •ermlflerclir. 

ispanyada Grev 
Gijon, 17 ( A.A ) - Liman 

ameleainin ilin ettikleri greY 
deftlD etmektedir. Umanda 
aefer işleri tamamen durmuştur. 

- Bu ae? Bu ne ıısjiia 
cici? AJ beni bile çileda çı• 
karacalum.- v ., lwmr klfir 
ny... Meler ne ıtızel ..,..._ 
• ıen .•• Du.r bakaJUD? 

Nadire de bplu Bedriye ri
bl elini NerlDİnin pptıne 
aokta, JUYarlaklardu birial 
çıkardı ve aYUCWlda hafifce 
uktı. Sonra bellni muayene 
etti ye Nennlnin eteklerini 
kaldırarak bacaklarına baktı. 

- Meney, Meneyl.. Diye 
batırdı- Ah, k .. ld .. 1ı.1ı ol
.. ,c1ım... Abfla F ahiri timdi 
kıakancbm ifte... Haydi, pi. 
rel, pbuk aoJUIL •• Amma dur, 
dur, aklıma parlak bfrtey 
ıeldL.. Haydi ıeniDJe beraLcr 
bir banyo :rapalım. 

Nvmba f&fll'Cbı 

Pendiklilerin Şiklyetlerl 
Efendim, 
Burada ekmeklere fuln 

miktarda Mııır kantbnhyor. 
Sıiırlar muayene edilmeden 
kesiliyor. Pendik BelediyeDıln 
bu işlerle allkadar olmuı, 
halkın mhhati için çok elzem-
dir. Birkaç Pendikli 

Eksik Vergi Ahmyor 
Uatfk ayakkabılar fllmrtlk 

tarifesinde 1 M kuruta 1(6m
r0k resmine tabi iken bazı 

Gllmrllk Muayene Memurlan 
bunlan kıtbk lbtikler aruana 
ithal ederek (62) kUl'Uf realm 
alıyor. Halbuki ıu muamele 
kanuna muhaliftir. Maliye Ve-

klletinin nazan dikkatini cel
betmeniz rica olnnor. 

Bir Muallimin Şikayeti 
Uzun zamandanberi bu 

memlekette bulunmaktayım • 

Mu•azenei Umumiyeden maq 
alan memurlar, maatlannı aym 
bidayetinde aldıklan halde ma-
alHmleria maqlannı aym on 
b.. Ye yirmialnden enel al
dıldarmı bilmiyorum. 

Ba teahhur maalllmlerlD .
uf nuarmda bayalyetieriDi 
kearettijine fOphe yoktar. 
bilmem ki memleketimldn laer 
tara&adald (husul muhuebe
ler) muallimlere ayni muame
leyi mi yapıyorlar? Fakat b. 
halde buranın hususi muhue
besi için bu bir adet btıkmOne 
ıirmiftir. 

Teklntafı 11..m. 
Kerim 

- A.. Bu ••kitten ...,. 
d•iıe pilir mi 1 

- Deal& bufon detll. 
oteldeki buJoya p.11&. Bık 
lauyo •• 

Nadire hemen .Ue butı " 
bbmetçiye banyonu huarlaa
mumı emrettL 

Sonra ·Nermine d&adtl: 
- Senia pplağuu ela tlr

mek istiyorum, dedL 
Nermin Naclireye hayretle 

bakıyordu. Bu kac:lmlaruı laepal 
bayi• mi? G11111111 birinde kea
dill c1e mı bayi• olacak? Bec1-
r1yec1. de bu lılller Ylll'. Ne 
prjp .. ,ı 

Buna hikmeti nedir? An-
lamak latlyorda. Meraktan 
pldınyordu n Diba,,t 801'1111-
,. C9IU'9t ettlı 

