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karilere kelaylık olınak 

llsere bir de kupon 
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lceal p •aklamak ta kl!ldlr. 
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Meclisine intikal -Umumi 

Etti, 
Vergi Kanunları Millet -
Bugün Müzakereye Başlanacaktır ••• 

ı~ 

/lf ücevher Fiatleri Çok Düştü yeni Bir Haydut Şilt Maçlarının Dünkü Neticesi .. 

Çetesi Türemiştir lstanbul Şampiyonu Az Büyük lflisların Vuku
undan Korkuluyor 
İstanbul Bu İşte De Zararlıdır 

Mahkemeleri Bile Olduğu Söylenen 
Bu Kafilede 67 Şerir Vardır. 

Daha Yeniliyordu .• 
Vefa Da Beşiktaşa Mağlup Oldu .. 

Bir kugumcıı tlilkk4nı ve m4ıteri bekligen kııgumcrılar 
Şehrimiz mücevherat piya- feci ve ıiddetli bir durgunluk 

~mda son zamanlarda btlyilk kaydedilmemlıtir. Bu fidifle 
Qlr durgunluk, hatta mühimce bGyUk mikyasta iflasl.:ı. YUkuu 
btr fiat sukutu vardır. 1ıin çok muhtemeldir. 
l~nde bulunanların ıö:ılerine Al&kadarlar bir taraftan bu 
töre, tim diye kadar bu kadar (Devamı 3ilncll ıayf amızda) 

ihmal Hastalığı lr KARlLERIMIZE e· c - --ır ana 1 25 Haziran Perşembe 
~ a/of du Günilndetı /tiba~"n ~ıı

ponlarınızı Deiııtlrınlz. 

ihmal gliziJ.ndnn idirap 
içinde ölen küçük Cemal 

Bu çocuk Misk sokaiında 
~ numarada oturan Yusuf 

~en dinin yeğeni Cemaldir. 
lrkaç gUn (evvel dut ağacm

«-11 dllfmilş, kolu kırılmıı ve 
>-ralanmış. Teyzeıi Tıp Fakül-
~•ine göti:r.nüı. Yara açılmıı, 
:'tısuman yap:-.ınıf, geri gön• 
'rihniı. 

--~kşamı çocuk izbrap bekle· 
~ lf, Ertesi pazar gllnU tekrar 
lktUteye g~tllrUlmtıı. Saat 

~kiıden ikiye kadar beklemiı· 
,~. Nihayet bir tarafı bulun .. 
t llt ve hHtaneye yabrıll!llf. 
... ltaıı tedavi edllmif. Fakül· 
~ d, rontken hulunmuına rat-
'tı talı lfÜnll dışarda rontken 

VE 
KÜÇÜK HEDIYELFRl
N l Z l ALiNiZ 

0 Son Posta,, nın tertip 
ettij'l müsabakaya alt 
kuponların neı:-i bugün 
bitti. 

Karilerimiıin 25 baıl· 

ran perşembe gUnOnden 
itibaren kuponlarını mat
baamıza göndermelerini 
veya getirmelerini rica 
ederiz. Bu kupolara mu• 
kabil karilerimize derhal 
küçtlk bir hediye verile· 
cek, aynı zamanda da 
bllyllk mUkAfatlara alt 
kur'a için bir, numaralı 
bilet takdim edilecektir. 

T af silah Yarın 
Okuyunuz 

yaptırmaıı için anneıine ıön

derilmiı. Paralan yokmuı. Al
dıramamıflar. Etfal hutaneıi-

ne milracaat etmişler. Çocuk 

kabul edilmif. fakat yaraıına 
bakıldığı zaman kanıran oldu
la ıörlllmttı ve o akıam ço· 
cuk 6lmtlf. 

l,te size kıaa, veclı bir vaka 
ki yüreğinb ürpermeden ha• 

ttrhyablllraenlı aık olıun. - ı 
Bu mUnaaebetle soralı11u 
Tıp Fakllltesinin rontkenl 

kimlere mahsustur? 1 

Koıan, (Huauıt) - Kadirli kazası dahilinde türeyen MOlOk 
Haca ismindeki ,erlrln teşkil ettiği (67) kişilik bir eıkıya kafi· 
lesi köylere tecayUze baıladı. Haydutlar iki glln evvel Akçeli
uıağı köyllnU basarak köyün bakkal dOkkAnmdaki biltnn eıya
yı ıoydular ve dUkkln ıahtblni de zorhyarak (400) liraaını 
aldılar. 

Haydutlar bu kadarla da kt.:Imayıp aralarından dört kiılllk 
bir mahkeme heyeti ıoçtiler ve bir kavga neticesinde karıailo 
aralan boı:uldu§ıınu 6A'rendlklerl bir köylüytı çağırarak kanılle 
barııtırdılu. Bu it te bittikten eonra haydutlar kliatahlıklarını 
daha ileri g6tDrdtıler ve bir k6ylOnUn noterden ta1dikli ( 100) 
liralık alacak senedini yırttılar. . 

Haydut relıl bu iıl yaptıktan ıonra, badema böyle ufak 
tefek ıeyler için lıOkQmetin motgul odilınemeaini ve kendile
rine müracaat olunmaıını tenblh ederek savuıup gittiler. 

Yeni Türeyen bu haydut çıteıintn imha edilmesi ~ 
derhal takibe glriıildi. Neticeyi blldirecetim. H. 

' Vergi Kanunla"İfiıM. Meclisinde 

Müzakereye Bugünden 
İtibaren Başlanılıyor 

Ankara, 20 ( Huıuıt) 
Umumi Yerli kanunlarına alt 
tadil projelerinin Mecliı encll
menlerlnde yapılan tetkikleri 
hemen hemen bitmit fibidir. 
Kanunlara yeni verilen ıekll 
eıkl ıekUlerlle mukayHe edi
lecek oluraa hayli farklı olduk
lan görftlnr. 

Yeni projelerde vergi mik
tar ve nilbetleri kısmen lodi
rilmelde beraber en oyade 
ehemmiyet verilen fey tahıil 

uaullerinin ihtiyac• uydurul
ması ve bakaya kalmamaıını 

temindir. 
Encümenler, tetkikleri ne

ti~ıinde bu iki mUblm noktayı 
yeni lAyihaJarda tesbit ettikleri 
kanaatindedirler. 

Encümenlerde tetkiki biten 
vergi kanunlarından biri de 
arazi vergisi kanunudur ld 
Millet Meliıinin bugUokll mO· 
zakere ruznamesine dahildir, 

( Devamı 3ilndl aayfamıEda ) 

ı- Bir Teşbih 
ı_ ___ ~_-------.. 

- HAii muYaıeneıinl bulamadı. 

- Blıim yeal bütçe iibt. 

~ 

Beşiktaı kalecisi 
Şilt maçlarının en mtıbim 

mllçlarıodan ikisi dnn Takıim 
.tadyomunda yapıldı. Havaların 
sıcaklığı, deniz mevsiminin baı
hunaaı maçların ehemmiyetile 

bir gol kurlarıgor 
mUtenuip derecede aeyircl 
toplıyamamıftı. 

ilk maç İstanbulıpor • Gala
. taaaray arasında yapıldı. 

( Devamı 3 nnctı ıayf amızda ) 

Hamit Seliniğe Cariye 
Getirtmek istiyor 

Hamit Alltinl k6ıktınde 
iken latanbuldan birkaç cariye 
ıetlrtmek istiyor. fakat g8o
derllmeditfnl ırörUoce, bir gUn 
f{ldyet ediyor : 

•
1Blllyonunuz: ya, yanımdaki 

kadarın bopıi de sarayda 
(Hadnedar Uıta) idi. Bunlar 
ellerini sıcak ıudan soğuk iti· 

1• ıokrnazlardı. Hw birinin 
ınaiyetlnde mliteaddit kalfaJar 
bulunurdu. Bunların yegAne 
Yulfcsl nevbetle beni soyup 
giydirmekti. Şimdi bu zavallı
lar bu•ada en ıtıfli iıleri ıtsr-

• nılye çalıııyorlar. lstanbuldan 
ild öç ka.lf a ietirtmek için 
Rasim Beye rica ettim. Fakat 
bu da t.'af edilmedi. 

"Bilmem ki !Jaııa niçin bu
nu y4p1yorlar. Buraya bir iki 

kız ietirtmekte sanki ne mah• 
zur var ki : Bunları birader 
dlltllnmell idi. Ben ona böyle 
mi yapbydim. 

.. Biraderin, Muradın oğlu 

SalAhattin Efendinin yarım 
dOzllne kızı vardı. Hepsini 
birer birer elimle evlendirdim. 
Ben onlara böyle baktığım 
halde onlar henden Uç dört 
kı:ıı kıskanıyorlar.,, 

Birkaç gUne kadar neıre 
başlıyacağımız Abdnlahmidin 
son gUıılerine ait hatıratta 
bunlara benzer ve bunlardan 
çok daha mühim birçok mew 
ıeleler vardır. Hamidin bnlcikt 
hayabnı ve haldkt hüviyetini 
anlamak için biltun bu meraklı 
vak' aları okumayı ihmal etme
ylı:ıu. 
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.. 
( H':!_kın Sesi J DABILI Günün Tarihi 

İrtişa .Tahkikatı 
Ve Halkın 
Mütaleası 
Barut irtişası maznunlan-

Bütün 
Bir Aile 
Zehirlendi 

na alt muhakemenin ya- • • 
kında bathyacatını iki Hepsı Bırden Hastaneye 
pn evvel bildirdik. Bu Kaldırılarak Ôlüriıden 
•uretle bu meselenin üç ı 
•enedenberl devam eden Kurtarıldılar 
istintak aafhası bitmif Vefada Darlllhadis mahal-
oJacaktır. Şu vaıiyet kar-
tııında halkın mütaleası lesinde berber Hıfzı Ef. nin üç 
ise atatıdadm kadm ve iki çocuktan mürek

Sabih in.et B. (Aksaray Hllaeyln •i• 
mahall111t Kahraman ıokak 14) 

- İrtifa meıelesiode yapı· 
lacak olan tahkikat safhalarının 
Dç ıenelik bir mazıyı ihtiva 
etmeıi nekadar hüsnü niyet 
sahibi olursak olalım hayli 
gariptir. Hidiıeyi nekadar 
insaflı bir gözle tahlil edersek 
edelim. Bu teahhurda Adliye-
miz için ittihamkir olmamak 
kabil değildir. Dallanarı, bu-
daklanan bir meselenin iptidai 
tah kikab bu kadar uzarsa gizli 
kapaklı itlerin tahkikatına bir 
insanın &mrll kifayet edemiye-
cek gibil .. 

Ali B. (Kadiri'• Claclmeyclam 16) 

- HOkômet rilşveti alanlar 
Te verenler için çok tiddetli 
kanunlar dlltllnllyor. Fakat bu 
Bant inhisarından doğan rtlf
Yet hldiseainin iptidai tahki
kab bir tOrlü bitirilemedi. itin 
bukadar uzamuı dahilde ve 
hariçte Adliyemİ.I için iyi bir 
rekllm değildir. 

Jt 
Cemal B. Fatih Kııı:taşı ıa 

- iyi it altı ayda çıku 
derler amma irtip iti üç ıene
yi de geçti. Hidi.enin mahiyeti 
malum, cürüm ve miicrimler 
malüm. ilk tahkikatı bu kadar 
devam eden rüşvet meselesinin 
muhakemesi de ( 3 ) ıene 

ıürerse artık Adliyemizdeki 
sürata diyecek yoktur. 

* Rıdvan B. ( Ortak öy Mezarlık ıokak 

108) 

- Rüşvet bir memleketin 
Yarlığım kemiren müthiş bir 
kurttur. işlerin selameti ve 
halkın menfaati namına ratiler 
ve mürt~iler seri ve şiddetli 
cezalara ç.arphrılmahdır. Bir 
rilşvet tahkikatmm senelece 
ıürdüğünü gören müstait adam-
lar bundan cesaret alırlar. 

Bence Barut irtişa meıelesl 
artık kat'i bir ıafhaya girme
lidir. .. 

Nqet B. (Nuruoamanlye Kapahfınn 
153) 

- Bu irtip davası her 
nedense çok uzadı. Efkarı 

umumiyeye bir füpbe bile 
: 

kep ailesi efradı evvelki gün 
hep birlikte zehirlenmişlerdir. 
Hadise şöyle olmuıtur: 

Ev halkı evvelki gün saat 
ikide beraberce sofraya otur
muşlar, öğle yemeği yemifler
d ir. Fakat biraz sonra hepıine 
birden fenalık gelmiı, ıiddetli 

mide sancıları içinde kıvran

mıya bqlamıılardır. 

Derhal Belediye doktoru 
çağırılmıf, muayene neticesinde 
bepisinin de zehirlendiji netice-
aine vanlmıf, tedavi için Haıe
ld butanuine kaldınlmıtlar
clır. Yemek pitfrilen kaplarda 
zehir eseri g&rillmemiftlr. 
Fakat doktor yemekten biraz 
ene) zehirli bir bayvamn 
kaplara ıtlrthıerek zeblrinl 
bıraktıpu a6ylemektedir. 

30 Bin Lira 
Evkafın Bir Senelik Mu
hakeme Masrafı Bukadar 

Evkaf Umum Müdllrltığn 
931 bOtçeaine muhtaçlarla Ama
lara aylık verilmek üzere (33) 
bin lira tahsisat konulmUfhır. 
Aynca kapanan eski tekkele
rin açıkta kalan menauplan 
için de 7500 lira ayrılmııtır. 

Fakat yeni Evkaf bUtçesinin 
en dikkate şayan tarafı muha
keme maırafları faahdır. BtU· 
çeye bu ıene içinde yapılacak 
muhakemeler için 30 bin liralık 
tahsiıat konulmuştur. 

Buyuk Bir Tayyare 
Btıytık bir Alman yolcu 

tayyareıinin buglln ıehrimize 
gelmesine intizar edilmektedir. 

dOftl. Sonra gazetelerde oku
yorm ki ıuçlulardan bir kıaau 
da barice kaçmıfbr. Hazineyi 
zararlandıran bu adamlar bak
kmdakf takiplerimiz ve bl
ktlmlerimiz çok pddetll ve 
kat'ı olmak llzımdır. Bu tab· 
ldkat arbk bitmeli ft mllc
rimler ceıialannı 16rmelidirler. 

Arazi Vergisi Yeni Çam/imanında 
1 

Bir Ceset 
Şeklile nmiyor, Çıkıyor Bulundu 
Bir Kari!mizin Gönderdiği Şayanı Dikkat Bir 

Mektup, Bu Vergiye 1331 Tahriri Esas ittihaz 
Edilirse Verginin Artacağını Gösteriyor 

--......----
Aldığımız pyanı dikkat bir mektuptur: .. Arazi vergisi ka

nun layihasının metnini gazetelerde okudum. ( lrataız arazi ve 
arsalar) vergiıinin, kıymetinin hinde beşi üzerinden alınacağı 

yazıhyor. Halbuki diğer bir kanun maddesinde (1340) ıeneain

den ıonra umumi tahrir görmlyen mahallerdeki arazi Ye araa
larm ( 1331) tarihindeki tahriri umumide konulan kıymetin alb 

misli matrah ittihaı. edileceği kaydolunuyor. Şu halde alınacak 
vergi tenzil değil, tezyit edilmiş oluyor. 

