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IDAREı ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGI HERGÜN NEŞROLUNUR 

KlJPON NEŞRi 
TAMAM OLDU. 
Kura tafsilat ve 

izahatını 7 inci 
sayfada 

okuyunuz. 

FIRKANIN. İHYASI HABERİ DOGRU .. 
lzmirde Bir Heyet Toplandı, Eski 
Programı Değiştirdi, Hükômete 

•• 
·Müracaat Etmek Uzeredir •• 

Kunduracı Ahmet Nı
şanlısını Kesmek istedi 
Yetişen Halk Biçare Kızı Canlı Ve 

Kanlı Bir Halde Kurtardı .. 
Diln sokak ortasında, eski m- ' 

knlısını uıtura ile enaeıinden 
kesen, fakat teşebbn.nıın ya
tıda bırakmıya mecbur kalan 
bir bunharın itlediği cinayet 
tardır. 

Kıaaca kaydettiiimir: vak'a
llın iç yUzll ıudur: 

Mediha Hanım henUz OD 

)edl yaşında ve oldukça güzel 
bir kızdır. Karag-UmrUkte Ka
l'anohut sokağında oturmakta• 
dır ve koltukçu Mustafa Efen
dinin kizıdır. Bir tütlln imalit· 
la.nesinde çalıımaktadır. 

1 

mediha Hanım 

minde Fırtına 
Devam Ediyor 

Hüktimt gazetelerinin karfl· 
unda bulunanlar ise, ıu dlmle 
ile mukabele etmektedirler. 

- Makıat gazeteleri kapat
mak ~e meydamn bot kal
muını temin etmektir. 

Bu fırtına karıgında hiz ne 
dOtllnllyoruz, lOtfen hususi 
ıtıtunlanmıza bakınız. 

, Yeni Kazanç Vergisi 

f 
Kanunu ... 

Üçüncü sagfamızdadır 

J ..... __ ....... __ o_k __ ug_u_n_u_z_ •• ______ .... 

Bir Hesap Açığı Var, 
Müfettişler Esaslı Surette 

Tetkikat Yapıyor .. 

İki Layiha 
Ceza Ve Ceza Muhake
meleri T ad ilah Mecliste 

Ankara, 23 (Huıusi) - Ceza 
ve Ceza Muhakeme Usulleri 
Kanununda yapılan deiiıik
liklere ait projelerin Tem
yiz mahkemesinde tetkikleri 
bitti ve Adliye V ekiletine 
gönderildi. Vekllet projeleri 
dtın M. Meclisine verdi. 

Genç kız bir aene enel Ah
lbet isminde bir kunduracı ile 
'-ıtanlanmıştır. Fakat Ahmet 
~ok içki içtiği için Mediha 

lianım birkaç ay evvel nışan· 
lıııından ayrılmıştar. Ahmet bu· 

=====:z=o---=,,...,..--==-==- ...................... r.. ................... . 

'1a rağmen genç kızın peşini 
hırakmaınıı ve tekrar nııan-
1-nmalarım istemiş, birkaç defa 
da zorlamış, Hatta bir defa 
)ol ortasında g-cnç kızı döv
llıüştür. Mediha Hanım evvelki 
'kşam işinden çıkmıı, evine 

r,derken Ahmet karşısına di-
ılrniş ve şöyle bağırmış : 

- "Mediha, Azrail baımda 
dolaşıyor. Seni bu akşam 
~lttlaka öldUrecegim.,, Gen9 
•ı bu sözlere ehemmiyet 

~trnı emiı ve yoluna devama 
( Devamı 2 inci Hyfamaada ) 

Feci Kaza 
Kağızman Yolunda 
Dört Kişi Parçalandı. 

Kars, ( Hususi ) - Yedi 
yolcuyu Kağızman civannda 
nakleden bir kamyon, şofö
rünün dikkatsizliği oeticeal 
Şahin dereıine yuvarlanmıı, 
Hacı ismindeki toförle be
raber dört yolcu parça, 
parça olmuşlardır. Ayrıca 
Uç kiti de ağır surette 
yaralanmııtır. 