Sayfa 7 

/ Otomobiller 
Münakaşa 

Fırkada -
Edildi 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Yine ı6z alanlardan Maz
har Mlfit B. " otomobil me
..ıeatnde hllkQmetin kanuna 

muıaylr karar veremıyecejini, 
Yerdiği takdirde Divam Aliye 
Hvki icap edeceğini ,, ıöyle-

aiftir. 
Bu wretı. tlddetli b6cnm

lara maruz kalan Akçora Oğlu 
Yusuf Bey, kendini müdafaa 
etmek i•temiı, milliyeti bak
imada gösterilen ınphe kar
ııaında ~ürk olduğunu, lstan
bulda doğup bllylidilğllnü, as
kerlik yapbğını, Abdülhamit 
&amaoında nefi edildiğini, milli 

iki Kadın 
Macaristanda idam 

edildiler. 

mUcadeleyo iştirak ettiğini 
a6ylemiştir. 

Fakat bu mlldafaaya kart• 

•• ıeni de, babanı da buraya 

çeken açlıkb. ,, diye bağıran
lar olmuştur. 

Başvekil İamet Pap.nın, Fır· 
kaca Terilen ret kararına rağ-

men resmt otomobile binmi
yeceği, hatta şahsi için lstan
bula bir F ort otomobili 11mar

ladıiı ı5ylenmektedir. 

Bu malumat, bugün Anka
rada, herkesin ağzında dolaııan 
pyiaların kısa bir hullsaaın
dan ibarettir. 

Müstahdemin 
Şubesj 

Ancak 60 Kayit Yapb 
Badapqte, 17 ( A.A) - -

Birçok kimseleri zehirlemekle Belediye mftatahdemler tu· 
lttiham edilen Szobo Ye Scor- 1 beal faaliyete reçeli bir ., 
du lamindeld kadınlar bu ... oldatu halde flmdiye kadar 
bala uılmıtlardır. ancak (60) lıizmetçinin kayit 

Foto Süreyya 
. Pazar Günü Çıkıyor 

20 kurut mukabilinde hem 
12 Myıfalık bir salon mec-
mauı Ye hem meccani bir 
dit macunu -.eya bedava bir 
resim çektirmek arzu ederseniz 
Foto Slireyya mecmuuım alı
DD fotoğraf derılerinden lltl
fade edeniniz. 

ihtiyat Zabitlerini Davet 
Cihangir ukerlik tubeainde 

lıayltll ihtiyat zabitanıam 931 
Mne.f yoldama1ına l - 6 - 9.11 
tarihinde baflamp ao - 6 - 931 
tarihinde hitam bulacağından 
mezkGr tarihe kadar mtlracat 
etmiyeal• hakkında l 076 nu
maralı kanunua onuncu mad
deli tatbik olunacatı ilin olu-
nur. 

• Fatih Relılipdem ihtiyat 
Zabltanuun 93 l ıeneıal yokla
ma mlddetl hitam l>ulmak 
heredir. Yoklamaya plmiyen
ler hakkında ihtiyat zabitan 
kanununun 10 cu maddesi mu
cibince S> lira cezayı nakdi 
alanmuı zaruridir. 

lhtiyat zabitanınca nazan 
dikkate alınmasını ve yoklama
lan için Haziran nihayetine 
kadar Şubelerine mllracaatleri. 

- K11D1m. eledi, abla.. Sea
de.. Wr talam.. 8-fb bWer
._. ... c1.-? 

Nadire .W N...ım _. 
.... koydu: 

- Her tlrll İalU eti tat
bcllr, eledi. Çocatua, kadınm, 
erketfn, gencin, orta yqlımn, 
hatta ihtiyarın kendine mahıuı 
MYka Yardır. Niçin laepainden 
latifade etmemeli? Ben "o 
kadmlarclu,, defilim. Fakat 
her saz.ı .., botuma pier: 
Erkek olaan, bdm oı.un. 

