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BATARYA İLE ATE 

r 
KlJPON NEŞRi 

EVVELi GÜN 

TAMAM OLDU. 
Kura tafsilat ve 

izahatını 7 inci 
sayfada 

okuyunuz. 

Fırka Gazeteleri H~p Bir . Ağ~z
dan Şidderli Bir Hücüma Geçtiler 
Anlaşılan Emir Bekliyorlardı. 

(SON POSTA) 
nın Kulağı 

Halk Fırkası içinde 
Konuşulanları Nasıl 

İşitebilir ? 
Birkaç giln evvel Halk Fır

kuı içinde Yuıuf Akçora ve 
Rasih Beyler arasında geçen bir 
hldiseyi işitmiş v~ yazmışbk. 

. 
Ankara Istanbula Taşınıyor 

Sıcaklar Bastı Sayfiye 
Zamanı Geldi 

Fakat Bu seferki Tasarruf Zarureti 
Bircok Projeleri Altüst Etti 

Son iki giln içinde gazete• { 
tllik Alemi gizli bir el tara
fından birdenbire tutuıturulmuı 
bir volkana benzedi. 

Birkaç ay sUren bir ıllkiit· 
ten sonra ant bir ıurette pat
lek' veren · bu fırbnamn ıebebl 
14.Y arın,, gazetesi 1&hibi Arif 
Oruç Beyin bir fırka tetkili
lle teşebbüs etmiş olmaaıdar. 

Bu hareketi "SON POSTA,, 
,aha başlangıcından evvel 
uymuş ve yazmışb. Fakat 
ırka gazeteleri aükiitle kar

ldadılar. 

Aradan Uç dört gtin geçti. 
Uphesiz kendilerine talimat 
erilmesini bekliyorlardı. Bu 
alimat evvelki gün geldi ve 
lin (Cilmhuriyet) te, (Milliyet)
,, (Vakit) te (Akşam) da aynıg 

tnan da bu hücum hareketi 
Örüldü, 

Bunlardan (Cumhuriyet) Arif 
ruç Beye çatmakta: 
Y 3rın g~zetesi başmuharriri 

rif Oruç Beyin evvelce Çer
es Etemlerc uşalthk ettiğini 
Öylemekte, memJekette mu-
alif bir fırka tetkilinin böyle 
ir zata kalamıyacağmı ilive 

• 
ir intihal 
av ası 

&ürhan Cahit Beyden 
On Bin Lira T az

minat isteniliyor 

Bıırhan Calr.lt B. 
"nkara, 22 (Huıuat) - Nu

\\ B. isminde bir ylizbaşı 
harrir Burhan Cahit Bey.in 

· ~ Yazdığı bir eseri ileri 
·~t'btek . muharrir aleyhinde 

1 al davası açmıtbr. Nuri 
Y (Neferin defteri) ismindeki 

,~tinin Bürhan Cabit 8. ta
tq 11dan intihal edildiğini söy
~ ~kte, on bin lira tazminat 
'-lektedlr. 

Yunus Nadi Bey 
etmektedir. Lisanı çok ılddetli 
ve biraz da sivridir. 

(Milliyet) ise alelitlak muha
lefetten bahaetmekte, tenki
din yıpratıcı değil, yapıcı, 

yol gösterici bir tenkit olmaaı 
lilzumunu ileri sürmektedir. 
Lisana mliteenni ve vakurdur. 

(Vakit) ile ·(Akşam) a gelin
ce bu iki meslektaş ta doğ
rudan doğruya muhalif neşri
yatın aleyhinde bulunmakta-

l dır. Bu d6rt meslektaştan bi· 
rinciıi doğrudan . doğruya 
Arif Oruç Beyin tahsını, 
diğer üçil ise eğer yanılma· 

yorsak Arif Oruç Beyle bir

likte Yılmaı gazetesini kaat
etınktedirler. 

Bunların haricinde bir de 
0 HAldmiyeti Milliye,, vardır ki 

o da Falih Rıfkı Beyin kalemi 
ile doğrudan doğruya "Son 
Poıta,, ya çatmaktadır. 

Gazetemiz son bütçe mü· 
zakereleri mlinasebetile Avru
pada ve bizde nazırlara ve 
meb'uılara verilen tahsisatın 

bir mukayeıesini yapmıf, ve
killerin otomobillerinden fe.ra
j'at arzusunu göstermeleri mti
naaebetile de bir karikatür 
dercetmif ti. 

Falih Rıfı 8. bun• kıımıf, 
aikrettiğimiı: rakkamlara itiraz 
etmiş: 

- Yalanl Diye bağırmııtır. 
Ve ilAve etmektedir: 

- Artık bu duşmaohk ha· 
vftlına bir son vermek zamanı 

gelmiştir. 
(Devamı 3üncü sayfamızda) 

/ta/yadan Gelen Emine H. ın 
Hüviyeti Müphemdir 

r 

1 

Falih Rıfkı B. dostumuz bu 
haberi görünce kızmış: 

- Son Postanın kulağı 
Halk Fırkası içinde konuşulan- 1 

ları nasıl işitebilir? diyor ve 
derhal arkadaşlcırı~a bir nasi
hat veriyor. 

Söylediklerini Falih Rıfkı 
Beyin ağzından dinlemek ister 
,nisiniz? İşte : 

Akisler 
"Meb'uslarımızdan Retit Bey: 
- Maarif Eminleri bize 

geldikleri zaman o gece 
rakı içer, danseder ve erteai 

... günü giderler, demiş. 

( Devamı 3 üncü sayfamızda ) 
Ankara istaslgonundan tren ayrılırken 

( Tafıil&b 4 ündl aayfamızdadır) 

Hükiimet Gazeteleri "Serbes 
Fırka Hortlayımaz,, Diyorlar 

İzmir muhabirimiz: 1 mı muvafakatile feshettiğinden Hüseyin Cahit Beyin vazl-
- Aydında mefsuh Serbes tekrar ihya etmesi aklen ve yetine gelince : 

fırkanın ihyasına çalışıldığını, mantıkan kabili izah değildir. Serbeı Fırkanın ihyası te· 
liderlikiçin Fethi Beye müracaat Bu haber olsa olsa belki 

şebbilsil ciddi olsa ve liderliği 
edileceğini, kabul etmezse eski Serbes fırka mensupla-
Hüseyin Cahit Beye teklifatta rından • bazılarının yeni bir için Hilıeyin Cabit Beye mll-
bulunulacağım işitmiş, bize fırka yapmıya tesebbüsti du- racaat edilse ret ile kartılana-
bildirmişti. şünmüş olmalarından galattır. caklart muhakkaktır. 

Bir Defa Daha 
lstanköye Gelmişti 

Bu, bir vakıa değil, sadece Maamafi böyle bir teşebbüsün Hilseyin Cahil Beyi yakın· 
• bir tasavvurdan ibaretti. Fa· kuvveden file çıkmasına ev· dan tanıyanlar (Tanin) i kapa

kat sütunlarımızda intişar edin· velce Serbeı fırka ile alaka- dıktan sonra siyaset ile uğ• 
ce, gilya olup bitmiş bir vak'a dar olanlar hiç ihtimal verme- rqmamaya bir prensip olarak 

Çevme, ( Hususi ) - Elinde 
bir İtalyan pasaportile ve ,.-.,- ,.. ' w -·' ... ,_,,,__ 

eırarengiz bir tekilde Rados
tan lzmire gelerek Çeımeye 
1ıeçen Emine Hanımm dün ve 
hugUnkn bayat ve vaziyeti gün 
geçtikçe dikkati celbediyor. 

Emine Hamm, evvelce ıöyle 
temas edildiği gibi lıtanköylU 
muhacir Ali Efendinin kızıdır. 
Bundan dokuz sene kadar ev
vel Şerif Çavuı İ•minde biri· 
nin yedi, sekiz yaşlarındaki 
kııu ile sokakta oynarken ço· 
cuğıı iterek kuyuya düşürmüf, 
çocuk ölmtıı, fakat Emine H. ın 
yaşı ktıçnk olduğu için hak- · ı 
kanda takibat yapılamamışb. -

• 

O sarada İtalyan işgal mm- 1 Emine H. 
takasına dahil olan lstanköy· 
den alınarak ltalyaya gönde- - Ebelik tahıil ettim! ce-
rilmiıtl. Emine H. TUrkiyeye vabını vermiştir. Elindeki pasa
ilk defa gelmlı değildir. Bir portunda dininin "Katolik,, 
defa daha (930) da İatanköye olduğu yazılıdır. Bundan da 

Emine Hanımın sözlerine ne 
gelmit ve fayanı dikkat bir derece itimat etmek caia ol· 
vak'a olmak tııere akrabaam· duğunu anlamak gliç birfey 
dan hiç klmıe ile temaı et- olmasa ıerektir. Her halde 
memiotir. Kendisine, gaybube- bu hanım, bll'riyeti üzerinde 
ti esnasında De yapbğını durulmıya dej'er, kanaatin• 
ıoranlaraı deyim. N•tilm · 

mevzu bahıoluyormuş gibi mcktedirler. kabul ettiğini söyliiyorlar. 

~kl~mi~e ~ ~rlp h~ ,·====~===========~==~====! 
vesidir başladı. Hüseyin Cahit Yeni A1atbuat Lugati 1 
Bey bulundu: ~--------------------------------------------------------------....1-

11- Haberim yok. Böyle bir ---mıı11---.-ıı~'9!!!~-.. .. ----------• 
teklif karşısında kalmadım, 
esasen siyasi hayattan çekiJ
mİf bir adam olduğumu bilir
siniz ,, dedi. 

Filhakika mesele İzmir muha-
birimizin telgrafmdan sarahaten 
anlaııldığı üzere bir tasavvurdan 
ibaretti, bundan Htiseyin Ca
Mt Beyin haberi olamazdı. 

işte bu mesele hakkında 
Ankara muhabirimizden gelen 
haberler: 

Ankara, 22 (H.M.) - Ser
heı fırkanm: ihya edilebilme· 
s:ne burada ihtimal verilme
mektedir. 

F etbi B. fırkasına kendi ar· 
zuıile ve arkadaşlarını inzima-

Müsakkafat Ve Mua
mele Vergileri 

Ba lkl flergi hakkındaki 

geni kanun ldgihaları 

J ilncü sag/amızdadır. 

Makamı aidi tarafından icap edenlere yeni ve büyük bir 
. matbuat lfıgati siparit edilmiştir. Bu liigatte yalnız dört keli· 

menin manası bulunacaktır: 

"Evet efendimi,, , "Hayhay efendimi" , "Peki efendim!,,, 
•Bqustilne efendimi,, 
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Ve Halk Kartal Arasında y· O Ç k Çıplak 
Son bir, ıkı ıün ıçınd• Bir Kaza ıne riaya l h Bir Kadın •• 
bası hükumet gazeteleri 
tenkitten boılanmaz gö
rünüyor, tiddetli neşriyat 
yapıyorlar. irtica, hiyanet, 
bozgunculuk bu münase
betle kullamlan tabirlerin 
hafiflerindendir. Bu neş

riyatın halk ara&andaki 
lnikbleri iıe afağıki .sa
tırlarda tubit olunabilir: 

Mehmet Aıı:er Bey ( Bcyotlu Aynalı 

ı•tm• 118) 

Her yerde ve her zaman 
muhalefet, mutlaka " irticai 
Retrograde ,, bir temayülden 
doğmaz. Muhalefet, daha ziya
de ruhi bir " Negativisme ,, in 
bir neticesidir. 11 Excentrique ,. 
bi bünyei ruhiyeye malik olan 
fertler her devirde muhalif 
olmuşlardır. Bunlann hali ha
zırdan memnun olmamaları, 
hali hazırdaki filan veya falan 
fikir, prensip veya umdeyi 
sevmediklerinden değil belki 
yalnız tevakkuf ve t evazünden 
hoşlanmalanndandır. Bir kelime 
ile: " muhalefet - Negativisme ,, 
ıiyast ve içtimai tekamülUn 
birinci şartıdır. 

* Mehmet Ali B. ( Edimckapı Sultan-
hamamı 13) 

Tenkit haddi zatında acıdır. 
Bence tenkit bir hastanın ill-
cıdır. Şifa bulabilmek için bu
nu lçmeğe ve hazma ihtiyaç 
vardır. ltaç içmemek için dok
'nru ve eczacıyı öldürmek ne 
ise tenkitten kurtulmak için 
muhalefeti buğmak ta Qdur. .. 

Namdar Bey (Beşiktaş Akaretler 
No. 128) 

- ismet Paşa bizzat ten
kidi arzu eden ve nutukların-

da sıksık bundan bahseden 
bir Başvekildir. Devletin bütün 
mes'uliyetlerini omuzlarında ta
fıyan bir zatın bu samimi ar
ıusuna rağmen yine o hüku
mete nispetle tenkitten çeki
nen muharrirler bence kraldan 
ziyade krallık taraftarlığı 
edenlerdir. 

Bir Sebze Kayığı Dev
rildi, Üç Kişi Ölümden 

Kurtarıldı. 

Dnn öğleden sonra saat Uç bu
çuğa doğru Kartal ile BüyUkada 
arasında feci olabilecek bir kaza 
olmuştur. Hadise şudur: 

Sebze yüklü K11ramürselli 
Mustafanm kayığı dün Kar-
taldan Büyükadaya giderken 
( Etuval Romen ) gaz depo
larile Büyükada arasında ve 
denizin derin bir noktasında 
şiddetli bir poyraza tesadüf 
etmiş. · Rüzgar gittikçe ıid· 
detlenmiş, taife feryat ve 
iıtimdada başlamışlar. Fakat az 

sonra kayığın muvazenesi büsbü
tün boz.ularek devrilmiş, içinde
kiler denize dökülmüşlerdir. 

Kazazedelerin istimdat işa
retini gören Etuval Rumen 
gaz doposu müdürü Hüseyin 
Sadık Bey derhal deponun 
motorünü hareket ettirmiş, 
motorcu Mehmet ve Hfiseyin 
kaptanlarla muhafaza memuru 
Eyfip Sabri, depo tenekecisi 
Ardaş Efendiler kaza mahalline 
yetişerek kazazedeleri muhak-

kak bir ölümden kurtarmışlardır. 
Kayıkta bulunan sebzeci 

Y akup Efendi Büyükadaya, 
kayık sahibi Mustafa Efendi 
ile taife Hüseyin Ağa Kartala 
naklolunmuşlardır. 

Bir Tehdit 
Hizmetçi l(adın Ta -
bancayı Görünce 
Hastalanıvermiş 

Beşiktaşta Köyiçinde otu ran 
Sabri Beyin yanına bir hafta 
evvel hizmetçi olarak gıren 

Bir Doktor Toprağa ' Gümülerek Kurtlara, 
Çiyanlara Yem Olmaktansa Aslımız Olan 

Toprağa Rücu Daha Doğru Diyor. 

Zahire Borsası Kimyageri Nurettin Münşi B. 6tedenberi 

öllilerin mezara gömUlmeaine aleyhtardır. Münşi B. cesetlerin 

hususi kabirlerde yakılıp knllerinin saklanması taraftarıdır Ye 

bu fikrini ber fıraatta ortaya atmıftir. Haber aldığımıza göre 
Pendikte Ali Rıza B. Uıminde bir doktor da bu fikir etrafında 

bir teşebbüse giriımek üzeredir. 

