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liücumlara ulrıgan Sezai B. 

Yağma · 
Hasanın Böreği 
intihabat Münasebetile 
BJrkaç Defa Toplanan 
lzmir Teftiş Heyeti 
10 Bin Lira Almış 
İzmir, 21 ( Hususi ) - Son 

lntihabatta masraf olarak lzmir 
Belediyesi ( 7 ) bin lira, Dahi
liye Vekaleti de ( 3 ) bin lira 
tahsis etmişti. Bu para reklim, 
J>ropaganda, seyahat gibi muh
tenıel masraflara karşılık kon
muştu. Belediye Teftiş Heye
tinin murakabe hakkı huzuru 
da bu paranın içinde idi. Halk 
(;'arkası namzetleri rakipsiz kal
clıkları için paranın sarfı kabil 
olmadı. Fakat İzmir intihap 
'l'fetiı Heyetinin g6nlU de, 
~şinen sarfı kabul edilen bu 
( 10) bin liranın kasada kal
lbasma rıza göstermedi. iki 
ttiz onar lira huzur hakkı 
'1arak bu ( 1 O ) bin lirayı 
\lksim ettiler. 

Fakat baıı aza para almayı 
doğru bulmadı ve hisselerine 
dn,eo paralan iade ettiler. 

Bu zevat Leblebici zade 
lteşat, ezzacı Faik ve mühea-
~la F abrcddin Ali Beylerdir. 
~ zevata g6re teftiı heyeti 
~cak, altı defa toplanmıtbr. 
'"ier bu içtimalar için para 
'°erilmek icap etse yirmi be
hr lira taksim etmek ll11mdır. 

İzmir gazeteleri, bu para· 
~ İıeıabım belediye reisi 
~zai Beye sormaktadırlar. 

Yeni Fırka Mı? 
l\nkarada Yeni Bir 
tırka Teşkili Şayidir .. 

lzrnir, 21 (Huıusif - Anka
~an lzmire akseden bir pyi
~a. gı6re Halk Fırkasının na• 
f:' unsurlarından biri Hallı 
~kasandan ayrılarak Ankar .. 
~k ~cnr bir fırka tetkll ede-

lır. 
t .. _Yine bu ıayiaya g6re ba 
~kkUI etrafanda mOstaldl 
~b'uılar toplanacaklardır. 

ltı Mevcut malümata inanmak 
'il ıın gelirse yeni fırka beı, 
>~tin içinde faaliyete bqlı-

ktır. 

Ali FethJ B. Liderliği Kabul Etmezse.. Firarilerin Bir Mektubu Bulun 

Tanin Başmuharriri Hüseyin Cahit Kaçma Hazırlığı Ayla 
Beye Müracaat Edilecektir. ca Evvel Yapılmışh 

-· 
lzmir, 21 ( Huıuıt) - Dun 

geç Yakit Aydandan buraya 
gelen haberler, Aydan ve 
millhakatmda mefsuh Serbeı 
Cumhuriyet Fırkasının tekrar 
lhyaaı ıçm ciddi teıeb· 
biislere girişildiği ve haz1rhk-
lara başlanıldığı merkezinde
dir. Bu yeni teşebbUıll ya· 
panların, liderlik için ey
vell eski lider AH F etbl 
Beye müracaat edecekleri, o 
kabul etmediği takdirde eıkf 
(Tanin) gazetesi batmuharriri 
Hüseyin Cablt veya mllderrit 
lamail Hakkı Beylerden birine 
ricada bulunacakları da kayd
dolunmaktadır. 

Fakat vakti le kendini fesbo
den Serbes F arkanın yeni-
den tqekkUIUne giritenler 
kimlerdir, siyasi hüviyetleri 
kuvvetli midir ? Bu huıuıta 

burada biç kimsenin malfımab 
yoktur. 

Bununla beraber temin edil
diiine göre bu yolda bir te
şebbüs vard1r ve bu teıebbnı 
hakkında çok yakın bir istik
balde tatbikata da giriıilecek
tir. 

Ben bu haberi alır almaz 
burada bazı makamlara ma
racat ederek tahkikat yapbm. 
Tafıllita ayrıca bildireceğim. 

Adnan 

Dünya Güzeli 
Mis Belçika 

Met-1 Drı Cr..t.a. 1 
Gal...toa - Galvoatonda 

rapılaa rlzelllk mllaabakum
da Beldkab Matmazel (Da 
Oıate•u) dftnya birincW Din 
edtlmittir Matmazel (Du Cha
teat on yedi ya11Ddad11'. lkln
Glli Amerikan gtızell almıftır. 

ta Belçikanın birinclllti illa 
ediliredilmu kendlsile evT:anml-
ye d rha• beı talip 91kmıttır. 

Lider lllc için kt!ndilerin• atiracaat edilmek istenilen 
Ali Fethi ve CJaKJt Begl•r .. 

Sarayda Çacuklan 
Nasıl Düşürürlerdi? 

Bu F acıayı Abdülhamidin Kendi 
Ağzından Dinleyiniz 

Sarayda çocuk dllfllrmek 
dlettl. Çünka çocuk do
ğunca kadın mevkice ytık· 
aelir, hanedana kaflfll'cb. 
Buna mini olmak içba 
kadınların çocuklan dil· 
ıürttılDrdO. Birçok defalar 
da kadınlar kııkançlılı ya
rinden hlmile kadınlara 
su.ikut yaparlardı. 
AbdOlhamit bu vak'alar
claa bir tanesini tiyle an
labyor: 
.. Şehzade Selim Efea
diQin anneainl çok ..
verdim. Bu kadın hlmile 
iken bir rtln bir gezinti- Selim E/. 
den avdette dairemin kap111 &lende Doktor Haralambo 
Pa~ya rureldlm. 
- Hayır ola, lçerde buta ma var? diye sordum. 
PGr telif: 
- Hl. de bir ııkıt vald ollft8ft fakat kendileri iyidir 1 
cevabını verdi. 
Daha o ıGderinl bitirmeden ileri koftum. içeri ılrinoe 
bir de n• !.öreyim ? Her tıaraf kan içinde. Hemen 
yatata atıl ım : 
- Siyle ıultanım, ae oklun ? Sabahleyin birıeycltfn 
y~ktu, diye haykırdım. 
Kadın ytbtlme bakamıyordu. Atlayarak ihtiyar kalfaya 
d6nd0: 
- Sen anlat, dedi. 
Meğer 'adın, kızlardan birile kavı• etmif. Kıı kadınla 
kamana bir tekme vurmUf. Çoc:uju dllfOrtmllf. 
Hemen kıaa çağırtbm, lıtlcvap ettim. Kıı kababatial 
itiraf etti. Derhal kovdum. K11 çıkıp ıitti.,, 
Sonra ne oldu ? Kıs nereye gitti ? Kadın Efendiye 
neler yapıldı ? Saray auıl inzibat albna alındı. Btlttm 
bunlan pek yakında netr• baflıyacağımıı AbdOlhamldln 
son ıtınlerlne alt tefrikamızda 6Jrenecekıinl1. 

Jandarma, Adliyeye Haber Verdi~ 
Halde Tedbir Alınmamış, Deniyo 

Manisa lıaplsa11esl N gakalananlardan Muratla Nazm 
İzmir, 21 (Huauıi)- Manita ] Soma jandarma bölük k\ 

hapisaneıinden kaçanların en mandam Yüzbaşı Abdülkad 
a .. ılııı Balya Mehmet namın- Bey mektubu · ele ıeçirml 
daki hayduttur. ve bir müzekkere ile müddı 

Bu adam detfrmen basmak, umumiliğe vermittir. Vaziy 
hOkftmet kuvvetlerine karıı b6yle oldutu h~de bapiaaned 
gelmek fiillerinden mahkftm- daha sıkı tedbır _almak ~em 

• . dense lllzumlu gorülmemııtir 
dur. Melimet, bundan bırbuçuk Bu münasebetle bazı m 
ay enel Somanın Ovecll ka- murlar hakkında takibat yı 
~de oturan kansı ~ Ay ) a palmuı muhtemeldir. 
bır mektup 16nderm1f. Bu Şimdiye kadar yakalananı. 
me~pta ıunlan ıöylOyormuı. nn adedi ( 17) yl bulmuıtuı 

Yalanda, ne babasına o- Son dakikada jandarma k 
luna olaun buradan kurtula- mandanlığma yapılan bir iti 
cağım ve sonra kavuıacağ'ım. barda firarilerden sekizini 
Buradan kurtulduktan ıonra tes- Somada bulundukları bildiril< 
lim olmak aklımdan ıeçmlyor.,, ve tertibat alındı. Adnttn 

rm 

- Bir Kuruçeımelinln sevsıiffal. 
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Münakaşalar Papazlar Evvelki Gün Pendikte Yeni !orp~to . . 
V Lakırdıyı • • • iıf uhrıplerımızı 
H~k F~!~! ~::. g. Çevirdiler Bır Aıle F acıası oldu İstikbal 
auruf meHlelerl rBrü
tGIOrken yapılan tlddetll Şimdi de Bir Avukat Ta-
münakafa]ardan cuma f d K d ld ki 

lstasiyon Makasçısı Mustafa Çavuş Kıskançlık 
Yüzünden Karısı Fatma Hanımı Vurdu, 

Sonra Kendisi De İntihar Etti. 
nilahamı.zda bahaetttk. Bu ra ın an an ırı l a-
münakataların halk ara· rını iddia Ediyorlar 
amda hiaıl ettiti intibaı 
ap§ıya kaydediyoruz: 

Ahmet B. (Sultaıaahmet Flroı.af a 52) 

- Vekiller Heyetinin oto
mobilleri ve tahıisatları hak
kında verdikleri karar fırkada 
mevzuubahis olurken bir meb'
ua ayni fırkanın diğer bir 
meb'usu (Sen de baban da aç
lıktan buraya geldiniz) demesi 
fırkada muhalif fikirlerin, hat
ta temennilerin bile yaşaması 
lmkinı olmadığını gösterdi. 
Kendi içinden doğan bir te
menniyi böyle unf ve şi~detle 
boğan bir fırkanın bir muhalif 
fırka doğsa nasıl baraket ede
ceği düşünülecek bir şeydir. .. 

Tahir Bay Samatya Karakol ıokak 
48 

F ırkadaki münakaşalar ia· 
rip olduğu kadar da çirkindir. 
Yusuf Akçora Bey açmış, ba
bası da açmış, şimdi meb'us 
olmuş, kamı doymuş ağzını 

açması lizımgelirken nasılsa 

bir temennide bulunmuş. Vay 
sen misin söyliyen... Demitler. 
Ben bunu hiç doğru bulma
dım. .. 

Sallhattln Efendi Ayasofya 114 

- Benim nazarımda içtihat
lar ve fikirler muhteremdir. 
Söyliyene değil, söze bakma
lıdır. 

Fırkada bazı meb'uslar ar
kadaşlarına ukala, alim taslağı 
aç demişler. Yusuf Akçora 8. 
mubacır olabilir, aç olabilir. 
Eğer muhacir olm k ve aç ol
mak meb 'us olmıya ve bir 
fikir söylemiye · mlini ise fırka 
bunu ve bunun gibileri evvel
den meb'us seçtirmemeli idi. 
Meb'usluk verdikten sonra 
kendilerine bu şekilde hücum 
etmenin manası şudur: " Sen 
neden bizim gibi düşünmüyor 
ve duymuyorsun, senin karnını 
biz doyurduk, böyle mızıkçılık 
yaparsan bir daha meb'ua 
yapmayız ha ... ,, .. 

Veyael Ef. Sirkeci Meaerret otdl 

- iki fırka meb'usunun bi
ribirine çok ağır hücumları 
memlekette muhalif bir fırka
ya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 

Emlak sahtekarlığı yaptık
ları ıabit olan Senbenova pa
pazları aleyhindeki tazminat 
davasına yakında başlanacağım 
haber aldık. Papazlar evvelce 
istintak dairesinde ikrarda bu
lundukları halde şimdi bövle 
birşey yapmadıklarını, evlerin 
kendilerine ait olmadığını ıöy
lemekte, yalnız Emin Bey is
minde bir avukat tarafından 
iğfal ediJdikleri iddiasını ileri 
ıürmektedirler. 

Feci Bir Kaza 

• 
Evvelki sabah Pendikte kıskançlık yüzünden kanh bir 

cinayet olmuş, cinayeti işliyen bedbaht ta şakağına bir kurşun 

sıkarak intihar etmiştir. Vak'' a şudur: 
Pendik istasiyonu geçit bekçisi Sabri çavuş, bir mtlddet 

evvel oğlunun arzusu Ozerine karııı ile iki kmni Ktıtahyaya 

göndermiştir. 

Şüphe Edince 
Bir müddet sonra da mek

tup yazarak geri dönmelerini 
bildirmiştir. Fakat Fatma H. 
avdetini geciktirmiş, Sabri 
çavut ta bundan şüpheye düş
miiştur. Esasen bu şüphesi 

Bir Karaa 
Hatta bazı günler çocuklarını 

Küh;hyadaki evinde yalnız 

haJlarma bırakarak günlerce 
yok olmuş. Bu malumat ve 

Oıküdar tramvayı kontrol yenı deiilmiş. Bir mUddet 
memurlarından Mustafa Efendi sonra ailesi geldiği zaman 

tafsilata alan Sabri çavuş na
musuna sllrfilen lekeyi temiz-

lemek kararını vermif, bu ka
rarını evvelki aabab fiil mev-

manevra yapan iki tramvayın 
arasında kalmış, ezilmemek 
için kendiıini dışan fırlatmıf, 
fakat bu ıırada rayların üze
rine düşerek sağ kalça kemiği 
lorılmıı hr. 