Hamidin Son Günleri 

MÜTHiŞ VE MERAKLI VAK'ALAR, ŞiMDiYE 

l KADAR NEŞREDiLMEMiŞ VESiKALAR 
DOLU BiR HATIRAT SERİSiDiR. 

Perşembeye Başlıyor .•• 

1 
ı 

Edirne Meb'usu Mehmet Şeref 
Bey Hatırlamalıdır .. 

Meb'usluktan Evvel 
Böyle Konuşmıyordu 

Gazeteler araımda açılan 

mllnakqaya Edirne meb'usu 
"Şeref,, B. de karıştı ve HA.ki
miyeti MilJiyede Falih Rıfkı 
Beye hitaben yazdığı bir 
makalede muhalefet yapmıya 
çalışan gazeteleri şiddetle 
muaheze ederek: 

- Bunlar Türk sancağına 
varıncıya kadar Türkün neyi 1 

varsa hepisini ecnebi pazar- l 
larında aatılığa çıkarabilecek 
insanlardır, dedi. 

Bize kalırsa Edirne Meb'uıu 
Şeref B. bu kadar ağır bir 
ithamda bulunurken bu tınette 
bulunduklarına ihtimal verdiği 
gazetecilerin isimlerini saymalı, 
mazilerini araştırmalı: 

Edirne Meb'uıu 
MEHMET ŞEREF 8. 

"- Bu adamlar memleketin 
bOtnn harp senelerini evlerin
de para kazanarak geçirmiş 

insanlardır, kendilerinden el
bet te böyle birıey beklenir, 
demclidL Bu, onun namus bor- - Siirt meb'uau Mahmut 
cudur. Beyi iıtiına ederaeni• ( Milli· 

Ayni zamanda da ı yet ) in, ( Cllmhurfyet ) in, 

"- Buna mukabil tenkit ( Vakt) in ve ( Ak,am) ın 
yapmıyan, hükOmet ile birlik aahiplerl arumda her hangi 

olan Milliyet, Cümburiyet, Va- bir harbe İftİrak etmif tek 
kit ve Akıam gazetelerinin 
sahipleri ve muharrirleri siper- bir adam bile yoktur. 
de ıüngft milbarezeıl yapmıf, Buna mukabil biz, harple 
adamlardır ,, cilmlesini Ulve beraber eYiııin kapı81m kapayan 
etmeliydi. ve dlSniltte ODU bllsbtltthı ka-

0 zaman Edime meb 'uauna panmıt bulan birçoldarımm 
cevap vermek bizim için çok ( göıterebiliriz. 
kolay olacaktı: (Devamı 4bcü aayfamasda> 

.1 Hedef Nedir? 1 

- Şu muhalif gazeteleri vurmak istiyorum. 

- Fakat niçin matbuat hlrriyetine nişan alıyorsun? 
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Yeni uame e R 
· · V Ik um 

ergısı e a ~ilisesinin 
Muamele vergisinin yeni 
şeklinden memnun olmıyan ~akz•~IQTl 
kimseler olduğunu işitiyor- 'I fj 
duk. Bu şayianın doğruluk 

derecesini tesbit etmek için 
dün halk ve aliikadarlarla 
görüştfik. Bize, aşağıld fi
kirleri söylediler: 

.amali Haaan B. Mahmutpata Harem 
8.!>k k trikotaj fabrika ıahlbl 

Muamele vergisinin yeni şek
li trikotajcılara öldürücü bir 
darbe vuruyor. Teşvikı Sa-
nayi Kanununun trikotajcılara 
bahşettiği muafiyeti bu kanun 
hemen hemen hiçe indirmek
tedir. Bugün umumi kazan-
cımız yüzde onu geçmez. Bu
nun altısını muamele vergisine 
veren bir amil mütebaki yüzde 
dördü hangi derdine tahsis 
etsin? 

lf-
Ragıp Cemal B. Mahmutpa~a bU-

:rllk Yıldızhna 9-10 Trikotaj fal;rikaıı 
aahlbt 

- Hükümet muamele ver-
gisini mevaddı iptidaiyeden al
malı idi. Bu suretle hem fab
rikacılar memurların daimi 
kontrol ve tazyıkından kurtu-
lur, hem de bükiimet muamele 
vergisi memurlarını hedef ede-
rek bütçesinde tasarruf yapar
dı. Bu çekilde muamele vergi
sinde tesadüf edilen kaçakla
rın 5nü de alınmış olurdu. 