Doktorun Fikirleri BUtun Dünyada •. 
Doktor Ali Rıza B. öldiik- Medeni insanlar öldükten 

ten sonra cesetlerinin yakılıp sonra cesetlerini - gömdürmcz

kllllerinin ( Kolumbaryom) de- ler. Krcmatoryom denilen 
nilen yerlerde muhafaza edil- fırınlarda yaktırırlar ve külleri 

meıine taraftar olanlara mü- saklatırlar. Bu fikir bugtın 
racaat ederek bir cemiyet ku- dünyanın her tarafında birçok 
racak, bu auretle bu yeni "taraftarlar kaıanmı,tır. 
fikre ilerlemesine çalışacaktır. Almanyada halkan yüzde 

yetmiş beşi, F ransada yüzde 
Ali Rıza Bey fikrini izah 40-45, Amerikada yilzde 65 

ederken bize gönderdiği yazı- bu yeni fikrin etrafmda bir
smda şunları söylemektedir : leşmiştir. Bu memleketlerde 

" - Ölüleri toprağa göm- ölüleri yakmak için de mun
mek onları çnrUtüp tefessüh tazam yerler yapılmıştır. Bu 
ettirmekten başka bir işe fikir etrafında toplananlann 
yaramaz. Halbuki medeniyet cenazeleri hangi tabakaya 

bu demek degv ı' ldı'r. c d' mensup olursa olsun muhteşem 
ese 10 merasimle kaldırılır. 

gömlilmesi bugün için arbk Bu fikir ergeç bizde de ta
kabul edilemez. Bu iş maziye I raftar bulacak ve ilerliye-
karışmıya mahkumdur. cektir. ,, 

------~--------.-.. ... --------------
24 Maznunlu Dava 

Diin ağır ceza mahkemesin
de 24 nıaznunlu bir muhak~ 
me başlamıştır. Bunlar İstanbul 
hapishanesinden kaçan üç 
mahkkfımla hapishane gardi
yanlarıdır. Tarafeynin teşkHi 
için muhakeme talik edilmiştir. 

Bir Beraat Kararı 
Üsküdardan Şileye gider

keu Kabakoz köyünde HUsey
ni öldürdUğii iddia olunan 
Akifin dün Ağır cezada mu
hakemesi yapılmıştır. Ortada 
dclil olmadığından maznun 
Akif beraat kararı almıştır. 

-----------------···----------------
Abdülhamit Koyun Ticareti 

Yaptığını Anlatıyor 
------

Emine isminde bir kadm dün 
birdenbire hastalanmış ve Bey
oğlu hastanesine yatırılmıştır. 
Emine Hamnıın iddiasına göre Bir hükümdarın koyun ticareti yapması size garip görüne-
Sabri Bey kendisinin pişirdiği bilir. Fakat paraya doymıyao biıim eski padişahlar, halkı soy-

Abmet Turan B. (Sıımııtya Suluma- yemekleri beyenmemiş .Je: "E- nıakla ıktifa etmiyor, ticaret te yapıyorlarmış. 
naatır 29) g~ er bir dağa böyle fena ye- Bakınız Abdi.ilharnit koyun ticareti yaphğını nasıl anlatıyor: 

Bau muharrirler hükumetin v k · ı ı t· t• B " d mek pişirirsen seni öldürü- '' n tı e wyun ı carc ı yaptım. u yuz en ep•y<'e para kazan-
aradığı tan:ddi bulamadığını, k dım. Her bir masrafı çıktıktan • sonra bir koyun aenede bir 
b k l 1 · d rlim0 demiş ve ar asından da ugün Ü ten dl erm sonun a altın ve bir mf'!cdıye kar bırakır. Bu ticarete okadar meraklı 
31 mart, irbca, hiyanet gö- tabancasını çıkarmıştır. Bu teh- idim ki, 1ngilteredcn damızlık koyun getirtirdim. lıtaobula gelin-

Şişli Caddelerinde Ar
kasında Tek Bir Göm
lekle gezerken Çevrildi 

Evvelki akşam Şişli taraf
larmda garip kıyafetli bir kadın 
görülmüf, polisler tarafmdan 
çemlerek karakola g6tünU
mnıtnr. Bu kadının iımi Ze
kiyedir. Kendisi bir müddet 
evvel Dari\lAczeye kabul olun· 
muştur. Bir hafta evvel orada 
bir kadmla kavga etmiş ve 
cezaya çarpılmaktan kork~uğu 

için, üzerindeki tek bir ıç 

gömleği]e sokağa fırlamış ve 
çıplak denecek bir halde 
caddede dolaşmıya bulamıştır. 

Pangalh karakolu bu kadı
nın tekrar kabuln için Darlllfi· 
czeye muracaat etmiş, faka t 
bq mübassır olduğunu söyli
yen birisi buna imkAn olmadı
ğım, kaçanların tekrar içeriye 
alınamıyacağını aöylemiıtir. Ka
dm ıimdi aokakta kalmıı va
zivettedir. 

Kalp Sektesinden OIUm 
Paşababçede Balıkçı Hasan 

Efendi dün Ahmet Efendinin 
kahvesinde ~tururken kalp 
sektesinden ansızın dliılip 
ölmiiştur. 

Kabahat Kimde? 
Haliçteki Feci Mü

sademe Tahkik 
Ediliyor 

Geçen gece Haliçte meıba-
hanın Milcnhede motörile 
Sokrat Efendinin Yılmaz 

motörü müsademe etmiş Ye 
kaptanla makinist denize dn,e
rek biri boğul.nuş diğeri ise 
kurtarılmıştı. 

Adliye ve Ticareti Bahriye 
miidUriyeti ilk tahkikab yap
mışlar, her iki tarafın da kaba
hatli olduğuna kanaat getir
mi~lerdir. Bu kabahat te her 
iki motöriln fenerıiz olmuıdır. 

rllndilğünü söylüyorbr. Bu ditten aonra da kadıncağız ceye kadar bana bef altı liraya mal oluyordu. 
fazla ve muzır bir endişedir. hasta düşmüştür. lngiltere diinyanın hiçbir yerine benzemez. Havaaı aiıli oldutu Karlemam Soyanlar 
Bupkli mevzuatımıza ve ka- Ziraat Odasında için güzel ot yetişiyor. Hayvanlarm eti kıvrak oluyor. Ben lngil- Beyoilundaki Karleman ma-
nunlaramıza muhalif o)mıvan terede yedigiın et kadar lezzetli et hiçbir yerde yemedim ...... ,, v d ( 700 ) 'ft 

J Od d k d gazasın an çı çorap 
her tenkit muhterem addedil- Ziraat ası şim iye a ar Abdülhamit bunun gibi daha birçok feyJere merak etmiş. Çalan Natan, Morano Ye Sa-
melidir. Tenkidin bir öfrüsü, her on bq günde bir topla- Kendi l<endine doktorluk, marangozluk fillıı agr· enmi•. Bu d A C k " d B d Y moilin On ğır eza Mah e-
enda%esi olamaz, herkese ille nıyor u. un an ıonra her esrarengız adamın içyüzünU gösterecek olan babrata meıinde kararları tefhim edil-

Günün Tarihi 
-

Sui İstimaller 
Hakkında İki 
Takrir Verildi 
Gümüşhane meb'uıu Şevket 

J3ey Tayyare Cemiyetinin baıı 
şubelerinde yapılan suistimalle~ 
hakkında, Manisa meb'usu Sabr 
Bey de memurlar arasında göı• 
çarpan ıui illimaller hakkında 
Halk Fırkası reisliğine birel 
takrir vermitlerdir. . 

Birinci takrire Tayyare Cefll!~ 
yeti reiıi Fuat, diğerine de Dabd 
Jiye, Adliye ve Maliye Vekille 
fırka içtimaında cevap verecek• 
lerdir. 

Sefirler Arasında 
Tokyo 1eflri Cevat Bey Varştr 

vaya teyin edilmiıtfr. Tok1° 
maalahatgüzarhkla idare olun•· 
caktır. Hariciyede tasarruf için 
aefirlere uzun müddetli izinler 
verilecek, bu müddet zarfıncl• 
•efirler aylıklarını Türk lira•• 
olarak alacaklardır. 

Devlet Sorasında 
' Bugün Millet Meclisinde De"" 

let Şürası reisliği intihabı yapı· 
lacak, tanzimat dairesi rein R~ 
fat B. ıeçileceldir. 

Türk - Yunan Mahkemesi 
Türk - Yunan Muhtelit Mah: 

kemeainde 600 ddvamn iptali 
hakkındaki tetkikat devam ediyor• 

Rehin üzerine Borç 
Rehin üzerine borç veren rnü• 

esıeıeler hakkındaki nizamnaııı• 
dünden itibaren tntbika başlan
mııtır. Peşin faiz almak yaıakbr• 

Buğday Fiatleri 
Bu aeııe buğday fiatlerinlD 

geçen ıeneye nispetle yüzde kırk 
kadar düşkün olduğu anlatıl• 
maktadır. 

Ave1lar Kulübünde 
Avcılar klübünde dün İdar• 

Heyeti intihabı yapılmıftır. 

Emire Aziz Hanım 
ilk Tilrk auli filminde oyn!• 

yacak olan Mııırlı Emire Aı•• 
Hanımla Ertuğrul Muhıln S-1 
tehrfmize gelmişlerdir. 

Brezilya Sefirinin Sözleri 
Parilten Memleketimize har~ 

ket eden Brezllyanm yeni Ankar• 
sefiri beyanatta bulunurken "Dil~ 
yanın ıimdiye kadar sıördüs
içtimai ıılabatçılardan en büyü~ 
nün sevk ve idaresi albnda bıl 
lunan bir memlekete sıidiyorullllf 
de mittir. 

Dahiliye Vekilinin Cevabı 
Dablllye Vekili Dahiliye lllb~ 

murları hakkında ıorulan 
ıuale bupnlerde Mecliıt• c•••P 
nrecektlr. 

Diş Tabipleri 
Dit tabipleri dün alqam t 0J; 

Jaaarak kazanç veraiıl euah• 
ıara,aınılerdlr. 

OUnkU Maçlar 

fU yolda tenkit yapacaksın hafta pazar günleri toplana- p b B ı mittir.Bunlardan birisi 1 aene do
denemez. Biraz bazimli ol- caktır. Buna sebep işlerin erşem eye aş ıyoruz kuz aya Ye diğerleri de birer bu-
malıyız çol- olmasıdır. • çukıeneyemahkftmedilmiflerdir. 3-2 yenmiıtlr. 

:;====·=====================:::::=·::..:================:::::===========~::::=::::::::::::=:=:::::::::::=:=:::::::::::::=::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::;:::::;;::~:;:::===:======================;:;:;~ 

Dün ltadyumda l.tabul ~ 
ile Pera oynam14, lıtanbul Sp..., 
4-3 gallp ıelmlıtir. Sonra c;.:;_. 
aaray ikincileri Kurtulut talıo 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 
L---------------------------------~--------~---~~~~~--~----------------·----------------------------------------

Yine Yeni Diij 

lı Komıu - Haaan Bey, nedir o kocaman 
kitaplar, ciltler, ara1ında boiulup kalmııam? 

1 
2: Hasan Bey - Dil encllmeni azasından 

birinin makaleıi elime geçti, manaaını anlıya
madıtım birçok kelimler var. 

ini aJdıdlııl 

1 
Sı HaHn Bey - Meier bu makalede Frauızca, lıılfl- ı 4:Huan 8.- BGtOn bu dillerin lQgatJer ı.oaJfa 

U.c•t Alıaana, İtalyanca, Arapça, Aumce, Oamaııhca, inat ettim, on bet g(lndOr bu makaleyi .. 
Tllrkçe, Tatarca, U11urca, Çatatayca keUmeler varmıı. çalıtıyorum, fakat 1rel de içinden çık. 



·z3 liazira •• 

Her gün 
- -

M ünderecatzmızın çok-
luğundan dercedileme
rniştir. 

Fırka Gazeteleri 
Hücuma Ge~ti 
1 Baş tarafı l inci sayfada ) 

Karşı Cephe 
Müddebit bir cephe arze

den bu fırka gazetelerinin 
karıısında şahıslara, meslek
ieri ve karakterleri yekdiğeri-
"e biç benzemiyen ve kendi 
hesabımıza benzememesi de 
llıathip olan üç gazete vardır: 
'\'arın, Yılmaz ve Son Posta .. 

"'Y ann" bugün çıkan nüs
lıaaında " Menfur Adama ce-
\'ap serlevhasile Nadi Beye 
llıukabele ediyor: 

- Çerkes Ethemin uşağı 
ben değilim, Nadidir, diyor. 
\re Yunus Nadi Beyin 
( Yeni Gün ) ü tesis için 
•aktile Çerkes Etemden bin 
lira aldığını söylemekte, Hacı 
Şükrü ile Reşidi ve Hakkı 
Behiç Beyleri şahit göstermekte, 
•onra da Nadi Beyin Abdülha
bıitten başlıyarak her devrin 
adamı olduğunu anlatmakta
dır. Nadi Beyin lisanı nekadar 
•ert ise Arif Oruç Beyin 
lisanı da odere~e şiddetli keli
lbeler ve tabirler ile doludur. 

"Yılmaz,. gazetesinin verdiği 
cevaba gelince: bu meslektaı 
ta 6lçllsil biraz kaçmıt bir 
llaanla kendisine hücum eden
lere: 

- Arabası yUrnyenlere ka
tırlık vazifesini görenler mazi
de de ayni sefil işi yapan 
lnabluklardır, demektedir. (Yıl
lbaz) ın temennisi şudur: 

- İıtipdat ve mefrutİyet 
dev"rlerinden kalan dalkavuk
lar kara tokrağa gömillmelidir. 
Ancak bundan sonradır ki 
tümhuriyet tam manasile fey
tini gösterecektir. 

F ırtma Devam Ediyor 
Gazetecilik aleminin başına 

Çöken fırtınayı bir glln içinde 
'6nmllş zannetmeyiniz. Billkia 
tiddetini gittikçe arthrarak 
devam etmektedir. 

Yunus Nadi Bey bugünkü 
taarruzunda, Arif Oruç Beyi 
~aşa almakla beraber (Yıl
lt)ı da unutmamıştır, hüllsaten: 

- MUseccel bir vatan haini 
fırka teıkili gibi teıebbllsler 
Myle dursun, batta alelide bir 
taıete bile çıkarabilir mi? 
ttıınlesile Arif Oruç Beye hn
tıarndan sonra Yılmaza geçmek
te: 

- Bu gazetenin Rum mu, 
rGrk mft, yoksa ikisinin hali
'81 mı olduğunun daha anla
l•ltnamaş bulundutunu kaydet
~ektedir: " Yeni iılerimize mi 
akacağız, yoksa bu heriflerle 

lbi uğraşacağız." 
f\_ (Vakit) e gelince, o da Arif 
vruç Beye hücum ebnektedir. 
~(Milliyet) te ise (Falih Rıfkı) 
\: Yİll hedefi yine (Son Posta) 

·Ve hemen hemen bu gaze-
~~ hepsinden de ayni arzu, 
)Qi temenni yükselmektedir. 
~ - Bu gazeteleri kapabnız. 
•ıla 16ylilyorlar. 

" 'f ukarda ( Yarın ) ile ( Yıl
~lı) ın cevaplarım kaydettik: 
~ (Yarın) a ne de (Yılmaz) a 
-._ zemiyen Ye benzememeıi de 
b,_tlup olan (SON POSTA) 
~ fikrine gelince karilerimiz 
~iincelerimizi muhtelif ıütun
~ hlızda kendimize mahaua 
~slek dahilinde bulacaklardır. 

ltaıya Sefirinin Hitabesi 
lt-ı 8- ıabah limane ıelen bir 
~Yt.ıı tenezzüh ııemialnde 
t-~f ~ ıeff.ri Baron Alom ce
Jl;~' bir hitabe irat •tm1tt 
't " ~.iıafirpenerlljbaden ha· 

etle bahtetmf9tlr. 