- Bende bu blaler yok. 
- Var mı, yok mu, ı&lr-

lla. 
Blru aoma hizmetçi banyo-

nu hazır oldupu haber 
... dl 

Banyodan .onra h .. en 

m11amelaini yapabilmiftir. Cet
Yeller nahiye mildtırleri nı ih
tiyar heyetleri Yaııtaaile ma
hallelere dağıblmlfbr. Muhtar
lar eYlerd• aldaJdan beyanna
meleri m6atahdemin tubeıine 
r6ndermekte •e kayitlerl ya· 
pılmaktadır. .-.. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar j 
Al.KAZ.AR - Hacı Fuıl 
Al RMDAR - C.-et budur 

A 1 R 1 - fnttkam Benimdir 
ARTlsr:bc: - Cas cennetl 
ITUVAL - Ş.ın.t diyarı 

ILHAlılJlA - Bftttln hayatı 
IKL&R - Yunan Tiyatro Tru_pw 
l'RANSIZ - Y-aa Opereti 
GLORYA - Soa alaal 

il A J l K - Kaaırsa 
DUK - Gel, evlenelim 

lllLLI - X.ıl taç 
PERAH - Kanlı aokaldar 

OPUA 
fDC 

- Etluya cUsell 
-Ydmu 

SON POSTA 
Yevmi, Slyaal, Hnadlı ve Halk sautea 

...... 1 ı.ta.~ ....... aıaı,. 
......... JS-:U -Tehlfoaı l.taabul • 29'.HJ 

Pelta ~ı &.t.-.a • 741 
T......, ı l.tanltuı SON POSTA 

ABONE FlATI 
TORKIY! - P.cN!Bt 

ltOOlu. ...... 1700 ıu . 
750 • 'Ay ı•. -• • • -. uo • 1 .. IOO • 

Ge&e.ewak seri vwllıan. 
halardaa muullyot all:a au. 

yatblar Te biribirlerine anld1-
lar. ikisi de çok yofl'lllClu ft 
UJUJUYerdiler. 

Nermin, erteai aabah, rujuna 
almak için çantasını açmca, 
F ahirin koyduğu klğıdı buldu. 
O bunu unutmuthı. Fahir fUD
lan yazmıştı: 

" Yann saat bete doğru 
Diyaıka1oıta buluşalım. " 

Nermin klğıdı Nadireye 
ıa.terdi: 

- Ne yapayım timdi? diye 
aordu, ıfdeyim mi? Neresidir 
bu .. Diyaskaloa,, ? 

Nadire 'diltllnerek mmldan
dı: 

- Fahir b&yledir lfte ..• 
Birdenbire insanın llstthıe çok 
dllfer, aonra da bıkar. 

(Arkaaı Yar) 

\ 



~ 

ı--V-AP-URLAR--.. , 
SeyriMfain 

SAHiBiNiN SESEI 
Ea aon ~-

ORKÇE PLAKLA 
Mllnir Nurettin Beyin 

SON PO TA 

Merk.u acentul• Galata klpril 
' Batı 8. 2362 .Şube a .. at.ı. Sir

keci Mlhhclu u4e ham 22740 

FE 52 No 
Hlcu tulu. HASR&T 
HJcu f&l'kı. Nlçla A S.Ycllfba 

NERKIS N. 1. HANlllN 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR. 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller: 11 - 100 kuruf. 1 zmir sür' at P. 

(GOLCEllAL) 21 Haziran 
14,30 ela Galata Rıhbmmdan 
kalkacaktır. 

FQ 9 No 
Bayab Anltu tulu. Gll ~ 
Karcıtar tarla. Bılıtmh BeBL 

NEBiLE HANIMIN 
AX 1287 No 

Kareıfar .. rlu. Baaa Ne Olft. 
Kareatar tulu. Yak.. Salaa. 

NEZiHE HANIM 
AX 1290 No 

Rumeli tlrldlaL T .. rif Eyi• 
Pembe kıs. Bata Girdim 

Oznm Yok. 

HAYRI BEYiN 
AX 1295 No 

MonoloS· MAHALLEDI TAH
RJRI NOFUS 

Yemekler: 1:!0
) <J:~~ 0.!:; 

a lbıcl llDlf otellerde yemek mecburi dejildir. 