* 
Ferhatudclcr ( Ab t Ef•ndl Han 

S3 trikotaj fabrikası ı h p•eri ) 

Yeni şekil bir defa fabri
kalar üzerinde memurlann 
tazyikını artbrıyor. Eskiden 
bütün satışın yüzde altısı alı
myordu. Şimdi (10) bin liralık 
ciro affedilecek, yüzde yirıoi 

mevadı iptidaiye fiati tarhe
dilecek sonra da yüzde 
altı vergi alınacak. Bu şekilde 
memurlar fabrikalarla fazla 
meşgul olacaklar. Saniyen ufa
cık bir bakkal dükkanı bile 
senede (10) bin lira ciro yapar. 
yapar. E asen on bir lira ciro 
yapan bir müesseseye dünyanın 
hiçbir yerinde fabrika deneme
diğine göre Javihadaki bu kayit 
tuhaftır. (25) bin lira sermaye
ıi olan bir trikotaj fabrikası 
hilkiimete sene:le ( ı 0) bin lira 
vergi veriyor. Acaba (25) bin 
lira sermayeli ba-:ka müesse
ıeler bu kadar verği veriyor
lar mı? Gümrük muafiyetinden 
de amiller değil, müsteblikler 
istifade ediyorlar. 

* MOhmct B. Su tanhamnm kösc10 
fabrika Nuri 15 

- Meclisin İktısat ve Mali
ye encümenleri layihada s ana
yicileri kısmen memnun ede
cek şekiller tesbit etmişti. 
Fakat bütçe encümeni bu na-

Mütevelli Heyeti Hak
kında Başvekalete 

Müracaat Edildi 
Edirnek&pı civarındaki Pana

iya kilisesinin mlitevellileri Koço 
V elandros Efendiler kilisenin 
Vakıf mallarını ve bando mu-
zikasını sattıkları ve bazılarını 
kiraya vererek paralarını doğ
rudan doğruya alıp kilise ha
zinesine vermedikleri Rum Ce
maati tarafından Başvekalete 
şikayet edilmiştir. Ayrıca Hı

ristaki Efendi i minde birisi 
tarafından da dlln Birinci 
Ceza Mahkemesine bir dava 
açılmıştır. 

Otomobil Altında Ağır 
Surette Yaralandı 

Şoför Süvezin idaresindeki 
17 t 4 numaralı otomobil Beşik
taştan geçmekte olan F eyziye 
lisesi 8 inci sınıf talebesinden 
Sabahattin Efendiye çarparak 
ağır surete yaralanmıştır. 

Azra·ı Süsü 
Veren Adam 
( Baş tarafı 1 inci sayfaa ) 

başlamış. Fakat tam Tevekkül 
hamammın önüne gelince Ah
met eski nışanlısımn elini tut
muş ve öteki elinde tuttuğu 
karasaplı bir usturayı Mediha 
Hanımın başına saplamış ve 
kaçmıştır. Bu kızcağızın ferya
dına yetişenler onu hasta-
neye kaldırmışlardır. Ahmet te 
dün tutulmuştur. 

fi kayitleri kaldırarak (10) bin 
lira ciro yapan sınai müesse
seleri vergiden istisnn etmiş
tir. Halbuki bu miktar birşey 
değildir. Aksaraydaki bir bak
kal dükkanı bile senede buka
dar ciro yapar. 

Binaenaleyh bu miktar fazla 
ciro yaparak az kar arıyan 

fabrikacıları müteessir etmiştir. 
Encümen mevaddı iptidaiye 
bedeli olarak yUzd . (20) tenzil 
esasını kabul etmiıtir. Halbuki 
mevaddı iptidaiye fiatleri biç 
bir zaman yilzde elliden aşağı 
değildir. Binaenaleyh amiller 
sermayelerinin yilzde yirmisine 
de vergi vermek zarureti hiııl J 

olacak ki bu pek fecidir. 