SON POSTA Sayfa~ . 

Son Posta'nın Resimli Makalesi İhmal Ve Dikkatsizlik ~ 1 r Sözün Kısası 
Derse 
Kimlerin 
ihtiyacı Var? 

•• 
Terbiyesiz ve şuursuz ten

kit kötüdür. Muvafık ve mu
halif bazı gazetelerde görül-
dilğü gibi fikir rnünakaşala
rıns "paçavra, kuduz köpek, 
ıersem, bozguncu, alçak,, gibi 

! sözler karıştırmak kötlldlir. 
Sorulan, meaell ıorduğumuz 
ıuallere cevap vermiyerek "va
tan haini, mürteci, Dervİf 1 - Rusya bir kanun çıkarmıf, dikkat

alzlik yGzünden ziyan yapanları mahkemeye 
nrip tecziye ediyor. Dikkataialikle maki· 
neyi kıran, fabrikayı kirleten, batkaaına 
zarar veren adam bundan mea'ul tutuluyor. 

2 - Biz laerf(ln ihmal 'H dlkkatalıdlk 
yhOnden nekadar çok ı:lyanlar yapıyoruz. 
Sokaklara tOkGrilyor, piı auyumuzu aokak
lua dGkGyor, bin tirli zararlar yapıyoruz. 

3 - lnafın en büyGp dikkatalzlik •• 
ihmalden welir. Hakiki Türk vatandatı, 
kendiaint-, cemiyete ve muhite dlkkataizliti 
yüzünden zarar vermeyi cinayet bilmelidir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

KANLI FACiA 
Tütün Kolcuları Yan
lışlıkla Bir Şoförün 
Beynini Parçaladılar 
İzmir, 22 (Hususi) - Evvel

ki gün Tire Tütün İnhisarı 
memurları bir otomobille gece 
tuttın kaçırılacağını haber 
almışlar, tütnn kolcuları jan
darmalarla beraber yol üstüne 
pusu kurmuşlar. 

Bu sırada sür'atle gelen bir 
otomobile kolcu Hüseyin Ça
vuı " dur! " emri vermiştir. 
Faka şoför haydut baskınına 
uğradığını zannederek lAmba
ları söndilrmOf, hızla geçmek 
istemiştir. 

Kolcular da ateş etmitler, 
şoför muavini SUleyman bey
ninden vurularak ölmUştUr. 
Halbuki otomobilin içinde bir 
dirhem kaçak tntnn bulunma
mııtır. Hnseyin Çavuı tevkif 
edilmiıtir. 

İdam M-a-h-ki'ımlan 
Açlık 

Biri 
Grevcilerin den 
Kurtuluyor 

Ankara, 22 (Huauıi) - Ya
vuz gemimizden onbqı Suphi 
Rıza Efendiyi çakı ile a1anren 
Rizeli Mehmet oğlu Ali Rıza 
ve Rizeli Rasim oğlu Hamdi 
idama mahkum edilmişler, İs· 
tan bul T evkifanesinde açlık 
grevi yapmışlardı. Bunlardan 
Ali Riz:anm idamı ve Hamdi
nin de idama bedel on beş 
sene haEsedilmeıi hakkındaki 
Adliye Encümi mubatası bu
gün Mecliste taatlk edilecektir. 

Bu arada Karalı Veyıel 

ve Sivash Nevruzun idam 
kararları da g&rilftllecektir 

Aşk Yüzünden 
lzmirde Feci Bir intihar 

Vak'ası Oldu 

lzmir, 22 (Huıuat)-(Hizmet) 
matbaaaımn karşısında oturan 
Semiha isminde 17 yAfmda bir 
kız aık yUzllnden kendlainl 
evin üst kabndan sokağa fır
latb, ap surette yaralanarak 
hastaneye kaldmldı. 

Bir Fabrikada 
Amelenin Kolu Koptu 

Ankara, 22 (Hususi) - Çi
mento fabrikaıında amele 

Ahmat Ağa aağ kolunu ma
kine kavaine kapbrmıfbr. Ka-

vla kullantlmamuı hakkındaki 
emri dbılemlyen ve kazaya 
aebep olan amele HOaeyin 
t.ftlf edllmittfr. 

Müsakkafat Ve Muamele Ver-
* Pk * gisi Layiha/arını Neşrediyoruz 

Ankara, 22 (Hususi) - Bina iratlarından alınacak olan 

vergiye ait layiha, meclisin bugünkn toplantısında mUzakere 

olunacaktır. Bntçe encilmeninin tadilinden sonra liyihanın al
dığı şeklin ana hatları şudur: 

Bir bina vergisi ya sahibine, ya binadan intifa eden, ya
hut ta binayı sahibi gibi kullanana aittir. 

Bunun için bir binanın inşası bittikten iki ay zarfında va

ridat idaresine bir beyanname verilir. Maafiyetler, beyanna• 
melerin mllilsadif olduğu aeneyi takip eden mali ıeneden 
itibar eder. 

Verginin Esasları 
Yanan, yıkılan veya kulla

nılmaz hale gelen, yahutta 
kullanılması mennolunan bina
lara ait vergiler, beyanname
nin teıadnf ettiği taksiti ta
kip eden tabitten sonra 
alınmaya başlar. 

Bir binanın iradı, bulundu
ku yerdeki kira derecelerine, 
aynı neviden binaların iradına, 
mevkiine, hacmine, katlarına 
kat odalannın adedine, kulla· 
nıı imkanlarına, cephe ve 
methalindeki ılls1ere ve sureti 
istimaline göre tayin edilir. 

Mevsimlik kiraya verilen 
binaların bu mUddete ait kira· 
lan senelik addedilir. 

Fabrika, imal6thane gibi 
yerlerin irat tahmininde içle
rindeki vesait te nazarı itibara 
alınır. Senenin muayyen müd
detlerinde çallf&D değirmen ve 
fabrikaların iratları senelik 
addedilir. Eğer irat tahmininde 
karine ve vasıta mevcut değil
se hakiki kıymetinin yüzde 
onu safi irat kabul edilir. 

thbarnamenin alındığı günftn 
ferdasından itibaren resmi 
tatil gilnleri hariç olarak on 
bet ınn zarfında tahmin komiı
yonunca tetkik edilmek nzere 
Mal memurluklarına bir itiraz
name verilir, mukabilinde mak· 
buz alınır. Bu müddet zarfında 
itiru edilmezse itiraz hakkı 
sakıt olur. 

• • 

1 ihbarnameler . 
Bir mahal4e kira dereceleri 

yUzde on beı dereceıinde 
arlar veya ekıilirae on senede 
liir yapılacak tahrir harici 
olarak mükelleflerin talebi 
veya varidat memurlarının mn
racaatile tadillt yapılır. 

Bir binanın istimal tar11 
kısmen bile değitirse o sene 
içinde keyfiyet varidat idare
sine bildirilir. 

Tadilit komisyonunun ka· 
rlilaaı varidat tahakkuk me
..murlarına makbuz mukabili 
verilir. Tadilit kararları talip
lerin tesadüf ettiği seneneyi 
takip eden mali seneden iti
baren vergiye matrah ittihaz: 
edilir. Kredi tadil taleplerinin 
(3), semt tadil taleplerinin (6) 
ayda neticelendirilmesi mec
buridir 

Tahrirde unutulan binalarm 
vergisi, tahririn nihayetlendiği 

ve verginin almmıya başladığı 
sene nihayetine kadar bir be
yanname ile bildirilir. Akıi 
takdirde tahakkuk ettirilen 
vergilerle zamları Uç senede 
ve asıl vergiye ilaveten alınır. 
Muamelede bulunan evrak bu 
kanuna göre neticelendirilir. 

Muamele Vergisi 
Ankara, 22 ( H. M. ) -

BUtçe encümeni muamele ver-
-=-

• • 
ister inan, ister inanma! 

Hükumet ıazf!telerl diln 
birdenbire muhalif mat
buata karşı taarruza geç
tiler. Aıağı yukarı hepsi 
ayni nakaratı tekrar edi
yorlar. BugllnkU muhale
fet (31) mart havasını ya
ratan bozgun bir muha· 
lefetmit. Fikir. yokmuf. 
Tenkit bilmiyorlarmıı • 
Yokıa, 

"Safa bir fikir ve bilgi 
ıahibi kim1&, iıtediği ka· 
dar acı ıöyleae, dilediği 

mertebe ' ıert yazsa, am
ma dinlenecek, okunacakı 
lbirteyler öğrenecek fikir
ler, tenkitler ortaya atsa, 
tenkit edilen hnknmet hiç 
f8phe yok,, 

Memnun olacakmış. 
Ve illve ediyorlar: 

• .. Biz o münekkitleri, o 
muhalifleri bulsak başımı· 
zın üstüne koyardık.,, 

Bu safıataya biz tabii 
inanmıyoruz, onlar inanı-

yorlar mı bilmiyoruz. Fa· 
kat sen ey kari, 

/ sier l mw, ister inanma! 

KOKAiN AFETi 
Ankarada Bir Adam, 
Zehirlendi; Bazı Bar
ların İşlediği Cinayet 

Ankara, 22 (Hususi) - Dün 
gece Merkez barda kokainle 
bir tesemmüm hadisesi oldu. 
Vak'a şöyle cereyan etmiştir: 

Alman tebeasından (Harry) 
isminde biri gece merkez 
bara gelmiş, bir Jocaya girerek 
kokain çekmiye başlamııtır. 
Bir iki saat sonra da 
baygın bir halde yere düşmüş 
ve zehirlenme alimetleri gös
termiştir. Elleri bileklerine ka
dar tıimaiyah kesilmiş ve has
taneye kaldırılmıştır. Hayah 
tehlikededir. 

Adliye ve polis derhal tah
kikata başlamış, neticede ko
kain satmakla maznun ola
rak Şule kırathanesi mils
teciri Sadi, Alen ve Ferit 
isminde liç kiti zan altına 
albna ahnmııtır. Yine tahkikat 
neticesinde anlaşılmıştır :ki bazı 
Ankara barlarında müşterileri 
sarhoş etmek için bira ve viski 
kadehlerinin içine kokain ko
nulmakta imiş. 

Yağmur Felaketi 
Denizli Su Altında Kal
dı; Vaziyet Çok Fena~. 

lzmir, 22 ( H. M. ) - Dün 
akşam Denizlide müthiş bir 
yağmur başladı. 

Birçok evler su altında kal
dı. Yağmur seylap halindedir. 
Şehirde umumi hnyat intizamı
nı kaybetmiştir. Telgrat, te
lefon ve nakil vasıtalan işle
memektedir. 

gisine ait layihayi tetkik edıp 
mazbatasını yazdı. Encümen 
vergilere makine kuvvetini esas 
olarak kabul etmemiş ve bü-
tün sanayi milesseselerinin se
nelik istihsallerinin on bin 
liralık kısmının verginden hariç 
bırakılmasına karar vermiştir. 

Geri kalan kısmm asgari 
yüzde yirmiai maddei iptidaiye 
mukabili tenzil edilecek, mn
tebaki kısım vergiye matrah 
olacakbr. Bunun için lkbsat 
VekAleti bir cetvel yapacaktır. 

Maafiyet kıımına demir ima
IAthaneleri de ithal edilmiftir. 
Pamuk ve bunların iplik fab
rikaları muafiyetine ipek ve 
diğer iplik fabrikaları da illve 
edilmiftir. 

Yeni layihaya göre bilumum 
ihraç maddeleri veri'İden mu
af tutulmuıtur. 

Fabrikaların ıırlannı ifta 
eden memurlar memurin uıultı 
muhakemeıine tabi olmadan 
dotrudan doğruya muhakeme 
edUeceklerdir. 

Vahdeti, 31 Martçı,, gibi it
ham kabiliyetinin sıfıra indi
jini a-öıteren tekerlemeleri 
ber vesile ile ortaya atmak 
kötüdür. 

Biz bu ıiltunlarda, gazte
mızın çıktığı gUndenberi, 
muvafık ve muhalif gazetele
rin bu tnrlü neşriyatına karşı 
menfi bir cephe aldık. Bir 
gazetenin hafızası, koleksi
yonudur. Bunun için, biz, ter
biyesiz ve ıuursuz: tenkide 
karşı hükumet gazetelerinin 
müşterek yapbkları hücumdan 
kendimize hiçbir pay düştü-

ğünü zannedemeyiz. Vermek 
istedikleri ders, halk nazarın
da da kıymeti olmıyan bir 
muhalif varakaya faydalı ola-
bilir; fakat bu dersten, bazı 
küfilrbaz hükumet muharrirle
ri de asla müstağni kalamazlar. 

Ense Düşmanı 
Eski Nişanlısını Ense

sinden Yaralamış •. 
F atibte kunduracı Ahmet, 

Yusufpaşada tramvay cadde
sinde aabık nişanlısı Mediha 
Hanımı ustura ile ensesinden 
yaralayıp kaçmıştır. Mediha H. 
hastaneye kaldınlmışbr. 

Yaralanan Polis 
Bir Polis, Silahını Temiz
lerken Kendini Vurdu 

-
Akbıyık Polis Mevkiinde 

1245 numarah Hikmet Efendi 
dün akşam karakolun yatak
hanesinde tabancasını temizle
mekte iken tabanca ateş almıı 
ve kurşun Hikmet Efendinin 
koluna isabet etmiştir. 

(SON POSTA) 
nın Kulağı 

- ---- -
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Şüphesiz duymadan, dil· 

şünmeden ve anlamadan söy
lemiş. Biz vazife ve terbiye 
aşkı ile yuğrulmu~ maarifçi 
arkadaşların çoğunu tanıyoruz. 

Şimdi bu Maarif Emini sözü, 
rakı ve danı kelimesi ile yan
yana ve artık bütUn hilkumeti 
de içine alarak, muhalefet 
bayrakları arasında zakkum 
açıp durmaktadır.,, 

Falih Rıfkı Bey niçin endişe 
ediyor? Bir kişinin fenalığı bir 
cemiyete teşmil edilemez. Fa-
kat velev bir tek te olsa böyle 
maarifçilerin bulunması ıayaııı 
teessüf değil midir? 

Bir Ahlaksız 
Bir Köylü, Kızını 

Berbat Etti 
Ankara, 22 (Hususi) - Ahi· 

mesut civarında Elgazi köyün· 
den Is mail isminde biri, ( 16) 
yatındaki kızının bikrini izale 
etmİftİr. Bu ahliksız baba 
tevkif edilmiştir. 

Şüphe Yüzünden 
Don akpm Kumkapıda 1.

mail çavut iaminde bir jan-
darma flphe yilztlndea kar .... 
nt bıçak yaralamıthr. 



4 Sayfa 80N POSTA 

• 1 Memleket Haberleri 1 

Hayraboluya 
Medeni fi et 
Ayaktan Girmiş 

SiNEMA 
Hayrabolu, ( Huıuıl ) 

Kasabamıı. kllçUk, tırın ve 
halkı da oldukça çalıtkandır. 
Hayrabolu bir zamanlar çok 
yoksul ve bakımıızdı. Son 1e

nelerde ise yeniliklere kavuıtu. 
O kadar ki yirmi ıene evvel 
burada bir tek kundura boya
cısı Ye bir tiıe boya yoktu. 
Hatta koca kasabada bir ta
necik boya fırçası bulunama
mışb. Şimdi 8 - 1 O tane kun
dura boyacısı vardır. 