Bir Misal 
Bunu bir mlaal ile izah 

edeyim ı Aksaray yangın ye
rinde (286), zira bir arsamız· 
da (1331) umumt tahririnde 
beher ziraına bet liradan 1430 

lira kıymet konuldu. ·Birçok 
defa yaptığım tqebbtıslere 

rağmen ziraına (7) liradan faz

laya talip bulamadım. Halbuki 
(1331) tarihinde lrullamlan kıy· 
metin altı miıli ( 8580 ) liraya 
halli oluyor. Bu eaaa &zerin
den Ye binde beş hesabile 

Ne Yapmalı? 
Bu arsayı ( 2500 ) liraya her 

kim iıterae ıatmıya amadeyim. 
Bundan anlaşılıyor ld 133 J 

tarihinde konulan kıymetler ancak 
bir buçuk mialini tutabiliyor. 

Bu hesapça binde beı he· 
aabile Yerilecek ••rıi de bu 
nıatrah llzerinden binde beş 
değil, binde yirmi heıabma 
geliyor. Binaenaleyh ( 1331 ) 
tarihindeki kıymetin alb misli 
matrah değil, bir buçuk miall
nin matrah ittihu edilmui 
llzımdır. Ta ki binde b .. he
ıabını tutabilsin.,, 

AYukat 

Ceset, Geçende intihar 
Eden Yaşlıca Bir 

Ruma Aittir 
Dün Heybeliadada Çam 

limanında bir ceset bulunmuş· 
tur. Tahkikat netlceıinde ce
ıedin, on beı glln evvel orta· 
dan kaybolan 46 yqlarında 
Koço iıminde bir Ruma alt 
olduğu anlaşılmııtır. Koç o o 

, zaman kendini deniz atuak 
intihar etmiştir. 

Yine Çarpıştılar 
Şoför Niyazinin idaresindeki 

1695 numaralı otomobil ile 
Sabrinin ldarealııdeld 1642 
numaralı otomobil Mahmutpa-
14da çarpifmıılar, ikili de ba
aara afralDlfbr. 

Bir Çocuk Bulunda 
Din Oıkndarda bir ıokalı 

kenannda bohçalara Anlı yeni 
dotmUf bir çocuk bulunmuftur. 

Kadınlar Da Mı Baflıdı 1 
Topanede oturan ao yqla

rında bir kadın esrar lçerk• 
yakalaDIDlfbr. ----verilecek vergi miktarı ( 43 ) 

lira eder. Ziga Muzaffer ~ Rakıdan Sonra .. 

Burası, Giiya İstanbulun En Ma
ruf Motör Ve~,:Kayık İskelesiciir 

Tarife bacet yok. Buraıı, 
Galata köprtısünün yanındaki 
meıhur moUSr ve kayık iake
leaidir. Fakat motör ve 
kayık iakelui diyebilmek için 

her halde ıahit ister. Giriş, 
çıklf miltklll, bir kayıia bin-

mek için ekseriya cambazlık 
kadar meharet iat:iyen bir me
ıeledir. Bugtın burası dllnkü 

halinden ne kadar farksız iae 
yarın da aynı Taziyette kalaca· 
ğından emin olabilirıiniz. Bu 
iskeleye kim karışır, kim bak-

Dört Arkadaş Bıçak 
Bıçağa Geldiler 

Ktiçftkpazarda oturan Ha· 
mal Musa, Ihsan, Kürt Akif 
ve Mahmut isminde dört ıahıı 
ıarhoşlukla kavga etmiıler, 
Musa bıçakla muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Bu ııra

da orada bufonan 10 yaşların
da Hayrettin isminde bir ço
cuk ta sırtından yaralanmııbr. 
Kavgacılar yakalanmışlardır. 

Kokainle intihar 
r aksim de boş bir arsada 

oturan serseri takımmdan Aziz 
isminde biri fazla miktArda 
kokainle intihar etmiştir. 

mak ve nizama koymakla mü
kelleftir? Meçhul! 

Artık si:ı istediğiniz kadar 
bu şehirde bir belediye mev· 
cut olduğunu ve bu gibi yer
lerden deniz vaaıtalarına girip 
çıkanlann hayatlannın emniyet 
altında bulundujıı iddia edinls, 
mal meydandadır. 

Validei Hidivi 
Vefat Etti 

M11~ın en .:engin kadını ~ 
Mısır kır,J hanedanının en yaşlı 
uıvu olan validel hidivi evvelki 
gece Bebek~ki yalısında vefat 
etmiştir. Vali'fei hidivi şehrf nıi:ı• 
a•çen aylarda rüzlerce maiyetil• 
1relmif, Bebekte•i ( valide pata J 
yalısında yerleşmlıti. 

On bet gündenh.ri haatalanad 
merhum bütün teda\lfere rağıııeO 
lyiletememlş, evvelki ıece yarı,. 
vefat etmiftir. 

Meclis Reisi 
MilJet Mecliıi Reiıl t..,, .. 

Pap dilll aktam ekiıpreale \il" 
karaya ~tmi!tir. 

DUnkU Kongreler 
DGn d6rt cemiyet ıeneltk 

kongrelerini yapmışlar, heı•P 
raporlarını tetkik ve idare heyet
lerini intihap etml,lerdir. Buolal' 
Ameli Hayat mektepleri, harp 
malulleri, Kadıköy Fıkaraperv., 
cemiyetleri ile Süleymanlye Spot 
kuUibildür. 

DarUlfUnun Bütçesi 
Darülfilnun bütçeai ıoo kat1 

ıeldlai almıt ve Millet Mecllıi .. 
nrilmlttir. Bu mGnuebetll 
Ankarada bulunan Hukuk H F .. 
Flldllteleri reiıleri Tabir •• Mor 
tala Beyler t•hrhnf ze daamlr 
lvtltr. 

Afyon Fiatları 
Afyon ftatiarında dnamh lılt 

tensil •ardır. Geçen aene (27) 
liraya atılan afyon için bu ..... 
(11) liraya bile alıcı yotur. 

Pul Cezaları 
J 

Pul Müfettişleri faaliyete bat' 
lamıılardar. Birçok müesaeaelerl9 
eluik pul yapıftırdı~ı ıörülmiİft 
bu meyanda AlpulJu şeker fabrl-
ka•ına da ( 8 ) bin lira ceza k.
ıilmlttir. 

lzmir Valisi Aleyhinde 
Aleyhindeki muhakeme bera•t 

kararile neticelenen lımirde çık .. 
Yeni Aıır l'•zetesi bu davayJ 
açan lımir Valisi aleyhinde mab• 
kemeye müracaat etmiftir. 

Kastamonuda Yangın 
Evvelki gece Kaatamonuda bit 

yangın çıkmıf, dört Ev yandıktaO 
ıonra mütkülatla ıandürülmiiıtit• 

Tahrir işleri 
Falih kazasmda çalıflJ! 

müsakkafat tahrir heyetietl 
birçok mahallelerin tahrir ir 
lerini tamamlamışlardır. 

TUrklDgU Tahkir lddiaSI 
Dtıu alqam Ada vapur~ 

dan çıkan Yuda üminde Mute 
bir yolcu biletçilere bilet ~ 
kını vermek iatemediji i'r""" 
arada mOnakqa çıkmlf, Yu~ 
nın bu mnnakqa em~ 
Türklüğü tahkir ettiği ideli' 
olunmUf, ve bir zabıt varak ... 
tutulmuştur. ~ --

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ofa· Hasan B. Ve Vekillerin Otomobili 

1: lımet Pf. - Tasarruf için bizim ve- ı 2: Haaan Bey · Hay gözUnU seveyim, 1 3: Encümen - Olamaz... Kanun müsait 
killer attan inip eteie binmelidii', ne yahu ... Geç olacak amma temiz olacak... değil ... Hem de vekillerin çabuk iı görmeleri, 
denin? itlerin yDrtımeal llznn. 

-

•0 lefr 
4 : Etek - Hasan B. böyle ıöyleoıdld.lı• 

benim kibrime dokunuyor.Eğer ben işlerdeJJ 0ı1uo· 
çabuk yürllmeuem yediğim aaaıan haraJD 
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r Her gün 
Münderecatımızzn çok
luğundan dercedileme
miştir. -

Şilt Maçları 
( Bat tarafı 1 incl 1ayfada ) 
Galatasaraylılar muhacim 

batbna ild genç oyuncu koya• 
rak sabaya çıkmıılardı ve oyun 
heyeti umumiyeai itibarile ııla 
Ye seri oldu. Daha ilk daki· 
kalarda Galatuarayın daha 
ağır bubğı gözüknyordu. Yal
nız muhacim hatbnı idare eden 
Necdetin bugtln mutat oyun~ 
nu oymyamaması Galatasaray 
lehine birkaç fırsatın kaçma-
11na sebebiyet verdi. 

Maamafib dakikalar ıeçtik
çe tazyikını arthran Galatasa· 
rayın oyunu nihayet ilk neti-
cesini verdi. 

ilk Goller 
L. Mehmet topa hikimıyct

ten mlltevellit enfes bir vu
l'Uf ile ilk goln kaydetti Bu 
rol Galatasarayı gayrete ge
tirdi. Akınlar biribirini takip 
ediyor. Bu akınlardan birinde 
bir penaltı oldu. Necdet bunu 
role tahvil etti. 

Neticenin bu tekilde tecel-
U.i Galatasarayın galibiyeti 
ıigortaladığı kanaatini hisıl 
etti. 

Fakat fstanbulsporlular biç 
te ihmale gelir rekiplerden 
değildi. Arada yaptıklan 
aert ve muntazam hücumlar 
Galatasaray kalesini tehlikeli 
vaziyetlere sokuyordu. 

Bir firikikten istifade eden 
lstanbulsporlular ilk gollerini 
yaptılar ve ilk parti bu su
retle bitti. 

ikinci Devrede 
ikinci parti başladığı zaman 

Galatasaraylıların yine ağır baa
tıklan hissediliyordu. Bu partide 
Galatasaray muhacim hattında 

yaptığı değişiklikle hu hattın 
teıir sahasını bütün bütük an lt
mıştı. Necdet bu partide de bir
kaç gol kaçırdı. Gol olacak 
akınların neticelenememesi lstan
bulsporlulan daha fada çalış
maya sevkediyordu. 

Yine bir frikik lstanbul6pora 
bir gol daha kaı:nndırdı. Bu gol
de kabahat hiç şüphesiz topu 
tuttuğu halde elinden kaçıran 
kaleci Avnide idi. 

Oyunun 2 - 2 olması fstanbul
aporu haklı olarak · bir ıayret 
daha edersek belki kazanırız. -
teklinde candan bir oyuna ıev
ketti. O kadar ıüz.el oynamıya 

batladılar ki belki maç biraz 
daha devam etseydi bu da kabil 
olabilirdi. Fakat hakemin düdüj'ü 
oyunu bitirdi. Gelecek hafta her 
iki takım tekrar karşılatacaktır. 
Şuna bilhasaa i1aret edelim ki 

l.tanbulsporun rayretll gençleri 
dünkü maçta, biltün eski oyun
larına nazaran daha müterakki 
bir oyun gö.terdiler. Futbul 
hayabnda daha pek genç olan 
Sarı siyahlıların lıtanbul şampi
}'onıına kartı aldıkları beraberlik 
neticeai cidden tebrik edilmelidir. 

Vefa - Beşiktaş 
ikinci oyun geçen hafta 

berabere kalan Vefa - Beşiktaş 
arasında yapıldı. Beşiktaı ta
kımı değişmiş bir tarzda. 
liayati sağaçıkta, Rüştü sakat 
olan mildafi Adnanın yerinde. 

Oyun Hakem Reşit Beyin 
idaresinde başladı. 

Her iki takım biltlln gay
tetlerile oyuna başladılar. Top 
oyunu muhakkak surette ka
l:anmak istiyen oyuncular ara
•ında bir ileri bir geri gidi
)or. Fakat bu gidişin istika-
l!ıeti daha fazla Beşiktq ka
leai. Hiç ıüphesiz Vefahlar 
takiplerine nazaran daha fazla 
•e daha sık hUcum etmekle 
beraber müessir olamıyorlar. 

Vefa MağlOp 
lfalbuald B .. iktq 2'l latl da-

SON POSTA 

\ Son Postanın Resimli Makalesi -tl Hayat Bir Şelaledir • 

1 - Hayat bir nehire benzer. Dur
madan akar, gider. 

2 - Bazıları bu nehirden değir· ı 
menlerini itletir, baıılan elektrik istilı· 
aal ederler. Bazıları da sadece akınb-
11m ıeyrederler. 

3 - Ha1at nehrlad- latifede edebilmek lçı. 
onıaa alnntıaaaa mua11en bir cer•1•n nrmek, lc:ap 
edene bentler J•pm&k , Htler k-ak lbımdır. 

Sis bu auyun Hyfrclal aaJ.lnb, 1oku ond
elelııtrlk f'kanp lalffacle edeblllyot' mua11nuz? 

•• •• • • • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

FiRARiLER 
Saklandıkları Yerlerde 
Birer, Birer Yakalanıyor 

İzmir, (Hususi) - Maniaa 
hapisanesinden firar edip ya
kalanan üç. mahkümdan bir 
dördüncüsü olan Haymanalı 
Mehmet te Oeveliköy istasyo
nunda tren beklerken tutul
muştur. 

Mehmet, bir eğlencede ka-
dın yüzünden arkadaşını öl
dürmüş, on bet seneye mah
kum olmuştu. On beş sene 
mahkumlarından Hüseyin de 
müddeiumumiliğe teslim ol- ı 
muştur. İsmail ismindeki firari 
de Emirali köyü civarında ya
ka!anmıştır. 

M. Meclisinde 
Hariciye Vekili Cevap 

Vereck ... 
Ankara, 20 (Hususi) - Müs

takil meb 'us Sirn B. tarafından 
verilen sual takririne Hari
ciye Vekili bugün cevabını 
verecektir. Geçen defaki mü
zakerede bu bahis talik edil
mişti. 

Akıntı Yüzünden 
Dün Ortaköyde Bir 

Molör Battı 

23 tonluk (Barbaros) motörü 
diin sularm cereyanına kapı
larak Ortaköy açıklarında 
Kızılırmak vapuruna çarpmış 
ve biraz sonra batmıttır. 
Kaptan Mustafa reis ile tayfası 
kurtarılmıştır. ----Kumar Serbest 

Şam, ( Hususi ) - Lübnan 
hükumeti mevsim miloaıebetile 
yaylalara çıkan halka kumarın 
serbest oynanabileceğini ilin 
etmiştir. 