Mecnun Katil 

Sabri çavuş karısını ıorguya 
çekmiş. O da oğlunun israrile 
avdetini geciktirdiğini söylemiş. 
Hidise ehemmiyetsiz bir dil 
kavgası ile savuşturulmuş ise 
de Sabri çavuş içini kemiren 
derdi hazmedememiş. KUçfik 
kızını bir köşeye çekerek me
baretle iıticvap etmiş ve ço-

ldine koyarak karısını Oç ye
rinden ağır aurette yaralamıı, 

sonra ıakağına bir kortun sı
karak intihar etmittir. Kadın 

Tıp Faknlteıine naklolun
muştur. 

Bir Kefil Gösterirse Ti- cuğun ağzından öğren2!J ki 

d Ç k b.l k Fatma Hanım Kütahya, :i 

Sabri çavuş, ıenelerdenberi 
Anadolu DemiryoJlannda çalı

şan emektar bir adamdı. Oğlu 
da elyevm ayni idarede fen 
memurudur. marhane e~ 1 a 1 ece çııvuı isminde birile tanışmış. 

Matmazel Lüizanın katili 
Paşa zade Osman Ratip Beyin 
timarhanede olduğu maUim
dur. Bu zat timdi akıllandığı
nı iddia etmektedir. Haber 
aldığımıza göre Ratip Bey 
bir vasi veya bir kefil göster
diii takdirde timarhaneden 
çıkarılarak ıerbest bırakıla

bilecektir. -----Lostramo Yaralandı 
Felemenk bandıralı Serez 

vapurunun lostramosu Zemen 
vapurda çalışırken düşmüş, 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Halk Fırkasının disiplinine 
muhalefet edenler çoğalıyor 
demektir. Aliattin Cemil Bey 
yin meb'us intihap edilirken 
h&sıl olan vaziyetle fırkadaki 
bu münakaşalar bu iddiayı 
kuvvetlendiren delillerdendir. 

• C.mD 8. Fatih Hırkalterlf 11' 

- Fırkaya menıup iki 
meb'usun böyle biribirlne ağır
ca hOcumlan Halk Fırkası 
vahdetinin ıon zamanlarda 
gevşediğini göıteriyor. MUna
kaşalar daha ilmt olmalıdır. 

~--------- ------··.-------------~-Fazla ithalat 
Yeni bir istatistiğe göre :bu , 

senenin ilk dört ayı zarfı~a 
ithalatımız 45.899.000 ve ihra
catımız 41.058.000 liradır. 

Filim Facıası 
Agopyan hanındaki 

facıasının muhakemesine 
devam edilmiş, müdafaa 
18 temmuza kalmıştır. 

filim 
dnn 
için 

Avukatlar Toplandı 1 Kooperatif Cemiyeti 
Avukatlar dUn Baroda 1ı~ t Darülfünun mUderrisleri ta-

ısusi bir içtima yaparak .. ~a- rafından teşkil olunan koo
zanç. ve~gısı etrafmda goruş- 1 pertifçilik cemiyeti muallim-
müşlerdır · ı~rin cemiyete iştiraki maksa-

1 k Y d 
, dile bir beyanama neşremiştir. 

ş Ban asmm ar ırm ! 1 iş Bankası Muğla ŞuöeSi ı GUrUltUIU Bir çtiına 
ora tütünciilerine ( l 00) bin Balıklı Rum Hastanesi Mil-
liralık kredi açmiştır. . tevellt Heyeti diln toplanmıf. 

Mısırlı San'atkar 
(İstanbul Dilencileri) ismin

de yapılacak olan sesli film 
için Mısırlı aan'atkir Emire 
Aziz Hanım bu akşam Er
tuirul Muhsin Beyle birlikte 
ıehrimize gelecektir. 

Balık Gemisi 
Balıkçılık için yeni bir gemi 

.. hn . alınmıftır. Balıkçılık Ena
titüıll bu vapurla tatbikat ya
pacaktır. Kıymeti ıöylendiğine 
göre (125) bin lnıili:ı lirasıdır. 

müzakereler çok gUrültUlü ol-
muştur. 

Evvlce de yazdığımız gibi 
müzakerenin Türkçe yapılma
sını reddeden Karamanoğlu 
Nikolaki ve doktor Manoel
oğlunun içtimaa girmesini Vi
liyet menetmişti. 

Heyetteu bir kısmi bu iki 
azanın içtimada bulunacağını, 
bir kısmı da bulunamıyacağını 
ileri sürdüğü için gürültüler 
çıkmış ve neticede lçtimaa de
vam edilmiştir. 

Bugün Hareketleri Ha
beri Bekleniyor. İstikbal 
Programı T es bit Edildi 

Adatepe ve Kocatepe tor
pito mubriplerimizin İtalyadan 
hareket ettiklerine dair buiÜn 
haber beklenmektedir. Gemi· 
lerimizl lıtikbal etmek için bir 
program tertip edilmiş olup 
bu program mucibince Peyki· 
ıevket, yeni gemileri Y eşilköy 
önlerinde karşılıyacak, bu müd
det zarfında Şirketi Hayriye ve 
Seyrisef ain gemileri deniz yo
lunu açık bırakacaklardır. Ye
ni gemiler ve Peykiıevket 
boğazı takip ederek Beykoz:a 
kadar ilerliyecek, sonra Rum
eli 1ahiline geçerek atağı 

inecek ve demir yerinde du
racaklardır. 

Yeni gemilere bayrak çekilir
ken Hamidiye ve Peykişevket 
{21) parça top atacak ve gece
leyin donanma tenvirat yapa.
cak Ye fiıekler atılacaktır. 

Hiddetli Koca 
Hem Karısını, Hem 
Komşusunu Yaraladı 

Kumkapılı S•rkiı isminde 
biri iki aydanberi kansından 
ayrı yafıyormuş. Serkis dUn 
karısının oturduğu eve gitmiş 
ve karısı Madam Markonl ile 
ayni evde bulunan kuyumcu 
Agobu bıçakla yaralamıştır. 

Tramvay Çarpb 
Vatman Alinin idaresindeki 

tramvay dUn Taksimde (60) 
yaşlarmda bir ihtiyara çapmıf, 
ihtiyar ağır surette yaralanmııt r. 

Kurnaz Hırsız 
Birkaç gün evvel hapiıha· 

neden çıkan Alfret isminde 
bir sabıkalı, Tepe başında Azar
yan hanında otur&n fapkacı 
Adolfu beyaz bir toz kullana
rak bayıltmış, sonra adam
cağızın cebindeki ( M ) lirayı 
alarak kaçmıştır. 

Polislere hakaret etmişler 
Sabıkalı Basri ve arkadaı

ları Şükrü ve Haydar Beyazıt 
merkezi ~ntlnden geçerlerken 
polislere hakaret ettiklerinden 
yakalanmıflardır. 

Haziran 2~ --
Günün Tarihi 

• 
Hamiller Meclisı 

Eski Borçlar için Y alnıs 
Muvakkat Tedbirler 

Kabul Ediyor 
'y• Parlıteki Düyunu UmuıP1 

Mecliai eıki Oımanh borçla" 
hakkında geçende Ankara da ~·· 
pılan mOzakere üzerine fU tcblıfl 
netretmittir. 

"Oımanh eshamıdın franıılr 
Alman, Belçikalı, balyan, f e!~ 
menkll n İaviçreli hamille~ Jl 
temıil ve 13 haziran 1928 tarıb 
mukavelenameyl imza eden bit• 
ilkler konferanaı, Ankaraya iP~ 
muriyetl mahıusa ile gidip avcfe 
eden Oamanlı borçları biıniUe" 
rfnfn murahhaaların• dinlediktell 
aonra bu murahhaaların tarı• hl" 
reketini ta1vip etmiı ve 13haz:ir~ 
928 tarihli mukaveleden fer•Jd. 
ret ile ancak halihazır va:ıiy•.~ 
nin haklı ve metru g<Jaterd•ır 
muvakkat ·hafifletme tedabirfııl 
kabul edebilecej"inl ilim eyi•• 
mittir. 

Konferans, himillerinio teııı•• 
yüllb hakkında timdi dalı' 
doj"ru malumata malik olan Tiir• 
kiye hükumetinin yukarki e•••• 
)ar dahilinde Oımanh borçlaril• 
milnaıebettar bütün menfaatllll• 
himaye ve aiyaneti namına t•YaO~ 
arzu olan bir uzlatmıya vuıaal 
temin makaadile yakın blr atld• 
müzakerata tekrar başlanma••11' 
karar vereceği Omidinl iıhal' 
etmittir." 

Tebliğden ıonra eakl borçl•f" 
dan hiHHİne düşen miktarı k•" 
bul etmek iıtemiyen SırbiaU
ve Yunaniatan nezdinde de t•" 
tebbüaat yapılaca~ını bildir111ek" 
tedir. 

Muhafızgucu Sporcuları 
Edirneden şehrimize dlSn•" 

f . • 
Muhafızgücil atlıları şere ııı 
Halk Fırkası tarafından bir ç•1 
ziyafeti verllmit vo aporculal' 
akıam Ankaraya gitmlılerdir. 

Validei Hidivi 
Cuma gecesi vefat eden Vail• 

del Hidivf Prenıeı Emine Han•" 
mın ceaedi tahnit edilınittit• 
Salı günü Ege vapurlle Mı••'' 
1rötürülecektlr. 

Kara Ali Çetesi 
Gebze havallainde yakalan-' 

Kara AH çeteıinin muhakeıne•;~ 
dün ağır cezada devam e ,.. 
miş, tahitler çete efradınan •' 
beıtçe haydutluk yapbkl•fl;" 
canları lıtediklerinl aldilrdOk .
rini ı8ylemitlerdir. 

Bursada Bir Dava ~ 
Buraada Elektrik MOb•ll il' 

Muhittin Beyle reflka11 11-:;.,. 
H. Cümhuriyet ve Hakkın ,t 
ge:ıeteleri aleyhinde bir bak~6, 
davaaı açmıılar ve davaya ._.a 

batlanmıttır. Fakat Cnmburlr; 
mea'ul mildilrn Aglb Bey• ~ 
Utat için 4 temmuza tallk e 

1 
Son Posta'nın Resimli Hiktigesi: 

miştir. ~ 

Seyyar Satıcı!;] Pazar Ola Hasan B. Ve 

ı: Seyyar saba - Ali çilek... Arnant- 1 2: Diler bir ıeyyar abcı - Dallan bub 1 3: Ecnebi 1eyyah - Hasan Bey, bu ıabcı- 1 
k&yilnlln çilek.. çilek •• çilek.. kiru.. kiraz •. ldru.. klru... lar niçin bafınyorlar? As TOrkçe bildiğim 

IPıı anlamıyorum. 

beP .. 
4: Hasan Bey - İktıaadi buhrandan i.OJd•t• 

ılnin bağrı yanık .. Hllkömete 'jlmdat, 
verKileri azalt!" diye bağırıyorlar. 



22 Haziran SON POSTA 

Hergün \ Son Posta'nın Resimli Malca/esi -. Daima İleri "---
Kooperatif 
Nasıl 
Teşkil Edilir? 

Kooperatif nasıl teşkil edilir? 
' Bilhassa taşrada kooperatif 
c:ereyanı hayli kuvvetlidir, bir
çok karilerimiz bize kooperatif 
teıkil etmek istediklerini bil· 
diriyor ve bizden bazı ameli 
malümat istiyorlar. 

Kooperatif tqkil etmek ls
tiyen vatandaşlann nazan dik
~ate almaları lazım gelen bazı 
iımeli ve mühim noktalar var
dır. Bunlardan bazılarım aıa

\'ıya kaydediyoruz: 

• 
Kooperatif teşkil edenler 

evvela ihtiyaçları müşterek ve 
inütecanis kimselerden mürek
kep olmalıdır. Şirkete girmek 
~tiyenler biribirlerini yakından 
~nımak ve biribirlerinc itimat 
re emniyet edebilmek mecbu
tiyetindedirJer. Bunun içindir 
ti kooperatifler şehirlerden 
liyade köylüler arasında mu
taffakiyetli neticeler verir. 

• 
Kooperatif hakkında vatan• 

laşların pekiz malümatı var
lır. Halbuki kooperatif teşkil 
ıdenler bu teşekkülün mahiyet 
re gayesini iyi-ce bilmek mec
turiyetindedirler. iştirakin mak
ıat ve manasını iyice kavra
pış bulunmalıdırlar. Aksi tak
lirde kooperatifin istilzam et
iği fedakirlıktan çekinirler. 

• Kooperatif teıkil edi!me·· 
len evvel, hangi ihtiyaca ce· 
tap vereceği tetkik ve teıbit 
~dilmek lizımdır. Kooperatife 
lahil olanlar bu ihtiyaçlarının 
lirketçe temin edileceğine 
ımin olmalıdırlar. Kooperatif 
feşkil edilecek mıntakada ya
•ılabilecek işler de iyice tesbit 
idilmelidir. 