Nüktedan bir sat kaaabada 
kundura boyacılarını sıörtimiye 

baılayınca ıöyle demiıti : 
.. Medeuiyet heryerde bqtan 
sıirer. Buraya ayaktan airdi. " 
Yirmi ıene evvelki yo:tıul 

Hayraboluda bugün elektrik 
Ye radyo da Yardır. Gelecek 
l":De bir de ıinema açılacakbr. 

ll-- Birkaç gUo evvel ılddetli 
ve fındık iriliğinde bir dolu 
yağdı. Ekinler ve bağlar çok 
ıarar gördü. Ziraat Bankasının 
doludan zarar görenlere yar
dım etmesi bekleniyor. 

/. Safa 

Dolunun Zararları 
Amasya, (Husu.si) - Zile 

taraflarında yağan şiddetli bir 
dolu ekinlere çok zarar verdi. 
Yerde biriken dolu tabakası
nın kalınlığı sekiz aantimi 
bulmuştur. 

Ozum Az Olacak 
Adana, ( Hususi ) - Bağ

larda çıkan hastalık yüzllnden 
bu sene Uzüm mahsulünün çok 
az olacağı anlaşılıyor. 

iki Tevkif 
Adana, ( Hususi ) - Saim

beyli kazası tapu memuru Hacı 
Mustafa Efendi ile MalmildUrU 
Kazım Efendi bir irtikap me
selesinden dolayı tevkif edil
diler. 

Ankara Sporcuları 
Konya, ( Huıust ) - An

karanın Altınordu klübil fut
bolcuları birkaç maç yapmak 
Uzere şehrimize gelmitlerdir. 

Bir Of UrUkçU 

Yukarda, Solda: 

Y•ni bir Fratuız 11ılclıaı: Lfaa L••·· 
Yukarda Batdaı 

Conrtanc• B•nn•t fiti Ro/Jert Montıomerg 

Andre · Laıat il• Lllg 
Damltu, Vivette Fllmlntl• 

Başb41tı •• 

• 

At•iıda, Solda: 

Glorga Svanson ile BPn Lgon 
Sağda: 

Gretanın son resmi •. 

"" 

Adana, ( Huıust ) - Kay
ıerili Hamza oğlu hoca İbra
him isminde bir adam UfürUk
cUlilk yaparaken yakalanmıştır. 
Tahkikat neticesinde bu ada
mın pek çok sabıkası bulun
duğu, bazı saf kadınları kan
dırarak paralarını dolandırdığı 
anlatılmıştır. 

Greta Garba ilk Defa Aleminde Şayanı 
• 

Davası .. 

Mersinde Lise 
Mersin, ( Hususi ) - Gö· 

rUlen ihtiyaca göre Maarif 
V eklleti bu sene burada bir 
lise açmıya karar vermiştir. 

Çiftçiye Orak 

it 
Hayatını 

Holivut, ( Hususi muhabiri
mizden ) - Amerikan sinema 
aleminin dedikoduya ismi en 
çok karışan artisti, hiç şüphe 
yok ki ( Greta Garbo ) dur. 
Mevzusuz kalan bir Amerikan 
sinema muharriri eline kalemi 
ahr, almaz, (Greta) hakkında 
iki uzun sütun dolduracak ka-

Konya, (Hususi) - Viliyet 1 dar bu isimden ilham alabilir. 
Huıuıi İdaresi çiftçilere iki Uzun zaman bu dedikodulara 
aene.de ö.denmck Uzcre orak uydurma macera hiklyelerine 
makinelerı dağıtmıştır. kulaklarını kapıyan İsveçli 

Yılanh Kadmlar san'atkir nihayet dayanamadı, 
Konya ( Hususi ) - Çayır bir lngiliz gazetecisine verdiği 

mevkiinde oturan Durmuş Ali- mUIAkat ile hayatını örttUğU 
nin kızı Mine ve Yağmurun iddia olunan esrar perdesini 
kızı Dudunun evvelki gün el· bir hamlede bitirdi. 
!erindeki yılanla mahalleleri Greta, bakınız ne diyor ? 
dolqbkları, küçük çocukları - Meşhur olmak insana 
yılandan korumak için şerbet- ekseriya ağır yUkler de yük
lemek ıuretile para dolandır· letiyor. Bu yüklerden bir ta
dıklan görülmü,, yakal;ınarak nesi, bazı gazetecilerin isminiz 
Adliyeye verilmişlerdir. etrafında koparacakları a-ürUl-

ı 

.. -tc 
Anlatıyor .• 

tülerc kulaklarınıı.ı tıkamaktır. 
Uzun zaman John Gilbert ile 
ıcvittiğinıizi ilin ettiler. Bunun 
sebebi, John Gilbert ile be
raber birkaç filim çevirmemiz 
oldu. Sonra Gavin Gordon ile 
mua,akamızdan bahsedildi. Bu 
,ayia da Gordon ile birlikte 
birkaç kurdele vücuda ııetir
memiz sebep oldu. Bu sao'at
kirları ıahseo takdir ederjm. 
Fak at kcodilerile evlenmek 
bahsı beni okşıyan bir ihtimal 
değildir. Diyorlar ki : 

" Ha}·atım esrar ile doludur. 
Gürültüden hoşlanmam. Ark.a
daş meclislerine iıtirak et
mem. ,, 

Bu, doğrudur. Fakat ben 
İsveçli bir kadınım. Ana lisa· 
nım lngilizçe değildir. Rolle
rimi iyi öğrenebilmek için evi
me kapanmak ve çalqmıya 
mecburum. Arasıra gittiğim ev 

• • Dikkat Bir Saç 
Fransız sinema artistlerinden 

Matmazel ( Aurelia Branca ) 

altmcı Paris Hukuk Mahkeme
sinde berberi aleyhinde bir za
rar ve ziyan davası ~çmıştır. 
Matmazel ( Aurelia ) uzun saç· 

lıdır. Modaya aykırı hareket 
etmeıinin sebebi, uzun saçı 

kısa ıaça tercih ~tmesindeo 

ileri gelmiyor. Sinemada aldığı 

ve oynadığı roJ icabıdır ki 
saçlarını uzan olarak muha
fazaya icbar ediyor. Çünkü 
oynJedığı roller eski devrin 
Kontes ve Markiz rolleridir. 

Matma~el (Aurelia) öteden
beri saçlarını muayyen bir yere 

düzelttirirmiş, Fak at dalgınlık 
es~ri olarak ince . örgülerden 

birini düzeltecek yerde kesi
vermiş ve artist te berberi aley
hine bir dava açmış. (6) ıncı 
Hukuk Mahkemesinde bu dava 
görülerek neticelendirilmiştir. 
Mahkeme, kararanı verirken 
hangi esasa istinat etmiş ? Bu
rası meçhuldür. Fakat bu ka
rarile bir i antim ıaça 117 
frank 64 santim, takriben bizim 
Para ile ( 1171) kurut kiymet 
biçmiştir. Kesilen saçların 

miktarı da malOm değildir. 

Fakat mahkemenin tespit et· 
tiği umumi ta7minat (10) bin 
frank yani ( 1000) lira kadar 
birşey olduğuna göre ufak bir 
tenasüp kurarak vukua getiri
len zararın derece.,ini anlamak 
mümkündür. 

=-=--""""'=-===-~-==o=oc:..,,.,.~ ........ ===-=-:-:'=""~_,....s==::::iıom::~ 
(Mariyon Daves) in evidir. Fa-
kat bu gibi eğrencelere sık, 
sık devam et miyorsam, bu 
toplantıların bir nevi it·ki icme 

vesilesi olmasındandır. 
İşte esrar ile dolu zannedi

len hayatım bu derece basit 
ve sakindir. Ahmet 
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J Ankara Alemi ] 

Ankara 
• 
lstanbula 
Taşınıyor 

Ankara, (Hususi) - Ankara 
ıenginleri ve meb'uslan maail• 

latanbula aitmiye batlamışlardır. 
Bu sene yapılacak tasasrufun ilk 
kurbanı olup maaşlan 350 liraya 
düşen meb'uslar yaz seyahat-

, lerini endişe ile düşünmektedir
ler. Yine lıtanbula gidecekler
dir, fakat daha tasarrufkarane 
hareket ederek. 

Meıell Yat ~lUpte otur
maktansa ikinci Uçüncü dere
cede bir otelde oturarak, ba
kara oynamaktansa kilçük aile 
pokeri yaparak, şampanya 
yerine yerli şarap içerek, Uç 
ay oturmaktansa iki ay otu
rarak Kideceklerdir. Doğrusu· 
nu ıöylemek lAzımgelirs• 

meb'uslarda yapılım tasarruf 
Ankaranın, bilhas11a Y enişeh
rin hususiyetlerini kaybettirdi. 
Meseli: başı beyaz hotozlu 
erkek ahçıların maaşları otuz· 
dan on beş indi, ahçılar iş 
bulamaz oldu! Masraflı gece 
toplantıları, dondurma alem; 
leri lAivedildi. Paristen tuva
let ve şapka getirilemez oldu. 
Ecnebi mürebbiyeler pasa· 
portlannı hazırlamıya başla
dılar. Hatta hizmetçi fiatları 
bile düştü. Sadet haricine 
çıkmayalım! Ha, Ankaranın 
sıcağı müthiştir efendim. 

Tenis Maçmda Bir Bayllma 
Dün Kavaklıdere Sportiniı 

kulüpte tenis maçları vardı. 

Ankaranın en mümtaz Ha
nımefendileri, Beyleri, sefaret 
müntesipleri seyirci kütlesiııi 
teşkil ediyordu. AnkaranıP 

tenis şampiyonu Mehmet, Ge
nivayi yenmek Uzere idi. Se
yirciler arasında bir haykırma 
ve bairışma oldu. Maç durdu· 
İngiliz sefaretinden Mister 
Ranolı güneşin ve sıcağın te
sirile olduğu yerde yığıhver" 

mişti. Zavallı adam hırıltılarla 
yere upuıun uzanmıştı. GeııÇ 
sporcular Mister Ranolsu ku .. 
caklıyarak otomobille eviııe 
naklettiler ve ayılttılar. 

Ankaramn sıcağı ve guneti 
mUthiştir ! 

Sabahattin R6~il 

Irak Kıralı 
Memlekette Bir De\'İt 

Seyahati Yapıyor 

Gergök, ( Hususi) - lr~~ 
Kıralı F eysal buraya gel dı. 
Bilyük merasimle karşılaJI .. ~ 
Kıral F eysal burada üç gü 

ah e' kaldı. llk gece Millet B ~,, 
ıinde Gergök eşrafile Ol~ b 
katlar yaptı. Ertesi ,. ~. 
memurin klUbiinU ziyaret ~. .. 

b. ·,..e ... 
Karal, binanın önüne arı elı 
halka bir hitabe irat eder 

tunları ıöyledi: . ·ııı 
"- Ben ıizin kardeş~nıı~e; 

Siz beni ne addederserııı dİ" 
oyum. Ben hiçbir vakit 1'ePd•' 
mı ıızın üzerinizde bUkillll 

118
, 

addetmiyorum. Yalnız her ııııtJ 
kit el birliğile çalışına 
istiyorum.,, o•-

Ortamektep MUd~ril putu"'" 
man Sabit B. karala bır rad• 
la cevap verdi. Bu '~ır•l 
tayyareler manevra yaptı. ·yeY' 
·· ·· " u .. Süleyillaıı• uçuncu g nu 
hareket etti. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Düngada Neler Oluyor? Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

Milli Maçlar 
Bir Kariimiz Bu Husus
ta Mütaleasını Yazıyor 

Konferansı Ne Yapıyor, Afyon 
Biz Ne istiyoruz? 

Arkadaşla Eğlenceye 
ı Gitmek Doğru Mudur. 

Daha aradan birkaç hafta 
ıeçmeden Yunanhlula tekrar 
l.:artılafarak maç yapacakmıtız• 
Yunanlılar her ne oluna olıun 
lllatl<kbiyetlerinin acısını çıkar
ınak için hemen bir intikam maçı 
)'apmıya amade olabilirler. Fakat 
biz raliplerin böyle birdenbire 
bu gibi bir teklifi kabule ne 
mecburiyetimiz vardır? Bizim 
bildiğimiz böyle temaslar hiç 
değilıe aradan uzun bir müddet 
feçtikten sonra yapılır. 

Bu maçların yapılmuının lıti

yenlerin aceleıi bu itin k&rh bir 
ı, olduğu içindir. Fakat para 
geliyor diye bizim amatör takım
larımızı lıtiam1tra hiç kimıenin 
hakkı yoktur. 

Para için spor yapbrılmak 

lateniyoraa yeni bir profesiyonel 
takım yapılır ve o takımın mağ
lübiyeti Türk Sporunun şerefine 
teıir yapmak11zin istenirse gün 
aşırı maç yaptırılabilir. Buna 
kimsenin bir diyeceği yoktur. 
Fakat böyle miJli mahiyette 
maçlar tertip etmek ve Türk 
futbolünün namını ortaya koymak 
herhalde çok düşünmiye değer 
bir meseledir. 

Dün bizden maç istediler. iki 
defa çocuklarımızı çıkardık ve 
galip 8'eldik. Artık şimdi ne olu
Yoruz ya 1 

Gelmek üzere bulunan yeni 
antrenörümüz gelsin ondan sonra 
lüzum görülür ve beynelmilel 
l'li:ıamat icap ettirirse bir kere 
daha Ynnanlılar ile karşıla~ırız. 
Şiındilik her hangi bir temaa 
lllevıimıizdi r, lüzumsuzdur. 

Kô.mil Esat 

Bırakılan Masumlar 
Dün Üsküdar iskelesinde bir 

kadının kucağında bezlere sarıl
tıuş yeni doğmuş bir çocuk gör
düm. Kadının yanındaki polise 
•ordum. Bunu Sultantepesindeki 
Musa Kazım camiinde buldukla
l'ını, Hanımın acıyarak kucağına 

lldığını, haftada birkaç tane yeni 
doğmuş çocuğun cami kenarla
tına bırakıldığını söyledi. 

Bazı kadınların günahlarının 
illerini sokaklara saçmalarına 
doğrusu çok meteeuirim. Bu 
tiirnıü yapan erkek ve kadın~ 
lltda acaba vicdan yok mu? 

}erit Ali 

Bir Tavzih Mektubu 

Cene•re (Huaual Muhabiri
mizden) - Cemiyeti Ak•am· 
da afyon me1eleainin milna
kquı bizim için ehemmiyeti 
haiz bir safhaya girdi. 

Cemi yeti Akvam, İngilizlerin 
tesirile, afyon istihsal ve istih
liikini tahdit etmek istiyor. Bu
nun için de en ziyade Türkiyede 
afyon imalinin ve afyon fabri
kalarının ihdasına mllmanaat 
edilmesi teklif edildi. Halbu
ki Yunanistan, Yuğoslavya gi
bi memleketlerde afyon fab-

rikaları açılmasına müsaade 
edildi ve bu memleketler ye
niden fabrikalar ihdasına te
şebbüs ettiler. 

Murahhaslarımız, bu husus
ta haklarımızı müdafaa ile 
meşguldürler. Türk murahha'
larının noktai nazarı şudur: 

İngiltere ve Fransa afyon 
sanayiini milli müdafaa nokta
sından mühim bir mesele ola-

rak kabul ediyorlar. Çünkü 
istikl?alde harpler kimya harbı 
olacaktır. Hudutlar kapandığı 

zaman, dahili fabrikalar ame
liyat için muktazi uyuşturucu 

maddeleri bizzat yetiştiremez

lerse, memleket müşkül bir va
ziyete düşebilir. Sonra bu fab-

rikaları ufak bir tadilat ile 
derhal birer kimya fabrikasına 
tahvil etmek, zehirli gaz ve sa
ire gibi müdafaa ve taarruz 
vesaiti imal etmek müm
kündür. 