Banyolar: ~ - 11 - ıoo kurut. 

V .. ti e 1 inci 30 kurut apur ucre en: 2 inci 20 kW'Uf 

Her ttırlD malilllıat YALOVA da MDdtıriyete 
lltanbulda Seyrlaefain MOdllriyet kalemine 

Mllracaat Telefon • Beyotlu • 17 45 

ıı,2ıe kilo Oat1b1, 14000 
adet çala alplrgeai, aoo 
kilo amyant fitili 300 adet 
tel tomar fırçuı, 200 kilo 
Komando, 300 kilo l.paYlo, 
aoo adet maa makine tene
ke pa lambua, 500 aclet 
..tala yat ibrijine Yerilen 
fiatler haddi iticlalde ılrtıl· 
medipden mlln•k•ulan :ııe 1 
haziran 931 taribiııe temdit 
edilmiftir. 

l.teldilerln o ,an Hat 
16 da Levazım mllnakua 
heyetine ıelmeleri. 

Monelor. MARDIK AGA ~ HORHORUN• ~:t•-;=J MEYHANEDE 1 ) mektep Mka11 

~ t .e emrui dhnYlye tedaYlhan... Hersh eabahtanak ':ama kapar 

....... ~ ....... ! _____ ~~--~--~~~~--~----------~------~ 

Unutmayınız ki 

Sizi mlb'iç terden, ipeklilerini
zi çilrilmekten muhafaz eyler. 

Sabık Şehremini 

OPERATÖR EMİN B. 
lat-bul'4• Nıaruoemanlye catldeıla· 
•• 34 --araı. maay-•hanede 
eumadaa maada herslla ltledea 
10nra haatalanm bltule NtJamıttJr. 
Amellyatluuu Tophaae dYanadakl 

ltaıyaa hutaha...aade yapeeakbr. 

Sultanahmet S inci S ulh Hukuk 
Hlkimlitfndenı Kunıkapı Erm.al 
klliHıl ba,papaza iken vefat eden 
Etinll Dirtat Boyacıyan Ef. nln 
hayabnda uhtuinde olup mlrH
çrlarına intikali liu m gelen Kum
kapıda Nişancı Mehmetpafa ma
hallesinde Havuzlu baına nı ıoka
tıncla kiin zemin kat mermer 
tlltell tatlık ve bir mutfak 'H 

bir hali iki bilyUk dolap ve ka
mürllk ve 10 metr e terbllnde 
bahçe ikinci kat bir ıof a üzerin-
de iki oda üçüncü k at tann ar~ 
aında b ir hali ve b ir daraçadan • 
ibaret elektrikli ve terkoı teıi

aatını havi 33 numarah ah,ap 
hane açık arttırma usuUle ıab

lacatından talip olanların kıymeti 
muhammeneıi olan 1500 bin bet 
yilz liranın yGzde onu nlıbetlnde 
pey akçeılle birlikte 22- 7 • 1951 
tarihine müHdif çarfamba ,anı 
..at on dartte Sultanabmet be
tinei 1Ulh hukuk mahkemHlae 
mOracaatleri illa olunur. 

lstanbul mıntakası Ma
adin müdürlüğünden: 

Antalya villyetinin Eğdir maa Kardiç nabiycıinin Çayiçi 
karye8inde klin olup fimaleo Doğru yol başı Kapı kay•, Kı
alca kaya tepeleri beynine mevaul hattı milnkesir, garben Kı
Dlca kaya tepul çay içi camii Kaklık tepesi noktalan beynini 
Yuleden hatb mDakeıir, cenuben Kaklık ve Balcı pınar tepe
leri mllstekimi, ıarkan Balcı pınar top diidUk boşnak ve doi
ru yol bqı tepeleri battı milnkeıiri ile mahdut 1305 cerip 
aba dahilindeki mektuf Krom madeni: 