Bir Ecnebi Bankası Kısmen 

* * * Memlekette Tatili Faaliyet Etti. 
Adana, 20 ( H. M.) - Şark Fransız Bankası itlerine arız 

olan buhran neticesinde faaliyetini tatile mecbur kaldı. Ada

nada epice bllyUk ifler yapmakta olan bu bankanın piyasadan 

çekili,ı muhakkak ki muhiti müteessir edecektir. 

Ankarada Sıcaklar İnsanı Bayıltıyor 
Ankara, 20 (H. M.) - Ankarada ııcak tahammül edilmez 

bir hale geldi. O derecede ki dUn Sporting kulllpte 

teniı maçlarını seyretmekte olan İngiliz Sefareti erkanından 
bir zat düşerek bayıldı. 

~~~--------... ~·------------~~-
Vergi Kanunları Millet Meclisinde 

( Baş tarafı l inci 11ayfada ) 1 
Liyiha bir kısım araziyi 

vergiden istisna etmektedir ki 
şunlardır : 

1 - Devlete, Villyetlere, 
Belediyelere ve menfaati umu· 
miyeye hldim cemiyetlere ait 
olup kazanç maksadile tesiı 
edilmemiş nümune fldanbklan, 
tarlalar, çiftlikler, spor yerleri, 
parklar, çocuk bahçeleri. 

2 - Devlete, Viliyete, Be· 
lediyeye ait yollar ve sokak
larla köylerin umumi harman 
yerleri. 

3 - Zıraate ve sair işlere 
elverişli olmıyan taşlık, batak
lık ve fundalıklar. 

4 - Hususi kanunlarle ver· 
giden muaf kılınan era:ıi 
hükümetçe kullanılması kanu
nen mennedilen arazide vergi 
alınmaz:. 

Vergiden istisnalan muvak-
kat kaydını taşıyan arazi de 
şunlardır: 

l - Yeni 
bahçeleri alta 
muaftır. 

bağlar ve gül 
sene vergiden 

2 - Yeni incirlikler sekiz 
sene mUddetle. 

3 - Aşılama suretile ve 

yeni tesis olunan zeytinlikler 
on ıene. 

4 - Hükumetçe yerlqtiri
len muhacir ve aşiretlerin ara
zisi üç sene, 

5 - Yeniden ziraata elve
ritli bir bale getirilen arazı 
üç sene ve hususi kanunlarla 
yeniden orman haline getirilen 
arazı yirmi sene müddetle. 

Bu muafiyetler için beyan
name vermek lazımdır. Beyan
pame itasından bir sene sonra 
muafiytler başlıyacaktır. 

Arazi vergisi için yeni ka
nunda tayin edilen niıbetler 
ise ıunlardır: 

1 - Arazi ve iratlı arsalar 
için kıymetlerinin binde onu. 

2 - lratlı arsaların kıymet
lerinin binde beşi vergi iki 
tasitte alınacak ve taksit za-
manları vilAyetler umumi mec· 
lislerince tesbit olunacakbr. 

Meklum kalmış arazi için 
yalnız gizliliği meydana çıkan 
seneden evvelki beş sene için 
vergi aranılır. 

lratlı arsanın irataız Yeya 
iratsız arsanın irath şekle 
girmeıi, bir arsanın üzerine 
bina yapılması ve bir arsadaki 
binanın yıkılması hallerinde 
vergi nisbeti değişecektir. 

KARIŞIK iŞ 
300 Bin Liralık Fabrika 
Yüz Bin Liraya Satılmış 

Adana, (Hususi) - Müflis 
milyoner Ağa zade Huluıi 
Beyin iflAı masasını teşkil 
eden sendik heyetile jüfkomi
ser aleyhindeki davanın son 
celsesi çok merakla oldu. 

Maznun mevkiinde Avukat 
Fevzi ve Sait Beylerle Hususi 
Muhasebe Müdfü U K~ni Beyler 
vardı. Ağa zade Hulfııi B. 
ile fabrika işinde ortağı olan 
Sadık B. davacı iskemlesine 
oturmuşlardı. 

Bir buçuk saat stiren uzun 
muhakeme celsesi esnasında 
tam yirmi bet şahit dinlendi. 
,ahitlerden bir kısmı 300 bin 
liraya mal olan bir fabrikanın 
masa tarafmdan 115 bin liraya 
sablmasının hayli garip oldu
ğunu, fabrikayı bu garip fiate 
alan Hasan Beyin, müzayede 
rakibi Asım Beye süktit hakkı 
olarak bir otomobil hediye 
ettiğinin tevaUlr edildiğini söy
lediler. 

Baıka bir şahit te Hasan 
Beyin bu fabrika için sonraları 
Tarsuslu Nuri Bey isminde bi
rinden ( 4000) bin lira istediği
ni ve 11 ben bunu ( l 15) bin 
liraya aldım amma, "bana çok 
daha fazlaya maloldu,, dediğini 
iıittijini söyledi. 

Mücevher Fiatları 
(Bat tarafı 1 inci sayfada ~ 

vaziyetten şikayet ederken, 
diğer taraftan da f Öyle bir 
hullsa yapıyorlar: 

Kapalıçarşıdaki Karamanoğ· 
lu sokağında eskiden (250-300) 
kadar bilylik sermayeli zengin 
mücevherat taciri vardı ve Hükumet kuman eğlence 

kabilinden telakki ketmektedir. 

kikada ilk golü yapıyor. Bugün ( 
Vefa muhacim hattı matlup şe
k ilde çalışamıyor. Gazi çahm 
yapmakla meşgul. Sanki merkez. 
muhaciınin başka vazifesi yokmuf 
gibi. Bir ara Hüaamettin sakat
lanıyor. Bilmiyoruz; kaleciye ya
pılacak şarjın zamanını oyuncu 
geçinenlerimiz ne vakit kestire-

• 
ister 

• 
inan, 

• • 

ister 
• 

inanma! 

burada diikkirı aylığı da ( 50) 
' liradan aıağı değildi. Bugün 

ise bu dükkanların bir kıımı 
boıalmlf, bir kısmı da lokanta 
ve berber dnkkAnı olmuştur. 

cek ve bu müşkül kazaların önü 
nasıl alınacak. 

Vefa bu gole ancak ikinci 
part:inin ortalarında mukabele 
edebiliyor. Golün verdiği hızla 
ileri atılan Vefalılar Beşiktaş 
kaleaini tehlikeye düşürüyorlar. 
Bilhassa sağ cenahları. Oyunun 
sonlarına doğru kornerden Be-
9iktaf bir rol daha yapıyor ve 
oyunu 2 - 1 kazanıyor. Bu oyunu 
kazanmakla Befiktaa 8nümüzdeki 
h:ıfta Fenerle Şildfn yarım ıon 
maçını oynamak hakkını kazanı
yor. Önümüzdeki maçların netl-
celm tllt ıallbinla tayinine yar• 
dım edecektir. 

Urladan gazetemize ya
zıyorlar; 

"GUnlerce yazdınız, bas
ta vatandaşlar sokaklarda 
tedavisiz kalıyor, dediniz. 

Bunun mühim sebeple
rinden biri, yerinde tedavi 
edilecek birçok hastaların 
latanbula gitmesidir. 

Halbuki Urlada, geçen 
sene herşeyile belediyeye 
devredilen ve senede bin 
lira varidatı olan bir diı· 

panser vardır. Bunu kal· 
dırmak istiyorlar. Hem 
de ne mazeretle, senede 
(300) lira hademe maaıını 
tasarruf için. 

Ebeliği kaldırmak isti-
yorlar, ıehirde ruhsatlı 
ebe vardır, diye. Fakat 
bir taraftan da (5000) il· 
raya bir elektrik motöril 
alıyorlar." 

Artık halkın sıhhat ve 
hayatına ehemmiyet ve• 
rildiğine, 

ister inan, ister inanma/ 

Kiralar ite (50) liradan (5- 7) 
liraya kadar dilşmüştnr. 

Piyasadaki büytık mücev
herat tacirleri bu durgunluğun 
sebebini ıöyle anlatıyorlar : 

"- Eskiden lstanbul mü
cevherat transit merkezi idi. 
İstanbula en çok mücevher 
Rusyadan gelir ve buradan 
Paris vasıtasile dilnya piyasa
sına dağılırdı. Yedi seneden
beri Rusyadan mal gelmiyor. 

Bugün lstanbuldaki mlicev
herat ancak türkiyenin an. ih
tiyacını karıılıyacak kadardır 
ve harice çıkarılacak mal 
oktur. Bunun i b 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Siz 
Hüküm 
Veriniz/ -
c .am konservatuvarı, şark 
' musikisine ait ban tetkikler 

için latanbul konservatuvarına 
mUracaat etmiş ve Ttırkiyede 
garp musikisinden bqka bir 
ıeyle meşgul olmadıkları ceva· 
hını almıf. 

Halbuki latanbul konserva
tuvarında kllaik Tnrk musiki· 
sinin tetkik ve tasnif ile met
gul bir heyet v.-rdır ve başın· 
da da bllyftk bir musiki Alimi
miz bulunuyor: Rauf Yekta 
Bey. 

* Mısır Htıkfımeti bir vakitler 
bld taklit ederek milli musiki 
konservatuvarını kaldırmak 
istemiı ve Almanyanın en bü
yük musiki ilimlerinden Pro
fesör "Kurt Zaks" e reyını 
sormuf. Maruf musikif inu 

· konservatuvarm lağvedilmesine 
ra:ı:ı olmamı' ve Mısırda Arap 
musikisi konservatuvarı h'1l 
çalışıyor. 

* Okraynada şarka ait tetkik· 
ler cemiyeti bUytık ve bey
nelmilel bir kongre yaptı, ora· 
da 9ark kllltUrüne ait birçok 
meseleler ve şark musikisi de 
tetkik ve münakaşe edildi. 
Meı'ut Cemil ve ben de çağı· 
rıldık. Fakat hOkümet, bu 
kongreye gitmemize mlni tarz
da hareket etti, gidemedik. 

• Moskovada yeni bir TUrk 
musikisi cemiyeti tesis edildi. .. 

Berlinde doktor Lahman, 
doktor Şuneman gibi müte· 
hassıslar tarafından bir ıark 
musikisi cemiyeti teıis edildi. 

* 1932 ıenesi martında, Ka· 
hirede, Mısır Karalının himayesi 
altında gayet bUyllk bir şark 
musikisi kongresi aktolunacak. 
Yine, bUttin masrafları Mısır 
hükumetine ait olmak ib:ere 
bu kongreye davet edileı 

Mesut Cemil de bOyUk mesai 
programını g6rdUm ve hayretle 
okudum. 

lf-
Vlyanadan gelen bir Türk 

mllzisyeni, millt musikimizin 
orada uyandırdığı büyük all
kaya dair yanında birçok 
vesikalar getirdi. 

~ 
Bütün medeni dünya, şark 

ve bilhassa Türk musikisinin 
tetkik ve talimile uğraşırken. 
lstanbul Konservatuvarı böyle 
bir musikiden haberi olmadı· 
ğını ilin ediyor. .. 

HUküm vermeyi sıze ve 
vakıaların belAgatine bırakı-
yorum. 

cevheratçılar iki senedenberi 
Parise ve Mısıra gitmişlerdir. 

Bunda vergilerin ağırhğımn 

da tesiri olmuştur. Bugün 
elmas ve pırlantalar iki sene 
evvelkisine nisbetle ylizde 40 
düşmüştür. Eskiden Amerika 
inci ve zümrüt çekerdi. Bugün 
almıyor. Amerikaya mıskalını 
20 liraya sattığımız incilere 
bugün 6 lira bile alıcı yoktur. 

ZUmriltler de böyle. Bu iki 
ziynet eşyasında ylizde 50, 60 
kadar bir sukut vazdır. Yalnız 
2, 3 ve beş kıratlık temiz pır· 
lantalar eıkl kıymetlerini mu
hafaza ediyorlar ve talipleri de 
vardır. Fakat bugtın Tilrkiye 
piyaıaıında bunların da mev-



4 Sayfa 

1 Trakyada 1 
Lüleburgazda 
Olup 
Bitenler .. 
Fırka Ocakları Uyuyor, 

Hiçbir Faaliyet Eseri 
Görülmemektedir 

Lüleburgaz, (Hususi) - Ka· 
ıabamızda son hafta içindeki 
hadiseleri bildiriyorum: 

)f Halk Fırka ocaklannda 
senebaşmda intihabat yapıldı 
ve idare heyetleri seçildi. Fa· 
kat intihaplar yapılalı altı ay 
olduğu halde bu ocakların 
birçoğunda idare heyetleri bir 
defa bite toplanmamışlardır. 

Maarif idaresinden Halk 
okuma odası için gönderilen 
sandıklar dolusu kitap olduğu 
gibi, hiç el sürülmemiş bir 
halde durmaktadır. Bilhassa 
karaağaç. ve Kazanköy bu 
hususta birer nümune olabilir. 

Köylü parasile tedarik edi
len o kitapçıklar çürüdükten 
sonra mı sandıklar açılacak!.. 

)f Burada son günlerde sık 
sık hırsızlıklar olmıya başladı. 
Bu arada avukat İsmail Beyin 
evi de hırsızlar tarafından zi· 
yaret edildi ve bazı eşyalar 
çalındı. Gizli gizli faaliyette 
bulunan bu meçhul hırsızlar 
geceleri bazı dükkan ve mağa
zaların kilitlrrini kurcalıyorlar. 

Halk, jandarmadan bu gizli 
kahramanlann meydana çıka
rılmasını beklemektedir. 

1'-- Köyleri birbirine rapte
den yoJlar bugüne kadar çok 
mühmel bırakılmıştır. Bu yol
la "da otomobil ve arabaların 
devriJmeden gidebilmeleri im
kansız bh· hale gelmişti. Fak;ıt 
son aylarda geniş mikyasta 
bir tamir faaliyetine girişildi 
ve bunlardan bir kısmı düzel-
ti}di. G:ri kalan yollar da eylül 
nıhayetme kadar tamir edile
cektir. 

lf Kaza merkezlerindeki 
postanelere o kazaya merbut 
her köy için bir kutu konuldu. 
Bunların anahtarları köY. muh-
tarların dadır. Köy ,. muhtarı bu 
kutuları muayyen zamanlarda 
açarak kendi köyüne ait mek
tuplan alacak, köylülere vere
cektir. Bundan beklenen fay
da da mektupların köye gidin
ceye kadar şunun bunun elin
de kaybolmamasıdır. Habuki 
bu iş hiçte bu şekilde yapıl
mıyor. Muhtar Efendi bu ku-
tuyu canının istediği zaman 
açıyor ve köylünün mektubu 
muhtarın keyfine göre hafta
larca ve hatta aylarca kutunun 
içinde mahpus kalıyor. 

M. N. 
Orak Mevsimi 

Kırklarili, ( Hususi ) 
Trakyanm hemen her tarafında 
ekin biçme işine başlanmışbr. 
Bu civarda mühim miktarda 
tütün zeriyatı vardır. Bu sene 
afyon mahsulü mühimcedir. 
Fakat piyasada alıcı olmadı
ğından köylilnUn boynu bükük 
durmaktadır. 

Uzunköprüde 