• Bu tetkikat bittikten, ihti· 
,açlar tesbit edildikten, balkın 
(ooperatife iştiraki temin olun
luktan sonra mahalli htikümet 
~yasetinden bir nizamname 
•lap orada gölterilen tekilleri 
loldurmalıdır. 

Avukata gitmeyiniz. 
Muvaffakiyetli bir koopera

lif teıkil edebilmek için iştirak 
edecek azanın yüzden aıağı 
olmamasına dikkat etmelidir. 

500 lira kadar bir sermaye 
toplamadıkça işe bqlamamalı-
dır. 

• Kooperatifin en canlı unsu-
ru onu idare edecek olan 
adamdır. Şirketin başına geçe
cek olan adam halkın itimadı
na mazhar ve ticaretten anlar 
biri olmalıdır. En mühim vazi
fe bu adamın, elindedir. Bu 
adam cahilse, beceriksizse tir
keti batırabilir. 

Bunun için icap ederse şir· 
ketin mtldürilnii hariçten ge
tirtmeli, fakat her halde bu 
ftten anlıyan birini İf başına 
geçirmelidir. ----

İrtica Davası 
(28) Tokatlı Cürümleri· 
Qlmadığından Beraat 

Ettiler .. 
Tokat, (Hususi) - Şeyh ve 

dervişlik ettikleri iddlaaile T o
kat A~ır Ceza mabkemeslııı 
verilen (28) maznun hakların
daki ittilıam 1abit olmadıtın
dan beraat etmftlertlir. Ma1-
"uniar, kendilerine lınat edilen 
cürml reddediyor Ye itiz, mn
f'it dinlemek için toplanm lf· 
W. 'ikretmiyorduk, diyorlardı. 

1 - 1naanlar nrd1t ki. J•ptıkl&Ta ll• ı 2 ..:. Mazi lle Brinmek ihtiyarlara yakı· ı 3 - yaptıklarımız değll, yapmak iste• 
avünOrler. tan blrfeydir. Genç, mazi ile detil, istikbal diklerimiJı haizi ehemmiyettir. GlSzOnüzD 

ile metıul olur. Kendlıladen bahaedllmealnl arkaya detfl, öne çeviriniz. Kendinize de-
bile istemez. tll, hayata bakınız. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

ARAZi VERGiSi 
Layihanın Birinci Mü
zakeresi Dün Y apıl4ı 

Ankara, 21 (Hususi )-Dftn 
öğleden sonra toplanan Millet 
Meclisinde umumt vergi llyiha
larındaa arazi vergisi hakkın
daki yeni llyiba mlizakere 
edildi. 

Bütçe Encümeni reisi Hasan 
Fehmi B. (Gt\mtifane) yeni ll
yiba hakkma izahat vererek 
kadastro henüz tamamlanma
dığı için layihanın hakiki irat 
eıasına istinat etmediğini, fa
kat bugtlnkU ihtiyaçlara uygun 
olduğunu söyledi. Bundan son
ra maddelerin mllıakereaine 
ıeçildi. 

Bu aırada llyihanın 3 nncft 
maddesi aartışlllllrken birçok 
meb'uslar ıBz aldılar. Reılt B. 
fııbk •• şamfıstakları hakkın· 
da söz a5yledi. Ahmet Ihsan 
Bey (Ordu) fındıktan bahse
derek fmdığm on senede 
yetiıtiğini, vergiden on sene 
muaf olması llzım aeldijinl 
söyliyerek dedi ki: "Fındıkçılı
ğımız tehlikededir. Detfrmen
derelilcr arhk fmdıkçıhj'ı bı
raktı. Çok yazık!,. 

Bu s&zlere Mecliıte ıOlen· 
ler de oldu. Neticede llyihanın 
birinci müzakere11i tamamlandı. 

Yeni Bir Facia 
Bir Yıldırım 6 Kişiyi 

Öldürdü 

Varşova, 20 (A.A) - Aıkerl 

talimler yapmakta olan bir 
kıt'a Sierpech yakınanda fırtı
naya yakalanmış, kıt'ayı teıkil 
eden talebe büyUk bir buğday 
ambarına hücum ederek içeriye 
girmişler ise de birkaç dakika 
sonra dUıen bir yıldırım bun
lardan 6 tanesini öldllrmti11 on 
sekizini de yaralamıştır. 

Kanser Hastalığı 
Bir Profesöre Göre 
Tedavisi Mümkündür 

Londra. 20 ( A.. A.. ) -
laviçrede Arlheim miles.sesesi 
profeaörlerinden doktor W er• 
ner Kaelin, kanser ve tedavisi 
~ıkkmcia bir konferans ver· 
mittir. 

Mumaileyh "Vicum,, leımlye 
olunan tekilde müstahzar 6k· 
N otunun istimali eaaaına 
bir usullln tatbiki ile kamerin 
inine ıeçildiğl Ye batta bazı 
ahYalde haıtalığm tamamen t.. 
davl edilditini ı8ylemlıtir. 

• 
Veraset Ve intikal Vergisi- . M. MECLiSiNDE 

* * * nin Son Şekli Ne Oldu? Tramvaylar Hakkında 
· Şayanı Dikkat Bir Söz 

Ankara, 21 (Hususi) - Veraset ve intikal vergı.aıne alt Ankara, 2I ( Hususi ) _ 

eaaalar da tesbit olunmuftur. Bu kanuna g3re gerek Yeruet, Millet Meclisinin dilnkn içtima-
gerek vuiyet yolile, ıerek parasız Ye ivazma olarak blr 

1 

ında Oıkndar tramvaylan hiase 

ıahıs veya hOkmJ pbıatan diierine intikal edecek büti1n senetlerinden evkafın (250) 
menkul ve gayri menkul ve yine bu tarikle geçen intifa bak- bin liralık utın almuı 

ları vergiye tabidir. Vergiden müstesna olanları hakkındaki kanun IAyihası mn-

1 zakere ve kabul edildi. Bu 
Müstesnalar ntikal Beyannames münasebetle Samsun meb'usu 

J - Umumi, huıust ve Diğer suretlerle vaki .. d-
mlllhak bütçelerle idare edilen kallerde malın tesahllbtl tari· Etem B. tramvaylann otobils 

rekabeti kartııında tarihe in-
devlet müesseseleri, belediye _',1 \hinden bir ay içinde be· tikal tm kt Jd .ıı... d 

b l • b l\Jt· • e e e o u5 .. ıu sıra a 
ve un ann manevı şa - l annameyı vergiyi tahakkuk h 
· ı · t k d"l nf t l ' atbn Kadık&ye kadar tem-sıyet erıne er e ı en me aa • ettirecek varidat da!re.aine veya d" . · "k 4 • • 

lar, umumun menfaabne biz- ı . . . ıdinm ı baadi bır ıı olma-
d 

. 1 "b en büyük mülkıye ve mal me- • dıg" ını ıöyledl 
met e en cemıyet ere ve ı a- 1 k h h · 
tetbane, bedava baatahane, da- ~uruna verme ' ya .ut ta tea • Sonra timendifer inıasına 
nll . ti haneye b hütlü olarak posta ıle ıönder- alt borrlar için haziran ve r cızeye ve ye m ı· k 

1 
d -. 

rakılan mallar. me Azım ır. temmuz aylan taksiti olarak 
2 - Veraset tarikile geçen Beyanname, her mtıkellef 6 milyon liranm Nafia bUtçe-

blltün ev eşyası. için ayrı ayrı da verilebilir. sine zammedilmesi kabul edildi. 
3 - Kan, koca, ana, ba- V t 1 iJ f t k 

baya ve fftruga geçen mallar- erase yo u e men aa a· Bunu müteakip Tayyare Ce-
zanan mirsçı (_ 50 ) veya daha ı ti t af d M"lli Mnd dan her birile kıymeti ( 300 ) m ye ar an an ı •-

lirayı geçmiyen irat11ı hisse aşağı yaşta ·ise verginin yarı- faa Hava bOtçesine (341) bin 
senetleri. sım, (50 • 60) arasında iae (3) lira verilmesi hakkındaki layi-

Akraba arasında almıp 'le- te birini, (60 - 70) yaşanda fıe ha da müzakere ve kabul 
rllmeıl mutat olan ve resmi (4) te birini, (70) ten fazla ise olundu. 
daireler tarafından teıçili Adet (8) de birini vermekle mO· 
olmıyan hediyeler. 

4 - Ecnebi sefaret erk!nı kelleftir. 
Mülkiyet sahibi daht mOl-ve memurlarına vaki intikaller 

(Mlltekabiliyet şartile). 
5 - Muharebe, eşkıya mll

sademesinde ölen asker ve 
jandarma ve vazifede ölen po
lislerin furuğ, karı, ana, baba
lanna geçecek bütün mallar. 

TAYYARE PİYANKO 
IKRAMIYELERl 

Matrah nedir? Menkul, gay
ri menkul mallarda hukuk ve 
menfaatlerin bu kanun ile 
tayin edilecek kıymetleridir. 

Vergi mükellefin beyannamesi 
ile tarbolunur. 

• • • 

kiyetle beraber intifada; ıa

hip olduğu tarihte yukarikl 

fıkralarda yazıla ıuretlerden 

birinci halde verginin yaraaı, 

ikinci halde (3) te ikisini, (3) 
üncü halde (4) to Oçllnü, dör

diincil halde (8) do yedisini 
verır. 

Haber verildiğine göre IA
yiha bugünlerde Meclis heyeti 
umumiyesine intikal edecek 
ve derhal müzakeresine baı

lanacaktır. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Şehir Meclisi geçen 
içtima devresinde şehrin 
imarına ait bazı kararlar 

verdi, bu işler için bütçeye 
tahsisat koydu. Bunlar 
arasında, sokaklarmda bir 

tek taş bulunmıyan, sadece 
toz ve toprak yığınmdan 
ibaret olan Cihangir mın-

takasındaki yollara da kal· 
dırım tqı tefrişine ait bir 
karar verdi. Bir miktar 
tabıiıat ayırdı. 

Meclla bu kararı kabul 
ederken "evvelce bir yan· 

gın yeri olan Cihangirin 
bugün hususi teşebbllsler· 
le imar edildiğini" kay· 
detmeyi de unutmamıfb. 
Dün ko lekalyonu karııtt
rırkea bunlar gözümüze 
ilişti. fakat inşaat meni· 
mınm geçmesine ancak 
bir buçulc ay kaldığı bal• 
de Cihangir yollarına he
nüz ne bir tek kazma 
vurulmuıtur, ne de bir 
tek taş konmuştur. 

Şu hale göre derritln 
kendi bildiğini okumakta 
inat etmediğine artık, 

ldar inan, lstsr inanma! 

Robert Kolej Mezunları 
Robert Kolejin Ali kısmından 

bu seno on dört Türk Hımımı 

tahadetaame almıştır. 

Bir Orman İşi 
Millet Meclisine Kadar 

Müracaat Edildi 

Mersin, ( Hususi ) - Tar· 
s.usun ( Kadmcık ) denilen bü· 
yUk ormanı iki sene evvel 
Suriyeli Eniı Beye ( 20 ) sene 
müddetle icar edilmişti. Fakat 

mukavele ve kanun mucibince 
ormandan her sene ancak mu
ayyen miktarda ağaç kesilmek 
llzım geliyordu. Halbuki bu 
zatin ilk senede mukavele ve 
kanunun tayin ettiği miktardan 
çok fazla ağaç kestiğini gören 
Elmalılı M. Şerif B. alakadar 
makamlara müracaat etmiş, 
ilk tahkikata memur olunan 
hayet ortada mukaveleye cıu
halif i.ş olmadığı hakkında 
rapor vermio;tir. Şerif 8. bunun 
üzerin tekrar müracaat etmif, 
gelen orman umumi mUfettlfl 
ilk tahkikatın usulsuz bir şe
kilde yapıldıiı neticesine v.,.. 
mııtıl Fakat bu aırada Enia 
B. ormanı bqla& birine ciro 
ederek itten nyrJmıfbr. Ş.rlf 
B. ıinıdi Millet Meclialne de 
mufaual bir fiklyetname ı&ı· 
dermfttlr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Dilimiz için 
Dağınık 

1 Birkaç Düşünce 

-----·---------- .. Evveli mefhum, sonra keli
mesi teşekkül eder. Bunun 
aksini zannedenler, kelime ica
dma kalkanlar, sadece bir 
orta asir "ismiyeci., sidirler ve 
dile ait tetkikler usulünün "is· 
tikrat,, olduğunu bilmezler. 

"Larousse Univeraelle., de 
(95000) kelime var diye, Tnrl 
lügatini bu sayıya çıkarmak. 
için elli bin uydurma kelime 
arıyanların gayretleri nafiledir. 

• 
Yeni bir kelime, milli şuur• 

dan Spontane olarak doğar. 
Dilcilerin işi bu kelimeyi tea
bit etmekten ibarettir. 

« 
Kelime uydurmak illeti o 

hale gelmiştir ki, Ankarada 
tesis edilen bir kitap koopera-

tifinin nizamnameainde, "aabf., 
ve " baakı ., kelimeleri varken 

ıab ve baat kelimelerinin 
uydurulduğunu ~6rdnm • 

• 
Kıymetli Celil Sahir Bey, 

"Haber,, gazetesinde "yaygın· 

lqbrmak,, diyor. Bir haber 
" yayılır ,, , " yaygınlaşmaz ,, . 

Ayni kıymetli CelAI SahJr B. 
"emsali., diyor, "eıleri,, diye
bilirdi. .. 