1 - T ealim tarihinden itibaren 1 inci sene zarfında (A) 
maden uhaıımn 1 : • 5,000 mikyasında topojrafik ve jeolojik 
laarttua yaptınlmak ve mufassal fenni rapor ile (8) ifletme 
proje ve pllnları vekalete verilmek, 

2 - imtiyaz kararnamesinin netri tarihinden itibaren bir 
1ene zarfında 100,000 lira sermayeli bir Tilrk tirketi teıkil 
ederek imtiyaz hukuku bu tirkete devredilmek, 

3 - ikinci sene zarfında 1500, ilçilncü ve milteakıp sene
lerde arıari 3,000 ton cevher istihsali ve bunun % 10 reımt 
llİsbisile itbu resmi nisbinin % 8 sa niıbetinde techiıab aske
riye tertibi Yerilerek imrar edilmek ve iatibsal ve imrar 
edeme& i1e ifbu miktara tek•biU eden rüıum tamamen Ye 
defateıı tediye edilmek ve bundaa bafka madenin ihtiva 
eylediii 1305 cerip arazinin beher ceribi için 1eneYI 10 
kurUJ resmi mukarrer ve bu re1mi mukarrereain % 6 ıı 
aiabetlnde techbat tertibi verilmek, 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak prtna· 
menin ablmmı maliyeıine ait dardlle8 fulının mevatlcb mahm
sasma tevfikan hiuei temettl olarak ton bqma uıari 
1 buçuk FliD verilmek, 

5 - TaahhOdab temin lçia milb b•Dkalardaa birinİll 7ô00 
liralık taminat mektubu verilmek. 

6 - Mllltezimin birinci sene, l>trlncl m•ddede pterilea 
(A) fırkuanda yazılı huauub ik•al ettikt• maada eaki lmallt 
kale alınmamak prtile asıarf 1()() metre falm Yeya 3() metre 
kuyu açbğı Ye madeni kabili im•l olmatlıjıam delayı hGkt
mete iacle etmek iaterH teminat mektubu iade edilmek tartiie 
zuhur eclecek talibine ihale etillecelt-clen t•liplerin 30-7-Nl 
tarihine mOıadlf Pertembe fftnD ıaat 15 • kadar kapalı z.rf 
ve teminat ıaektuplarile İktısat Vekil eti Madea Umum Mldlr
ltjilne mllracaat eylemeleri. 

Gemi tabiplerine mah-
sus talimatname 

Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 
V ekiletinden: 

Madde 1 - Umumi Hıfzıssıhha kanununun 1J9 uncu mad· 
deıi mucibince Ttırk ıemilerine remi tabibi olmail içini 

A - TOrkiyede un' at icruına mezun olmak, 
1 - Kanuni hizmeti mecllureainl bitirmiş olmak Ye IA•kal 

ilç 1ene mlleueaatta çalıtmlf veya serbest icrayı AD'at etmif 
buluamak, 

C - Tibi tutulacağı imtihanda muvaffak olmak llzımdır. 
Madde ı - Gemi tabibi ölaıak iatiyen her tabip V eklle

te bir iatlda Ue mtlracaat e\ISQ i.tid•11na tabip diplomuı 
ve nllfua tezkeruiain tasdikli IUl'etlerile llakal llç 1ene mtı ... 
.... tta çalıflDlf Yeya 1erbest 1a11'at icra eylemif bulandutya 
glatena nraka mtlapiteyi Ye 4,1X8 kat' amada lf adet fotot
nf raptedecektlr. 

Gemilerine bir tabip tayin etmek iateyen aeyriaefaia kwa
panyalan Yeya ıemi ubipleri de yukarda yazılı evralo ml8bi
teyi i&ıdermek prtile Vekllete bir iatlda vererek tayin et
melJ istediif tabibin imtibamıuq Ülep edebillrler. 