SON POSTA 

R 
Şa ir Beyin Şeker Da- \Çekirge 

k G•d• !Ve Fare 
vası n a a a 1 ıyor Mücadelesi 
Ankaradan gelen Ve Dünkü İstanbul Celsesinde 

Yine Ankaraya Dönen Bu Dava, Meşhur 
Şeker Ve Traktör Davasından Doğmuştu 

Sabık lktısat Vekili Şakir Bey. Şeker ve Traktör meseleleri 

hakkında yapbğımız neşriyatla hakarete uğradığını iddia etmiş, 

Anknrada aleyhimize bir hakaret davası açmıştı. Muhtelif safha

lardan geçen bu dava, nihayet Ankaradan İstanbula naklolundu. 

Bunun sebebi şu idi: "SON POSTA,, nın Şeker ve Traktör 

hakkındaki neşriyatı devam ederken " Yarın ,, gazetesi de bazı 

yazılar yazmıştı. 

Şakir Bey ( Yarın ) aleyhine de bir dava nçtı. Halbuki bu 

gazetenin mus'ul müdürü ihtiyar bir zalti. Ankaraya gidip gele

miyordu. 
Ankara mahkemesinden cürmün mahalli icrası olan lstanbula 

naklini istedi ve bu talebini, 

T e hit Kararı 
Ankara Mahkemesi bu talebi 

kabul etti ve bu davaya benzer 
"SON POST-A,. mn da diğer 
bir davası olduğunu düşünerek 
her ikisini birleştirdi, lstanbul 
ikinci Ceza Mahkemesine sev-
1 .. etti.Dün, öğleden sonra işte bu 
müttehit davanın rüyetine baş
landı. Celse açıldı. Şakir Be

yin vekili Avukat Sadettin F e· 
rit Bey, "Son Posta,, ve "Ya
rın,, gazetelerinin İstanbulda 
buna benzer davaları mevcutsa 
tevhidin mümkün olabileceğini 
aksi halde davaların ayrılması 
lazımgeldiğini bildirdi. 

• 
ır eşebbüs 

Belediye Limanda Va
pur İşletmek İstiyor 

Haber aldığımıza göre be
lediye liman dahilinde sevahili 
mütecavire sefer eri hakkınd~ 
tetkikat yapmaktadır. Bu tet
kikat Haliç, Seyrisefain ve Şir
keti Hayriyenin vaziyetlerile 
alakadardır. 

Belediye, var ur ücretlerinin 
makul bir dereceye indiıilmesi 
için limanda ayrı ayrı sefer 
yapan bu üç vapur idaresinin 
birleştirilerek bir elden idare
sini, hatta belediyeye devrini 
lüzumlu görmektedir. Bu hu
susta lıükümete müracaat ede
cektir. 

Avrupa Seyahatı 
Koatantinoplu Kolej talebe

sinden 34 Hanım bugün baş
larında muallimleri olduğu 
halde Avrupaya gideceklerdir. 

yaş mazeretine istinat ettirdi. 

Tekrar Ankaraya Nakil 
"Son Posta,, namına M. Ze

keriya ve Selim Ragıp Beyler 
mahkemede hazır bulunuyor, 

müdafaa vazifesini Avukat ir
fan Emin Bey ifa ediyordu. 

Karşı tarafın bu talebi kar-
ısında fili vaziyetin kabulü 

lehinde idarei kelam etti. Mah
keme heyeti mUzakereye çe

kildi. Müzakere neticesinde de 
tevhit kararının yüksek mah-

keme tarafından verilmesi li
zımgeleceği esbabı mucibesile 

" Son Posta ,, davasını Anka
.raya iade etti. 

'em urlara 
Esnaf Bankası Borç 

Para Verecek 
Esnaf Bankası idare heyeti 

devlet ve belediye memurları

na borç para ve.-mek için ba:ıı 
saslar tesbit etmiştir. Öğren

a aiğimize göre borç bir aylık 
nisbetinde az bir faizle veri
lecektir. 

Para alan memurlar borç
larım altı ayda muayyen tak
sitlerle ödiyeceklerdir. 

Alınacak faiz ayda yftzde 
otuz paradır. Ayrıca ynzde on 
para da kumüsyon hesap edi
lecektir. 

Edebiyat Talebesi 
lzmire giden edebiyat Fa

ktiltesi talebeıi dün Meneme
ne geçmişler, tehit KublAyın 
mezarına bir çelenk koymuı
lardır. 