Uzunköprü (Hususi) - Be

lediye hernasılsa harekete geldi 
ve toz deryasına dönen yolla
rın kaldırımlarını döşetmiye 
başladı. 

Kaşanda iskan işleri 
Keşan (Hususi) - Kazamı· 

zm iakAn işlerini tasfiyeye 
mıntaka iskin memurlarından 
Cenap ve Haklu Beyler tayin 

. 
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J lZMlR HALKI y ANIYOR, ~ag~n~:;:~ 
SICAKLAR ÇOK M0THİŞ .• 1f.:;s~:~:.~kar1,k 

On iki Lira f çin Yirmi 
iki Ay Hapis Cez3sı 

Hükmedildi 

lzmir, ( Hususi) - Bu 1ene 
lzmirde havalar çok erken 
ııcaklqb. Hararet derecesi 

tahammill edilemiyecek dere

cede fazladır. Hele öğle zama· 
nı ıokakta dolaşmak değil, 
fakat kapalı yerlerde ·oturmak 

bile pek müşkül oluyor. Daire

lerde it görmek ise lmkin ha· 

ricindedir. Resmi dairelerde 

iş müddetinin sekiz saate çı· 

rılması memurlar için çok feci 

oldan: arlıttı terot,. lılı Bolırlba6a P•r 
ıntlan 6lr ldl1B. K~elcc tl•nu l>tuıgo• 

olmuftur. 'nan denlt: banyosu lzmlr halkının 
Glhıdl\zleri hemen btttftn bu husustaki ihtiyacını tatmin 

halk taburlar halinde d&oiz edecek vaziyette değildir. Bu 

banyolarına akın etmektedir. ıebeple bir kııım halk incir 
Deniz hamamları ve deniz aa- alta ve Bayraklı banyolarına 
hillerl, bilhassa akşama doğru devama mecbur oluyorlar. 
çok kalabalık oluyor. . 

Çeşme plijlan iki nç gilne Bahrıbaba Parkı 
kadar açılacaktır. Karııyaka ı İzmir, (Huıuıt) - İzmir Be

belediyesi tarafından teaiı olu· lediyosi Bahribaba'daki parkı 

~- . • ; , 

Jelah etmiye karar verdi. Par· 
kın tertibatında bazı değişik-

likler yapılacak ve park epey 
genitletilecoktir. Bunun için 

de dağ kısmındaki kayaliklar 
dinamitle patlatılacak, bu su· 

retle parkın umumi manzarası 

daha muntazam bir şekil ala· 
caktır. Tabii belediye bu iti 
yapmak için birçok para aar
fetmiye mecburdur. Fakat bu 
parayı nereden bulacak? İşte 
meçhul olan taraf ta orasıdır. 

Trenli Tenezzüh/er Çok Rağbet Kazanıyor ... 

Balıkesirliler Ve lzmirliler Bu Gezintilerden 
Sık Sık istifade Etme~" Fırsatını Buluyorlar 

Tire, (Husuıl) - Aydın ti
rnendifer kumpanyasının halk 

için tertip ettiği tenezzühler 
tevali ediyor. Son olarak ta 

İzmir ile kasabamız arasında J 
bir tren tenezzühü yapıldı ve 

İzmirden kalkan tren iki bin ; 
kadar İzmirliyi kasabamıza 
getirdi. Belediye ve halk İz

mirli misafirlere karşı büytık 
bir samimiyet ve hüsnü kabul 
gösterdiler. 

İzmirliler burada tenezzüh 
yerlerini gezdiler ve havuzlu 

bahçelerde güzel eğlenceler 
tertip ederek aktama kadar 

eğlendiler, çok zevkli bir gün 
geçirdiler. Ziyaretçilerden bir 
kısmı da tarihi harabelere ka-

Ayancık, (Hususi) - latan· 
bul Orman Mektebi talebesi 
Zingal ormanlarında telkikıtt 
yapmak üzere (Dumlupınar) 
vapurile buraya geldiler. Genç 
fen kafilesinin başında hoca
lan doktor Tevfik Ali B. bu
lunmaktadır. Ayancık gençleri 
orman mektebi talebeıine 
samimi bir istikbal meraıimi 
yaptılar. 

Orman mektebi talebdainin 
Zingal ormanlarındaki tetkikatı 
epey uzunca sürecektir. Tale· 

be evveli orman mmta
kasında gezecek, burada fenni · 
ıurette ağaç kesilme ve aiaç

ların nevileri hakkmda tatbiki 
maH'ımat aldıktan sonra fab-

rika teıisatmı gözden geçire· 
cektir. Talebe bu program 

llzerinden orman mmtakasına 
hareket etmiıtir. Talebenin ge-

rak orman dahilinde, gerekse 
fabrikalarda yapacağı tetkikat 

ayni zamanda umumi bir staj 
mahiyetinde olaeaktır. 

G6nderdi 'm resim Zinıal 

Tire istasyon caddesi 

dar gittiler. Bu eğlence ve 

gezinti akıama kadar ıamimt 
bir haYa içinde devam etti 
ve akıaaı ( 1 O) da İzmirli mi-
1afirler ayni trenle tekrar 
lzmire döndül ... r. 

Balıkesirde 
Balıkesir , ( Hususi ) - İz-

/zmir 11alisi Kdzım Pı. Tlr•g• giden tenezzilh treni 

mir - Kaaaba ŞimendUfer kum- kadar devam eden bu tenez

panyaaı ıehrimi:ıle Y enlkay ve znh çok eğlenceli, çok aamimi 

Giresun araaında bir tirenli oldu • 

tenezzüh tertip etti. T enezztib, 

kumpanyanın tahmini fevkinde 

rağbet buldu ve yUzlerce Ba

lıkeıirli iştirak ettiler. Alqama 

Kumpanya bu rağbetten ce· 

ıaret alarak cuma günü Ban-

dırmaya da bir trenli tenezzüh 

tertip etmeğe karar verdi . 

Orman Talebeleri 
Tetkikat Yapıyor ... 

takımı O - 5 galip geldi. Ayan
cık İdman Yurdu ile yapılan 
ikinci maçta her iki takım bi· 
rer ıayı ile berabere kaldılar. 

~ Burada havalar gayet 
iyi ve mülayim gitmektedir. 

Zingal Ormanının Tomruk Sahası f 

orman fabrikalarınm tomruk 
aahasını göstermektedir. 

Orman Mektebi taleberi 

burada iki de futbol müsaba
kası yaptılar. İlk maç Zingal 
ıporcularile yapıldı ve talebe 

Sıcaklar fazla bunaltacı değildir. 
Mahsul vaziyeti de oldukça 
iyidir. Eğer yetişen mahsuller 
para edecek olursa köylftolln 
biraz olsun yüzü killecek de
mektir. 

M. Şerif 

Kazma ile Cinayet 
Ceyhan, (Husuii) - Bu ci

varda Kesmeburun köyünde 
çalı kesmek yüzünden bir ci
nayet oldu, bir köylü kazma 
ile öldürüldü. Ölen köylünün 
iımi Resul'dur. Cinayeti işli· 
yon birkaç kişidir, hepsi de 
yakalanmıştır. 

Gölgede (32) Derece 
Adana, (Hususi) - Sıcaklar 

gihılerdenberi en şiddetli tekil
de devam ediyor. Hararet 
gölgede ( 32) dereceyi qmak· 
tadır. 

Kozan, ( Husuai ) - İsmail 
Efendi isminde biri hususi 
muhaıebe tahaildan iken bun
dan dört sene evvel bir köy· 
lllye on iki liralık Gahte bir 
makbuz vermiş ve köylüden 
yol bedeli olarak aldığı bu 
parayı cebine atmış. Aradan 
dört sene geçtikten sonra bu 

sahte makbuz Adana muhase• 
bei hususiyesinde tetkik edil-

mif ve lsmail Efendile cürüm 

ortağı Fıdış oğlu Mustafa 
mahkemeye verilmiştir. Netice• 

de ikiside yirmi ikişer ay haplı 
cezasına mahkum edilmişlerdir. 

Adanada Pamuk Meselesi 
Adana (Hususi) - Fabrika

törlerle çiftçilerden ve ihracat 
tacirlerinden mürekkep ( 31 ) 
kifilik bir heyet Ticaret O· 

dasında toplanarak bazı ka· 
rarlar verdiler. Bu kararlara 
göre bundan sonra pamuklar 
Uç cins üzerinden ihraç edile· 
cektir. 

Konya Muallimleri 
Konya {Hususi) - Vilayeti-

miz dahilinde vazife gören 

İlk mektep muallimlerinden 
birçoğu Maarife müracaat ede· 
rek oaşka vilayetlere ve bil· 
hassa İstanbula tayinlerini is· 
temi~lerdir. 

Kız Kaçırdılar 

Konya (Hususi ) - Sillenin 
Kavaklı köyünde İsmail oğlu 
Veli isminde birisi Hatice is
minde bir genç kızı dağa ka· 
Çlrmışbr. 

Kars Çayında Facia 
Kars, (Hususi) - Her sene 

birkaç kurban alan Kars çayı, 

ieçengün yine bir adamın 

başını yedi. Zinnur ismindeki 

bu adam bir sıvacı amelesidir. 
G6z göre göre feryat ederek 
babp çıkarak boğulup git
miştir. Ya bu çayda yikanıl-

maıı menedilmeli, yahut tah"' 
liıiye tertibatı alınmalıdır. 

Amelenin cesedi birkaç metre 
ileride bir taıa takılı olarak 
bulunmuştur. 

Eski Kars Belediye Reisi 
Kars belediye reisi espak1 

Aziz Ağa fücceten vefat et
miştir. 

4 Lira için .. 
Konya, (Hususi)- Çumranı~ 

Çarıklar köyünde kanlı bıt 
bidise oldu. Hasan Ağan•? 
hizmetçisi Çavuş oğfo A.111 

gece yarııı uyurken üç kişinİJJ 
tecavüzüne uğramıştır. 

Süleyman, Dursun ve Mehl'P~t 
lamindeki bu üç kişi AJinıJJ 
evveli bir demirle kafası~• 
yarmışlar, sonra da sımsıkı bag~ 
layıp civardaki kuyuya at~~ıı 
istemişlerdir. Fakat Al~~ .. 
bağırması üzerine kaçouŞ 4 
dır. Tahkikat neticesincl~ell 
lir alık bir alacak yllzliP 

çıktığı anlqılmıttır. 
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iki Defa Alman Bir Vergi 
Bendeniz Hendek kazası aha

liıinden olup hubelkadcr 1S 
ıcncye mahkOmen 6 aenedcnberi 
lıtanbul hapiıanHinde bulun• 
maktayım. 

Memleketlıude mutaaarrıfı lau· 
lundutum arazi n müaakkafabn 
1929 ıeneıi f çfn 16 lira n 1930 
ıeneai için de yine 16 lira ki 
cem'an yckün 32 lira vergi ye· 
dimde mevcut makbu:ı.lar muci-
bince tamamen kaza tahıildarı 
Ahmet oğlu Mehmet Ef. ye refi-
kam tarafından teılim olun
ğu ve kaydettiğim ıenelere alt 
vergilerden hiçbir borcumuz kal
madığı halde mumaileyh Mehmet 
Ef. giiya 930 1enesi vergiıi verll
memif gibi Hendek tütfin idare
ıinde teslim etmiş olduğumuz 

mal bedelinden matlubumuz bu
lunan mebaliğe haciz vazile 930 
ıeneıi vergiıi olarak ikinci bir 
defa daha 16 lira tahsil etmittir. 
Bunu, idarei mezküreden matlu
bumuıu alacağımız zaman öğ

rendik. Bu yanlıılığm tashihi için 
tahıildara müracaatte bulunulmuı 
iıe de tashihi kabil olmadıtı 
ıöylenmiştir. 

Halbuki bendeniz burada eli 
kolu bağlı bir vaziyette olduğum
dan ve refikam da bu l'ibi mua
meleleri bilmediğinden hakkımız 
zıyaa uğratılmaktadır. 

Kezalik, tahıili emval kanunu 
mucibince kablelhaciz mükelle· 
fine ihtarı şifahi varakaıınm teb· 
liğile beraber ilin taJikı kanuni 
bir mecburiyet iken bizi haber-
dar etmiyerek ve milkerrer ola
rak vergi tahıil edilmHi kanuna 
uygun hallerden değildir. Hen· 
dek Kaymakamlığı ile Mal· 
müdürlüğünün nazarı dikkatinin 
celbedilerek gadre uğratılmama
nuzın teminini rica ederim. 

f.t. U. Hapiıhanede Hendekli 
Ali Ulvi 

Bakırköyden Maaş Alan 
Mütekaitler 

Bakırköy MalmüdürlüğQ bu 
defa Eytam ve Eramil ile müte-
kaitlerin maaşahnı fıtanbula na
zaran bir hafta teahhurla (yani 
7 haziranda) itaya başlamıştı. Bu 
tn :iddet esnac;ırı :fa ise gazetelerle 
il5n e rHlmediğin.icn bu zavallılar 
bilhassa Balmköyündcn uıak 
l~a.met edenler beyhude yere ge
lıp gitmiş ve birçok masrafa da 
duçar olmuşlardır. Halbuki 11 ha· 
liran günü Mal Müdürü Bey emir 
"ererek lıesılbatı kapattırmıı ve 
lllaat alamıyanların maatını ema
llete aldırmıftır. 

Dün tesadüfen Bakırk6yünde 
lıulunan muharririmiz ı•y•t mil
'cıif bir manzaraya ıahlt olmut· 
bu·. Maaşlarını almak Ozere uzak 
)erlerden gelen birçok mütekait 
llakırköy iıtasiyonundakl kahvede 
0 turarak aktama kadar tren bek-
krnişlerdir. Zira MalmüdOrn Bey 

t tanbulda ikamet etmekte oldu· 
tından daireye ağleden ıonra 

:Çte gelmiştir. Maaleıef bekliyen 
u zavallılara yine maaılannı 

İltrnıek imkanı hisıl olamamıftır. 
ll ıefer de Malmüdüril Bey ma-
~arın derhal itaamı emretmit 
I de maiyetindeki memurlar 
t~'l.ırn gelen muamelenin üç dört 
Unden evvel icra edilemiyeccti 

t.bildlrmişler ve zavallı müte-
•tler de bOtün bir l'Ünlerini 

\
11
•ha bu yolda feda ederek ıf t
lşlerdir. 

--. - --
SON POSTA 

= -- = 

Dünyada Neler Olrıgor? 

İngilizleri Telaşa 
Veren Tabiat 

Hadisesi 

Maaları 

Geçen hafta lngf lterede büyGk bir zelzele oldu lnıUtere battan bata · aaraıldı. Birçok binalar 
yıkıldı. Deniz ıahillere hücum etti. Halk bunun verdiği heyecanı daha unutmadan, erte1i aktam kökte 
kızıl bir ı,ık görünmüt• Bu ıtık bet dakika kadar ;J kaldıktan ıonra kaybolmuf, Halkın heyecanı artmıt 
Üçüncü gece, gökte gece karanlığında bir Eleğim aağma ıörünınüt. Birbirini takip eden bu ıemavt 
hidiıeler İngilizleri hayli telita diltürmüf, raaataneler ıazatelerde izahat netrine mecbur kalmıştardır. 
Fakat verdikleri izahat halkı tatmin edememittir. 

Almanyada 
Sükunet 

• 

Var 
Berlin, 18 ( A.A )- Alman 