Bu itibarla Türk murahhas
ları, TUrkiyeiıin de bu "hakkı
nın teslim edilmesi lazımgel
diğini iddia etmektedirler. 

' 

ispanya papazları kovdu, mana$tll'lal'l kapadı. Baş11ekil 
Zamora halka nutuklar sögligerek papazların 

aleylıi11deki t6dblrlerl izah etmektedir 

Fransanın Vensen denilen taggare meydanında vazifesin
den ayrılan Reisicümhur Mö~~ ( Doumergue) in huzurile 
sivil ve askerf tayyareler nümayiş yaptılar ve eski reisi 
son dt:f a selamladılar. Cümhur reisinin yanında Cezair 

ve Tunus ricali bulunuyor. 

Eğlencelerin · Tehlikesi 

Bankalardan birinde çalışan 
bir gençkız yazıyor : 

u Dün arkadaşlar haber 
Yerdiler. Bankada birçok ar-

kadatlar toplanmışlar. Cuma 
gilnU için bir kır kezintisi ter
tip etmişler. Bana da: 

- Gider misin ? Eğlenece
iiz, Gtileceğiz, iyi bir gün 
geçireceğiz, dediler. 

- Ben olur falan, dedim. 
Fakat içimden gitmemiye ka-

rar verdim. Beni bu karara 
sevkeden iki amil vardır. 

Birincisi, biliyorumki oraya 

gidince içecekler, birçok mas

karalıklar yapacaklar. Belki 
bana da içirecekler. Ben daire

de resmi konuştuğum, arka

daş diye tanıdığım erkeklerle 
bukadar liübali olmayı tehli
keli buluyorum. 

Sonra da hen fakir bir aile 
kızıyım. Burada kazandığımla 

evde ihtiyar annemi besliyo
rum, Onun boğazından kese
ceğim para ile gidip eğlenmek 
bana haram görünüyor. . . 

Fakat gencim. Gülmek ve 
eğlenmek benim de hakkım 

değil mi? Ben de diğer arkadaş
lanm gibi senelerdenberi bura-

da, ya~ı makinelerinin demir 
tuşları içinde hayat yıpratıyo
rum. Biraz kırlara çıkmak, 

onlar gibi gülmek ve kendim

den geçmek ihtiyacını duyu
yorum. Şaşırdım doğrusu Ha· 
nımleyzeciğim. Cumadan evvel 

Y l iman Ordusu bana fikrini bildir ki, ben ona 

ispanyada ugos avya göre karar vereyim . ., 

. Kabinesinde Ve laponga Kızım bu eğlenceleri genç· 
lrtl·ca uareketi J ·t fl~ Belgrat, 20 (A.A) - Hültü- Londra, 2o ( A.A) _ Tay- ler tertip ederler. Maksatları 

Madrit, 20 (A.A) - Mad- metin, büyük bir ehemmiyet mis gazetesinin Tokyodan iş hayatında ciddi tanıdıkları 
ritte münteşir Herald gazetesi atfetmekte olduğu iktısadi me- . "hh k k d l v d 

selelerin halli hususunda, faali- ıstı arma göre, Japon askeri ız ar a aş arını tuzaga ü-
yazıyor: Iiyetini teksif edebilmesi için mebafilinin Versailles muahe- şürmektir. Maatteessüf bizde 

"Kabine umumi intihabat d A d 
bu"tu"' n kabine azasmm itilafile enamesinin iman or usu k · 1 h l d" S esnasında hükumeti müşkül f e serıyet e öy e ır. izi ten-
kabinede tadilat yapılmıştır. <e radının miktannı tahdit eden 

vaziyette bırakabilecek Bassq- ı: "d t tk'k' t ha bir_ yere götürür, içı'rir ve ..1vam vamarasında Kısmının yem en e ı ıne a-ues ve Narraredaki katolik .LI I\.ı ft d b ı 
l ı k Londra' 20 ( A . A. ) _ M. ra ar ol uğu ve u mese enin eğlendirirler. Fakat hu eğlenti 

harekatı ile meşgu o ma ta- h 
dır. Geçen pazar günü Pam- Snowden, arazi vergisine ait ta didi teslihat konferansında burnunuzdan çıkar. Gittiğinize 

Deli diye timaraneye atıldığı- l d k b l hA d" ll resme müteallik proienin yeni ortaya atılmasını arzu e'"mek- d d . d b d f 
lıı ya•dı}!,ımız ı"lk tedrisat müfet- p une e vu u u an a ıse ze- J te h l d v t " d t e gi eceğınize e in e a 

.. 5 şekilde bir maddesini Avam u un ugu sure m e ma -
'1.i Zeki Bey hakkında Muğla rine kökleşmek mahiyeti gös- buatt · 1· el h b 1 pişman olursunuz . ., d Kamarasına tevdı· etmı"ştı· r. 8 ın ışar e en a er er teren bu hareketin ih as etti- n . "'liıinin ıönderdiği bir tavzih A d zerıne JaFon hariciye nazır Bu itibarla ilk düşünceni 
ltıcktubunda Zeki Beyin Boluda ği vaziyet hakkında emniyeti İ vuslurga a muavini, Japon hükümetinin doö-ru bulurum. 
l• b umumiye müdürünün mufassal v b · B h k t ' " b ı b" kl"f b 0 

ıı:cn delirdiğini kendi&i eyan I\..Q ıne U ranı a ıyyen öy e ır t "? ı te u- F'l k" k 
~ttiti, Muğlada da Memleket bir rapor verdiği zannolunu- Viyana, 20 ( A. A. ) - M. lunmak tasavvurunda olmadı- 1 va 1 gençsin, eğlenme 
~•tanesinde yapılan muayene- yor. Pampluneden bildirildiği- Seiple, sosyalistlerin de iştira- ğını beyan etmiştir. senin de hakkın. Fakat bunu 
~ilde (cinneti makule) te,hiıi ne nazaran Cumhuriyetçi ve k!l~ .bir koalisyo.n ~abinesi teş- Alman Generalinin kız arkadaşlarınla, yahut iti-
onulduğu, bundan ıonra da soıyalist bloku azası intihabat kılını kabul etmıştır. _ · . . 

ltd 1 - Jsted kl mat ettiğin erkek arkadaşla-avi için atanbula gönderildiği propagandası için bir içtima nediliyor. f:sasen, mezkfır içti- l erı • 
tatlıan lzmirde Memleket hasta- aktetmek üzere Mendigorriaya mada hazır bulunmak üzere Berlin, 20 ( A. A. ) - Eski rınla haşlıhaşına da yapabi-
~~•inde müşahede albna alındığı gitmitlerse de belediye reisi Laragadan gelen halk, Mendi- Alman. ?rdu~~ . kuman.danların- lirsin. 

11dirilmektedir. mıntakada halkın müteheyyiç gorriayı da taşa tutmuş ve ?an hm, Munıhte hır nutuk Bana kalırsa gitme. O eğ-
( Bizim garibimize giden fey olduğunu haber vermiş ve iç- birçok yaralı hastaneye kaldı- ı~at ed~rek Ver~ay M~ahe~~: lence yerine, yine 

0 
masrafla, 

Clrıneti makule) tabiridir. Bu tima tehir olunmuştu. Bu te- rılmıştır. Bu hadiseler memle- sı yemden tetkık edılmedıgı 
1
• 1 h .. .. ·· l d U t k b k b' k kik t kd' d b ı h" kendi kendine daha samimi :
1
1(dirde her akıllının biraz deli eyyucun son gun er e m r e- ette üyü ır arışı ı a ır e tnec uri as.<eri ız-
duğunu kabul etmek lbım ci unsurlar tarafmdan yapılan uyandırmıı ve halkı telaşa dil· met esasının kabul edilmesini bir eğlence tertihine çalış. 

BLÜZ 
Müsabakamız 

Bluz Müsabakamız 

Başladı. Takip Etmeyi 
Unutmayınız. 

müsabakamız cuma 
günü başlamıştır. On beş gün 
devam edecek ve hergün bir 

bluz resmı neşredilecektir. 

Kar ilerimiz yedinci sayfada 
intişar eden bluz kuponlarını 

toplıyacaklar. En ziyade be

ğendikleri üç blüzu bildire

ceklerdir. En çok rey kazanan 
bluzlara rey veren karileri
mizden üç kişiye birer blüz 

hediye edilecektir. 

Bedava bir blüz sahibi ol

mak istiyorsanız bu müsaba
kayı takip etmeyi unutmayınız. 

intişar eden blüz resmle

rini kesmiş olmamak ıçın 

karilerimize yedinci sayfada 

kupon koyuyoruz. Her gün 
yedinci sayfada intişar edecek 

kuponu kesmeği unutmayınız • 

PATRON KUPONU 
Karilerimiıin gösterditi ar

zu üzerine (7) inci sayfaya 
nakledilmiştir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayacakıınu. 

TAKViM 
Gna so 23- Haziran-931 Hmr 49 

Arabi 

6 • Safer - 13SO 

vakıt-ezant-vaaatJ 

Cüneş/08.44 4.29 
Ôj'le '4.31 12.16 

ikindi 8.32 16.17 

Rumi 
10- Hulran -1S47 

vakıt·ezant-Ya•att 

Aktam 12.- 1"45 
Yataı 2.04 21. 49 
lmaak 6.23 2. oa 

ttlccektir tahrikAtın neticesi olduğu zan- şürmüştür. ·istemiştir. Hanımteyze 
~·=================================================================:===;=====================~=========================================::;:::::==== 
Tefrikamız: No 7 O üzerinde bitler köprü kuruyor-

1 1Beriki inat etli : lar atıyorlar, kadınlar çılgın, 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

(Fran111:ca Hluıuı 200,000 ıncl tab'uıdan tercUme edUmlttlr.) 

~ nir taksi bizi oradan aldı . 
~ l>arisin meşhur bir sokağı
~~ iötürdü. Orada, bir barda, 
,~lln yersizler, yurtsuzlar, 
~~lltlar toplanıyorlar. Pis bir 

u. Ebediyen giyilen çama-

tırların, ağlıyan bulatık ça
naklarının, sulu ayakların 
kokusu genzimi tıkıyor. 

İhtiyarlar teke sakallarile 
masaların tozlarını temizliyor
lar. Biribirine aokulmuş baslar 

lar ve sefalette birleşmiş alınlar - Kaça diyorum 1 otomobiller birbirine giriyorlar, 
biribirlerine uykuların! hikaye DUkkAn sahibi müdahale etti. herkes Fransızca konuşuyor, 
ediyorlar. Seksen senedenberi Herif, yanında muayyen tari- gök yüzU yıldızlarla dolu, 
uyumak için bu geceyi bekli- fe~i olan bir kızla uzaklaştı. borsa adamları, frangın vaıi-
yorlarmış gibi hepsi uykuda. Beni birdenbire korku aldı : yetini mUnakaşa ediyorlar. 

Yanıma yaklaşan bir adam - Bitler sıçrar mı 1 diye içimde ağlao:iak için delice bir 
soruyor: sordum. arzu var. Fakat~ hissediyorum 

- Kaça? Ne istersin? - Zannetmiyorum , fakat ki gözlerimdeki " rimel • i si-
F akat yanımda bulunan er- pireler dehşetli cambazdır. lersem bu anudan kurtula-

kek arkadaıım cevap verdi: Bizde bir kaşıntıdır haıladı. ·cağım. 
- Senin gibi bir bitli he- Meğer sinirmif. Jf. 

rifte benim tavuğu satın alacak -fr Bir gece, meşhur bir ressa-
para yoktur. Dııanda insanlar kahkaha- mın karısı beni ayyaşların 

sarayına götürdµ. .. Albn 
salkım,, • Orada, yersiz yurtsuz 
adamlar, on kuruş mukabilinde 
yatıyorlar. 

Beşeri, çok beşeri bir koku 
insanın genzine bir tuz lezzeti 

1 
• dold~ruyor. Ağlayan bulaşık 
çanakları, boğulanan kundu
ralar, açlıktan kokan nefesler, 
pislikten, idrardan, terden, 
uzun inüddet giyilmekten ko
kan çamaşırlar. 

Sıralarda uyunan adamlar 
var. Her tarafta bitler. 

(Arkaaı var) 



Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

Meşhur Gevir Çölünden Geçmek Her 
An Ölümle Karşılaşmak Demektir ... 

Reamlnlzl bize l'lSnderlrııenis size j 
tablat!nlal a!yllyeblllrb. Fakat bunun 
lçln ıtlSnderllecek resimler iyi ve tabıt 
posda çıkmıt olması lJzımdu. Taki ., 
mltehaHıeımıa mütaleaeıoda lııataya 

dlltmeela. .. 
Tablatlerlnl anlamak lzere bize 1 

nalıa pderH lulrllerimls hakkında 

Nedim E· 
/endi: Sakin "° 
çekini en d ir. 

Söı anla1Dıy• 

mütemayil elit· 

Kendini fasla 
sıkmaz. Atak 

ve geçiD'ltiS 
değildir. 

YAZAN: M. KAZIM 
-12-

Gece yarısı Havzu Mirza 
denilen yere geldik. Bu
rası menzil noktası idi. Fakat 
16zllnfizün önUne bir insanın 
ihtiyacının az çok mühim kı
aımlarını tatmin eden bir ko· 
nak yeri gelmesin. Burada 
tek bir ahır ile iki tane ha
vuzdan baıka bir şey yoktu. 
Fazla olarak bu havuzun ıuyu · 
da birikmit yağmur suyundan 
ibaretti. Beğenilecek bir ıey 
değildi. Tavsiye ederim: 

/randa çölde giden kervan
lar günlerce kendilerine bir 
konak bulamazlar. Nadir Şah 
vaktile kafilelere bir durak 
yeri olarak bu taşı yaptırmış. 
Şimdi otomobillere bir kona/c 

mUteha111111ımıaa mGtaleaaıaa •t•iıkl 
aatı.rlarda okuyablllrelnlz: .. 

Madam Paris: Becerikli 

bir ev kadını· 

dır. israfı sev

mez, eY idare

ıinde de mn
samabakar de

ğildir. Hırçın· 

lığa mUtema· 

yildir. 

Nurettin "611 
Kanşık ve ıl
rUltülü işlerle 
meşgul oiaıak 
istemez. Bir itl• 
baş olarak ça· 
lışmak ve ıid
det gösternıek 
arzusunda de
ğildir. İşleriol 
derli toplu or 

vazifesini görür .. 
Sol daldı 

Yolda tesadüf ettitimi• bir-
birine benzigen küçük lran 
.;elı.irlerinden biri 

GünUn birinde~ lrana gider· 
•eniz, ve buraya da uğrar· 
sanız dikkat ediniz: Suyun 
içinde sülük vardır. Jçmeden 
evvel süzmek lizımdtr. İlk 
dakikada biz bunu bilmiyor· 
duk. Hayvanımın ağzına iki 
tane sülük yapışmıf. Bittabi 
hemen farkına vardım. Son· 
ra hayvanın ağzında kan gö
rünce hakikati anhyarak ıü

lükleri çıkardım. Fakat za· 
vaJlı atımın ağzı harap olmuş· 
tu. Birkaç gün rahat yem yi· 
yemedi. Maamafih ben suyu 
bulmuş iken havuzun hari
cinde olmak ve iyice sfizmek 
şartile güzel bir duı yapmak 
arzusuna mukavemet ede
medim. 