Vilayetin Her Tarafında 
Mücadeleye Devam 

Ediyorlar 
Yalova kazasında çıkan tar

la farelerine açılan mücadele 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. 
Burada çıkan ve pek kesif 
olan çekirgeler de mahsule 
zarar vermeden tamamen te-
mizlenmiştir. 

Silivride (250) bin dönmlük 
bir sahada tarla faresi çıkmış 
ve ketenleri hayli zararlandır
mıştır. Şimdi Silivride son 
z.amanlarcla çıkan İtalyan çe
kirgeleri!e de mücadele ya-
pılmaktadır. Bunlar çok tehli
keli g8rlilmektedir. 

İntihal Davası 
Bürhan Cahit Beyin 
Aleyhine Açılan Dava 

Esası Ne imiş? 

Dünkü nUshamızda yilzbaşı 
Nuri B. namında bir zatin 
muharrir Bürhan Cahit Bey 
aleyhine bir eser intihali 
iddiasile on bin lira tazminat 
istediğini bir Ankara telgrafı
na atfen dun yazdık. BugUn 
aldığımız mUtemmim malumat 
vaziyeti şu şekilde gösteriyor: 

Dava, bir kitaptan değil. 
Burhan Cahil Beyin matbaasın
da basılan bir kitaptan doğ
muştur. Bundan iki sene evvel 
matbaaya bir sipariı gelmiş. 

Yüzbaşı Nuri B. isminde bir 
zat bu siparişe benzer bb· 
eser vilcuda getirmiş ve tes
cil ettirmiı imiş. Matbaanın 
bu eseri bastığını görilnce 
kendi eserinden intihal ya
pıldığını iddia ederek (10) bin 
lıralık davayı açmıştır. 

Bu Sabah Gelenler 
Hariciye Müsteşarı Numan 

Beyle Birinci Umumi müfettiş 
İbrahim Tali B. bu sabah 
ekspresle Ankaradan ıehrimi
ze gelmişlerdir. Numan B. 
tedavi için Almanyaya ~de
ccktir. 

Acaba Neler Söylemiş? 
Dün gece Kumkapıda Ma

nol Ef .nin pastahanesinde Aziz 
iıminde bir kunduracı buı 
ıözler söylediği için tevkif 
edil mittir. 

Haziran 24 __.., 

1 Günün Tarihi 

uzu Eti 
Fiatlar Bir Türlü 
Ucuzlamak Bilmiyor 
Kuzular koyun olmıya başladı, 

fakat fiatlar ilk günlerdeki ra· 
kamları hala muhafaza ediyorlar· 
İyi cins kuzu etinin okkası yii.ı 
kuruştan nşağı alınmamaktadır· 
Bazı kasaplarla temaa ettik. Et 
fiatlarının bu sene d~ı;eceğini hiç 
ümit etmemekte ve sebep olarak 
ta ihr~catı ileri sürmektedirler. 

Mahkum Oivam Harpte 
lzmirde yakalanan idam mab

ktimu Sabri Efendi iz.mir Divanı 
Harbinde tekrar muhakeme edi
lecektir. 

l<uduz Mücadelesi 
Belediye Kuduzla mücadele 

için 5okak köpeklerinin imhasına 
başlamıştır. 

lstanbul Adliyesinde 
Kocaeli Müddeiumumisi Kemal 

Bey lstanbul Sulh hakirnliğine 
tayin edilmiş ve vazifesine baş· 
lamıştır. 

Cam Merakhsı Bir Votcu 
Hayrettin ifıminde bir yolcu 

dün Yedikule tramvayında kon
trol memuruna kızmış ve tramva
yın üç camım kırmıştır. 

. Kardeşini Yaraladı 
fstinyede Hüsnü Efendinin 13 

yıışındaki oğlu Yaşar, küçük bir 
tiifekle oynarken kardeşi Fcridl 
bacağından yaralnmıştır. 

Pilanda Hata Mı Var? 
Bir müddet evvel Alman mü• 

tehassısı M. Yansen tarafından 
yapılan:ve tatbikınn başlanan 

Ankara imar planının hatalı ol
duğu kaydedilmektedir. 

ltalyan Seyyahlar 
Şehrimize gelctiklerini yazdığı• 

nıız İtalyan seyyahlar dün şehrlıt 
aıuhtelif yerlerini, müzeleri geP' 
mitlerdir. YJlrın hareket edecek• 
lerdir. 