Dilimiz için iki gGzel ma· 
kale yazan Nurullah Ata B. 

yabancı söz alınmasına taraf
tardır. Y azısmın bir yerin

de a peu pres kelimeılnl 

kullanıyor. " azçok ,, " qağı 
yukarı,, gibi daha r.engia 
Tnrkçeleri olduğu halde. 

* Canlı bir uzviyet gibi ka· 
ranlık, sessiz, gizli ve mftrek· 
kep bir faaliyetle çalıtan 

cemiyet ruhu, 1an'atklrın şu· 
urunda tecelli eder. Oraya 
bakınız, kaydediniz ve uydur· 
mayınız. 

• 
Sade bir dil, fakir bir dil· 

dir. Basitten mftrekkebe gidi· 
lir, mürekkepten basite değil. 

• 
Öz dil, iptida! milletleriq 

dilidir. Sadeleştirmiye çalışmak. 
basitleştirmiye ve iptidai · 
miye çalışmaktır. 

• 
Dil Encümeni " Müşahede 

ve tesbit ,, ten ziyade "icat,, la -meşgul görünüyor. Fanteziye 
dalmış aibidir. .., 

"Kelime,, yerine ·• saz ,, di
yorsunuz. Yalnız bu "kelime,, 

ve ~söz,, farkını bilmeyişini%, 

dile ait hiçbir şey bilmediği-; 
nizin delili olabilir. 

• 
Türk dilinde buhran .f Ok• 

tur. Buhranı dil ıslahatçıları 
yapıyorlar. 

Bulunan Lira Çeyreklerı 
18 • 6 - 931 Peşeml-e günü ak

tamı aaat 7,42 geçe Edirnekapıya 
gitmekte olan 849 numaralı vat
manın idareıindekl (20) numaralı 
tramvay arabasında :zincire dizil· 
mit bir miktar Altın lira çeyrek
leri buluomuı, 123 numarala 
kontorola tealim edilmlıtir. Sa· 
bibi tramva1 tlrketinden arHıa. 
Albnlar.Al kontrole teslim edil
dltfnl glSreD ıahltl•rln adrealerl 
m••cuttW'. 

Demp llatbaaRD .. ma.ettba 

NUuıf.· 



4 ayfa 

1 Memleket Haberleri 

On Bin 
Lira Çalan 
Bir Memur 
Gönderdiği Mektupta 
Maksadının Hasıl 01-

d uğun u Söylüyor .. 
Adana, (Hususi) - Posta 

idaresinden on bin liradan 
fazla para çalarak barice sa
vuştuğunu evvelce bildirdiğim 
ayni daire memurlarından 

Zihni Ef. burada Belediye 
Reisi Turban Beyin kardeti 
Şekip ve veznedar Zahit Bey
lere birer mektup göndermiş
tir. Hırsız memur mektupların
da, maksadının hasıl olduğu
nu ve aahili selamete vAsıl 
olduğunu yazmaktadır. 

lzmirde Yakalandı 
İzmir, (Hususi) - Teofil 

Gotiye vapurile İstanbuldan 
Mısıra kaçmak istiyen Nikola 
isminde bir doktor polis tara
fından tevkif olundu. Doktor 
İstanbulda bir rum kızına te
cavüz etmekle maznundur. 

Hungorya lzmirde 
İzmir, (Hususi) - Macaris

tanın meşhur Hungarya futbol 
takımının önümUzdeki ay 
başında şehrimize gelerek 
birkaç müsabaka yapacağı 
söyleniyor. 

14 Bin Lirahk Dava 
Adana, (Hususi) - Avukat 

Bekir Sıtkı Ef. ile Akarcalı 
Hafız Hasan ve Nuri Ef. ler 
arasında ( 14) bin liralık bir 
ihtilaf çıkmış, hukuk mahke
mesine intikal etmiştir. 

Avundukların Çiftliği 
lzmir, (Hususi) - Müflis 

Avundukzadelerin Ziraat Ban
kasına devrolunan Bulgurca 
ciftliğinin köylüye ·taksimi için 
vilayet tetkikat yaptyor. 

500 Liraya Bir Makale 
lzmir, (Hususi) - Şehrimize 

gelen Viyanada (Nöye Fraye 
Presse) gazetesinin müdürll 
M. Aleke lzmir lehinde bir 
makale yazması için belediye 
tarafından beş yüz lira veril
miştir. 

l<ıymetli Kitaplar 
lzmir, (Hususi) - Metruk 

mn!lar müdürüyetindeki (40) 
bin cilt kıymetli kitabın sa
tılma .ndan vazgeçildiği için 
bu kitaplar Maarif idaresine 
devredilmiştir. 

Kadının Yaptığı Cinayet 1 
Konya, (Hususi) - Meram 

civarında Durunday köyünde 
tertip olunan bir oturak ile
minde hafif meşrep bir kadın 
bıçakla erkeklerden birini 
öldürmüştür. 

Belediye ile Evkaf Arasmda 
Afyon, (Hususi) - Bele

diye, Evkaf idaresinden ala
cağı olan (30) bin lira için 
mahkemeye müracaat etti. 

Batan Vapur 
Amasıra, (Hususi) - Vak

tile limanda batan Şahin va-
puru Maliye Vekaleti tara

. fından çıkartılacaktır. 

Hırsızı Pencereden Atmış 
Zafranbolu, ( Hususi ) -

Ulus nahiyesinin Eldes köyün
de Molla Hasan Ef. 'nin evine 
hırsız girmiv, Hasan Ef. yi 
öldürmek isterken araya genç 
kızı Fatma girmiş ve kurşun 
kızçağn:ı göğsünden yaralamış
tır. Fatma yaralandığı halde 
hırsızı kucaklıyarak pencere
den aşağı atmıştır. Hırsız 
hafifçe yaralandıktan ıonra 
aavuşup kaçmıştır. 

SON POSTA Haziran 22 

1 4 AY 
• • UY TMIY AN ~e;:~;eTürkiye ] E 
ı DA BİR MEKTEPLİ 

Gündüzleri Mektep
te, Geceleri Yata
ğında Görülen Genç 
Mektepli 4 Ay Nası) 
Başlıbaşına Şehri 
Alt Üst Etmişti? 

G•c• f•llÇ 6ir Tul.dınla ıelıre ıltlttn iir ıolca. 6lrtlenblre ••rar•nılz 
6lr lah•11ca lc11rıı•ıntl• le.alınca ıaıırmııtı •.• 

Ktt: •• !ıırşız 4 agtla ıelıirdttn 6 otomobil çalmııtı ... 

1 
bir rOn bUe çocuklannd~l Her rece bu lluraııfıklu 1 eve ikinci bir yara ile döndn. 

Bütiln bir şelırl 4 tıg alt ıtıphe etıııemiılerdi. te'fall etti. Birkaç gece ıonra oto-
üst etlen Burk• Bir iki ay eneline kad .. .: ; Sabah gazeteleri, geceki mobillnl durdurmak lıtedlği 

Amerikanın kUçUk bir ıeh- ıe~ç Burke mektebe dev~m ubıta vak'alarını liste halinde bir adamı kurşunla 8ldUrdll. 
. d dstrt d d edıyordu. yalnız g11ndtiıF neıre başladılar. 
rın e u ay evam e en U l 1 b O gece eve biraz ıinlrll av-
esrarengiı: hıraızlık ve clna· 1 ne eve ıeç aıe m ye q- O ıeceler zarfında çocuk dete mecbur oldu. 
yetlerden sonra, halk endi· lamlftı. evine geç geldi. Fakat aileıl 

Babaaı: şeye başlamıı, geceleri ıo- bundan dolayı ıüpheye dUt-

kağa çıkmaz olmuf, ıehirde - Nerede kaldın otlum, medi. Çünkü oğullarına em-
bir eşkiya çetesinin büküm diye ıorduğu zaman ekseriyetle niyetleri vardı. 
Ü düx.t\ k t• b a - ı ı t ıu cevabı alırdı: s r K.. anaa ı cuı o muşu. Fakat hıraızlıklar devam 

Her gece birkaç kişinin - Komşunun tavuklarile- etti. Polis kuvveti me1ai 
evi soyuluyor, yahut biri öl- me4guldüm. nı 
dUrUIUyor, herhalde gece Yahut, 
meş'um kanadını ıebrin Uze- - Bakkala çıraklık edlyor-
rine açar açmaz, esrarengiz dum. 
birtakım vak'alar oluyordu. Geçen kAnunuevvelin bir 

Polis kuvvetleri takviye yağmurlu gUnü mekteptcp 
ediliyor, taharriyata kuvvet muallimi ona bir kelimenin im
veriliyor. Nihayet büyük bir !Asını sormuş. Delikanlı bilme
çete arıyan zabıta 16 yaşında miş. ikinci bir kelime ıormUf, 

genç bir mektepliyi elde yine cevap vermemiş. Nihayet 
ediyor ve yapılan tahkikat hoca kızmış ve " kedi ,, keli
dört aydanberi şehri endişe mesinin de imlasını bUmiyor 
içinde yaşatan hırsız çete- musun?,, Diye ıormuf. 
sinin bu gençten ibaret ol-
duğunu gösteriyor. Burke ayağa kalkmış, kapu .. 

Bu genç ıehrin maruf aile- yu açmış ve çıkarken, 
!erinden birinin oğludur. Is- - Kedi ıana derler, diye 
mi Michael Burke dir. bağırıp kapuyu muallimin yU-

Delikanlı gilndilzleri, btı- ıUne kapamıı ve kaçmış. 
tlin mektepli arkadaşlan O gece şehrin muhtelif ta· 
gibi tabii bir talebe hayah raflannda birkaç hırsızlık vak'
yafıyor, akşam saat onda aaı oldu. Bir de otomobil çalı
mutlaka evde bulunuyordu. nıp ıehrin haricinde bırakılmıı 
Bu dört ay içinde ailesi bulundu. 

Efganlılar 
Hariçten Silah Ve Cep

hane Getirtiyorlar 
Peşaver, 19 (A.A) - Efga

nistan Harbiye nezaretine alt 
ıilAh ve mUhimmat ile dolu 
32 kamyon KAbile hareket 
etmiıtir. 

Bir Yangın Faciası 
Zafranbolu, ( Huıuıi ) 

Ulus oabiyeılode bir yangın 
çıktı, altı ev kül oldu, alevler 
arasından kaçamıyan ihtiyar 
bir kadıncağız da kurtulamıya
rak feci ıurette yandı. 

Dolandırıcılık 
4 Milyon Franklık 

Elmas Çalındı 

Anvers, 19 (A.A) - Bir 

elmaa taciri, kendisine Mad

rit milyonerlerinden M. Largo

nun oğlu ıllıUnil veren biriai 

tarafından dolandırılmııhr. Do

landırıcı 4,595,000 franklık 

elmaı ve inci almıı ve muka
bilinde de lıpanyol bankalan 
üzerine iki milyonluk iki çek 
vermiıtir. 

ıaatini gUnde aekiz aaatteo 12 
ıaate çıkardı. 

Aradan bir iki ay geçti. 
Bir gece ıehlr halkından biri 
otomobille tehre girerken bir 
a-enç taafından ani bir taar• 

ruza uğradı. Otomobili dur
durdu, genç otomobile atlıya-

rak onu ıoymıya başlayınca 

yolcu ruververini çekti ve ateı 
etti. 

O gece Burke annesine 
babasına ıelAm vermeksizin 
yatağına yatti. Erteıl ıabab 

annesi çocuğunun üzerinde 
kan lekeleri görünce merak 
etti. Fakat Burke kolunu ha-

fiçe incittiğini, merak edecek 

birşey olmadığını ıöyliyerek 

annesini tatmin etti. 
Birkaç gece ıonra yine böyle 

bir vak'a oldu, ve genç Burke 

Meb'uslar 
Münakaşadan Sonra 
Biribirini Dövdüler •• 
Berlin, 19 (A.A) - Thurin· 

ıen Diyet Meclisi, komllnistle
rio verdikleri fesih kararını 
reddetmiştir. 

Bu baptaki milıakereler 
mllfritler ile ıosyalfıtler ara· 
ıında tiddetli arbedelere ıe
beblyet vermittir. 

Bir Casusun idamı 
Belgrat, 19 (A. A.) - Ge

çenlerde idama mahkum edi
len bir cas ·s mahpushane 
avlusunda asılmııtır. 

Nihayet bir gece Ayan ua
ııodan birinin evinde bir 
hırsız yakalandı. Bu hırsız 
16 yaııoda genç bir mektepli 
idi. Hırsızlar kOçük mektepli· 
ye evveli ehemmiyet verme
diler. 

Polisin biri gence~ 

- Baban işitirse 

mlltee11ir olacak, neye 
fena yola girdin? dedi. 

renç: 

~ok 
bu 

- Ya... adam öldUrdOğU
mO ıöyleraem babam ne 
yapar ? diye cevap verince 
it büyUdö. 

Genç bütUn yaptıklarım 

itiraf etti. Bunun üzerine 

tevkif edilip mahkemeye ve

rildi. Çaldığı bütün eşya 

komşuıunun evinde bulundu. 
Delikanlının komşuıunun ka
rııile gizli münasebette bu
lunduğu da anlaşıldı. 

Şimdi mahkemededir. Ve 

bUtUn tehir halkı mahkemenin 

baılamasını beklemektedir. 