Madde3--lmtihanlar VekllSt°iarafından tetldl edilecek olan 
bir jurl heyeti marifetile tahriri ve ameli olmak &zere icra eclllir. 

A - Tahriri imtihanı Bakteriyoloji, Epidemiyolojl, Dezen
fekaiyon, intani lıutalıldar, milatacel vakayicle mtldaYat De 
dopm yardımı, Gemi hıfzauılabua, Hudut ve uhillerin abbl 
mlldafauına ait kanun ve nizamlar Ye Beyaelmilel makaYe
lelerden ayn ayn 1Ualler aorulur. Bundu bqka namme bllclitf 
ecnebi lisanından tifahl ve bhrirl birer terctlme de yapbnhr. 

B - Amelt imtilwız Bakteriyoloji (umumi mal6mat), intani 
haıtahklar ve cerrahi ujirden ye doğum y•rchmandan yapabr. 
Bakteriyoloji imtihanı llboratuarda ve cerrahi aap ve clo
tum yardımı imtihanı dahi 1eririyatta •• huta lkerinde len 
edilir. 

imtihan edilecek ıuabata ait ihti8U vesikası ibraz edenler 
bu tubeden imtihan edilmezler. Bakteriyoloklar epidemiyoloji
den ve dahiliye mfttehaasıılan intani hastalıklarla epidemlyo
lojiden imtihan edilmezler. 

Madde 4 - imtihan bittikten ıonra jtlri heyeti namzedin 
nazarf ve amelf imtihanlarının neticesini ve namzedba ıemi 
tabipliji vUÜ•ini ifa edip edemiyece;ini ıhteren bir mazba· 
ta tanzim ve albm imza ederek Vekllete 16nderirler. 

M•dde 5 - imtihanda muvaffak olduiu anlqılanlua semi 
taMplitl vmzffesinf ifa edebileceğine dair V ekllet tarafından 
nlmunesi veçhile tabettirilmif bir Yesika Yerilir. Bu Yuikalara 
namzedin 4,5X8 kıt'a11nda bir fototrafı yaplfbnlarak mall 
clairemule Mjuk damga ile damgalanir. 

Madde 6 - Gemiletde tabip mu•vini olarak çahımak 
iıteyen tabiplerin imtihana tAbl tutulmadan lıtthdamlart caizdir. 
Ancak bunlar remide m&ıtaidllen vazife ifa edemeyip behe
mehal V eklletçe tescil ve mamuriyeti tutik edilmiş olan bir 
gemi tabibinin aezaret ve ma'uliyeti altında çahtırlar. 

Madde 7 - Bu talimatnamenin nefl"İnden evvel mevcut 
remi tabiplerinin istlbdamlan•a mtlıaade edilir. Ancak inbilll 
wkuunda tayin edilecekler behemehal birinci maddede yazıh 
evaafa hals olmak ve ı•ml tabibi Yellİkaıım hlmiJ bulunmalı
dır. ElyeYm ma.tahdem ıemi tabipleri bu t•limatnameaia 
neşrinden itibaren tlf ay zufında Vekllete bir beyanname 
ile mDracaat ederek isim ve diploma No. ve tarihini Ye 

terctlmei ballai ve hangi tarlhtenlteri mo.tahdem oldujuna 
Sabhat •• içtimai Muavu~ Veklletine bildirecek ye kencllle
ıtnl teMll ettireceklerdir. Uı ay ı~kt .. aoma vaki mlraaa• 
atm &.el ecHbus. 