Sofya - lstanbul Telefonu 
Sofya-lstanbul telefon hattını• 

tılemesine intizaren şimdilik 
latan bul-Edirne telefonunun unıu• 
ma açılması düşünülmektedir. 

Devlet şorası 
Millet Meclisinde dün Devi .. 

fUraaı reisliğine Tanzimat daire•: 
reisi Retat ve azaJığa da Evk• 
müdilrü Niyazi Beyler seçUıPir . 
lerdir. 

Valdei Hıdivi 
Valdel hıdivinin cenueal b• 

Hbah Pendik vapurile lzııı1' 
vapuruna nakledilmiştir. lzoslt 
npuru öğleden sonra fskendet 
yeye hareket edecektir. Sa1'1 

Hıdiv Abbas Hilmi Pata da d4' 
ıehrimbe gelmlttlr. 

Otellerde ücret 
Otellerin dört sınıfa takıld'' 

ve ücretlerin o sınıflara ı6r' 
tesbiU .kararlatbrılmıtbr• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yaylım Ateş1 

1: Hasan 8. - EnelA ıu gazeteyi oku
yalım... Ooo... Tenkide, bl\rriyete. filina 
•orittiriyor. 

r---------~~===========:~--_.:.;-----= ~·q .... __ .;;;,;...:;:;:~==;:;;::======;;:;;::=:.:=:::====;;::,;;;::.:....-,,:.;:.::;;_;;;:::;;;:;:::::;:;;;;;=:::;;.;..:::.. ______ __. .... .;.. ..... 
r 

1 

2: Hasan B. - Bu gazete ne diyor? 1 
Vay... O da k6pürmtlf... O da muhaliflere 
•oriftlriyor. 

3: Haıan B. - Ya bu gazete? Oh, oh ... 
O da ayni... Adeta hepsi ağız birliği yapmlf, 
yazılar hep bir kalemden çıkmlf. 

Jatltl 
4: Hasan B. - Anlaşılıyor... ~u~ şVr-

boğazlarıuı birleştiren, ağızlanm da bır e 
miı... Gayret ondan 1 



24 Haziran SON POSTA 
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l Her gün Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Hayatın Kısalığı ._ 1 ----------------~--------------------------..._ __________________________________________________________ J 

fı,Jüsbei 

Tenkit 
Ne Demektir? 

ı-----M. ZEKERiYA 
Hükumet matbuatı timdi 

müttefik bir lisanla ve mlltte
hit bir cephe halinde muhale
fete karfı taarruza ıeçtiler. 

Bu taarruzlannı mazur g&ster· 
mek için kullandıklan lisan 
tudur: 

11 Biz muhalefetten korkmu· 
yonız. Fakat biz mlisbet tenkit 
iatiyoruz. Bi2e yol gösteren, 
mUşkUller karşısında yeni bal 
çareleri teklif eden samimi ve 
mllıbet bir tenkit. Yoksa bu
gün Türk matbuatında görül· 
düğü gibi ,bozucu, yıkıcı, dağı
bcı muhalefet değil.,, 

1 - Hepimiz bayatın kıaabJından bah- ı 2- Halbuki manaaız feylerle utra,arak, 
aederlz, ömrümfiıOn uz:un olmasını tateriL ej'lencelerle ve kahH k3telerlnde Yaktimizl 

~Udürilrüıt. 

3 - Blr dakikamızı blle bot geçlrmlye

rek, gOıel Ye faydalı ıeylerle meu·ul ola· 
rak hayatımızı uzatmak biz:im elimizdedir. 

•• •• • 
Muhalefeti sun'i ve dar bir 

çember içinde hapsetmek is
tiyen bu hlikümct muharrirle-

l BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 
rine, Avrupanın buhran içinde 
muztarip bir hayat yaşıyan 
memleketlerine ait birkaç 
miaat göstermek isterim. 