Asker Paraları 
İş Bankası Ailelerine 
Mecanen Gönderecek 

Haber Aldığımıza göre İt 
Bankaıı bUtUn ordu mensup-

larının paralarını kendi ıube
leri vasıta•ile mecanen ıevket-
miye karar vermiıtir. Bankamn 
lıtanbul ıubeıi bu karar hak
kında kolorduya malümat ver
miıtir. Karar dünden itibaren 

tatbika başlanmııtır. Bu ıuret
le blltUn zabit ve neferlere ait 
paralar bedava gönderilecektir. 

Sergiden Sonra 
Kalan İntibalar 
Bazı Propaganda F or• 

tmüllerimiz, Bugün Macar 
Lisanına Bile Geçmiştir 

Peşte ıergiıine iştirakimiz 
Te bu sergide elde edilen 
muvaffakiyet gösterdi ki harice 
kendimizi tanıtabilmek, bu gi· 
bl beynelmilel hadiselere ka· 
nımakla mümkündür. 

Bu Muvaffakiyetin başlıca 
amili ıergide TUrklüğU temsil 
vazifesini üzerine alanların 
Türkiye hakkında malumat 
vermek, ziyaretçileri tenvir 
etmek için kullandıkları usul· 
dür. Mimarisi Mimar Sedet, 
propaganda tabloları istatistik 
mütehassısı fs"mail Hakkı B. 
ler tarafından vücude getiril
meleri, mesela gerek rejim 
inkılabı, gerek eski ve yeni 
bayat, gerek mahsuller hak
kında kuru malumat vermekle 
iktifa 'fi etmemiş, bunlar ı mu
kayeıeli tablolar halinde ve 
resimlerle tesbit etmişti ki 
hasıl ettiği te~ir itibarile çok 
muvaffak bir netice vermiş 
oldu. 

MeselA ''Hazreti Hava, Haz· 
reti Ademe incir elma değil 
lzmir inciri vermişti, sözü, 

Meşhur Adem 11e Hav11a 
sahnesi 

timdi Macarların dillerine det"' 
tan olmuş bir cümledir. Ma
carlar söylüyorlar : Türk incir
lerinin methini yapmak için 
bundan daha milkemmel bir 
formül bulunamazdı. 

"Türk halııı almak tasarraf 
etmektir. ,, Sözü de bugün zi
hinlerde yer etmit bir reklAJll 
ıeklidir. (12) bin lira ile işti
rak edilen bu ıergi, emsalle
rine nisbet kabul etmiyecek 
bir varlık ve muvaff akiyet 
nümuneıij olarak gösterilmeli" 
dir. ilk teşebbUsile bu derece 
muvaffak olan ıerginin oinret
tibi Tasarruf Cemiyeti, istik
balde daha çok güzel ıeyler 
yapabilir. 

},f. 

Kıymetli Vesıkalar !.. 
Adana, (Hususi)- lstanbul

da paçavra fiatına satılad 
kıymetli vesikalar gibi bura· 

· d bu'" daki evrak mahzenlerın e 
lunan eaki kağıtlar da SeybaJI 
nehrine döktürülmüştür. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

MalOI Yetimlerine Dair l 
Tütün bey'iyeleri, kanun muci

bince malQI i'azilere, tehlt evlat
larına ve malG.l yetimlerine aittir. 
P31 llatesinde ithalimiz lçln m6-
racaat ettiAimls saman malG.I ye
timlerinden bu hakkın nezedll
diji cevabını verdiler. Kanunla 
•erilen bir hakkı yine kanunla 
kaldırılır. Halbuki ortada böyle 
bir kanun yokken hakkımız nasıl 
olur da nezedilir? 

Saint- Plıilhert Vapuru Faciası 
.. ~ 

465 Cana Mal Olan Kaza, Bir 
Yolcunun içine Doğmuş idi 

. \ 

1 Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Cehillerine Kurban 
Giden Kadınlarımız 

Lüleburgaz malul yetimlerinden : 
Reşide Saldhatttn Sıdıka 

KöylU Memnun Oldu 
Efendim; 
Şehrimiz Tütün inhisarı Bat· 

Müdürlüğüne tayin edilen lamall 
Hakkı Bey vazifesine hatlar bat· 
lamaz hem köylü, hem de idare 
menfaatine bir k arar vermittir. 

Hiçbir faidelerl olmadığı halde 
idareden bir kumüsyon alarak 
köylülere sigara veren aerbayilik
leri lağvetmiş ve doğrudan doğ
ruya K8y Heyeti lhtiyarlyeleri 
tarafından alınmuanı temin 
etmiştir. 

Eakltehlrln KlreçklSytl Heyeti 
lhtlyarlyr:sl namına 

Os nan 

Kanusuz Bir Muamele 
1 - Bendeniz Hkerden terhla 

edilerek Bahkpazanna tanzifat 
onba,ıaı oldum. Bir gün vazifeme 
yarım aaat geç i'eldijim için 
kaymftkam Bey beni hem azletti, 
hem de iki yevmiyemi kesti. Kay
makamın yevmiyemi kesmesine 
hakkı yoktur. Fakat derdimi 
kimseye dinletemedim. 

2 - 930 tarihinde uker oldu
ğum halde Gıtelik yol paraaını 
benden kestiler. Halbuki kanun 
askerlerden yol parası ahnamıya
c:ağını ıöyler. Bu kanunıuzluk 
hakkmda yaptıtım tikiyetlere 
kulak bile asan olmadı. Kanun 
böyle mi tatbik edilecek? 

Mehmet 

Temyizi istinafa Yok Mu? 
Lokantamda üç senedenberi 

elektirik kullanırım. Her ay 
yaktığım elektirik ücretini bir 
gün geçiktirmeden verdim. Ge
çenlerde garsonlar temizlik 
yaparken saatin mühürünü ka
zaen bozmuşlar bundan benim 
haberim yok. Dün bir beyaz 
kağıt getirdiler. Mühürü boz
doğunuz için 20 lira ceıa ve
receksiniz dediler. Ben bunun 
temyizi, istinafı yok mu, itiraz 
edilemez mi dedim. Hayır ver
mez~eniz derhal cernı kesece
iiz dediler. Ben saatinizi kon
trol ediniz ve üç senelik mak
buzları tetkik ediniz. Azami 
kilovat ne ise onun üzerinden 
paranızı olınız. Kazaen insan 
bile ölebilir dedim. Dinleme
diler. 

Şirket istediği zaman böyle 
ceryanı keserse bizim bir 
itiraz ve dava hakkımız olma
yacak mıdır ? 
Sultanabmet Narln:ıade lokataaı aahlbl 

Hasan 

Tefrikamız: No 9 

Rıhtımdan ayrılan 

Saint - Philbert ve 

kazadan sonra ölü· 
ler toplanırken 

Ekaeriıi Yavuz zırhlımızı 
tamir eden ( Saint Nazaire ) 
şirketi memur ve amelelerin
den bir kısmı, geçen gün, 

feci bir kazaya kurban gitti. 
Bugün, gaipler listesinde 
isimleri kayıtlı olanların ade
di (465) tir. Yarın bu mik-
tarın daha kabarması da 
mümkündür. Kısa bir telgraf 

ajansı olarak yazdığımız bu 
facia hakkında tafsillt gel· 
miştir ve bu tafsilit hadiseyi 
şöyle tasvir ediyor: 

Saint Nazair amele sindika
larından biri, bir deniz tenez-

zühü tertip etmiş, bunun için 
( Saint - Philbert) ismindeki 

Şirketi Hayriye vapurlarını an
dıran bir gemi kiralatmiştir. 

Gidiş seferi sakin geçmiş, 
fakat dönüşte hava sertleştiği 

için bir kısım halk tenezzüh 
mahalinde kalarak ya otomo
bille dönmiye karar vermiı, 
yahutta ertesi sabah deniz 
sakinleştikten sonra avdet 
etmeyi münasip görmüştür. 

O suretle ki bir aileden bir 

kısım kimseler dönmüş, deniz 
tutmasından korkanlar avdeti 
ertesi güne bırakmışlardır. 

Maalesef korkak tenezzüh
çülerin endişesi tahakkuk etmiş, 

( Saint Philbert ) gemisi, denize 
açılır açılmaz müthiş dalgaların 

hücumuna uğramıştır. Bu sıra· 
da halk ta geminin bir tara-

KIRMIZI FENERLi EVLER 

fına toplandığı için müvazene 
bozulmuş, şiddetli bir dalga 

küçük teknenin altım üstüne 
getirmiftir. Geminin yalnız bir 

tarafındaki tahaccüm hakkında 
bir fikir vermek için kaydet
mek lizımdtr ki geminin ruzgara 

maruz kısmında yalnız iki 
kişi bulunuyordu. Bir kısım 

çocuk ve kadınlar kamaralar
da, büyük bir kütle de güverte 
üstünde idi. 

Geminin seyrini dürbünle 
takip eden bir ıemakur bek-

çisi, dalgaları~ şiddetli hücum· 
larını görerek endişe etmiş, 
gemiyi dürbünle bir haylı takip 
eylemiş, biraz gözünil dürbün-

den ayırmış, az sonra tekrar 
denize baktığı zaman gemiyi 
görememiştir. Bu, facianın ne 
kadar ani olduğunu gösterir. 

Bir mucize kabilinden kur
tulmiya muvaffak olan tesvi

yeci ( Penge ) ismindeki amele 
facianın bir safhasını şöyle 

anlatıyor: 

"- Her nedense bu tenez
zühe bir türlü iştirak etmek 

istemiyordum. Hatta bu mü
nasebetle karımla aramda mü· 
nakaşa bile geçmişti. Fak at o 
ısrar ediyordu, dedim ki: 

"İçime doğuyor. Muhakkak 
bu tenezzüh bir facia ile neti
celenecek, bana, geri döne
miyeceğiz gibi geliyor. 

Karım, benim bu za~fımla 

kadındır. ( Meşhur Karmen 
değil) onun burada ne işi var? 

Ben eminim ki ona kalbini 
ve cüzdanını açacak zengin 
Efendiyi kolayca bulabilir. 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY - Niçin? 
(Franaıı.ca aalınıu 200,000 mel tab'ırıdan tncllme edllmi9tlr.] Çünkü iradeıi kuvvetli. Bu 

Ôyle kadınlar varki yalnız Öyle kadınlar var ki hatları er- kızlar aruında yalnız o, bura
görünüşte kadındırlar. Ôyle kek ve hisleri domuzdur. Bir- da kalmak istediği için kalıyor. 
kadınlar var ki kılığını değiş- çok erkekler varki kadındırlar. Ötekiler burada tembellik 
tirmiş erkektirler. Öyle kadın- Öyle kadınlar var ki dörtte yilzünden \ıalıyorlar, cazibesiz
lar varki zekaları erkek ve bir kadındır, yarım kadındır, lik yüzünden, erkeği tutma 
hassasiyetleri kadındır. Öyle dörtte Oç kadındır, hatta yilzde kabiliyetsizliği yüzünden, tabi
kadınlar var ki ruhları kadın doksan kadındır. ye (erkeği idare ) kabiliyetsiz· •c vücutlari deniz kızıdır. Öyle Pek a.ı kadın vardır ki liği yüzlinden, canlılıklarını 
kadınlar varki kalplltri erkekçe yilzde yllz kadın olsun. gitgide kaybetmeleri yUztlnden, •e budalalıkları kadıncadır. Karmen, yözde ylls yirmi J ahmaklıkları Ye bareketaizlik-

alay etti. Ben· de muvafakat 
cevabı verdim. 

Fakat dönüşte, birçok kim
selerle beraber ben de gemi
nin sağ tarafında idim ve bir
kaç dakikadanberi geminin teh
likede bulunduğunu hissedi
yordum. Birden bir dalga gel
di, kendimi denizde buldum. 
Bütün düşüncem karımı bul
maktı Yüzerek devrilen gemi
nin etrafını dolaştım. Nihayet 
karımı buldum. 
- lki omuzlarından yakalaya

uk bütün ye·s ve irademle bir 
9:.Be\t ~adar su üzerinde tuttum. 
fiaJt.at bir ara, bir kazazede 
'P'l~allat oldu, kollarıma yapış
tı, mecburen karımı bıraktım 
ve yarı baygın bir halde ro

morkörler tarafından kurtarıl

dım. 

Evler Yıkılıyor .. 
Ç.ü~kü Arsa Sahibinin 
·'Keyfi Böyle istiyor 

İzmir, (Hususi) - Burada 
İsmet Paşa mahallesinde met
ruk bir arsa vardır. Çok genit 
olan bu arsaya vaktile birçok 
ev yapılmıştır. Fakat arsa 
geçenlerde bir mübadile teffiz 
edilmiştir. Mübadil şimdi ken
di malı olan arsaye tasarruf 
etmek ıçın evlerin yıkıla
rak arsanın kendi~ine teslimini 
istemektedir. Meseleyi Devlet 
Şurası halledecektir. 
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Kadınlara Bir Sıhhi Rehper 
Geçen glln bir kadın dokto

runun hastalara mahıus bekleme 
odasında sıramı bekliyordum. 

Oda da yirmiye yakın genç 
Ye yaşlı kadın vardı. Saatlerce 
aüren bu intizar esnasında 
kadınlann dertleşmelerinl din
lemek kadar meraklı ve fay
dalı birıey olamaz. 