siyaset ve parlamento hayatı
nın geçirmiş olduğu son heye
canlı günlerden sonra şimdi 
tam bir sükün hasıl olmuştur. 
Son derecede yorucu bir iş 
görmek mecburiyetinde kalmış 
olan başvekil, dün pek ziyade 
hak kazanmıf olduğu isti
rahate çekilmiştir. Maamafih, 
kabine şarta tabi olmı
yan borçlar için bir mora
torium talebi hakkında hangi 
tarihte teşebbüste bulunmanın 

muvaffak olacağına dair bu hafta 
içinde bir karar ittihaz edecektir. 
Rekabet 
Mücadeleleri 

Pariı, 18 ( A. A.) - Bahrt 
ticaret nazırı, hnkumetin cenu
bi Okyanoı Seyri sef aln kum
panya11 vapurlarının hat batını 
Bordeaux'dan Havre nakled• 
ceği ıayiaaı nıerine F ele menle 
bahriye mehafilinde bir heye
can hasıl olmuı olduğunu be· 
yan etmiştir. 

ispanyada Grevler 
Gijon, 18 (A.A) - Uma" 

amelesi grevi devam ediyor. 
lıler tamamile durmuştur. Bazı 
ıemiler, emtea aramak için 
diğer Asturies limanlarına rit-
mektedir. İhtillf uzadığı tak· 
dirde grevciler, diğer Aıturiea 
limanları amelesinin teaanUdU-
nO talep edeceklerdir. 

liktısadi Buhran Avu~furgada 
i . 8 . Ç Kabıne 
~çın ır are B h 

Londra, 18 ( A. A.) - U Tanı 
Avam kamarasında sorulan bir 1 Uiyana, 18 (A.A.) - Reisl-
ıuale cevap veren M. Alexaner, bur, dün akşam M. Enderden 
ltalya, Fransa ve l~giltere ara- kabineyi teşkil etmesini rica 
ıında cereyan etmış olan de- t . t• M ·ı h b 1. h 

. il k t 1930 1931 e mıı ır. umaı ey a ı a-
nız m za era mın • . · l 
bahri programının inşasını zırdakı mütkOllenn par amen-
derpiş etmekte olduğu torpido tonun mutat ani uıulleri ile 
mubriplerinin veya kruvazör· hırti!dllmiyeceğini nazarı iti
lerini tezgahlara konulmaımı bara alarak kabineyi teşkile 
hiçbir suretle ııeciktirmemiı muvaffakiyietini evvel beevvel 
olduğunu söylemiştir. icJ.eki ıartlarm yerine getiril

Meb'uslardan biri cihanın 
iktisadi inhitatına bir çare bol· wtıline talik etmiştir. 
mak tizere \922 Cenvre kon- Parlamento, bütçe mllvaze· 
ferao11na mlimaail beynelmilel ne,ını temin edebilmesi ve 
bb lktıaadi konferansın içti- " Kredit Anstalt " e müteallik 
ma• daveti espabma tevesslll meseleler hakkında llzım gelen 
edilmeıi teklifinde bulunma11 tedbirler ittihaz edebilmesi için 
Oıerine M. Mac Donald Ce-
miyeti akvamın hali hazırda hUkumete münaıip bir mtıd-
bu mesele ile meşgul olmakta detle fevkallde aalAhiyeller 
bulundutu ve muhtelif tabki- tefviz edecektir. 
k•t enclimenlerinin meaaı'1 Mahdut azadan mllrekkıp 
ocllceleri neşredilmeden evvel bir parlamento encümeni bu 

b.Jçbir tedbir ittihazının muvaffak salAhiyetlerin iıtimaline iştirak 
oJamıyacağı cevabını vermiştir. edecek. ----.... --..... -............ _._ . ..-...... 
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26 temmuz tarihlerinde ve 
Maliye nazırı M. Mellon'un da 

bu tarihten evvel buraya mu
vasalatina intizar olunmaktadır. 

Sayfa 5 

!I Kadın Ve Kalp 1 
• 
işleri 

' Evlenmek .istemi yen 
Erkek Sevilir M·? 1. 

Kimler Sevebilir? 

N. K. rumuzile bir genç kız 
yazıyor: 

11 Alı mekteplerden birinde 
okuyorum. Tahsilimiz muhtelit 
olduğu için birçok erkek arka
daşlarım vardır. Fakat bunlar· 
la tam manasile bir arkadaş 
gibi glSrllşUyor, hiç birine kar
fi uf ak bir kalbi alaka~mu-

yorum. Münasebetlerini arka
daşlığm fevkine çıkaran Kız 
arkadaşlarımın hareketlerini be-

ğenmiyorum. Fırsat düştükçe 

onları tenkit ve ikaz ediyo
rum. 

- Siıi izdivaca götürmiye· 
cek yollarda kalplerinizi yıp
ratmayınız, diyorum. Onlar 
bana gülüyor, ve: 

- Abdallık ediyorsun, di
yorlar. 

İkide bir tekerrUr eden bu 
münakaşalar nihayet beni de 
fÜpheye dUtUrdU. Şüphesiz ki 
iki taraftan biri abdallık diyor. 
Fakat hangimiz? Bunu hallede
miyorum. Hep birlikte hanım· 
teyıemizin fikrini sormıya 

karar verdin. Siz ne dersiniz 
Hanım teyze.,, 

Kızım, Türk kızı ötedenberi 
izdivac gayelerinin en bUyUğtı 
addeder. Ona göre izdivaç 
yolunu göstermiyen erkek hem 
ahliksız, hem manasızdır. O, 
evlenmek için ıever. Onun 
içindir ki, gençler, kızlan hep 
izdivaç Tadile yola getirir ve 
aldatırlar. 

Halbuki hayat değişiyor 
kızım. Evlenmek bir şey, fakat 
sevmek ve sevilmek ondan 
daha iyi bir ,eydir. Sevmek 
ve sevilmeyi tecrübe etmit bir 
kızin yalnız evlenmeyi dü
tllnmesi tabiidir. 

Fakat evlenmiye varıncıya 
kadar bir genç kızan aşkını da 
tabii ve meşru görmek lazım

dır. Yalnız bu tehlikeli yol, 
her genç kızın muvaffakiyetle 
geçemiyeceği kadar dikenlidir. 
Bu dikenli ve uçurumlu yoldan 
aalimen çıkabilmek için kuv-
vetli bir cinsi terbiyeye 
ihtiyaç vardır. Kendisinde 
bu emniyeti göremiyen kız
ların bu tehlikeli yolu tecrübe 
etmemelerini tavsiye ederim. 

• Beyler be) imle O-.man Sezai 
Beye: 

Güzellik müesseselerinden bi
rine müracaat ederseniz, sor
duğunuz suallerin cevaplarını 

alabilirsiniz. 
Hanımteyze 

BLUZ 
Müsabakamız 

B l u z Müsabakamıza 

Bugün Başlıyoruz, Ku .. 
punlan Toplayınız 

B 1 o z M u sa b aka mız 
Bugün Başlıyor 

Bu müsabakamız, şapka 

milsabakamızın verdiği 

neticeden cesaret alarak 
tertip edilmiştir: 

Bugünden itibaren her 
gün bir bliiz resmi neş• 
red ilecektir. 

Kari/erimiz bu sütunun 
altındaki resimleri top

lıyacaklar ve müsaba
kanın sonunda bize gön· 
deıerek en ziyade b•
iendikleri üç bluza reg 
vereceklerdir. En ziya· 
de reg alan üç blüz 
ayrılacak ve bu bluzla
ra reg veren karile· 
rimiz arasında kur'a 
çekilerek üç kişiye bi
rer bluz hediye edile
cektir. 

Bluz bu sene pek 
modad1r. Bedava, 
bir bluz elde etmek 
istiyorsanız bu re
simleri kesip sakla
yınız. 

Resimler 15 tane 
olacak ve her gün 
bir tane neşredile .. 
cektir. 
Kesilen resimleri idare
banemize birer birer gön
dermiye lüzum yoktur. 
Muntazaman kestikten 
aonra saklayınız ve iste
diğimiz zaman hepisini 
vazıh adresiniz ile birlikte 
gönderirsiniz. 

~~========================--==========--======~-================================================ 
Tefrikamız: No 8 

KIRMIZI FENERLİ EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

(Franıı:ıca aı1ınııı '°°•000 ıncl tab'ından tercllmc edllmlttlr.] 

1
• Ona teşekkür makamında J onunla yaşıyacağım. Ondan 

~~tıin falına baktım. Bodur ve evvel bir dostum daha vardı, 
\)· ·~ parmaklar. Kalp çi:ıgiıl fakat onu terkettim. Beni çok 
tiıt~nap, zengin, hisli. Bat dövüyordu. 
~i•ıi kısa ve ehemmiyetsiz. Salonlarda oldu~u gibi 
~ Jüli benim söylememe mey- umumhanelerde . de .el falına 
~tı bırakmıyor, klndiai anla- h.kmak ayni 9ıddetlı allkayı 

or: uyandırıyor. Etrafımda kızlar 
~ ....... Evet, bir dostum var. halka oluyorlar. Şampanyaya 

11
" çok seviyorum. Hep • doymıyan • kadın mU.teıaa, 

kadın erkek hepıi etrafımda. O 
yine bir milşterile beraber. 

Ellerinde, dillerinde aualler 
uçuşuyor: 

Evlenecek miyim? 
Çocuğum olacak mı? 
Zengin olacak mıyım? 
Bu işten yakında çekile-

cek miyim? 

- Dostum beni daima 
H'YCCe kmi? 

l, ve aıkl Bntnn inıanlann 
iki bUyOk ve iki yegine düşün· 

' ceaf. Sualler, heyhat, daima, 
her yerde bunlardan ibaret. 

Ya bdivaı? Ahi izdivaç! 

Bu sırada şampanyaya ·doy· 
mıyan - kadın geldi. Sararmıı, 
öfkeli, terli, köpUrmilf, soluk 
aoluğa. 

- Yine ıampanya mı? dedim. 
- Hayır. Bir lngilizle bera-

berim. Müthit bir İngiliz. Bir 
havana sigarası yaldı, llıtüme .• 

Mamanın muavineıi baiırdı: 
- LUsi, hişt, ağzını Bozmal 
- Cıgarasının dumanına 

uyarak ... 
- Sus, öilinl tut, ıuı! 

. - Ağzından son duman 
çıkarken, beni okşamadan, gtı· 
zel bir kelime ılSylemeden ... 

Ağzında bir Havana cığara• 
ılle kadının UıtOnde homurda-

nan canavar erkek gözümün 
önüne geldi, tiksindim 

(Arkası var ) 

BEŞİNCİ 
PATRON KUPONU 

No.2 
Ga:ıeteml:ıde gelecek pertcmbe 

rUnU çıkacak Patronu bedava al
mak lıtlyoraanı:ı, bu kuponu keelp 
uklayınız v• pertembeye kadar 
çıkacak kupo;'\ları toplayınız. Pat
ronlarımızdan pek memnun ola
cak11nı:ı. 

Patronlar ncfredildiklert J'lin· 
den itibaren lıtanbul karilerlmlz 
bir hafta, taşra karllerlmfz on 
ı&n içinde kuponlarını rönder
meltdlrlar. Bu mUddet l'•çtfkteq 
ıonra kuponlar kabul edilmez. 

-
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Efendi Bir Müslüman Bir Papaz 
Müslümanlığın Aleyhinde Vaaz 

YAZAN: M. KAZIM 
-10-

y aram aaat kadu ilerlemiı· 
tik ki karşımıza ellerinde au 
dolu tulum ile birkaç kiti 
çıktı. 

Meğer bizim kafileden bazı 
arkadaşlar canlarını dişlerine 
alarak cebri ytirüyüşle bizden 
evvel (Anireg) e varmıılar W 

bizi dilJftnerek imi:laclimıza 
au l(Ötürmiifler. Bittabi bu 
ikramı memnuniyetle kartı· 
ladık. 

Nihayet şehrin kalesi ile 
kenansarayın kapaaı göründü. 
Derin bir: 

- Oh, çektik. Caha Farisi 
denilen Acem ç&lü ıeride 
kalmıştı. 

Bir Din MUnakaşa11 
Kervansarayın kapısından 

içeri ıirerken sokak kapasmm 
önünde kaqıma kim çıksa 
beğenirsiniz? Siyah elbisesinin 
içinde iri cüssesi ile mll
heykel bir papaz, burada kar
ıdaştıiım ilk adam olmaz mı? 

Kendi kendime bu suali 
ıordum. Fakat çok yorgun
dum, merakımı derhal ha11e
demedim: 

- Muhakkak bu zatı arka
daşlar da görmftşler, merak 
etmişler, aorarak anlamışlardır, 
onlardan öğrenirim, diyorum. 

Fakat sorup öğrenmiye lü
zum kalmadı, kervansarayda 
bir köşeye çöker çökmez açık 
kalan kapıdan yine papas Ef. 
gözüme ilişti. Sesini de işidi
yordum. Başına bir sürU halkı 
toplamış, vaız veriyordu. Din
ledim. Takriben föyle ıaylü
yordu: 

- Allah Kuranı Kerim' de 
d3rt kadından fazla almayı 
menetmi~ir. Buna rağmen 

Muhammet on üç kadın al
mıştır. Bu hareketi Kuranın 
emrine muhalif değil midir? 

Papas Efendinin karşısnıda 
cahil bir halk tabakası vardı. 
Deniliyor Ye arasıra baıı iie 
tasdik işareti yapıyordu. 

Doğruıu ben din hocası 
değildim, amma papas Efen
dİDİD bu mugalatayı yaptıktan 
•onra hristiyanlığa nakli kelam 
etmesini merakla bc:kliyordum. 

- Bakalım, hristiyanların 
bir türlü aklıma yerleştireme-
diğim teslis hiklyesini bu cahil 

Asganın luı11imlerlnden Kırıu lca/ilitsl 
halka nasıl anlatacak. diyor- miift&. Binaenaleyh mlltebay
dum. Fakat papu Efendi bu yir, biraz da sıkıntılı bir vazi· 
noktaya yanqmıyarak sadece yctte dinliyordu. Bereketullab 

M.. ı·· ı v l hi d b Ef. tavzihini bitirdikten sonra us uman ıgm a ey n e u-
lunmakla iktifa edince mcse- taarruza sreçti: 

- Muhterem ar:<adq, dedi, 
leyi Bereketullah Efendiye an- şimdi sen bana cavap ver: 
lattım. J Hristiyanların dört tane lncili 

Bereketullah Efendi bira-ı vardır. Dördüne de (Hak) 
ileride portatif bir karyolada derler. Fakat bu d6rt kitabın 
istirahat ediyordu. HikAyeyi dördü de birbirine uymaz.. 
işidince : Bunun sebebi nedir? 

- Bu herifler galiba bizi l Papas Ef. vereceği cevabı 
cehennemde de rahat bırak- der.hal tayin edemedi. Keke-
mıyacaklar, dedi ve biraz doğ- ledı. Sonra anlaşılmaz bir 
rularak manzaryı hayretle aeyıe cümte mmldandı. Daha sonra 
koyuldu. da eşeğine atlayarak kızgm 

Berekehıllab Ef. Farisiyi güneşin altm~a yola çıktı. 