Hnlraa 20 

lstanbul mıntakası Ma
adin mühendisliğinden: 

Enuram Yillyetinin Apaçık mevkiinde klhı olup fimal .. 
Enarum H• .. akale ıolUI, tarkan Apaçık derem kaprOallr 
da Toplak tabye.ı.e tidea mllatekim, cenuben Toplak tab-
JMİ Abdurrahman ıazi tarbui mDateldmi ıarben mezktr 
tlrbe il• Aliliye •e Hatunpman clvanndald k6prll beyniadeld 
mllltekim ile mahdut 27S> cerip uha dahilindeki ujalt 
madeni: 

1 - Madenin teslim tarilıinden itibaren bir tene zarfuıda 
uıarr 10,000 lira HnDaye ile bir Tllrk ıirketi tefkil ederek 
madeni bu firkete devretmek, 

2 - T ulim tarihinden itibaren 1eneYI uıarl 2,000 toll 
ceYher çıkararak bunun %8 resmi niabisile işbu resmi niablabl 
%8 11 niapetinde teclıizat tertibini vererek imrar etmek .. 
iltlbnl Y• lmrar edemeditf takdirde ifbu miktara tekabal 
eden rami niabl Ye tecbizat tertibi aneıi nihayetinde tamr 
men ve def' aten Yerilmek, 

3 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak prtna• 
menin ahklmı maliyesine ait dardllncft faslının maddei m.h
auauma tevfikan hissei temettll olarak ton başına hllkimete 
oa kun11 Yerilmek, 

4 - T aahhlldab temin için milb bankalardan birinin 760 
liralık teminat mektubu verilmek tBrtile zuhur edecek talibe 
ihale edileceğinden taliplerin 30 - 7 - 931 tarilüne m&saclif 
Pertembe fllnil 1eat 15 e kadar kapalı zarfla Ye teminat 
mektuplarile beraber hdıaat VekAleti Maadin UmUlll 
Mildllrltıj1lne mllracaat eylemeler. 

YAGMlJQU 
NE BEKLER.J(N -

TULUM • , ·: 
ICATALOiuMUZU•l.tTIVINI& 

·aouRLA BiRADERLER v• s .. 
• --

" 

lstanbul Gümrükleri 
başmüdürlüğünden: 

BatmUdtlrlllk binulle milftemillbnın deniz cihetine ...,, 
cepbesinln badana, Yathboya Ye sair t•mirabnın 8-7-931 çal"' 
tamba glnll aleni m&nakuuı yapılacaktır. 

Mimar yeya mtllıendis olmua llzım gelen t•liplerin bu baP" 
taki ıeraite lttill husulile beraber yevmi mezkürda ~t oO 
d6rtte evrakı llzimeyi müıtashib.en bqm&dtlrlilkteki komilY.-
mtıracaatları. . ___..., 

Tütün inhisarı Umuını 
Müdürlüğünden: . _ 

Buna ldarei inbiaariye amltarlannda mevcut takrihen ( taki 
000) kilo yaprak tOtllnün Bursa· l.tanbul 11aldiyab olb•P y• 
prtnamui mucibince 28 haziran 931 t•ribine kadar ~~:J':P• 
YUeCli.lmit oldupclan talip olanlann Buna Bq Mııcıau 
mllracaatlan. 

anbul aekizind icra dal· 
re.tntlenz Bir deyoin temini imf.11 
ZllDDIDU mahcuz Ye furubtu 
mukarrer bir adet G. Jamant 
Berlin markalı Piyano Bllyllk· 
adada Sefer oilunun k6tkftnde 
22 - 6 - 931 tarihine mtısadif 
pazarteıi renn ıaat 9 dan 11 
kadar furabt edllecetlnden 
tallplerlnia mahalll mezktırtla 
bulunacak memuruaa mll'aea· 
atlan illa olaaur. 

.-"" 

Sekizinci icra daire9İD~8!" 
Bir deynin temini fltifdl el~ 
tahb hacn alınmıf .olan obtelif 
trik levazımabna aıt AVfO.,. 
.. yalar Beyotlund• ariJa!ıld• 
pasajında 'l:I - 6- 931 t ıs ı• 
salı gtlnO ıaat 16 dan _JGrl11dell 
kadar paraya çenUec .. :-_ıd• ·-- ........ taliplerin mez.,uıı illD obJJI~ 
hazır buluıamalan :..----;-,,,. 

Mu'al Midin Stlbrl S-