Taıradan geldiği anlaşılan 
bir taze, lıtanbul kadınlannın 
dertlerini açıkça konuımasın
dan sıkılarak yanıma sokuldu: 

-Ben bu dertli kadınlar yanın
da derdimi unuttum, diye başladı. 

- Nen var senin yavrum? 
- Efendim, çocuğum olmu-

yor. Kocam tutturdu, illa ço
cuk isterim, diyor. Baktım olmı

yacak, kail t k buraya geldik. Bi
ze bu doktoru sağlık verdiler. 

- Kocanız muayene olundu 
mu? Belki kabahat ondadır. 

Kadıncağız, bu ihtarımdan 
utandı ve sustu. 

.... 
Doktorun yanında iken tele

fon çaldı. Doktor ahizeyi alır 
almaz, hayret içinde bağırdı: 

- Öldümü?... Ne vakit ... 
Şimdimi? 

Telefon kapanınca izah etti. 
- Kadının birini ebeler 

doğurtmuş, Fakat somu alama
mışlar. Birkaç ebe daha getirt
mişler, yine muvaffak olama
mışlar. Böylece bir hafta kay
betmişler. Nihayet bu sabah 
hastaneye getirdiler. Dinç, 
sağlam, güzel bir gençti, 
birşeysi yoktu. Zaten hasta
neye gelirken yolda som düş
mUştli. Fakat pis ebelerin 
tedavisi altında mikrop kap
mış olacak ki, kadıncağız bir 
saatin içinde gidiverdi. 

Kadmlarımız cehilleri yllzün
den çok kurbanlar veriyorlar. 
Cinsi hastalıkları ayıp telakki 
ettikleri için erkek doktorlara 
gidemiyor, tcahil ve malumat
ları mahdut abelerle iş görmi
ye çalışıyorlar. Tabii muvaffak 
olamıyor veya sakat kalıyor 
veyahut ölüyorlar. 

Elli senedenberi kadın ve 
çocuk meselelerindeki hizmeti 
ile tıp alemimizin en müstesna 
bir siması o)an Besim Ömer 
Paşa, kadmlarımızın bu dert
lerini toplamış, kendisine bü
tün tababet hayatı:ıda sorulan 
sualleri tasnif etmiş ve bunlara 
verdiği umumi cevapları bir 
kitap halinde neşretmiştir. 

Bec:im Oıner Paşa Diyor ki : 

GünetıOM4 4.29 
Otıe 4.31 12.ıs 
ikindi 8.32 16.17 

Akt•mıt2.-ı 19.44 
Y atıı 2.04 21. 4~ 
imsak 6.23 2. 08 

"Bazan leelıhil]ü müteakip 
bikir hususunda tereddüt ve 
tüphe üzerine fatanbulda doğru
clan doğruya veya memleketimi• 
zin muhtelif yerlerinden mektup 
ve hatta telgrafla müracaat 
ede;nler pek çoktu. Meslektaşla
rımdan, talebelerimden, hastala
rın kocalarından, ebelerden ha
zan da bizzat hastalardan aldı

tım mektupların münderecahn-

1 
dan verilen cevaplardan mülhem 
olarak bu eaeri vücude ıretirdim. 
Maksadım bir (emraz) kitabı vü-

leri yüzünden, hulasa " çünkü , 
onlarda birıey veya onlar için 
biri eksik olduğu için burada 
kalıyorlar. 

Karmenin doıtu yoktur. 
fakat canı aıkıldığı vakit 

çarşıya gider, bir zerzevat 
seçer gibi boşuna giden bir 
erkek bulur, onunla beraber 

Lkahr, hattA masrafını bile çeker. 
Karmen için erkek, aıkılmıı 

bir limondur. Hiçbir erkekle 
iki defa kalmaz. Karmen av
det olmıyao bir azimettir. 

BEŞİNCi BAP 
Parlı k6prllerl albnda ... 

(Maruf farkı ) 
Şatle'den Konkordiya'ya ka

dar Sen nehri kıyıları dünya· 
nın en şahane homurtularını 

neşreden Pariı köprüleri, 
Frengi mikrop cihetinden ga
yet zengin ve on kunışa tes
lim olan ıokak kızlarile dolu 
birer oteldirler. 

Yer, hiıli bir kadının aşkı 

gibi ılık ve ıslaktır. Her on 
adımda bir ağzı açık bir ay
yq, milyonlar tahayyül ederek 
uyuklar. Her yirmi adımda bir 
o sokak kızlarından biri av 

aözetler. Her otuz adımda bir 
ıerHrinin biri kızları a-özetlcr. 

BLÜZ 
Müsabakamız 

B 1 u z Müsabakamız 
Dün Başladı. Takip 
Etmeyi Unutmayınız. 

Blib. müsabakamız don 
başlamıştır. On bet gün de
vam edecek ve hergün bir 
bluz resmi neşredilecektir. 
Karilerimiz yedinci sayfada 
intişar eden blfız kuponlarını 
toplayacaklar. En ziyade b~ 
ğendikleri üç bluzu bildire
ceklerdir. En çok rey kazanan 
bluzlara rey veren karileri
mizden üç kişiye bir bluz he
diye edilecektir. 

Bedava bir bluz sahibi ol
mak istiyorsanız bu ınüsaba· 
kayı takip etmeyi unutmayınız. 

Dün intişar eden birinci 
bluz resmini kesmiş olmamak 
için karilerimize yedinci say
fada iki kupon birden koyu
yoruz. Her gün yedinci say
fada intişar edecek kuponu 
kesmeği unutmayınız. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin gösterdiği ar

zu üzerine (7) inci sayfaya 
nakledilmi,tir. Oradaki patron 
kuponl•rını toplayacaksınız. 

cude getirmek de:ğildir, Dileğim: 
tahriren müracaat edilen hasta
lıklara, terıasüli teşevvüşlere 
dair verdiğim cevapları toplıya
rak, bir taraftan müteha111ı•ı ol
mıyan ve memleketimizin uzak 
yerlerinde hekimlik eden mes
lektaşlarıma, diğer cihetten ha
yat arkadaşlarının haatahklan 

~ h.ıkkında endi,eye düşen kocala
ra hizmet etmektir. ,, 

Filhakika bu eser bütün kadı ' 
hastalıklarını umumi bir tarzda 
tetkik etmektedir. Bu itibarla 
aileler ve bilhassa kadınlarımız 
için eyi bir sıhhi rehperair. 

Bu yüzden kurban giden 
~admlarımızı düşününce, Besim 
Omer Paşaya bu son hizme
tinden dolayı minnet ' hissi 
duymamak mümkiln değildir. 

Hanımteyze 

Bir köşede, bir kadın, sağ 
bacağı toprağın üstünde, sol 
bacağı havada, bacaklarının 
arasına aldığı bir askerle pa
zarlık ediyor: 

- On kuruş! Diye ıarar 
ediyor asker. 

Kadın: 
- Yirmi beş kuruştan aşa

ğı olmaz, diyor. Fakat diikki
ı nını kapamıyor ve sol bacağı, 
1 

meşhur Dansöz Pavluvanm baca
ğı gibi hep havada duruyor. 

Diğer bir köşede, bir kız, 
kask:etli bir adamın öııünde 
diz çökmlif, sanki bütün k&i
natın iliğini emiyor. 

(Arkası var) 
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SON POSTA Sayfa 7 

evler TumuvasıJ 
Paris - Müstemlekit 1 
Futbol Turnuvası 

·/m0 ,. I SON POSTA 
' Dünyayı Kimler idare 

Ediyor Müsabakası 

BORSA 
latanbul IO Haziran t&al 

- Kapuu ftatlu -
NUKUT 

1 BIKAYB 
Nasıl Bitti ? 

Parts - Mtıstemleklt tumu-

le"aını Çek ıampiyonu Slavya 
t..ı laviçre pmplyonu Uranya 
~ınlan oynamıı ve bire 
~ (2) ile Uranya maçı Ye 
""lluvayı kazanDUŞbr. Son gol 
~un neticesinden yanm da
"llEa evvel yapılJlllfbr. 

Çek takımında bilhaua na
"rl dikkati celbeden Svoboc:la 

Spor Kampı 
Yunanlılara Karıı Oy
nıyacak Takım Kampa 

Giriryor 
tlıaqtur. bk devrede oldukça 

tuam cereyan eden maç, Temılll maç yapmak Dzere 
el devrede çok tiddetlen- latanbula gelecek olan Yunan 
Ye oyun her ttırlD teknik 

1 
takımına kup Tllrk futbolcG-

eWlfnl kayhetmiıtir. lerln1n bir an evvel hazırlığa 
~·Fakat bu oyundu enel batlamalan etrafında buı 
~.,- pmpiyonu (Flnt vı... kararlar alınmııtır. Milb takım 
~.ne lnıfilz profeayonel ta- bilinde ıelecek olu Ymaan 
"lllllaruım ikinci aerl dördlhı- __ , t hllkeU n.-
"'6 aruinda bir maç yapıl- • .,_ .. U:annm e " 
~. Her iki takım da mai- fttlilr bır Tarhk oldukları mu'p olarak turnuva harici kal- balrJaktır. Bu heyete kartı 
!'ıflaraa da oyunlanmn gtızel- çıkacak takımın da kunetll 
~den dolayı Pariı balkı bu olabBmul lcin flmdldea oyun
~mlan karıı ka11ıya g6rmek cularuı lauırlık yapmalan 11-
~eıniftlr. Oyun fevkallde gl- nmla •e faydalı prlllmtıfttlr. 
"1 ve zevkli olmuf, Firmt Vl-1 Bmaun için Kadık6yde, ittihat 
'-ııa btıytlk farkla hamnm Spor çayırinda bir an eT'ftl 
)elhnittir. bir lramp t .... eclileceldJr. 

Üt Tenceresinde Bursa Kumaşlan 
Bir Çocuk Feci 
Surette Haşlandı. 
Audolukavağında babkça 

hJo.a Ef. nhı zevceal Maryam 
fi. dtln bir tencere ılt kay· 
'-tnılf ve dlf'll"ıya pkllllfbr. 
'- IU'ada blr buçuk yqmdald 
'tlu Şefik odada oynarken 

lea.cerenin içine dOımliı fed 
"-rette &lmi}ftllr. 

Bakırköy Muallimleri 
Bakırköy mıntakuı Uk-

'-ektek muallimleri dün hep 
~ükte Halkalı Ziraat Mekte
~e gitmişler, tetkikatta bu-

~mutlardır. Bu mllnaaebetle 
"ltktep Rektörü Faik, Çiftlik 
~lldUrü Raşit ve muallim Hadi 
"tyler muallimleri karşılamıı-

\., Te kendilerine izahat 

~iılerdir. 
"-
içi 

•ter Misiniz? 

Gazetemizin ucm .,.. 
ktıçiik ilinlanndua iati
fade ediniz. 25 kuruş 
Iİzİ bnynk zahmetlerden 
kurtarabilir. 16 kelime-

lik bir ilin 25 kurup 

Fiatleri Birdenbire 
Yükseliverdi 

Boa gtmlerde BurM kumq- _ 
larman fiati birdenbire fırla
llllfbr. Eılddea parakeate (150) 
kurup 1ablan ipekliler bugibı 
toptan (175) kuruftur. Bu 
IDl'ede kumatlUlll topunda 
(100) Ura kadar bir tereffn 
haber Yerilmekteclir. Bun• da 
aebebl lstanbul ve BurA be
lediyeleri aruıncla bir ltillf 
neticeıi lstanbula gelen ku
mqlann her ıaetreılndea (IO) 
kurut okturuYa reaml almmıya 
bqlanmuıdır. Dfter cihetten 
ba aeneld ipek mahıultı klfi 
derece bereketli değildir. Se
bebi lH dutların geç yaprak 
-.ermeleri dolayııile b&cekler
dea bir kıımının mahYolmuıdır. 

işi Tamamhyamadı 
Sabıkalı Boınak Salila Be

tiktatta Yakup Ağanın apar
bmanından et)'• çalarkea lrl
raalardan Mehmet B. tarafm
claa ıımııkı yakalanarak poli9e 
tUlim olunmuttur. 

Nişan Merasimi 

lsTIF ADE EDiNiZ 

Merhum K&snn P ... laelllflr ... 
s. .. ı~ı Dilber Hanımfentlnln 
hafldeıl Ye l.mall Be,ta kvl•e
lvl Mellhat Hanım ile ıenç dok• 
torlarımwlan Ül"UI aklı,. w 
uaW1e met.laaaııı S..chkça ucle 
Nuri H.1dar Beyin nlıan meralf. 

l aalerl 19/ 6I931 Cuma ıOnG 1.
aall Beyla Kısıltopraktald kltk

~------------ !erinde icra edJlmlttlr. 

Te/ri/umu~ : No. oJ 

IUCAIIln ıucııı 
SERVER BEDi 

L..:':- MGaaacle ec:linb... latan- ) daha aonra gelininiz. Ben lbe 
~ nuıl yqacLfmızt bili- ıenit ıenit muraflarmm lnra
~ID. Çok g6zel. Birtey de- kınm. Herteyİ alze tarif ede-
~-· Fakat beni benden dahc rim, laviçreye ıelininia. T e
llL~ la birini tercih etmez mW- reddnt etmeyin. Gayet bult
~ ~vrupayi görmek istemez tir. Seyahata bir ken ~ 
~? Bayle damdan dlfer uım. •• 
~~ te:rler tetlif ediyorum, - Fakat ben Uaan bilmem. 
~ r&ibı. acele etmiye - Ne ehemmiyeti Yal' ? 
~burum. · Daha iyi. Y alnı• benimle ko-

ermin dztlnll bltfrebUcll t IUlfllnUDUZ. •• 

~kat ben okadar acele Gnlerek lllYe etti ı 
- Sizi clalaa .. lmkamrtm. 