• İktısad1 buhrandan en zıya
de müteessir ve muztarip olan 
memleket Almanyadır. Alman
yada beş milyon işsiz vardır. 
Memleket miithiş bir uçurum 
kenarındadır. Bu uçuruma düş
mek tehlikesi karşısında bütün 
Alman milletinin tek bir küt
le halinde cephe alması lazım
dır. Bugünkü Alman kabinesi 
memleketi tehdit eden bu bü
yük felakete karşı bin bir ted
bir almıştır. Hatta son zaman
da biri Avusturya ile aktedi
len gümrük ittihadı, diğeri 
Çekets mülakatı gibi iki de bü
yük muvaffakiyet hazanmıştır. 

Fakat Başvekil İngiltereden 
Berline döndUğü zaman haka
retle karşılandı. Bir taraftan 
nasyonal sosyalistler, diğer 
taraftan komünistler kabineyi 
devirmek ve mevkii iktidara 
geçmek için müthiş hücumlara 
geçtiler. Alman Başvekili vazi
yeti kurtanncaya kadar hafta
larca uyku uyumadı. 

Maamafih lıala tehlike geç-

I BiNA VERGiSi 
Kanunun Müzakeresinde 
Bazı Münakaşalar Oldu 

Ankara, 23 (Husuıt)- Bina 
İratla,ı vergısının esaslarını 
dün bildirmiştim. Kanun liyi· 
hası dün Millet Meclisinde 
müzakereye başJandı. 25 inci 
maddeye kadar tetkik edildi. 
Geriye kalan maddeler per
şembe celsesinde görüŞüle
cektir. 

Dünkü müzakere esnasında 

Aksaray rneb'usu Süreyya Tev
fik Bey çiftçi ikametgihları
un da vergiden muaf olması 

teklifini serdetti. 
Bu teklife bazı meb'uslar 

itiraz ederek, o takdirde çift
liklerde şato gibi büyük binalar 
yapılacağını söylediler. Neticede 
teklif reddedildi. Bursa meb'u
su Rüştü Bey de ipek böceği 
yetiştirilen binaların vergiden 
muaf olmasını istedi. Bu fikir 
etrafında da milnakaşalar oldu. 

memiştir. Hala komünistlerle F k G d 
DasyonaJ sosyalistler hükumeti Jr a rupun a 
zayıflatmak için hiçbir fırsatı 
kaçırmamakta dırlar. 

* Fransız Meb'usan Meclisinde 
harp bütçesi müzakere edili-

Bugünkü içtima Hara
retli Olacakbr 

Ankara, 23 (Hususi) H. 
yor. Fıransız gazetelerinde 
bu müzakere tafsilatını• olcur- Fırkası meclis grupu bu sa-
ken komilnist azadan bir;nin hah onda toplandı. 
bu vesile ile Irat ettiği uzu19 Bu içtimaa sebep, Gümüşha
bir nutukta ~u slSzleri söyledi- ne meb'usu Şevket Beyin Tay
lini gördüm: yare Cemiyetine ait bazı işlere 

"Bütün bu hnzırhklardan dair sorduğu aualle Dahiliye 
ıonra Sovyet Rusyaya karşı memurları ha'klundaki diğer 
bir harp açacaksanız, şimdiden bir sualdir. 
haber vereyim ki, askerlerini- ' Tayyare Cemiyeti Reisi Fuat 
ıi silihlarile birlikte Rus cep- Bey ilk suale cevap vermek
besine geçmiye ve bu suretle tedir. Diğer suale de Dahiliye 
•çtığı!'ız emperralist har~ini Vekili cevap verecektir. 
ade~ı .muvaffakıye!le netıce- Diğer taraftan Afyon meb'-
lendırmıye çalışacagız. Bunun usu C 1 1 b' 
· · h' b' f t k ema ve sparta me usu ıçın ıç ır ırsa ı açırrnıyaca- Turba K 1 B l d af 
iı:ı. içinizde, geçen harpte on n e:na ey er ~ • 
hlıimle beraber çalışanlar var- Y mesdesı hakkında bır su
dır. Onlar böyle bir propa- al sormuşla:,rdır. 
gandanm orduyu nasıl mahvet- Buna da lktısat Vekili cevap 
tiğini iyi bilirler. verecek ~e müzakere hararetli 

lngiltereden, Amerika- geçecektir. 
dan, hatta Sovyet Rusyadan Bilt _E___ · d 
l>unlara benzer birçok misal- çe ncumenm 8 
ler bulabiliriz. Bu misalleri, Ankara, 23 ( Hususi ) 
başka memleketlerde tenkit Bütçe encümeni bugün Adliye 
•e muhalefet hürriyetinin ne- Vekaleti bütçesini tetkik ~de· 
relere kadar gittiğini göster- cektir. Maliye bütçesinin tet-
llıek için naklediyorum. kiki bitmittir. 