edebiyatına vanncıya kadar Muhaveremn son kısmına 
t h ·ı t · t' 9· l b Almanlar da şahit olmuşlardı. a sı e mış ı. ınaena ey • . . 
söylenen şeyi benden daha Papaa Ef. ?'n mah.çuhıyetınden 
· i l d Ş" l b' ·k' kızarmış bır yUı ıle yola ko
ıdy k.akn ıykorl ku. k boy ettı ıSr ı ı yolduğunu görünce hristiyai\Jık 

8 1 aEf u a ala ar · d onra damarJarı kabardı. Hemen 
papas • mug ataya o erece k k b' 

· · • t" '-~ b d · k arkasmdan oşara ır saat 
gırıvermış ı au sa re emıyere b' d 'k t k . ve ıra:ı a para ı ram e me 
yermden k~l~h, dıprı ç~ktı. suretile adamın gönlUntl al-

papas Efendının yanma gıde- makta kusur etmediler. 

re.~ müba~asa~ı ~ialemesine Casus Olamaz Miydi ? 
musaade ıstedı, b&r müddet 
dinledi. F akut Benim h~tırıma der-

hal bir şOphe gcldı: Bu papaa 
Papaslan Soruyoruz Ef. Aayarun orta yerinde, 

Papas Ef. hali peygambe- Müılümau balkının arasında 
i'İmizin on Uç kadın aldığı işi ne idi, buraya, bu kızgın 
hikAycsinden bahsediyordu. gilncşio altına mUnhaaaren 
Bereketullah Ef. söz iıtiyerek hrlstlyanlık propagandası için 
muhavereye karıtb: mi ıelmitti ? Kendi kendime: 

- Yalan değil, dedi, fakat - Salun caauı (J}rnaaın, 
yanhş... Fillhakika Peygambe- dedim. 
't"imiz l3 kadın almıfb. Fakat Bu, mUmkUndU, fakat fllp· 
Kuram Kerimin alınabilecek ·-eml izıale için yapılacak bir 
azami kadın adedini pek srOç lı~teket yoktu 

Papas hiklyesi bittikten 
fBrtJar dahilinde nihayet dör- aonra dinlendik, geceyi de ga.. 
de indiren ayetin nazil olduğu zel bir uyku ile geçjrdik. 
zaman bu kadınlardan ancak 
beşi berhayat bulunuyorlardı. Kasabayı gezmek ancak 

ertesi güne nasip oldu. Göril
Peygamberimiz bu ayet naıil lebilecek fazla birşey yoktu. 
olduktan ıonra kadınlardan Fakat yiyeceğe ve içeceğe 
beıinciıini ıtlak ederek emre müteallik herıeyi bulma kabil
ilk evvel riayet etmiı oldu. dl, bu da mUhim bir ıeydi. 

Papaz Ef. bu hakikati bil- fazla olarak geçirdiğimiz fell
miyor değildi. Fakat cahil ketten iyi bir derı aldığımız 
halkın önünde bilmez görtin· için burada birkaç tane daha 

INGILIZLERfN YAKIN ŞARKTA 
ze itimat etmiyorduk. Haffa
larca bu menhus herifin pis
liklerin• tahammül ettim. Fa
kat nihayet tahammGl edemi· 
yecek derecede tebllkell olU1a
ca, bir ına kapıdıtan ettim 
ve böylece benim için olan 
kini adeta bir cinnet derece· 
sine varan bir dUfman kazaa. 
dım. V Atinadan gitmezden 
evvel, W eir'la adamlarının da 
kısmı azamı def edilmedikçe, 
tevdi edilen vazifeyi kabul 
etmemekte ıırır etmediğim• 
bin defa piımanım. 

CASUS TEŞKiL! Ti 
- Yazan: Maken.zie 

- Ona ınpbem yok. Fakat 
ıahsen çok fena ta biatli bir 
adamdır ve kanaatime sröre de 
kolayca pek tehlikeli bir adam 
olabilir, dedim. 

- Buna rağmen onu defe
demeyiz azizim. Siz onu idare 
ediveriniz. Lizım olan biraı 
diplomasiden ibaret. Tucket 
iyi bir çocuktur amma arasıra 
W eirın can damarına buıyor 
ıaliba. 

Nıt 61 

Bunun ilıerine bence yapa
cak hirtey kalmıyordu. Bir ak
rebe inkillp edebilecek bir 
adamı arıum ve kanaatim hl· 
llfında iıtlbdam etmek ve 
her dakika o akrebin ıokma
sından kendimi vikaye etmek 
mecburiyetinde idim. Welrlı 
mlinasabetimia zahiren doıtane 

idi ; fakat fçimiıden, her ild
mls de mltekabilen ltlrbfrl. 
miıdo botlanmı7or, btrblrlml· 

T eırinievvelde maiyetindeki 
adamlardan ildıinl Clarece Ye 

Cavour'un emirlerine verece· 
timi 86yledlğim vakit W elr 
~ hotlanmadı. Clarence 'e, kı· 
hli n kıyafeti dlllJOa, ı,ı 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tahiatinizi Söyligelim ... 

Şehrinde 
Veriyordu 

Re9Dlhald blııe l'!Saderlraenl:a ılı.e 
tıblat!nl:al ı3ytlyeb111rl:a. Fakat bunun 
için gönderllecek ruimler iyi ve tab11 
po:ı:da çıkmı7 olmaıı llizımdır. Taki ,.· 
mlitehu.ıaamı:a miitaleaaında hıtııya 
dilfmeabı. 

Ali Rıza heg: Hassas v• 
hayalperesttir• 
Maddi ve yo
rucu mesaiden 
ziyade bisaiııe 

uygun gelen 
teylerle mer 
gul ol naktaD ıu tulumbası tedarik ettik Ye 

aktam ilzeri yola çıktık. .. 
10 temma• 

Bazan yollanmızı kaybede· 
rek, cebimizde taşıdığımız 
elektrik fenerleri sayesinde 
tekrar bularak bUtUn gece 
yllrtıdtık. 

.. 
TabiatJeriai anlamak ll:atte bf:ae 

reslm paderen karllerlmb hakkında 
mliteltauıauaızan mUt JeaaıDJ apfıkl 

aatul.vda okuyabllfr•lı.b:: 

* Sııat hanım : Alıngan ve 
· çlidir. Kendi
sine ebemmi
yet 1 verilmesini 
ister, la\cayıt 

Drareg ile 6nümlizde bolu- ~ 
nan ilk menzilin arası ancak \~d..-.P 

kalınmasına ta
hammül ede
mez. Kızdığı 

zaman hırçınlık 
göaterir ve çad6rt fersah imiş. 

Fakat biz (Dehnei Lariymı) 
adını taşıyan ve yıkık bir ahır ... buk nedamete 

avdet eder. ile harap bir havuzdu ibaret . . 
olan hu menzile sabahleyin Sevdılden hakkında samimi 
saat alb buçukta, gtln ağanr-1 hareket eder. . 
kcn vardık. Etrafta zirub biç ir 
kimse yoktu. kızgın giinefiıı Safiye hanım: '-ler şey" 
albnda yürüyemiyeceğimiz için aldırış etmek 
gfindllzil bnrada geçirecektik. İstemez, musa
Kervancıya bakarsanız bu nok- m aha k 4 r ve 
tanın prkında on kişinin isti- geçimlidir. Ka
rabat etmesine müsait yazlık oaati ı e • e r . 
bir mağara Yardır, fakat yor- Her yere ıo
gunluktan dolayı oraya kadar kulmaz, kendi
gıtmeyi hiç kimse gözüne ala- ni gösterici ha
mıyordu. Binaenaleyh battani- re k etlerde 

0 1
~il~l~~('4 

yeterden küçük birer gölgelik 
vücuda getirerek içine girdik mUct en İP ti r. 
ve tam akşama kadar yattık. müşkülata ta-· 

(Mabadı yarına) hammOI göstermek ister. 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz 
Dünyayı Kimler idare Ediyor. 

MOLOTOF 
Rusya Sovyet Ştıralan 

Reisidir. Rikof bu mevkiden 

çekildikten ıoara oraya a .. ] 
tirilmiıtir. Tabiaten ıert, ıl

yueten Stalin taraftandır. 

Bet senelik iktııadıl pllnın 
muvaffakiyetle oeticelenmul 

için Molotofun yardımına ih
tiyaç bluedilmiştir. Şimdiye 
kadar siyul hayatta mllhl• 
rolll olmayan bir adamdır. 
Fakat şimdi Rüıyanın en 
aallbiyettar ve nftfuzlu 
adamlarından biri olmuttur. 

Müsabakaıİıız 40 Gün 
Devam Edecektir 

tahsil görmüt ve oldukça iyi 
bir aileye mensup Pappu 
isminde birini Yerdim. Hata· 
rımda kaldığına röre V ye 
alt bir it için TOrklyeye ılz· 
lice girmlye 1r6nOlltı olarak 
talip olmuf, fakat her ne H• 

hepten ise bir türlU TUrkiyeye 
dahil olamımıfh. Clarence 
buna derhal P lımfnf taktı 
Kuklaaile iftihar eden bir ço
cuk aibl koltukları kabaran 
Clarence oa11 methede ede 
bitiremiyordu. Cavoura kır· 

mısı ıaçh Te Hrlıo••rii 
isminde bir razeteciyl taheiı 
ettim. Bu adam Çanakkalede 
mukabil caauıluk iılerinde ça
lıımıt ve 1916 aeneılnde Ttır
kiyeye iki Üf defa girip çtk .. 
mı,tt. Bu iki adamı aldıp 

halde W erın maiyetinde altı 
memurla bir tercUrnan kalmış
tı. Bu tercüman bir aralık fz
aıirde liman riyasetinin maiye· 
tinde doktorluk etmit ve hem
tireleriaia vc>iu Jibi Yunanİ• 
tane iltica etmiye mecbur 
kalmıfh. Gayet iyi Fransızca, 
v• İtalyanca bildiif halde bir 
tek kelime lnsriliıce bilmiyor· 
du. lımi Çiçopoloe olan bu 
adam ıon derecr- sevimli Ye 
arıu edinebilecek en aadık; 
·we en aamim1 bir doatu. Ay· 
llİ &amsnda da muktedir bir 
doktordu. &nim de o ııra
larda daimi ıurette yaaimda 
bir doktorun bulunmaııaa n •• 
tlyacım olduiundan muyafılc 
bir daire bulur bulmaı 
Weir'ın yanından çekip almıya 

hazzeder, se
yahati ve ma
:erayı sever. 

Şöhret ve ik
bale l.lkaya değildir. Kadın 
menularif e fazla alakadar olur. 

« 
Mustr r, /emdi: Amen 

~ 

işlerde fazla 
muvaffak o)ur. 
Parayı sarfet· 
mez, biriktir
miye mütema
yildir. Yiyecek 
giyecek husu
sunda kendisi· 
ni ihmal eder. 
Men fa atle ri ne 

ristir. 

Numan B. : . ..ı:ıyalperesttir. 
1-liı. ve heyecd 
m " . z u larınıll 
c a z i b e lerin• 
karşı zifı va~ 

dır. Şaklığı ye 
güzel eşyayı 
sever. Çabuk 
kırılır. KadıD 
ve sevgi me-
sailinc?e mace· 
raya mütema· 
ıildir. 

SAHiBiNiN SESEl 
En son çıkan 

ÜRKÇE PLAKLA 
Münir Nurettin Beyin 

FE 52 No 
Hicaz tarkı. HASRET 
Hicaz şarkı. Niçin A Sevdij'İlll 

NERKIS N. 1. HANIMIN 
FQ 9 No 

Bayatı Araban farkı. Gül Açıl· 
Karcığar şarkı. Bıktırdı Beni• 

NEBiLE HANIMIN 
AX 1287 No 

Karcıtar farkı. B:ına Ne Oldu. 
Karcıtu farkı. Yıkma Sakın. 

NEZiHE HANIM 
AX 1290 No 

Rumeli Ulrküaü. Teşrif Eyle. 
Pembe kıx. Bağa Girdim 

Üzüm Yok. 

HAYRI BEYiN 
AX 1293 No 

Monolo~. MAHALLEDE TAff"' 
RIRl NÜFUS 

Monclo.:. MARDIK A/;A 
MEYHANEDE 

ı--@ 
karar verdim. Hakikatte biJİ" 
te,kilitımız gibi teşkilltta ~ 
dık ve ıamimi kimseleri k~ 

1 
yanında alıkoyup, dijel'letl:it 
hariçte it Yermek do~..,.ı
şey değildir. Nekadar .evı ati! 
nekadar mUıtekreb olurl YJr 
olsunlar> hasut, aeciye9İ ':,1ı1 
ikiyüzlü, entrikacı v• osıd• 
olanlan dalma g6ı ısn ıut· 
tutmak daha ihtiyatlı ~ 
Çnnktl bunlar, gözdea if' 
olunca ıeciyelerinin ic:ı:. 
!emekte daha cuur ol _.-

W eier'in diter altı ~,.. 
rundan ancak ikisİDİD f 1,... 
nnı babrlıyalbiliyoru8L J)oJIU tt1f 

k. e 
dan biri uçlan ma ıne p ~~ 
edllmiı, ıapaarı yOzlU ~of1" 
nomon lamlıu:le kı .. 
eımer bir adamdı. •-' 

(Ark••• 
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Yeni Usul 
Kabul 
Edilirse ... 

~-----------·--------------------~ 
f. LAN LA R BIKATB 

Bu Sütunda Hergün 
Ballar seldL Şehirlerden klSylere, N,tly.ler• çıkılacaktır. Kiraya verilecek 

......, •tr..ıs, 9Clalarınıs varH v•yahut klralabacak eT, clalre ve oda lıtıyoraanız: 

Aramak Ye ıormakla vakit ıeçlrmeylnlııı. (25) kurufla ılae bu iti yapabiliriz. 

. (16) kelimelik bir llln klfldlr. Her kelime fulaaı lçba bir kurut llbe ediniıı:. Nakili : Safige Peyman 

KALEM 
Odanın seuizllil içinde ğıtçılar da açılırdı, gidip bir 

~enbire haykırdı: kalem alabilirdi. 
- Eveti Eveti Eveti Çabucak indi ve hızla ıo-
V e yataktan atladı. Bntnn kap çıkh. Üstüne bir parde.& 

hte labr•p çekmişti. Artık almayı unutmuftu. Sabahın 
t.yanamıyacaktı. Dolabından serinliği ona dokundu. 
~cuanı alda. Yilbek ... ıe: . . 

- E 1- f k t. Caddede koşuyordu. Hıçbır 
Ye~ a a •• ' k · · k d ğild' Kil ftk C&mleslai zihninde bitirdi : 1 ırtasıyecı açı ~ L • ç 

'·'--·t --L-&.!-: u11ı.n.. l dftkklnlarda kendı kalcmmden 
~ ~onun ,--e ktu B0 k h · di 

~ell..a H --- yo • ır a veye gır , 
~ ,.m, ayaUUlll •onu- b ki d' 

"" L d _ı_d b e e ı. ~ aa ar ona ..-n; an aza ı 

ltrnıeliyim. " Nihayet latediği kalemi ala-
Seviyordu, aldatılmıfh. Hep- rak oduma d&ldll. EnelA 

: bu kadar. Fakat ne •evgil boı kljıtlara bir ıeyler kara
._ Uwıet ona dayanılmaz bir hyarak tecrübeler yapb ve 
~. aibi rellyordu. Bu aefil kalemi ahtbrdı. Sonra yazmıya 
~ •nrabna bGtlln nefreti- bqladı: "Sen ki, bir melek 
~-~l\ttın kinini, daha dojrum oldutunu unnediyordum, me
"'lttln qkmı haykıracak, aoa- ter bir fahiıe lmlpfn 1 n ey, 
~ da bu deni cltbıyaclaa çeki- ıonra? 
"P afdecekti. Yazacak hiç bfrtey bulamı-

y uıhaneainin o.ttlnde kljı- yordu. Dtltndil. Unutanqtu. 
~· kalemini aradı, fakat o Eıld kederi de yoktu. Cadde