' Ban ela clltladtha. Sis Nermin lçiDI çekti ı 

25 Haziran Perşembe 
GUnUndan itibaren Kupon

larmızı Değiştiriniz. 

...... 
110,50 
1'6,70 
m, .. 
116,-

Bu Sütunda Hergün 
Dolar Amerika• 
•Frank f,..... 
2D Liret kalyan 
•Frank Belçika 
• Drahmi y_.. 
20 Frank l.ftçre 
...... BaJsu 

YAZAN: M. Atilla 

14,1711 
llC, 
IG,t5 
U,00 

Maden Ocaklarında .. 
ve 

Küçük Hediyelerinizi 
Alınız ... 

l - Gazetemiz tarafın
dan tertip edilen müsabaka
ya iştirak için '·Dünyayı 
kimler idare ediyor,, serlev
hası altında neşrettiğimiz 
40 adet resmi ve kuponları 
sıra ile biriktirmiş olmak 
llzımdır. 

2 - Bu kuponları mat
baamıza getiren veya gönde
ren karilerimize ilk günde 
de yazdığımız gibi, evveli 
ktlçnk bir hediye takdim edi
lecektir.Bu hediye ile birlikte 
bir de numara verilecektir. 

1 Florin Felemelllr 
ıo Koron Çekoalonk 
1 Şilin Avusturya 
1 llayhfmark Almaaya 
1 Zelotl Lehlat-

20 Ley Romaaya 
20 Dbıar YusoalaYJa 
1 Ç...-ç SoYyet 

KAMBiYO 
..._.. 1 l.terlla bnt 
...,. ı Tllrk ........ 
P... 1 Tiril llrua Frula 
lllllno 1 ., • Llnıt 
lllJ!lbel 1 • • .... 
a..w. 1 • • ,., ... 
lef7• ı • • ı.... 
Aaa...,'llam 1 T • ., .._.. 
....... ı Tar llna .... 
a.tla 1 • • ..... 
VUfOft 1 • • 1a1e11 
Blllnt IOIAr kwat ...,. ·~ ...... 

124,to
I0,25 
I0,-
11,51 
9',1150 
71,75 ,.. 

ıeso.-
1,47•
it '50 

t,ft,12,50 

•st.• 
2 0,27 

fl,11-
117,IO 

.,n,60,
ı.tt,-.-... 
n,u.,_ 

------------------= 

Kozlu •e Kandilli yolu tlze
rlnde iki amele, Karadenizln 
eteklerinde, dalıalann kamçı-

larile delik dqik olmut blr 
kayanın berinde oturmtlar, 
konUfUyorlarclı. Bunlardan biri 
kara Jhltl, kahn dudakb, dik 
kirpi Açh otuzu geçkin Te 
Anadolunun iç taraflarından 
ıelmlf lamall otlu Ômer ismin
de bir k6yl8. Öteki hentlz 
dudatının lzerinde tnyler be
Uren narin yapılı, yumutak uzun 
açb •e donuk ıaaYi gidi 
lntlill Htlaeyia otlu Bekirdir. 
Om8r ufuklara bUarakı 

- Bu ıGn fubna olacqa 
bemlyor. 

- Neden anladın ki? Numara b&ytlk laediyele
n alt kuraya girmek içindir. 

Kab!d Müddeti 
lsTANBUL iÇiN 

BEŞINd - Bak kıyılar çok g&lgell 
•e durpn. Karayel de bulut-

8 - lstanbulda bulunan 
kariJerimizin kuponları (ba
druıın 25 inci peqembe ) 
gününden (temmuzun ikinci 
pertembe gllnllne kadar ) 
!ani bir hafta zarfında teb
dil edilecektir. Karilerimiz 
bu bir hafta içinde cuma 
müstesna olmak tize re 

p A TR~N _KUPONU ı lan ba tarafa drllldtlyor. 
No. 3 l 

1 
Genç ameleain 16zlerl engin 

l laJl)ara, ıoara, ufukta bırakı-
Gu•t•alııcl• •ol•e• perı••be lan bulutlara daldı. 

... 11kaea1& Patra• -..na ... . - Allah Yere de motir 

=-=~=··:::: yola çıkmanuı olsa .. 
c!:'!.=-- t-stlayuua. P• - Yolcan mu Yar? 
r ,_ .... aa .a.. - Karım gelecek. Kurunda 
ea1ı ...... 

Patroaı. 11epe4llldlldort ...- bir dert Tar, amele doktoruna 
el• itibaren l.taabal kartlerlala pterecetlm. 

( herıtın Abah ıaat( 1 O)dan 
akfam (6) e kadar) mat· 
haamıza müracaat edebilirler. 

bir 11att., tafra karU.r.a • Ad el • 
... lflad• ~.... shılır· - am HD e; Yereaıye 
melldlrlor. e. mlddet ~ ite bakan yok. 
aoara kupoalu kalnal odllm-. - Ne yapalım ya.. Para 

Taşra için 
4 - Müsabakamıza bittabi 

tafra karilerimiz de i@tirak 
edebileceklerdir, Bunun için 
kendilerine ( 16) gün yani 
(25) hazirandan (9) tem

muz akşamına kadar müddet 
veril mittir. 

"BLOZ KUPONU 
('I - 2 

_, tGasetembla bethacl ••Jfa
ıında lntlpr edee blb mlaa
bakaıına lttlrak etmek idi· 
1enler ba lcuponlan toplama
luhrlar. Bu kupon, birinci •• 
tldncl blh için makbuldlr. 
Bu kuponu kHlp 1alda71nıL 

Taşra karilerimiz bu müd
det zarfında kuponlarını bi
ze göndermelidirler. Yanlıı-

lığa ve teahhura meydan ... 1111!1-----------
kalmamak için bu karileri· tarilii ku~nların tebdilini 
mis bize gönderdikleri ku· "'~'akıp illn edilecektir. 
ponların zarfı içine kendi Kuponlann tebdUI ema• 
adreslerini hahavi bulunan aında kuruız olarak bili· 
puJlu bir zarf koymalıdırlar. laHına her karie takdim 

Eksl'k Kuponlar edecejimiz koçnk hediye-
lerden bqka bir de btlyllk 

5 - Gerek İstanbul ve lkramlyelerlmla •archr. Baa-
gerek taşra karilerimiz ek- lar kur'a Ue tabim edlle-
ıik bulunan kuponları için cektlr. Uate.t tudur: 
beı kuruıluk bir pul gön· Bir Kariimize 100 Lira 
dermelidirler. 

Makbul Olmıyan Kuponlar " 75 • 
6 - Müveııiler ftlıtaaile " 50 n 

gönderilen Teya üzerinde . ,, 25 • 
Son Posta damguı bulunan 10 Karlımize 10 " 
kuponlar kabul odilmiye- 1 1t Bir Gramofon 
·celi gibi, eksilt kupon 1 1t Bir Radyo 
gönderenlere de numara 
verilmiyecektir. 1 n fotoğraf 

Keşide Tarihi 1 " iskarpin 
7 - Kuramızın keşidesi 1 n Elbiselik Kumaş 

- Doftbunek llzım, dedi. 
- Pekli&... Fakat lizd• 

rica edebilir miyim ? Bana 
yana ubaba kadar cevap 
Terlr miainia ? 

- Peki. 
Nermin blç beldemecllll ba 

teklif hakkında eneli Nadi
reDİD fikrhd almak lltiyordu. 
Y aftf yavaı bu ıeyehat fik
rine 1S1nmıya da bqlam1fb. 
Gtıl&maedl: 

- Ne ıuip, diye IDlfti.. 
claadı. 

Fahir de gtıltlmaedi ı 
- ETet, dedi, aizinle tok 

çabuk anlatblr. Fena mı ? 
Anlatmaktan gtlzel ne Tar ? 

Biraz aoara Nermin F alılr
clea a,nlch. otele dindi Ye 

Fablriıa teldifbal NaclinJe 

aalatb: 
- Ben ADa duıımaclu 

ceyap Yermek iatemedlm. abla.. 
de dl 

- iyi ettin... Fakat HDln 
r6pl8a De iatiyor, 16yle baka
Y•llll? 

- Awupalara ıitmek ille
rim tabU... Hele Fahir ,tbl 
bir ıençle... Fakat Abf Bey 
•• dor? Ben adaya ıelcllm 
reloll ODU pek ihmal ettim, 
adeta onu biç tammamı.tım 
unkl... Bir de, bea aena pek 
11111clım, abla. •• N-1 aJ1ıhnm 
Mnden ..• 

- Meni, del .. Beai MymL. 
Farzetld beni tammıyonwa, 
Falılrle gitmek ister miahı? 

- l.terim. Fakat 1ea b
alal liret. De yap&JUD? Ne 

btrlktlrdltfmiz mi var? Baiır· 
aaldanmıı kuruyor. 

bdal de ıustular. Belli ki 
ildal de ıatırabı hazme çalıtı
yorlardı ... 

Uzaktan, fabrikanın bacala-
nndaa almılyah bir duman .. 
canaqr sribl bir dldllk Mai 
6tle paycloıuna çıkan ameleyi 
it bqına çağırıyördu. 

- Gidelim artık Ömer. 
Gec kahnak ~VUf yevmiye
mizi keıer. 

- Adam aeode ne alıyo
ruz ld zaten ? 

Kayadan qaiıya indiler ve 
Kancllli ocaklarına l(İden ıiyah 
yolun tlzerlnde ~ki ıiyah nokta 
aibl kayboldular. .. 

Rllzglr çıkmıı dealz kaptık-
11 dalgalarlle kayalara çarp
mıya bqlamlfb. 

Dal aırtlanada k&tebek 
JUftlan IPbl al1ah oluklar •• 
Makine, kasma ktırek •e yer 
altmclu ylbelm botuk iman 
...ı..t. Yerde manan demir 
çabuklu lberinden el ile iti-
l• lr6mlr arabalan Te etrafa 
abedea naralar. Ba ka.tebek 
yu•alannda ytblerce, bialerce 
amele yeri bir ıünger gibi de
lik deşik ediyor, durmadan 
kazmaıile kara elmaı parça
lanna wrarak; bllytık, Jroçlk 
kara parçalan kopanyorlanL. 

cnap Tereyim? 
- Dinle beni dcL.. Bir 

Amıpa •yahatl pek hofbır, 
hele Mn mutlaka bu aeyabatl 
yapmal111n, F alalr de iyi arlra
dqtır. Zaten ben AD& ı6yle
medlm mi? G&ntln birinde 
muhakkak ıf decekıin ATrupa
J& demedim mi? Bak, pnıın 
ftl'mlf, fınat erken çıktı. Hem 
bu fevkallde bir okazyondur. 
Fakat ıelgeleliıa itin faka tine .• 

Nadire blru daha canlandı: 
- Fakat Mnia Yuiyetin 

bqka, dedJ, bu muhitte nn 
birdenbire allbe yapbn, dci ... 
Daha da çok parlıyabllirain, 
daha bnyilk muvaffakiyetler 
kazanabilirsin ; Gyle kolay ko
lay blrillle batluma l Kendini 
mlbayedeye koy, pahahya At, 

Dar menfezden gelen kıt ba
hava, az ışık bu kara mezar
lan11 yırtık gömlekli canla ölü
lerine azıcık hayat veriyordu. 

- Of.. Çok sıcak. 
Delikanlı kazmasını yere 

ath. Alnında biriken liyak ter 
tanelerini kirli kara gamleğinin 
tenile aildikten aoma Jamn
dakine ıealendi: 

- D11arda fırbna var mı 
acaba? Siyah olukta iki donuk 
qık Kibl parhyan gazlerile genç 
ameleye bakan HOseyin bir 
defa daha kumayı vurduktan 
aoma geri d6nerek Bekire 
baktı: 

- Ne o.. Hava bozarsa ne 
olacak ki? 

- Söyledim a denizde yol
cum var. 

Bekiri teaelli etmiye bazır
lamrken oluğun başından dik 
bir ... duyuldu: 

- ffitt .. Ne konuşuyorsu
nuz orada? Çalışmıyorıunuz hL 
Bugiln Iİze yevmiye yok. 

Karga burunlu, aivri bıyıklı 
çiçek bozup amele çavuıu 
bu iki itçinin numaralarını aldı. 

- Etme ağam.. Aha şimdi 
kazmayı bırakbm da gözlerimi 
yakan terimi ıildim. 

- Suı köpek ... 
iri gövdeli amele ağır kaz

mayı kalın avuçlarile kavradı 
ve hızla Yorduğu yerden koca 
bir kömtlr parçasını kopardı. 

Bu da; genç delikanlıda izhar 
edilemiyen gizli bir hınç ateşile 
kayalara, kömürlere vurdular. 