Geceyi bu mfibarek yerde 
geçirdik. Fakat içimizde ahıra 
iiren olmadı, herkes açık 
havada yatmayı tercih edi
yordu. 

(Havzu Mirza) dan ertesi 
glln öğle üzeri ayrıldık. Fakat 
ayrılırken tulumlarımızı silzül· 
müş su ile doldurmayı unut
madık: Çünkü meşhur Gevir 
çölünU geçecektik. 

Kervancı bittabi kendine 
mahsus çetrefil lisanını kulla
narak anlatıyordu: 

- Bakınız önünüzde düm
düz, ucu bucağı görünmiyen 
bir kum deryası vardır. Bu 
kum deryasının içinde ne bir 
damla su, ne de bir tek yap
rak bulamazsınız. Meçhul bir 
Aleme dalmak üzeresiniz. Bu 
dakikada muhakkak içinizde 
bir heyecan duyarsınız. Fakat 
haber vereyim: İhtiyatsız dav· 
rananların neticeleri bu heye· 
canı hayatlarile ödemişlerdir. 

- Niçin? Diye sorunuı. 
Kervancı izah eder. 

- Fazla yllk taııyamıyaca
ğınız için yanınıza az ıu alır

sınız. Bu su tahmin ettiğiniz
den daha az bir zamanda bi
ter. Çünkü yumşak kumun 
içinde sür'atli yürümek · müm· 
kün değildir. Bir saatlik rneaa
feyi dört saatte alırsınız. O 
zaman yakıcı kızgın bir wünet 
tepenize biner. Bunun arkası 
güneş vurması, yani ani bir 
ölilmdUr. 
çöle girmeden evvel kartımıza 
bir bataklık dere çıkmıştı. 
Burada başıma küçUk bir hA· 
dise geldi. Havuz; başından 
bizimle beraber hareket etmit 
olan birkaç deveci bu küçücük 
dereyi atlamamak için etra
fında büyük bir kavis çevir
mekten çekinmiyorlardı. Ben 
bu hareketin bir sebebi ola· 
bileceğini dUşllnmeden hay· 
vannnı dereye sürdüm. Aten 
ayakları birdenbire bataklığın 
dibine çivilendi. 

Hayvan bütün kunetinl 
sarfetmesine rağmen bir tUrlO 
ilerliyemiyordu. Bereket verıio 
sahil ancak bir buçuk metre 
kadar yakındı. T ehlikeyl anlı· 
yarak eğerin U.tUne çıkıp 

sağlam toprağa atladım, sonra 
atı dizginlerinden çekerk zorla 
sahile sürükledim. 

Bu bataklıja hatta tek adı .. 
mını atan bir yolcunun akib'tl 
muhakkak &lümdtlr. 

Bu hldiaeyl mflteakıp 931 
yolculuğu bqladı. Ç6l nedir, 
bilir misiniz? 

Gözünlizlin &nllnde dümdtıa 
bir satıh Yardır, bu sahayı 

Artık ytirtımek, llle deve gUb· 
reai arıyarak yolu tayin etmek 
milmktin değildi. Muhakkak 
sabaiıı beklemek lizımdı, biz 
de onu yapbk. Ortalık aydın· 
landıktan sonra tekrar yola 
çıktık. Mesafenin bilyük kısmı· 
nı bir gUn evvel katetmiş ol· 
duğumuz için iki saatlik bir 
yürliyüı bizi menzil noktasına 

Haçilc 

. .;,{ sözlil 
batmaz. 

Efendi: Zevahire 
ve teşvike ka
pılır, fazla ve 
derin düşün· 

mek istemez, 
hürriyetini tak
yit etmez. Pa
rayı sarfa mü
temayildir. Eğ- ı 
lenceyi ihmal 
etmez, klzdlğı 
zaman dik ve 

1 olur. Sözleri çok 

ticelendirir. 

Şoför Ali 
.. 

Baba Ef· s 
Pişkin ve ha• 
zimkardır. 5°" 
kulganlık .,e 
atılganlık yaP" 
maz, sessizliği 
tercih eder · 
Hoppalıkta11• 

hafiflikten Jıaı:· 
zetmez. Başka• 
ları için nıeıı· 
fantlerini fed• 
c-demez. 

Begoğlunda Garip Bir ıı1anzarO·· 

Evi Sanıp 
isal etti. 

yllrilyerek geçecekıinis. Fakat (Mabadı yarın) 
yllrUmekle bitmiyecek kadar 

Sokağı 
Soy.un an Adam 

uzun görUrsUnOz. Hakikaten Galatasarayhlarm Kongresi 
de öyledir. Fakat birdenbire Galatasaray Spor Klübtı Geçen gece saat bire. doğ- 1 evim değil mi? Ne isterseııı 
1ıöıünilze yakın meıafede bir Riyasetinden: 26 haziran 1931 ru Beyoğlu caddesinden gc- yaparım. Evim kalem dernek" 
tepe, bir dağ veya bir vaha- cuma gUnü sabahı saat onda ı d dd ·· ı f İ T 1 b.. l .. 1 rlet· 
ilişir. Sakın yanılmayınız. Gör- çen er ve o ııra a ca e uze- ır. ngı ız er oy e soy e ? 

Beyoğlunda klüp merkezinde rindeki sinemalardan çıkanlar Ben muhalefet mi yapıyorum 
düğün Uz şey bir kum yığının· f evkalAde olarak bir kongre h b. H 
dan batka • birşey değildir. şayanı ayret ır manzara ayır. k-
R A k ] . . d aktedilecektir. işbu kongrede karşısında kalmışlard ır. Gala· O halde istediğimi yaprn·a· üzg r um zerre erını te ri- rıı 
cen toplamıf, muayyen bir istifa eden idare hayetinin tnsaray köşesinden biraz daha ~a hür değil miyim? Hürll ~ 

kt d bi t b. d ğ yerine yeniıi f ntibap edilecek- .1 d ki okaklardan birinin Öyle ise bu adamlar neY no a a r epe, ır a ve- A h ı er e ı .. 1.. 1 ? 
tir. zamızın ezır bulunması .. d .k. k" . d , t gu uyor ar 

ya bir vaha vücuda getirmiştir. onUn e ı ı ışı uru} or, c - V h d" . rıııY' 
Bu tepe, dağ veya vaha rica olunur. raflarını alan kalabalık birer e ay ı . yme soyun br-

ı .. 1 d k hk h l l .. 1.. davranıyor, yme arkadnşı 
sabit değil, muvakkattir. Yarın ı Tı"yatro ı..re Sı"nema'ar 1 Küte e a a a ara gu u· k 1 il 1 n dır v ı tı d B "k" k" . k d'l . . ra mıyor ve ıa c 2er a 1 rlizgirıo ıeyrine tabi olarak Y?r .u. uk ıkıd ışı, len ı ::mı ha şiddetlenen kahkahalıat' 
yerini değiştirir ve lSnUne ıayet ALKAZAR - Hacı Faııl bılmıyece a ar sar ıoş gorü- gülüyordu. 
bir bağ, bahçe veya k6y ALEMDAR - Cennet budur yorlardı. Biri ayağından pan- Az sonra zabıta meınurl•"1 

k h d B A. S R 1 - fmparatorlçanııı •tin t J k k l' l d F 1 deP~1 çı arsa onu ma ve er. ina- a onunu çı ararıl c me a ınış, görün ü. aı<nt her ne . _ 
A.RTlSTIK - Caz cenneti d k ·1ış~ 

enaley yolunuzu tayin için &TUVAL - Piyankoda bir kadıa soyunmakta evam etme is- bu garip keyifli yolcuya 1 

her hangi bir tepeye bakmak &LHAMRA - BiitUn hayatı tiyordu. mediler. Anla11lan onlar . d• 
caiz değildir. Çölde yolcu, ~:ALN~~ = ~~~:n •r,~·~:_r:, Fakat arkadaşı mümanaat yolcu~ıun. . "evim kale_ıııdıdi 
gökte yıldız yerine yerde de- GLORYA - Atk hıuızları etmiye çalıııyor, aralannda kı- nazarıyesım kabul etoıışlet U-
ve aUbretl araıhrır. En doğru M A 

11 
K - Kasırra sa bir mllnakata oluyor, ıonra Onlar önde, halk arkada ~k-

• MELEK - Krallça :ıokı ki 
yolu tayin eden işaret budur. MlLLI - Karmen ıoyunmak istiyen yolcu şöyle lüşe söylene karanlık ıo fdO' 

Vakit gece yarısını buldu. FERAH - Kanlı ıokaklar bir konferans veriyordu: lardan birine dalıp kaybo 
OPERA - Atkıa TerennUıall 