~ buhran içinde idi ki eli de bqlıyan hayat ona yqama 
.,.t tlatlhıde olduğu llalde hına Yeriyordu. Y orpn kolu
~' 23remiyordu. Bu brrqa- nu matb Ye kalem elinde: 
: içinde kalem yere dlftl .. Bir kadm için?.. Hayır l .. 

acu uplandı. diye mınldandı " yapmaya 
,_ Dikkat etmeden kaJenal yer- devam etti. 

Bir Doktor, 
Cadırda Kabul 

Ev Alıyoruz 
Doktorlardan kazaJJÇ verll'o.·-· -.. s A T 1L 11\. .... K.uampqada Wl,ak Satılık baneai olulara -

amı kartJ•ınd~ı Neva aoutınd• kit• Pek oerefsiz 1erlerde olmamak 
beyanname ve deft usulile ~ıadakl 36 n~rab •v lld oda •e --~l ırnn • d 2000 lira 

iki kuyuıu .. 200 .... ın bdçul olup .... ~e, l41UV ıra an . 
alınmaktadır. Halbuk .al.kadar Be1othı'!a pek 1•kı~--~Slrkeclde Ha- ya dadar dört, beş odalı satılık 
makam bu usulün haZI garip- :ft1fi:ı t:ı~~ru":!':&.~eaa~:"~uaaraı; 1 hane, dükklnı olanların Gala
lildere ıebep olduğunu ilelli - - tada Mehmet Ali Paşa hanında 
stlrerek vergiye maktu bir şe- Kadıköytınde aablık mttce\d- 41 numaraya müracaatları. -7 
kil vermeyi muvafık buldu. det kirgir hane - KadıklSyil· 

niin en eğlenceli yeri olan Y o- Sln.ıahk emlAki olanlara 
Doktorlar bu şeklin kendileri- ğurtçu Parkı yanında Çamlıca, Galata, Beyoğlu, Şişli, Maç 
ni çok zarara sokacağını iddia Fenerbahçe, Kalamıo Koyuna Oıma?beyo1~ satılık apar 
ediyorlar. Kabulü istenilen ye- nezareti fevkaladesi olan üç banesı, Gala~ Beyoğlu, _ _.. 

· ki ·· h d kt · · ' · önü, Sultanhamap~nda 
Dl fe e gore er O OruD daırelı aparlımarı tarzında ID§a d .. kk• s'~Jt m-.r:ılll<llJCI~. 
muayene kirasının yüzde ellial, l t h dar h ve u anı, ...,u 8 

0blukntan ga1f r al v~ r8!:etadaaa· Beyazıda, Beyazıttan Fatı 
oturduğu evin kirasının yüzde ı ır, ~ ıp erın utaıa Aksa_raya kadar hanesi o 
yirmi befi verri olarak ahna- Mehmet Alı Pa§a hanında 41 nn Galatada Mehmet AH Pqf 
caktır. numaraya müracaatları. - 7 hanında 41 numaray mtira-

Bı_ bu hu---~- tetkikat ya- caatlari. - 1 
u llUJlua Bnynkderede utılık hane -

parken doktor Osman Şere- Piyasaya iki, iskeleye üç daki-
fettin B. bir muharrirlmize ka mesafede İspanya aefaretha· 
ıunları .aylemiıtir : nesi sokağında bülbüllerile 

" - Doktorlann kazancının meşhur Sefarethane hahçesı 
oturdukları bina ile ne alika- karşısında iki daireye münku· 

sem apartman tanımla İn~;ı 
ları var? Şu halde babaları- edilmi~ hamam, elektrik, ter· 
mııdan veya atalanmızdan kosu havi (9) odalı 26 numa-
kalan evleri sahp bir k6feciğe raJı hane satılıktır. Taliplerin 
birer çadır kuralım, orada ça- Galatada Mehmet Ali Pa~ ha
lıplım, ne hacet ; ellerimize nında 41 numaraya müracaat· 
birer işporta alarak ıeyyar ları. -7 
doktorluk yapalım." 

Fakir Kadmlara Yardım 

Sabhk çiflik, araziai olan
lara - Anadolu, Rumelinde 
11.tılık çiftliği olanlar ile Bo
ğaziçinin Rumeli cihetinde yüz 
dönümden apğı olmamak üze
re arazisi, Boğaziçi, Haliç, Mar
mara sahillertnde fabrika inşa· 
ıına müsait ana, veya arazisi 
olanların Calatada Mehmet ~li 
Pqa hanında 41 numaraya 
müracaatları. -7 

inşaat: 
AparbmaD hane lnp etmek 

lltiyenlere - Apartıman, hane 
~alda. Ne yazacağım dlftl- ---
~ordu. Oturdu. Kalemi hok- ı(asırgalar Ankara 19 (H.M.) - Ka-
L Y~ batırdı: "Sen ki ... ,,. Diye dın Yardım Cemiyeti Hnelik 

Kalam11ta aabhk, kiralık 
mnkemmel k&ık - iskeleye, 
lstasiyona bet dakika mesafede 
plajlar civarında, muntazam 
bahçe dahilinde nezareti fev
kaJideyi haiz (24) odalı, müş-

dökkln inşa etmek istiyenler 
ile Üsküdar • Kısıklı tramvay 
gilzerglhında ve diğer sayfiye 
mahallerinde (ViIJa) tarzında 
kötk inşa etmek istiyenlerin 
Galatada Mehmet Ali Paşa ha· 
mnda 41 numaraya müraca· 
atları. 

..... yacakb, f•kat kalem yu- kongresini aktedecekti. Ebe-

.._dı, ucu kınlllllfb. Hayatıma Almanyada Yeni F eli- riyet olmadığından toplana· 
"- mnhlm mektubunu yazacatı ketlere Seb.ep Oldu mada. Cemiyet ıimdiye kadar 
'-da kalemibile ona ihanet -- fakirlere binlerce çift çorap 
'diyordu. Bertin, 18 (A. A.)- Pletten· ı ırdilrmllftlir. 

Bir kalem bulmak için oda- ben aamındaki ldlçllk kuaba- ---
..._. altüst etti, bulamadı. YaD da bir tayfun olmuştur. Kasır- , irtihal 
--.....nın llstOnde bembeyaz ıa, birçok evlerin damlanm 
~an klğıda kudurarak ba- alıp ıötnrmüş ve birçok ağaç- · Merhum Hacı Aziz Ppnm 
.,Jardu. lan kaklerinden aöklp pkar-- mahdumu eabak Eliziz Valiai 

Hatırına geldi. Mutfakta mıfbr. 3 kişi ölmlif 40 kişi Ali Seydi Beyin biraderi, e .. 
L - • ak ' bak lıtanbul Valisi Raıit Be-~etçinin bir kalemi olac • yaralanmıştır. Hasar, bir mil-
L'"~mi buldu. Geldi, oturdu, yon mark tahmin olunmaktadır. 
~adı: "Sen ki, bir melek 
:duğunu zannediyordum, me-
'r ... ,, 

Fakat bu kalemle yazmak 
'- imkansız. Uçlan bir spor 
~abısı gibi dort köşe olan 
~ kalemlerle hiç yazamazdı. 
,..._ yumupk bir kalem 11-
'-dı. 

Gözleri köşede bekliyen 
~elvere dojTu fitti. Fakat, 
1' mektubu yazmadan kendl
'I aldüremezdi. Bu kadın, 
''uliyetinin hissesini bilmeliy
~ onun ölümtıne aebep oldu
"hu bilmeliydi. 
., 8ir uat çalcla. Yedi. Ey? 
'-'delerin arasından hafif bir 

"-claz p;yorda. Cadden· n 

~ artan gliriiltülerini 
~du. !3ir tramvay geçiyordu, 
~ kepekleri ıtırnl
:"fte açddı. Biru aonra ki-

J' efrilu1111u : No. o2 

Bir Davet 
Müddei umumilikten; 
İstanbul Müddeiumumi mua

vinliğne tayin kılman Saray 
Müddeiumumisi Übcyyit Beyin 
l.tanbula ıeldigi •nl•ııldığm
dan hemen memuriyetimize 
müracaat etmesi ilin olunur. 

Foto Süreyya 
Pazaı: Günü Çıkıyor 
20 lrunq mukabllinde hem 

32 aayfahk bir ulon mec
muau, hem de meccani bir 
dit macunu veya bedava bir 
raim çıkartmak arzu edeneniz 
Foto Süreyya mecmuauaı alı
nız fotoğraf deralerinden İ8ti
fade edeniniz. 

IOC 1111 KUCAIA 
SERVER BEDi 

yin kayınpcderi ve eski gaze
tecilerden Atıf Nurettin Beyin 

ped~ri esbak Siverek meb'uau 
Nurettin Bey vefat etmif ve 
cenazesi dün Samatyadaki ha
nesinden kaldınlarak Topka
pıdaki aileıi kabristanına def
nedilmiıtir. Cenabı Hak rah
met eyliye 

1 ngatro Ve Sinemalar 1 
A.LKAZAR - Haca Faul 
A' llll>All - c.-et budur 
A 1 R 1 - intikam Benimdir 

ARTlsTIK - Caz cenneti 
aTUVAL - Şehvet dl,an 
!LHAllRA - B!ltlln hayatı 
i.K l. ı 1 - Yu•n• Tlyatr.> Trupa 

FRANSll - Yunan Opı:r•ti 
GLOR YA - Son ninni 

MAJIK -Kasqa 
11!1.EK - Gel, evl....U• 

ıılll.LI - Knıl taç 
fEllAH - Kaoh aokaklar 

OPERA - Etlu1a rGsell 
ŞDC -Y.ı.u 

ıazino vardır. F ahiri orada 
bulacak.an. 

Nermin bir arabaya atladı. 
Ada halkının kendiaine clikkat
le bakhjıni görOyordu. Zaten 
bu bayata başladıjı rfinden
beri her yerde bu alikayı 

Sonra, ailldnerek Ulve etti: ( dar gittiler, aonra ıeriye uyandırdığını lıiuediyorcla.• Bir 
.._Gitmesine Kil Fakat çok clhdlller. anda, latanbuldald ev, Fcrbun

~ma; hemen ayni. Niçin Öğleden ıonra bir iki mt ele H., Malik B. g&zllntln 6ntl
~or muaun? Fahir fibi may- 11J11dular. Uyanınca Nadire ne ıeldi ve dllftlndll: •Ne 
' ittihalıların tlmidini ku- eline bir kitap aldı : Alemdeler acaba? n 

~lbeli, fakat iatediklerinl de - Haydi, ıen Fahire bir "Diyukaloı" denen yerde 
~-. aık yapmamalı, bunları ilrila. gel. F ahiri bulması ıtlç olmada. 
~ erkeklerden fula lsmeli 1 - Nereaiydi orası? Nerminl bahçenin kapıya en 
"~ bir ubah tuvaletile - Arabacıya "Diyukaloa,. 

1 
ı::: tarafında bekliyordu. 

pkblar ve WrMJ• b- de. leai sltlb'Br· Orada bir etle brpladaı 

temilltı saireyi havi köşk sa-
1Jı_\ık olduğu gibi toptan yahut 
d~Wt kısım olarak kiralıkbr. 
Taliplerin Galatada, Mehmet 
Ali Paşa hanında 41 numaraya 
rnüracaaaları. -7 

Kadak&ytlnde Miihürdarda 
ublık hane - Dört kattan 
ibaret on bir oda, mutfak, ku· 
yu, bahçe, elektrik, havagazi, 

1hdnyoyu havi nezareti fevkall
t~eıji haiz hane satılıktır. Talip
Wrin Galatada Mehmet Ali Pa· 
şa hanında 41 numaraya mü
racaat]arı. - 7 

Akse&rayda acele satılık ha
ne - Tramvaya üç dakika me
safede dört kat yedi oda, mut
fak, kuyu, bahçe, elektriği ha
vi hane satılıktır. Taliplerin 
Galatada Mehmet Ali Paşa ha
nında 41 numaraya müraca
atlan. -7 

Otel 

. 

' 

( ln§88t parası noksan olan
lara teshillt gösterilir.) -7 

Satılıklar 
Taşraya azimet dolayıslle 

devren satılık dllkkin - Piya· 
sanın en işlek me\kiinde üç 
voJ ağzında her İ§e elverişlidir. 
Yemiş, Taşçılar caddesi Kuru 
yemi~çiler köşesinde No. 78 bö
rekçi Hamdi Beye müracaat. 11 

UCUZ NUMUNE ÇiFTLi~! - Kan 
bca k&feıı:l•den Kavacak fheal tariklle
Karbahdere kartısındakl dltçloln baj1 
eW dlSallm araziyi klSfkO babçıv

odalan, ahın, haY\l&u dolabı H 580 
YeJYa ata~ laaYI aahal aabhkbr. 
Talipler c.taı.fluacla elit tabibi lleb
met Rlfat Be1e •llı'acaat edebUlrler.--t 

Sabhk marangoz fabrikuı-
Birinci sınıf tegviki sana) i 
rusatnameıile beraber mükem
mel hali faaliyette sahibi 
tafraya gidecetinden acele &a· 

Ankarada Meydan Palu_ blıktır. Tafiplerio fabrika 
rtimuzile idaremizi adrlllerini l\fodiıs, Vekaletler, devair ve 

bankalarn, ticaret müessesalcrine . bildirilmeleri. -3 
çok yakın Hakimiyeti Milliye SA TIUK EŞYA - Yeni bir 
nıe)<lanmda iş Gankası karşı· Alman piyanosu, bir yatak odası 
sında yeni inşa edilen " Mey· ve bir arabesek salon takımı 
dan Palas " oteli açılmıştır. almak istiyenlerin Beyoğlunda 
Su, elektrik, banyo, kalorüfer Kumbaracı yoku§unda Musevı 
gibi temiz servis ve istirahati mektebi 11rasında mobilyaci 
haizdir. Ankaraya gitmek iıti- Alekivyadia Lokreziye müra
yenlere tavsiye olunur. -11 caatlan -5 

- Beni çok beldetmecliniz, 1 - Benim l.viçrede bir tey-
teıekkilr ederim, dedi. zem Yar. Sanatoryomda yab-

Nerminin elini 6pt6 ve yor. Din alqam ondan bir 
oturmasına yardım etti. Bqım telgraf aldım. Atır buta. 
ona doğru eğerek ve dirıek- ' Meclisin •et' aini kaçırm•mak 
leriai masaya dayıyarak, cicici için dlln gece kim•eye bundan 
Ye tebeullmlc: bahsetmedim. Bir haftaya ka-

- Size bir teklifim nr, dar lmçnde buhmmıya mec-
dedi. bur mı. Siz biç A mıpaya fit-

Nermin Fahirin ylztlne bir tW"' mi? 
baktı ve ~6zlerini 6nllne eğdi. - Hayar. 
Bu teklifi 1ezmiye çallflyordu. - Gitmek later lllİIİDİz? 
izdivaç mı? Bunu pek &mit - T akil, fakat .•. 
etmedi. F ahirin bu kadar ace- - Mlaaade ediniz... Avru-
le etmuine ltızum Yar miydi? paya tek bqana fitmek hazin 

Fahir biru durdaktaa IOD- birpydir. Hele yollarda İDlamn 
ra anlattu cana pek 81kahr. Fakat eolE 

Mütenevvi 
FRANSIZCA·INGILlZCE : Gündila ve 

.. ce lwvv•tlnlzc ıBre 12 kur ve 12 uıul 

11 Ulledeaberf muvaffaklyetlle tanınan 
Dhaıa1elu Flruzafa camii yanındakl er• 

kek· kız llaan t_.laanulnde çok canla 
lfr-lralnla. llUd6r8: Ziya. FranS1zcadan 

ua•t latlfade etmek fatlyen~@lllı
karyolah bir 

~~ 

Jl5IJ HALKDIA - Allel• l\ıla .. 
halla •• neft• malume ile bademes-

...ı, tekerli halka, peW.,a w.a. Y•P
••lda11-. Tearllbe .._ a ..... h •lir 
terla olur. Bomeatl lataayonuada laet 
P... aokatı Ne. 1-S lluhlla Huan -
~~~~~~~--~~----