( Sonu yarın ) ---
Yeni Neşriyat: 

Olimpiyat Çıktı 
"Olimpiyat,, ın aekizinci sa

yıaı Fenerbahçe - Ayntrabt, 
Galatasaray - lstanbulspor, Be
flktq - Vefa maçları, Fener
babçe ·Taksim Tavn klüp te
nis milıabakaları, Galatasnray 
Burıa atletizm karşılaşması 
resim ve yazılarile iki renkli 
olarak çıktı. ---Tavuk 

F ennl tavukçuluktan bahse
den bu kıymetli meslek mec
muUUUD (5) numaralı Haziran 
ntlalıuı çıkb. Çok zengin 
mtlndericatla her nibhası daha 
mtıteklmil bir tekilde çıkan 
bu mecmuayı tavuk besliyen 
her kariimize tavsiye ederiz. 

Havacıhk Ve Spor 
Havacılık ve spor mecmu

asımn 49 uncu niisbuı güzel 
yazılarla ~ıkmııbr. Taftl}e 
ederiz. 

aalaclm mı 1 Fahire ba kadar 
Jk Yerinen atekl .kekler 
aenden yftz çevirirler. Falıir
den aynldığın vakit bagGııkll 
itibannı bulamazsan. Fakat 
F ahiri de giiceadirme ••• Ondan 
masraflarını al : " Mllmknn 
olursa ıelirim. " de. Ha... Bak 
aıraaı gelmifken aana ehemmi
yetli birşey daha ı6yliyeyim : 

Hiçbir erkeğe "tam" söz ver
me. Anlıyor musun?. Meseli 
bir erkej'e randevii veriyonun. 
O sana soruyor : 

"- Muhakkak gelecek mi
ainiz? 

.._ Bilmem, diye cevap 
ver, bir mani olmazsa geli
rim. 

l Ar kası var J 



8 Sayfa SON POSTA 

Bütün dünyada 

SENEVİ 
3,500,000 çift 
Satılmaktadar. 

Türkiye' de 
50 senedenberi 
satılmakta olup 
herkesin takdi
rini kazanmıştır. 

BRITIS LASTiK AYAKKAPLARI 
Piyasada Mevcut Ayakkaplarmın En Saj'lamıdır. 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbul ciheti 

Ali Kemal - Şemade1t .. , No. 120 

Ali Rıza • Kalpakçılar Mahmutpqa No. 142 

Bahkçıyan Agop - c~:a~~~~~ 
Bıçakçı Zade lbrahim -

lıkender Botuı No. 14 

Gurpikyan,Boğos - :au.!:N:~~i 
HaCI Ali Zade Mehmet Arif 
lbrahim Aa:·ı;;r;-ENYÔp 
Mustafa _ BayGk kınacıya!\ Han albnda Ne. 1 

Mehmet Nuri - DJvaa1°163 _N;s 

Mustafa Selami - Yenıc~ı;~N~ 
Papaz yan, Mihran-~:\~5t!;~; 
avaciyan, Karnik- KalpN".~11:; 
artsakyan, Melkon-~~h;:t~;; 

TUrk Anonim IAstik sirketi-
Meydanc•k No. JI 

Vertanesyan ve Horasan
ciyan • Kavaflar Balat 
Vitali Benşussan ve Seriki-

s~petçı Han 
Zeki Rıza-(Mlllt sr.Jle':~'N~1~~ 
Be o "'lu ve Galata ciheti 
Zlzo ar yU ere cad· 

' • dHI No. 69 • 71 

lsmail Hakkı - ~::.c;u1;:0• c;~ 
Kepekli yan Karlo -Te.~tt!ı~~: 

nm No. 6"J3 

Marinos - Tünel ıokak No. 2 

Papazyan Artin - vn~:k~::d~; 
Beşiktaş ciheti 

Kırasas Leonides - Rörıc;ı No. 5 
Yusuf Ziya - Hasfmn caddeıl No. 19 - 21 

Lindbergh T raş Bıçakları 
Sizi tatmin edebilir. Her yerde araymız. 

Deposu: lstanbul Tahtakale Menaıe Han 1 inci 
. Tel. 23411 

Hayım Alhukrek ve Biraderi 
Sigorta -Fabrika mümeasilliii ve komisyon muamelatı 

D HORHORUN• Beyeflu,Tokat•J r 1 lıyan yanında mektep 10kak 
Cilt ve emrazı zUhrevlya tedavlhane.I HergUD 1abahtanak 3:ama kapar 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik - P8N::~!i 
Tateosyan, Artin - P8N:.r'~~~ 
Yazıe1yan, Bedros- PN':'i~i 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdı' - Çar,.Coyu No. 

161 - 2 - 209 

Hasan Nazif Bin Ali -
Hlklmiyett Milliye No. 80 

Suat Nazmi - Çarııboyu No. 161 

Büyükada 
Mehmet Hasan-Ba1ı1:.~aN:.·t2 

Yeniköy 
Simonides Sı'mon-Köybatı cad· 

' desi ~o. 73 

Sarıyer 
Yervant Agop -

Terlikçi esnaf mm nazarı dikkatine -S-abık-Şeb-remin-i ___,...... 

Türkiye Hililiahmer Cemiyetinin ihtiyacı olan ve nümunesi l PERA TÖR EMİN B. 
lstanbulda Yeni Postane civarında Aksaraylılar hanının 3 N 1 fıta"!bul'da Nuruoımaniye cadduln-

o. ı Karabiaar Maden suyu ve oyun kağıtları satıı bürosunda de 34 numaralı muayenehanede 
bulunan terlikten 4 muhtelif No. üzerine 2,500 çift terlik cumadan maada her~Dn l>iledın 
pazarlık suretile sipariş olunacaktır. aonra hutalannı kabule ba,ıam, .. ~. 

Talip olanların tartları öğrenmek, numuneyi görmek ve Amellyatlannı Tophane clvannd .. I 
münakasaya ittirak etmek üzere 29 haziran 931 pazartesi ltaJyan hutahane•lnde yapacaktır. 
gilnU öğle vaktine kadar Büro Müdüriyetine mUracaatlan 
ilin olunur. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Mevcut numuneainin aynı olmak ve lhaleyi müteakıp (1000) 
kilosu bir hafta zarfında ve (4000) kilosu bir buçuk ay sonra 
Cibalide levazım ambarına teslim edilmek üıere (5000) kilo 
üstübü pazarlıkla mubayaa olunacaktar. Taliplerin 250 lira 
teminat akçelerile beraber 11171931 cumartesi glintı aaat 11 de 
numune ve ıartııameyi görmek için lıer gUn Galatada muba
y ıat komisyonuna miltacaatları. 

• 
lstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdürlüğünden: 

Gümrük Muhafazaıının 8 numaralı teknesine konulacak 
ınnceddet bir makinenin vaz'iyesi pa:ıarhkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 2516/931 perşembe günü saat 14 tedir. 
isteklilerin şartnamesini görerek °O 7,5 teminatlarile MUdO

rüyette bulunmaları. 

Davet 
İstanbul Müddeiumummili

ğinden: 

lstanbulda olduğu anlaşılan 
ve fakat adresi meçhul bulu .. 
nan İnebolu Müddeiumumisi 
Ahmet Beyin acilen memuri
yetimize mt\racaati IUıumu 

ilan olunur. 

Zayi-Seyri.sefer merkeıindea 
alınan 493 numaralı Pejo otomo• 
bilimin plakuını zayi ettim. 

Tabiatin incisı 
ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcalan 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıkbr 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 15 - 500 kurut-

Yemekler: Tabidot ( Sabalı, aııe •• ak .. m dahil ) 

225-450 kuruı. 
(Üçüne& ıınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - ıoo klll'Uftur. 

Vapur ücretleri: ı !n~ mevk! - 30 kuru,. 
----------- 2 ıncı mevkı - 20 kuruş. 
Her türlü malumat için YALOVA da Kaplıcalar Mildilrlüğilne 

veya 
İST ANBULda Seyriaefain Umum MUdOrlilk kalemine müracaat 

Telefon Bey. 17 45 

Fazla para vermemek için : 
Mahrukahnızı yazın tedarik ediniz 1 

KOK KÖMÜRÜ 
Yedikule ve Kurbalıdere gazhanelerinde 

Asgari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 

Sıkleti garanti edilir. 
Sipariş yerleri : 

Satie, Metro Han, Tünel Meydanı, Beyolu 
Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul 
Mühürdar caddesi No. 13/15 Kadıköy 
Muvakkithane caddesi No. 83 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 10 Üsküdar 

Tel. B. O. 

" 
" Kad. 

lstanbul Sıhhat Ve lçtim~t Muavenet Müdüriyetiaden: 
Etibbanın Hizmeti Mecbureı1l hakkındaki kanuna tevfıkan keşide 

ettirilen kur'ada namına iubet eden Çermik kaznıı Hükümct 
Tababetine a-itmit ise de bilahara İ•tifa ile hizmeti mecburisini 
ifadan istinkaf eylemesi üzerine mezkür Kanunun 4 üncü Mad
desi mucibince 5 Sene müddetle icrayı .an'atten menolunan Tıp 
Fakültesinin 339 Senesi mezunlarından Danyal İuk efendinin 
mezkür müddeti ikınal eylemit bulunmasına bınaen haklnndald karnr 
refedilmit ve icrayı san'atine müsaade olunmut bulunduğu iHinolunur. 

üyük Tayyare 
• 

pıyango u 
6 mcı keşide 11 Haziran 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 

VE : 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

Yenlılnl alacağımdan hükmU yokhw. l •---- TÜRKLER İÇiN 

Haziran~ 

1 VAPURLAR] 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

Asya - Türk - Mudanya Geoı· 
likten 

Bandırma - TUrk - Karabi
gadan 

lzmit - Tnrk • İzmitten 
Güzel Bandırma - Türk .. 

Bandırman 
Stella D'ltalva - ltalyaD .. 

Triyesteden ' 
Kapo F aro - ltalyan .. Cr 

novadan 
F ede - ltalyan - C•ovadaJI 
Kiril - Bulgar - Vama Bul"' 

ra:ıdan 
Bulgarya - Bulgar - Pireden 
Cianikolo - ltalyan - Triyer 

teden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gül Cemal - Türk - İzrnir• 

Tayyar - Türk - Ayvalık, lzınire 
Dumlupınar - Türk - RiıeY• 
Marmara - Türk - Mudanya, 

Gemliğe 

Kırlangıç - Türk - lzmite 
F ey az - Türk • Bandırmaya 
Kapo F aro - İtalyan - GöS" 

tenceye 
F ede - ltalyan - Köstence, 

odesaya 
Kiril • Bulgar - Pireye 
Bulgarya - Bulgar - Varna, 

Burgaza 

Seyrisef ain 
Merkez acenteai: Galata köpril 
Başı B. 2362 .Şube acenteslı Sir
keci Mühürdar zade hftnı 22740 

PiRE - iSKENDERIYE P. 
( lZMİR ) 23 Haziran 

SAL 1 10 da Galata rıh'" 
t1mından kalkacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
Ayvahk - lzmir Postası 

SAADET 
vapuru Pazartesi 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve fzmire azimet ve ÇanakkB" 
leye uğrayarak avdet ede· 
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da ,,e
rilir. Adres: Yemişte Tavilzad• 
biraderler. Telefon: lst. ~ 

İstanbul Dördüncü icra J'de" 
murluğundan: Madam Efro•inirıİll 

\ Bodos efendi zimmetinde ol•" 
alncağındnn dolayı haczo!unan B~ . ıll 
yoğlunda Kuloğlu mahallesııı 

9 
su terazisi sokağıudn eski 11-1 lı 
yeni 23-25 numaralı arsa k•' 
beı gun müddetle miizaycd•Y1~ vazolunarak sekiz bin lira bede 

• le talibi uhdesinde olup bazı es
babı kanuniye} e binaen eski icf' 

111" kan~ııunun 114 üncü ma~deS tl• 
tevfıkan on beş gün mudde 

tur· tekrar müzayede~ e konınuŞ 

1 
Kıymeti muhanıminesi I9000lirarlır; 

Mezkür arsaya talip olıınlıs9;ı 
ihalei knt'iye günü olan 11/7 / ı'~S 
tarihinde saat 17 ye kadar 28/16 ~ 
numara ile ielmeleri ilan 0Iıı11\J'' 

SON POSTA 
,.,toJ 

Yevmi, Slyaaf, Hnvadh ve Hıılk g:ı 

idare ı latar.b:ı;N'uruoınnıınl/• 
Şeref "Okajı J). Jl 

Tel,.t?nt lat::uıbul - '20?03 
Petl~ kuh.ı•u: lstnnbul · Hl os1A 
Telgraf. lstanblll SON P 

• ABONE FlATI 
YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

ALTINCI NOTER 
Elırem 

Doğum ve kaaın hast ı ları 
mütehassısı ALMANCA OORENME USULÜ 1 

TOR KiYE 

1400 kr. 
7SO ., 

- EC~ 
1 Sen• f100 Jır. 

6Ay 
1400 .. 

800 .. 

DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Prote•tolar misli görülmemit bir dratle gider •• 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

Mllelllflerl ı 
HERMAN SANDER Alman 1111.ıu mllteha1111 ve muallimi 

TAHSiN ABDl 
lsmlr erkek ll1eıl Almanca muallimi 

Sene 1930 
1 Ciltte ~ Kmm vardır, 

fstanbulda Hilsniltal at matbaaaından arayınız 

'°° 3 ,, • soı> ' uo ... ı " 
Gelenevrak aerl vorllmc•· , • 1 .... 

lıanlardan oıe111llyea 11 1 

~--- b . SalıtT' 
Mes'ul MüdUr: Sa rı 