Çölün ortasında mola verdik. ŞIK - Yılmaa - Efendim, burası benim lar. ~ 

~~~~::==~~~~~::====~~~~~~~~~~::;==~cl::.~~ö~~~::=:ıiv:==k:'.~~~=;:~:;====ı::~:::::==~~~~~~~d:==ı~~~ı1ı~~~::==~~~~:::~~::==:::: tı~· • du. teye beriye koşmak, ı tekrar İngilizceye tercüme Bir de Robert Macaire is- edenlerden bıkmış usanP11ş 
0

.,-

INGİLİZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKiL.ATi 
- Yazan: Makenzie- No. 63 

lak idi. Seciye itibarile çelik . ken bittiği için ve adama 
gibi idi. Fakat ebaan cet u· ihtiyacımız olduğunu da bildi
k er olmasına rağmen onda, ğinden hergün saat beşe doğ
aktörlüğe, mukallitliğe büyük ru gelir ve akşam yemeğine 
bir istidat vardı. Onun için kadar ve icap ederse ondan 
arasıra Clarence in veya dl- sonra da yazı iılerinde bize 
terlerinin hiklyelerini tavır ve yardım ederdi. El yazıaı gayet 
hareketlerini de taklit ederek iyi olduğu için bana bu mua
anlabr beni eğlendirirdi. veneti teklif ettiği zaman 

Moon Yunan mektep gemi.. memnuniyetle kabul ve ken
.ı olan Hydra kruvazöründe disine teşekkiir etmiıtim. 
rabp kalkıyordu. Vazifesi er- j Tuckerbı iti batmdan qıyor-

kendi yazılarını yazmaktaa etmek yine bana dUıüyordu. minde biri vardı. Bunun vu:i- Hiç şilphe yok ki bunl~r B:~ft• 
baıka her gece, saat on ikide Bereket versin Clarence ile feıi hergiln şehirdeki dediko- da müracaat edip aynı te le''" 
kmk döknk bir yazı makine- Cavoru kendi raporlannı ken- duları toplayıp ıetirmekti. bulunuyorlardı. Fakat ııe e.fiJ" 
ıinin bqına oturup ıababın dilerl yazıyorlardı. Bundan Herkesi tanıdıtı ve her yere dar uğraıtıkaa da Aınıaıı t 

1
, .. 

DçUne, dördOne kadar da benim maada bir de para heaaplan ılrdiği ve ıahııları kalemle litını hiç bir noktasınc.i-JI 
111

• 

dikte ettiğim mektupları ve vardı. gayet gtızel tasvir ettiği için ramadık. Pirede Hoffll1~:ğıl" notları yazardı. Bütün teşrinievvel ayı içinde bu vazifeyi ona vermiştim. d b" k il u o 0 
mm a ır um syonc darı' 

Herhafta karargAhı umumi muntazam bir entelicens teş- Yeni bir kabine teşkil edildiği nu haber aldık. Bu t,.e\'"ll 
mide Grıves ve Deedse uzun kilatının esaalarını vUcuda ge- zaman bunun azalannın fahsi- hakkındaki haberler • 1>it 
uzun mektuplar yazmak her- tirmiye uğraşmış bir tOrUl yetleri hakkında Macaire çok ettikçe bu adamın ID~~cJurı'· 
gtln de V ye rapor vermek muvaffak olamamıştık. doğru malumat verirdi. şahsiyet olacağına kanı 0 tad 
lazımdı. Bundan maada daimi Bu casuslardan Byron bak· Bu sıralarda artık Baron k or J 

Fakat Baron Seben t f:l 
bir surette gelen dağıoık, pe- kında evvelce bahsetmiştim. Schenkm ehemmiyeti hakkında ırıııŞ 1 

rakende raporları, istihbaratı, Bundan başka kendi doğ· ıCSylenen şeylerin mübalağalı öyle büyük bir gölge sıı buıaıoll" 
malumatı tasnif etmek, tetkik ruluğundan okadar çok bah- ol~uğunu anlamıya başlıyor- herkes onunla meşgu~ frll.0

111 

etmek lazımdı. Hasluck fişlerle seden bir adam vardı ki dum. Baronun hizmetinde ol- yor ve Sclıenkle t;bit ~~ 
W · · d l · · · V · t k d ki 'dd" d k b" arasındaki rabıtaları tli 'f~ meşguldü. emn a am arı ısmını aşıng on oymuştum. u arını ı ıa e ere 12e k JapıO ı 

raporlarını Çiçopuloya veri- Bir ay kadar kaldıktan sonra 1 mi.iracaat eden ve para muka- mek hususunda ço 
yarlar. O da bunları Fransızca hiçbir işe yaramadığını ıör- , bilinde onun faaliyeti hakkın- kaybediyordu?(. ) 
olarak tanzim ediyordu. Bunu düm ve yol verdim. da malumat vermeği teklif ~kası vat 
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BIBATI 
Bu Sütunda Hergün 

' ..... __________ _ 
YAZAN: M. Atilla 

Maden Ocaklarında .. 
DUnkU Kısmın Hulisası 
( Biri l.mall otlu Ömer lımln· 

de yaıh, diğeri Hilaeyin oğlu 
IS.kir l•minde genç iki maden 
'lb•IHI Kozlu-Kandilli yolu Oze
tlnde aahilde bir kayanın G•tilnde 
ltonutuyorlar. 

Ömer: 
- Burün fırtına olacak, 

~Jor. 
Öteld cevap veriyorı 
- Neden anladın? 
- Bak karayel bulut topluyor. 

lluran karım gelecek, Allahnre 
de motör yola çıkmamıt olıa. 

Biraz •onra rüzıir çıkmıı, 
denizde köpilkler başlamıfb. 

Amele çavuşu seslendi: 
- Ne konuşuyoraunuz orada. 

Siıe bugiln yevmiye yok. 
iki amele yalvarmak iıtediler. 

Çavuş bağsrdı: 
- Sus köpek! 
iri ırövdeli amele yerden bu 

ltcsrnor parçası alarak 1avurdu. ) 

Yer altından ilkin uğultulu 
•e sonra bütün yeri sarsan bir 
~a duyuldu. Büyük kaya par-

kları, kalın toprak tabakalan 
dağıldı, parçalandı, fırladı. Ya· 

kın ocaklardan ellerinde kaz
'1alarla fırlıyan ameleler koı
'llya, kaçmıya, bir kısmı da 
'c:ı acı haykırmıya başladılar: 

Grizu.. Grizu.. Grizu .. 

"Gaz .. Gaz patladı. Çekilin. 
Gitmeyin oraya .. ,, korkudan 
~tlytiyen gözler bu gibi vak• a
ltra ilk şahit olanların dehşeti .. 

~ .. 
Haber derhal ıayi oldu. 

l:>irektör ve mühendisleri gel
diler. Ağlıyan, bağıran, düşll· 
"en Ya sakin duran insan ka
ı_balıiı dağihldı. Müddei umu
lbt ve doktor geldiler. Vak'anın 
t..lıkikl baıladı, İfçiler, ame
'-ler yine o aınm kovuğuna 
tirdiler. Onlar da her zaman 
'Jııı tekilde muhtemel bir 
~ltlme bir lokma ekmek için 
~~ldılar. Akıam paydosunda da 
.. lllOr olmuı sekiz amelenin 
~ah ceıatlerini götnrilp 
'-ıele mezarlığına gömdtller. .. 

Mtıdllrlnk daireainde ldln-
>•ler okunuyordu: 

Mehmet otlu Şaban •• 
Halil oilu Murat.. 

Haıeyin oğlu Bekir Ereğli ... 
L Tiz bir .es ve ıonra acı bir 
"tyat duyuldu. lıkelet dene
~~. zayıf bir kadın kucaim
~ alız çocutile oracıta 
ftt.h•ermiıti. Birkaç amele 
"-1 kucatındaki yavruıile kal
~p içeri 16tllrdtıler. Baygın
,. ıeçinc• alzlerhd açb. Ya
~ ı....nda kırmı:ıı burunlu ka
k_ tq gkllkln dlrektar ona 
,..._y1., mabyordu. 

\ıı._ICenç kadın 1111 16zlerle bu 
~blan teylere baktı. 
~ Bunlar ne ki? 

Te/rllc.amız ı No. o4 

- Para. 
- Nidem ben bunları? 
- Bekir ıenin kocaodı de-

ifl mi? 
- He. 
- Al işte bunları. Şirket 

ailelerine elliter lira veriyor. 
Cıhı: kadın bir ceylan gibi 

yerinden ııçradı. Yavrusunu 
daha derin, daha matemli bir 
HYfİ ile batrına baıh. Ve 
10nra büttın odadakileri lr
perten bir ıeıle haykırdu 

- Elli liraya bir canı .. tm 
alıyorsunuz be.. Elli liraya bir 
inaaıı.. öyle mi? Koca kundus 
Bekirlmin sarı ıaçlarının bir 
telini vermem bu klğıtlara .. 

Anladın mı he.. ve birden 
nuıl oldu? Kemikli elleri bir 
ok gibi yayından boşandı ve 
direktörün etli yanaklan be
rine Haşin bir tokat indi. Bir 
daha, bir daha ve bir ıeaı 

- Al.... Elli liraya bir ln
aan he? Çıplak kafalı direk
törlln ve mühendislerin bir 
ıeyler ıöylemesine vakit kal
madan kapıdan hrladı, gittl 

Amele mezarlığında taze 
kaı.ılmıt ılyah toprak kllme
ıinin Uı:erine yıkılmıı bir ka
dınla anasının açık göğıünde 
ağzı ıllt vermiyen memelere 
yapıtmış ölll bir çocuğu ertesi 
gtlnU itçiler ocaklara gelirken 
gördüler. Hüviyetleri tesbit 
edilen Bekir zevcesi Fatma 
ile oğlu Aliyi taze mezarın 

yanı başına gömdüler. 
Yer altında aynı hayat tek

rar baıladı ve tekrar derileri 
dökülen aç ve çıplak insanlar 
kayalara vurdular ..• Vurdular .•. 

SON 

BEŞiNCi 
PATRON KUPONU 

No.4 
Gazetemizde r•lecek Pert••M 

rttnG çıkacak Patronu beda.a al-
mak latl1onaaız, bu kupona kulp Alda,.... " p ........ ,. kaclal 
takacak kaponlan toplayıaıs. Ptt
~- pak •emnun ela
caluuuz. 

Patroııalu aetredlldlklerl rh
clu ltlltarea l.tanbıal kal'Uerials 
Wr laafta, lafr• kuilerlmb OD 

.. tp.cla lnapoııalanm ılladu
...Hdlrtar. Ba •lldMt pçttktea 
.._.. kupoalar kabul edllmu. 

BLOZ KUPONU 

-3-
Gazetemizin betincl ıayfa

•ında intltar eden blüz mGaa
bakaaına lttirak etmek ilti
yenler bu kuponları toplama
hdırlar. Herrün bir blb reaml 
ve bir kupon netredilecek ve bu 
n•triyat ıs rün devam edecek
tir. Kariler ıs kupon tophya
caklardır. 

IUCAKTAR IUCA&I 
SERVER BEDi 

\'ine bir erkek sana : 

' " - Beni ıc•iyor muıua? 
)t sorarıa .. ' 

-, .. - Bilmem, diye cevap 
~ •ana karıı ne hl11ettiğiml 

iyorum. 

Yine bir erkek aana bir 
baıka erkek hakkında fikrini 
ıorarıa: 

0 
- BiJmem, diye cevap 

ver, fena insana benzemiyor, 
fakat ıu kusur lan da var ıa-

,.,-----------------~--·----·----------------~~~::::::::~' 

r Ucu~ 1 L A N L A R 
1 

SON POSTA 
Dünyayı Kimler idare r 

Ediyor Müsabakası 
Küçük 

Bahar reldL fehlrlerdea kllylere, Hyfiyelere çıkılacaktır. Klraya verilecek 
efbıhı, dalreııhı, eclalanaıs vana veyahut klralahaca.k ev, daire ve oda ldlyorHnıs: 

Aramak Ye aoraıalda nldt r•Fm•ylalz. (25) kuruıla ab.e bu işi yapabiliriz. 

{16) kelimelik bir ilin kilidir. H ... kelime fa:ıla11 için bir kuruı ilave ediniz. 25 Haziran Perşembe 
GUnUnden itibaren Kupon

lanmzı Degi~tiriniz. 
ve 

Küçük Hediyelerinizi 
Alınız ..• 

1 - Gazetemiz tarafın-
• dan tertip edilen miisabaka-

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 ille günde 
de yazdığımız gibi, eneli 
ldıçllk bir hediye takdim edi
lecektir .Bu hediye ile birlikte 
bir de numara Yerilecektir. 

Numara büyük hediyele
n ait kuraya girmek içindir. 

Kabul Müddeti 
İST ANBUL lÇIN 

3 - lstanbulda bulunan 
karilerimizin kuponları (ha
ziranın 25 inci perşembe ) 
gününden (temmuzun ikinci 
perşembe gllnüne kadar ) 
yani bir haftn zarfında teh· ;: 
dil edilecektir. Karilerimiz ~ 

>' bu bir hafta içinde cuma 
mtiste~na olmak üzere i 
( hergUn ıabab saat( 1 Q)dan 

1 

akpm (5) e kadar) mat· ıo. 
baamıza müracaat edebilirler. 1

1 

Taşra için 
4 - Mtisabakamıza bıttabi 

taşra karilrrinıiz de iştirak 1 

edehile\!eklerclir, Bunun için 
kendilerine ( 15) glin yam 

1 

(25) hazirnııdan (9) tem· 

muz akşamına kadar müddet 
veril ıniştir. 

Taşra karilerinıiz bu ımid
det zarfında kt poıılarıııı bi-
ze göndermelidirler. Y anlıo
~ğa ve teahlıura meydan 
talmamak için bu karileri· 

Satılık Evler: 
SAT 1 L 1 K - Kasımpaıada bQyUk 

cami karıııındakl Nc\'A aokaf'ında k8t• 
batındaki 36 numarala ev, lkl oda ve 
iki kuyuıu ve 200 arşın bahçeal olup 
Beyoğluua pek yakındır. Sirkecide Ha· 
midiye tllrbesi kartıundakJ SC aumarah 
tUtlincU dilkklnına mUracaat. -1 

Ev Alıyoruz 
Acele satılık dtlkkln haneve ktt

çllk aparbmanı olanlara: Beyoğlu, 

Şişli, Karaköy,Eminönü,Mahmut

paşa, Sultanhamamı, Sultanahmet, 

Divanyolu, Saraçhane civarında sa

tılıktemlaki bulunanlar gazetemiz

de K. O. adresine müracaat. -6 

Kadıköyllnde satılık mUced· 
det kirgir hane - Karlıköyü
nün en eğlenceli yeri olan Yo
ğıırtçu Parkı yanında Çamlıca, 
Fenerbahçe, Kalamış Koyuna 
nezareti fe, kalidesi olan, üç Satılık haneai olanlara -

. daireli apartıman tarzında inşa Pek şerefsiz yerlerde olmamak 
olunan gayet havadar hane sa- ıartile, 1500 liradan 2000 lira· 
tılıktır, Taliplerin Galııtada ya dadar dört, beş odalı satılık 
Mehmet Ali Paşa hanında 41 hane, diikkanı olanların Gala· 
numaraya müracaatlan. -6 tada Mehmet Ali Paşa hanında 

· BOytıkderede aablık hane_ 41 numaraya müracaatları. -6 
Piyasaya ilci, iskeleye üç daki-

1 

S tıhk mllki 1 1 ka mesafede İspanya sefaretha- a • ~ ~n ara -
nesi sokağında bülbüllerile Galata, Beyoğlu, Şışlı, Maçka, 
meşhur Sefarethane bahçesi Osma~beyde satılık apartırn~n, 
karşısında iki daireye müııka- ~a~esı, Galata, Beyoğlu, Emın-
lem apartın tar d . J onü, Sultanhamamında mağaza 

an zın a · ın§a dtikk~ S 1 l 
edilmi§ hamam, elektrik, ter- ve anı, u tana ın~etten 
kosu havi (9) odalı 26 nurna- .Beyazıda, Beyazıttan fatıh ve 

. . Aksaraya kadar hanesı olanla-
ralı hane satılıktır. Talıplerın G h t d M h t Ar p 
Galatada Mehmet Ali Paşa ha· hrın da a a

41
a ı e me 1 aşa 

d 41 .. t anın a numarav ınüra-

inşaat: 
Aparhman hane inşa etmek 

istiyenlere - A prrtıman, hane 
dükkan inşa etmek istjycnlcr 
ile usküdar · Kı~ıkh trannay 
güzergahında 'e diğer sayfi} e 
ınalıallerinde (ViJ]a) tarzında 
köşk in:..a etmek istiyenlcrin 

Galatada Mehmet Ali Pnşa ha-
nında 41 nunıarava müraca-
atları. " 

( İnşaat parası noksan olan
lara teslıilat gösterilir.) -6 

Otel 
Ankarada Meydan Palu -

Meclis, Vekaletlcx, devair ve 
bankalara, ticaret miiessesalerinc 
çok yakın Hakimiyeti MiJJiye 
me)danıdda İş Bankası kaı ~ı· 
smda yeni inşa edilen " Mc)
dan Palas ,, otcJi açı]mı~tır. 
Su, elektrik, banyo. knloı üfcr 
gibi temiz servis ve i~tirahati 
lıaizdir. Ankaraya gitm k i--ti
yenlere tavsiye olunur. -10 

Mütenevvi 
nın a numaraya muracaa · ti · ı -6 
ı 6 

caa arı. 

arı. - •---------- EMRAZI EFRENCİYE TE-
Sablık çiflik, araziai olan- DA VİHANESI - Doktor A

lara - Anadolu, Rumclinde ristidi Bey: Eminönü ıabık 
Kalamııta satılık, kiralık 

mükemmel köık - iskeleye, 
İstasiyona beş dakika mesafede 
plajlar civarında, muntazam 
bahçe dahilinde nezareti fev
kaladeyi haiz (24) odalı, müş
temilatı saireyi havi köşk tıa
tılık olduğu gibi toptan yahut 
dört ktsım olarak kiralıktır. 
Tali1~lerin Galatada, Mehmet 
Ali Paşa hanında 41 numaraya 
n~ürnr.aaahırı. --6 

Kadıköyünde Mühürdarda 
aatılık hane - Dört kattan 
ibaret on bir oda, mutfak, ku
yu, bahçe, elektrik, lıavagazi, 
banyoyu havi nezareti fevkal~
aeyı haiz hane satılıktır. Talip· 
lerin Galatada Mehmet Ali Pa