KOLAY SO'NNET - Amellyeal lçla 
•etlaur Hal•pll sa4e clokter Talip Be,. ............................. 
llrbcl Nemllucle llalll. Tel.ı.. ı 

l.tanbul t• - 22 

PARA KAZANINIZ: Eter lf8la 
IHnls •• yalau Wr sinde 1 
llradaa u kuuıyoraanız, bize 

• 
yuınaa, bls •in fada kuandıra• 
cajıs. Bllfl •• Hrmayeye lbu• 
yoktur. Hot •• kolay bir it için. 
po•ta ile bize f8ndereeetfnla 
elli bruıluk 4amp pula maka• 
ltlllncle d• bir liralık fayclah 
atlmune •• taf•Ulh meccanen ' 
inal edecetfa. llmfaatlnlır icabı 
olarak aeel• emen ••• ,. 
ededz. 

Adr.. G. S. V 446 Galata 
poata kutuau. -1 

Bllyllk asri yorrancı - Son 
modaya muvafık temiz ve sağ· 
lam model üzerine ehven fiat1a 
yorgan imal olunur. Nuruo~
maniye caddesi 74-76 numara
da Hasan Çavuı. • -12 

Ev kiralamak Vt"ya evinilj 
kiraya vermek iatiyor mu
•unuz? 

Gazetemin illn .eriniz, 
yorul-

aempatik bir JQldatla yola 
çıkmak llzuaclar. Bea tok apk 
.asın, açık lı...-., inam. 
Sizi daha ciüT" ~ ılrdtlm 
Ye... ~ cleiB a"? 
Sizi glrlr pmez nasıl bat
landam ....... Ve Açıkça tek
lif etmeyi chltllndllm. Hattı 
bu, aklıma poker oynarken 
ıeldi. Benimle ıeyahat eder 
miainiz? l.viçrede çok kalmı
yacağım. Oradan Franaaya 
geçeceğim, Pariate epey ka
lacajım, Mantı geçmek te is
tiyorum. Bana refakat etmeniz •• 

- Fakat... . 
(Arkan •ar) 



• 

Vantilatör Sayesinde 
SERİN HAVA 

SA 

Iktısat V eki 
Ankara tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 

kalem alAt ve edevat şartnamesi mucibince ilan tarihin
den itibaren 21 gün milddetle ve kap< 1ı zarf usulile 
münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartnameyi almak 
üzere şimdiden Ankara'da fktısat VekiiJeti Mübayaat 
Komisyonuna ve İstanbul'da Ziraat Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de ihale gilnli olan 
11-7-931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on beşte 
bedeli muhammen olan 6147 lira 40 kuruşun yüzde yedi 
buçuğu üzerinden teminat akçelerile hirJikte komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

O OK UMA ~e~:;ı 
Türkiye umum acentası 

'H i L M i N A i L i 
Sirkeci Nur Han No. 21 

Resmi Tasflıye 
Bbtaei lfta9 m...t~d • 
Tadly ~ ıan Jlllflli 

mq tice~ Ta:Jih uı IHraderirna 
Oalatada, T9Pf'widar cadd .. lade ldla 

I 5S mımarolu matuada mnRt yulık 
• ve 11q1ıı... bllc:tlmle elblaellk lnımatlar 

22 adran 1'31 paıart..ı •üAOnde• 

1tlbaren her rUa ıaat 15 ten 19 a ka· 
dar pazarlık ıuretlle aatılacajından 

talip olanlann meııkQr tarlhden itibaren 
her ıUn muayyen Hatlarda mUracaat· 
lan ilin olunur. 

Satıhk Gayet Güzel Köşk 
Ye91lköyde yeni klrglr fÜHI bir klStk 

utılıktır. Kaloriferli 12 odayı mil• 
kemmal banyoyu ırarajl 2000 artın bah· 
ç•)'i elektlrlk teaiutını Oat katında 
camaklnh kıt bahçesi tar:ıında kalori· 
forll bUyOk taracayı ve kuyusunda 
mUkcmıael motör ile tatlı suyu havidir. 
Her tarafına yeni muşamma döşenmi9· 
tir. Man:ıarası denl:ıe ve Keşlı dağların .. 
kartı fevkalAde ve flatl eh,·cndir. 
Yetllk6yde İrfanlye caddesinde 9 No.ya 
mliracaat. Telefon: Yeşilköy (5) 

CHt ve zührevi hastaludar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
atanbul emra:u zUbrevlye diı.panserı 

başhekimi 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısnda No. 71 

Erzak ve levazımı sa
münakasası • 

ıre 

Yüksek orman 
torluğundan: 

mekte.bi rek-

Orman ameliyat mektebinin 1 haziran 93 l tarihinden eyllU 
931 gayesine kadar erzak ve levazımı saıresi kapalı zarf 
usulile mUnakasaya kCJnulmu~tur. Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her giln ve milnakasaya iştirak için de yvmı 
ihale olan 1 temmuz 931 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te Fındıldıda kain Güzel San'ntler akademisinde yük
sek mektepler mub=ıyaat komisyonuna müracaatları. 
--------·---

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

lstanbul Ziraat Mektebi MüdürlUğUnden: 
Mektebimizin 1 Haziran 931 tarihinden Mayıs 932 gayesine 

kadar on iki aylık erzak ve saireai 1 Temmuz 931 tarihine 
müsadif çarşamba günU aaat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin teraiti mnna
kasayı anlamak için her gün ve iştirak için de yevmi mez
kfırda Fındıklı da kain Güzel San'atler Akademiıi binasında 
Yüksek mektepler mubayaat komisyonuna müracaatları. 

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

Yüksek Baytar Mektebi Rektorluğundan: 

Mektehimizin 1 Haziran 931 tarihinden Mayıı 932 gayesine 
kadar on iki aylık erzak ve levazımı sairesi kapal zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname1erini görmek 
üzere hergiln ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 
ı Temmuz 931 tarihine müsadlf Çarşamba gnnu saat 14 te 
Fındıklı'da kain güzel aan'atlar akademisinde YUkıek mektep• 
ler mubayaat komisyonuna müracaatları. 

lSTASYON LOKANTASf 
Sirkeci civarında 

En rahat ye en 

Temiz lok a n t a d ı r. 

Aynca 1 liraya 3 ye

mek 1 tath 1 içki 

kahve ve bahşişi da-

h il ol d u ğ u ha ld e 

TABİLDOT 
Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 

MUALLİMLE RINDEN 

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

Adres : Babıali caddesi 
YilAyet kartııı 1 S No. 

Muayenehue: Telefon latanbul 23JJ 
İkanaetılhı ı ,, ,, 223' 

D R. S E M l R A M 1 S 
EKREM. H 

Çocuk hutalıklan mUtehauı•ı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaı 

burun haatahklan miltehassısı 

Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon Beyotlu 2496. 

GÜZEL YAZ EÖLKNCESI 

MODA DENiZ 
HAMAMLARI 

AÇILDI 
J. 1 • Aynca Banyo 

auınıara. yeri vardır. 

Pf b •• Kadıköy vapurunun her 
O US: aeferinde emre amadedir. 

Haziran 21 

SiNiRLiLERE 
Sait Limon Çiçeği KolonY•~ 
~ d" D u. Yen yeıoane çare ır. epoı · 

pcıtane kartııında No. 16. 

VAPURLAR•] 

ferli çi esnaf mm nazan dikkatine KARADENiZ POSTASI 

Tnrldye Hililiahmer Cemiyetinin ihtiyacı olan ve numunesi V A T A N 
l.tanbulda Yeni Postane civarında Aksaraylılar hanının 3 
No. 1ı Karahisar Maden suyu ve oyun kağıtları sabt bürosunda 
bulunan terlikten 4 muhtelif No. üzerine 2,500 çift terlik 

vapuru 
23haxiraJ1 

pazarlık auretiJe sipariş olunacakbr. 
Talip olanların şartları öğrenmek, numuneyi görmek v~ 

münakasaya ittirak etmek Uzere 29 haziran 931 pazarteıı 
günil öğle vaktine kadar Büro Müdüriyetine müracaatları 
illn olu;ıur. 

istanbul Sıhhi MüesseselerMü
bayaa Komisytınu iya setinden: 

1931 mali senesı ıçm sıhht müesseselere lüzumu olan 
438360 kilo birinci nevi ekmek ile 5724 k ilo francelaya kapalı 
zarf usulile verilen fiatlıır baddı lfıyık göriilmediğinden 
23 - 6 - 931 salı günO ıaat 15 te pazarlık auretile · mübayaa 
edileceği ilAn olunur. 

Erzak 
Sai e 

Ve evazımı 
Münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektorhığundan: . 
Mektebimizin hazireın 931 bidayetinden mayıs 932 gayesıne 

kadar on iki aylık e. zak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameler~ni görmek 
üzere hergü.1 ve münakasaya iştirak için de yevmı ihale olan 
ı temmuz 931 tarihine müsadif çarşamba gUnll saat 1 ~ te 
Fındıklıda kain gilzel san'atler akademisinde >:Uksek mektepler 
mubayaat komisyonuna müracaatları. 

ITRiYATI 
Kibar smıfın ni,anei zarafetidir: 

HakikI kolonyalar, ıarif losyonlar. 
nadide ekıstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yeril mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Yalıköşkü Caddesi 
Miihürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

Büyük Tayyar 
o 

pıyangosu 

6 mcı keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 Lİ ADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE : 100,000 LİRALIK BİR 
rv'IOKAFAT VARDIR 

S ı 
günü tam ıa•~ 
17 de SirkeCI a 1 rıhtımından b•· 

reket edecektir. 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
Vapuru· p~ AZ" AR 

21 haziran rl M 
günü akşamı saat 17 de 
Sirkeci rıhbmından hareket 
edecektir. 

· ALEMDAR ZADE MEHME 
VAPUR İDAREHANESi 

Karadeniz lüks sürat postası 

B ··ı t VAPURU 
U en 22 Haziraıı 

Pazartesi 
günü akşam saa 18 de Sir
~eci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene, Ri
ze ve Mapavriye azimet ~e 

avdet edecektir. 
Ynk ve yolcu için Sirke-

cide Vezir iskelesi ıokak No· 
61 acentesine müracaat. Tel. 
21037 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliah_mer biıı 
No. t O Telefon Ist. 2622 

SON POST~ ----------,.,t"' 
Yevmi, ~İ)asl, Hnvaılh ve Halk ıı• 

idare ı latanb:İ,Nıırıac>ııaanl,. 
Şeref ıolui'ı JS • il 

Teltt?ııı Jıtanbul • 'H2H 
PKlı'\ kutu.-11: latanb·tl - '1 n os1.4 
Telrraf. lıtar.bul SO~ P 

ABONE FlATI 

1400 kt. 

7~ .. 

400 • 
ıso • 

EC~ 
1 Sena 27ı.l0 J.ı/• 
6 Ay 

s " 
1 .. 

Gelenevrak ııcrl vorJlıne•· 
o:ı•· hanlardan mesuliyet alı" 

Mes'ul Mlldür: 