§ıt hanında 41 numaraya mü
ral'aaıları. -6 

·~· Aksarayda acele sahhk ha-
ne - Tramvaya üç dakika me
safede dört kat yedi oda, mut
f~k, kuyu, bahçe, elektriği ha
vı hane satılıktır. Taliplerin 
Galatada Mehmet Ali Paşa ha
nında 41 numaraya müraca
atları.. -6 

satılık çiftliği olanlar ile Bo· Karaka.ş Han No. 8 -

~aziçinin Rumeli cihetinde vüz --Gö öz.l""k h -ı z ve g u müte assısı 
önümden aşağı olmamak üze- doktor Fuat Aziz Bey - Mu- ' 

re araıisi, Boğaziçi, Haliç, Mar- nyene ile gözlük satılır. Mua
mara sahillertnde fabrika inşa- yene öcreti alınmaz. Bağçeknpı 
sına müsait arsa, veya arazisi Ha.midiye .caddesi 50 numaralı 
olanların Galatada Mehmet Ali mağaza. _ 
Paşa hanında 41 numaraya --------------
müracaatları. -6 FRANSIZCA-JNGILİZCE : Gündü.ı ve 

rece kuvvetlnlze güre 12 hur ve 12 usul 
18 aenedenbcrl muvaffaklyctllc t:ınınan 
Dlvanyolu Flruzağa camii y:ınındakl er
kek- kız llıan tedriaanealndc çc,lc eıa.lı 
öfrenlralnb:. MOdürü: Ziya. rrıuısı2cadaa 
aumi latlfade etmek iatlyen t:ılebe için 

Satılıklar 
Taşraya azimet dolayısile 

devren satılık dükkan - Piya· 
sanın en işlek mevkiinde üç 
yol ağzında her işe elverişlidir. 
Yeqıiş, Taşçllar caddesi Kuru 
yemişçiler köşe inde No. 78 bö
rekçi Hamdi Beye miirncant. 1 O 

UCUZ NUMUNE ÇIFTLIGI - Kan 
bca k5rfeıindea Kaw-acılc töıeai tarlklle
Kurbalıd.,.a kutıaındakl dltçlaln baiı 
elli dliaUm araziyi kötkll bahçıvan 

odaları, ahın, havuzu dolabı ve 500 
veyva ağaçlannı havi mahal aahhktır. 
Talipler Cafalotlunda dit tabibi Meh· 
mat Rlfat Beye müracaat edeblllrlu.-5 

karyolah bir oda vardır. - 5 ----------- -
Kadın terzili Hn·isto -

Beyoğlu İstiklal cadde:ii Oli)O 
pasojı Oliyo Apartman No. l e 
nakletmiştir. -9 

KOLAY SÜNNET - Amcllyeal için
methur Halepli zade doktor Talip Bcyo 
bq gUa evvelden haber vc:rilmcsL 
Sirkeci • Nemliıadt: Han.ı. 1'elcfon : 
latanbul 1486 -21 

Büyük asri yorgancı - So-;" 
modaya muvafık temiz ve ~ağ
lam mode] üzerine elnen f'iaıla 
yorgan imal olunur. 'uruo.;;. 
maniye caddesi 74-76 numara
da Hasan Çavuş. -11 

miz bize gönderdikleri ku- 1111!1••••••••••••-
ponların zarfı ıçıne kendi tarihi kuponların tebdilini 

Satılık marangoz fabrikası
Birinci sınıf teşviki sanayi 
ruı;atnamesile beraber mükem· 
ıneJ hali faaliyette sahibi 
taşraya gideceğinden acele sa
tılıktır. Tafiplerin fabrika 
rilmuzile idaremize adresleri ııi 
bildirilmeleri. -2 

MUHTF.REM TÜCCARLAR- Güm· 
rllk ltlerlnlıde iatlfade, ıürat, teahilAt 
ve teminat laterae:ılz Bahçekapı Arop
yaı. hanında l.haml Alamet flnrıaaına adreslerini hahavi bulunan mfiteakıp ilan edilecektir. 

Kuponlann tebdili eana-
pu llu bir zarf koymalıdırlar. ınnda kuraaız olarak bllA-

Eksik Kuponlar 
5 - G~rek fstanbu] ve 

gerek taşra km i1erinıiz ek
sik bulunan kuponları için 
beo kuru§luk hir pul gcin· 
dt•rnıf' lidirler. 

Makbul Olmıyan Kuponfau· 
6 - l\1iivt •:t:t.İ} ı•r \H'-Jt,ı~ ilı• 

gönderilen \'C) a Ü/.crinclc 
Son Posta daıııga::ıı hıılun,uı 

kuponlar kahul edilınh c· 
ceği gibi, ehik kupoıı 
gönderen]ne de numara 
vcrilnıiyt·cek tir. 

Keşide Tarihi 
7 - Kuramızııı kt>şİ<I<'"' 

-
liba, amma iyice tetkik etme
dim. 

Niçin böyle cevap vermek 
llzımdır biliyor musun? Dai-

ma bir muamma olmalısın ve 
aenin ne dUıündüğünü, neden 
hoılanmadığını, neden nefret 

ettiifni kimse bilmemelidir. 
Erkek emin olmadıkça ıever. 

Dalma erkekleri tereddUt için
de bırakmalı... Şeytan uapta 
ırerek. 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

istisna her karie takdim 
edeceğimiz kOçtik hediye
lerden bqka bir de bftytlk 
ikramiyelerimiz Yardır. Bun· 
lar kur'a ile taksim edile
cektir. Listesi ıudur: 

Bir Kariinıize 100 Lira 
., 
,, 
,, 

75 " 
50 " 
25 " 

10 l(ariimize 10 " 
1 ,, Bir Gram of on 
1 "Bir Radyo 
1 ,, Fotoğraf 
1 "iskarpin 
1 ,, Elbiselik Kumaş 

- Dehşetsin abla .. 
- Öyle mi cici? Ona da 

mersi .. 

- Fakat.. F ahirden para 
almak istemem .. 

- Versin, domuz, versin .. 
Zaten yol masrafı diye verecek 
deiil mi? 

- Ya gitmezsem 1 
- Bir daha senden o pa-

rayı almaz ki.. Sana eaaaeu 
borçlu. 

SA TlLIK EŞYA - Yeni Jili 
Alman piyanosu, bir yatak oda~ı 
ve bir arabeıo;ck salon takımı 
almak istiycnlerin Beyoğlunda 
Kumbaracı yokuşunda Muscvı 
mektebi sua .... ında rnobiJyaci 
A lckivva<lis Lokrezive ıııiira-
caallari ' -ıl 

verinl:ı:. -

ŞiŞLi HALKINA - All"ler için en 
balla ve neft. malaeme ile badenaez
meal, tekerll halka, pelulmet v.a. yap· 
ınaktayım. TccrUbe eden devamlı nıllr 
terim olur. Bo111ontl lltuyoııunda lııet 
Pat• aokata No. 1-5 Muhlis Hnıı n -

Liman Resimleri hakkında 
Hudut Ye Sahiller Sıhhiye 

ld1tresinden bildirildiğine göre 
Boğazlan ve Maı·marayı mec
buri veya ihtiyari Transit ha
linde geçen gemiler ile liman-

Malile beraber satılık dük- larımızda ııbbi nezaret altına 
kin - Günde 28 ve 30 Jira alınan gemilere ikame edilen 
satış yapıyor. Masrafı azdır. memur, muhafı~ ve amelelerin 
Kirası 5 liradan, kazanç vcrgi!!'i harcırah ve yevmiyelerine mu-
26 lira 40 kuruş. Sahihi a8k~r kabil badema gemi sahip veya 
olduğundan kapahriır. Talip acentel~rinden para alınmıyacak· 
olanlar Ye§İ1tulumbada Salih tır. Tahaffüzlıanelerde alınan 
Pa~a caınıı karşH;ın<la No. 38 bulaşık resimleri ile fare itllfa 
hanede Nefise Hanıma müra- ameliye8İnin masarifi bu ka· 
ı·aut rdilınP>~İ. -2 • yıttan hariçtir. 

- Fakat.. para mukabilin
de.. çirkin değil mi? 

- Bu dftnya da berıey pa
ra ile ölçülür, cici. Sen imıalı 

klğıtları iıtif etmiye bak. 
Beni dinle. Sonra bana dua 
edersin .. 

bekliyor. Sizin burada oldup 
.ouı:u bilmiyorduk. 

Nermin hayretle sordu: 
- Beni mi? 
- Evet. "Nermin Hanıma 

göreceğim.,, Diyor. 
Nermin ayağa kalktı; etra• 

fına hayretle bakarak ıoruyor
du: 

Kim bu? Naııl bir ka• 

Nermin Nadireyi dinlerken 
bir garson geldi ve ona dedi 
ki: 

dın? 
- Hanımefendi, iki ıaatten 1 

beri bir Hanım ıui qa;ıda 
Y aılıca bir Hamm. 

( Arkaaı var) 



8 Sayfa 

Takstm'de Cumhuriret abidesi karfı&1nda 

FİKRi TEVFiK 
ve Makinist Mektebi 

Yeal yu tedrlaat devresi temmwı 

lptlda•ında ba9lıyacaktır. Mektep, 
toför yatfıeceklar• der• acr•t
larinda tanslllt yap•J.fbr. 

Y alaıa Duart Ye tatbiki denlar 15 L. 

Naurt •• amalt 6 dlrably•n daral 20 ,, 

.. " " 12 " 
" ,, " 11 " 

Bu eratlw ufak tabltlerwle te-
4lya edilir. Kadı• •• erkek amatlSr
ler lçfa bwıu.t denler nrilmektedlr. 
Mektabla darı proıraaı •• ealr 
,.raJtl ısı. proıramıaı lıteylab. 
( Otomobilim -.nuJ411 DO yapmalı ) 
aaaındakl kltabuaıı latlfar etmlftir. 
flatl 25 kurut lat-b-1 Baladlyaabala 
r•al lmtlhaa •ualterlao •&-• W.,.. 
laam!.f oı- ( Şoför imtihanı kitabı 
pak 1almlda lntiıar MIH.aıtir. 

Telefon ı Bey otlu 2M8 

Tepebaıın'da Şifha.ae'de 

HALK JALE BAHÇESiNDE 

TENŞITI ELHAN BIRLIGt 
GGdde beatekirlardan kaptan zade AH Rıza Bey ve OOlbenk 
Efendinin yetittirdlklerl talebe Hanımlar bu akıamdan itibaren 
her akoam tarannl edeceklerlnl teırlf buyuracak mu.hterem 
Hanım ve Beylere us Ye ezherclhet memnun kalacakları temi• 
olunur. 931 ıenesl lçiu Kaptan ıade Ali Rıza Beyin plyaaaya 
çıkmamıt eaerlerini yalnız Halk Jale bahçesinde dlnllyeeekalnlL 
Fiatler rekabet kabul etmez derecede ehvendir. 

MUdl\riyet 

Bir Cereyan Prizi.... İşte o kadar 

RİGECO 

SATiE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

SATIYOR 
ELEKTRiK 
ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 

müşterilerine 
hususi tarife 
tatbik ediyor. 

Beyoğlu 
Metro han, Tünel meydanı 

İstanbul 
Elektrik Evi, Beyaııt 

Kadıköy 
Muvakkithane caddeıi 

No. 83 

Perukarları Cemiyetinden: İstanbul 

Esnafımızın Nazarı Dikkatine 
lntihabınızda cemiyet idare heyetine ıeldltlmiz ıindenberi itima

dımza sığınarak azami gayretle çalıfıyor sizlere hizmet etmek iıtlyoraı. 
Medeni kanunun 60 ıncı madd si mucibince yaşamHı için senede 

Ustalar 1200 600 360 kuru, 
Kalfalar 600 360 24.0 ,, 
Çıraklar 110 ,, 

yermlye mecburdu. Bu para cemiyetçe ahnmıyor, esnafça verilmiyor· 
du. Kanuni merciimizin müsaade ve tanibi ile bu tuhhildat senelllı: 
olarak ustalardan 200, kalfalardan 100 ve çıraklardan 30 kuruı 

defaten alınacaktır. 
Kalmıı eıkl borçlarınız için de lcabedea lıcoLo&ylık glsteril~c . Eaaaf 

cemiyetleri talimatnamesinin muaddel 3 Uncll macidul mucibince her eanaf 

men•up olduğu cemiyete kaydolmağa ve senelik hBviyet 0U•da111 alraata 

mecburdur. Yeni belediye kanununun maaddel m•h•u•Hı mucibince diploma• 

111: pcrükirlık eaa'ati lcra.ı da memnudur. Bu mecburiyetler kart11ında •lltldU 

vaziyette kalmamak için biran evvel cemiyete mllracaatle hükCimetimlda 

emirleri dairesinde çalııabllmlyo hutr bulunmak lbıın oldutunu alder• hatır• 

latmak vulfeml:ı olduiu kanaatındayıı. Al4kadar HAafa U!n olunur. 

DOKUMA!~~ 
Türkiye umum aceotuı 

HiLMİ NAiLi 
Sirkeci Nur Han No. :u 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
latanbnlda Çakmakçılardıı kut tilyU fabrikasında y1b:lla 9tlto ıt liraya, ylhlla 

yorgan tS liraya, yağlı boya yashk 5 liraya, kuı tüyUntın ldloıu ı 25 kunıttaa 

başlar, Ku, tUyUne matuu• kumaılar çok uouı utılır. Tel. lıt. a&27 

ırcsm ~üs~!v!~: Kiralık y AZIHANE 
Sirkeci Liman Hanında 27 numaraya mllracaat 

poN PO.STA -
ana. Sabunsuz, Fırçaetı • AZ.Vıli 
D ~!ad TIRAŞ 

11,~k ~ 10. Cl\•l'l'IOt•llpUH . 
8Alll 8 Çift mftp ,. A il 1 S •• 

Kreadai laıllpın ... Yalllf8k ......_ Ye metkemmel bir ctldlaİI 
olao•ktw· ANKARNcta SIYPULLAH ,,.. NEdP Biraderler, 1ZMIR 1 

&IARGONATO " DANON •caa depowı TRABZONı KiTABi HAMDI 
KAST AMONUı ARlr ZADI ELEKTRiK. EVi n lstanbul Bahçe Kapı 
Seman •• Haıaa eaa depolarında •e bUOmum meıbur ıtriyat nıat•'" 

&alannda bulunur. Depoau Yetll Direk SıYacıyan Han No. 10 

Senede 5000 Lira Mükafat 

1 

Asgari 5 
Bütün 

Nisan 

Ura Mevduah Bulunan 

Kumbara Sahipleri 

Ve 1 Teşrinievvel 
farihlerlndo Çekilen Mükafatlı 

Kurala iştirak Ederler 

1 fVRkiH iş BANKASJ] 

ôLçO OZERINB FENNi 

Kasık 
bağlan 
Mide bMaak 

blSbrek 

~~' cltıtkllnlUiQne 
bbbt 

Korseler 
l•tigenl•r• 

8lçiJ tarlf••İ 
18nd11rlllr. 
Enıinönö ı 

lzmir Sokağı 

Oreopulos 

Sabık Şehremini 

OPERA TÖR EMiN B. 
lata•lnal'da Xıuıt0•maıı1ye cadd .. la· 
do U ••m•alı muayaaahaıaact. 
cumadan maada h•ıD.n 1Jtle4l•a 
ao•a lıutalanna kabW. beflam&fbr. 
AmellJ"atlWUM Tepbaac- clnrındakl 

lta&y111a IUı.tab-Mlnde 1•pacakbr. 

Vöcudünüzil Terden 
Muhaf ua için 

KULLANINIZ 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 
THMIN iÇİN 

K•llanılmtı•ı ldzım ıeltn 

Yegane Macun 
Radyolindir. 

Okkası 100 
kuruştur 

Artık yemeklerde, salatalarde, tatlılarda, pilavda havyarda ve 

bUhaHa mayonez de Hasan uytinyağı istimal ediniz. Çünkü pek uf 
Ye halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamizlyeti yoktur. Bakkallardan 
aldığınız Hattan daha ucuzdur. Mahlet yağlardan tevakki etmek lbım
dır. Tereyatı yerine Hasan zeytinyatı istimal eylemek kirı akıldtr. 

Bilhusa içmek suretile Hasan zeytinyatını doktorlar tavsiye 
etmektedirler. Kum, taf, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, aarıhk 
hastalıklarında bol bol Huan ıeytlnyağı içiniz. l'il luk fİşeler 80, 
bir, beş ve daha büyük tenekelerde Hfi okkası loo kuruıtur. Huan 
ecııa depoııu. Toptancılara tenzilat: 

VAPURLAR'.
11 

Bugun Beklenilen Vapurlar 
Adnan • Türk • lzmirdeu 
Seyyare ,, " 
Ankara " Hopadan 
Marmara " Mudanya G•r 

ilkten 
Aydın· Tllrk • Cldeden 
Kırl&DiJÇ " İı:milten 
Adour ·Norveç • GlJıte•· 

ceden 
Derince • Alman • Hadi' 

bur~an 
Recele Karol 1 - Romanya • 

İıkenderye Pireden 
ltalya • İtalyan • lskender

yeden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Btılent • Türk • Rizeyo 
Saadet • ,, • lımire 
Uiur - ,, • İzmite 
Aydtn - ,, • Cideye 
Güzel Bandırma • Türk • 

Bandırmaya 
Ciyanikolo - ltalyan - Varna 

Burgaı: Köstence Odesaya 
Adour - Norveç - Anver• 

Oıloya 

LEMDAR ZADE MEHME 
VAPUR iDAREHANESi 

Karadeniz lüks ıürat postası 

Bülent ~A~~~~n 

Pazar • s 
günü akşam saa 18 de Sir
keci ~btımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Mapavriye 
azimet ve avdet edecektir. 

Ynk vo yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak No. 
61 acentesine müracaat. Tel. 
21037 

VATAN vapuru 
23hazirarı 

S 1 ıtınU tam sa•.t 1 
17 de SirkeC.• a 1 rıhtımından ba-

reket edecektir. 

Cilt ve zührevi hastaJal;lat 
l\1Utehassısı 

DO TOR 
Ömer Abdurrahnıa0. 

1er• 
•tanbul emruı T.tihrcvlfe dlspa11 

luıthcıklm d ıfJ 
Ankara caddesi lk a 

Yurdu karşısnda No. 11 

SONPOSf~ 
ııt•J 

Yevmt, Slyul, H11Y.ıdb Y• Halk g•• 
- n\)'• Ware ı lst.nbul, NuruosııU' 

Şeref •olıakı 3S • J/ -T ef,.fo111 letanbul • ]) l H 
Peı\ 1 kutİ.uı lıtanbul ·J'~oS11' 
Tell"al: •t:ınbul SO 

ABONE FlATI 
CJl1~'31 

TORKIYE - E __ _.... 

140:) cir. 

750 ' 

1 Sen• 

fi Ar 

s " 
ı .• 

21oa ,,. 

14'lt) •• 

80'1 • 

SJ:I ' 

1 rtlı:ııe•· 'le len evrak ger ve 1 11 11 ıı· 
llA.n.lardaa Dl~uU1cl ıı 1 

b 
• soJıfft 

Mes'ul Müdiir. Sa rı 

I 