Dünyanın hiçbir yerinde, 
hiıim hnkümet muharrirlerinin 
•nladığı tekilde tenkit ve 
ltıuhalefet yoktur. 
. Biz hürriyetin bu derece
•ınden vazgeçtik. Fakat bizde 

1~e iktidar mevkiinde bulunan· 
'tll' biraz tenkide alıtmalı, 

zinin bir sözUnil hatırlatırım : 
" Hürriyeti matbuatın düt

maru yine bllrriyeti matbuattır.,, 
Halk matbuat hürriyetinin en 
bnynk vo en biaman hakemJdir. 
y anlıı yola airenleri o herkes
ten iyi r6rür ve herkesten 
daha kuvvetle ve daha ldl-~

~e her vesile ile "artık bu 
darı na tabammtll edemeyiz" 
e tehdide kalkmamalıdırlar. llne hnkom verir • 
Hllkt\met mubarrirleriae Qa. &.rakınız o blkmlntl Yenin. 

Yeni Kazanç Vergisi Layiha
._ . . 

sının Esasları Nelerdir? 
Ankara, 23 - Kazanç vergun layihasında doktor, avukat 

ve tacir gibi ıerbes meslek erbabından olanlardan hiçbirinin 

tikiyeti varit olmayacak bir surette yeni tadiller yapılmıştır. 

Doktor ve avukatlar için )Ayihada Oç matrah ilzerine 
vergi tarhı düşllnUlmüş, lktısat Encümeni, muhtelif villyet ve 

sınıf derec~leri Uzerine maktu matrahı kaldırarak ancak ya· 

zıhane ve muayenehanelerile ikametglbJarımn bina iratları 

kanuna tevfikan iratları matrah ittihaz edilerek yllzde elli " 
nisbetli sınıfa ithal edilmiştir. 

Bu teklifin mezkür sınıf için fazla bir mükellefiyet olmadığı 

kanaatini taşıyan iktısat encümeni mükelleflerin şikiyet ve 

sızıltısına veya mağduriyet iddiasına mahal bırakmamak mak· 
sadile kendilerini ötedenberi tibl oldukları beyanname kısmına 
girebilmek hususunda serbest lbırakmıştır. 

Beyanname Usulü 1 istihlak Vergisi 
Bu hak beyanname usulO 75 kuruş yevmiye veya yir-

barici bırakılan bütün diğer mi lira maaşlardan vergi affe
ticaret ve san'at erbabına dilmiştir. Memur maaşlarındao 
da verildiği cihetle hiçbir mil- kazanç vergisi 60 liraya ka
keJJefin bu noktalarda telaşına dar maaşlardan 20 lirası 
sebep görlllmiyecektir. tenzilden sonra mUtebakisin-

Knzanç vergisi hakiki ka- den yüzden 5, 60 tan fazla 
zançtan alınması IAz,mgeJen maaşlardan yilzde 5 tamamile 
bir vergi olduğu için bey8§1· alınacaktır. 
name ve biJAnço uıuJn esne Beyannameye tabi kısımJar
tutularak ticari defteri olan da §imdiye ka~ar defterlerin 
müesseselere mecburiyet ko- masraf kı11mlaranıı ithal etti· 
nulmuş, diğer miikellefler bina rilmiyen ve tahakkuk idarele· 
iratları karinesine hakkı hıya- rince masraf kabul olunmayan 
rmı muhafaza etmek şartile ticaretanelerin esas masraflarına 
Ubi tutulmuştur. taallGk eden borç faizleri, amor-

Tahakkuk memurlarına ve- tismanları, harcırahlar, ölUm ve 
rilen salahiyetler tahdit ve b · shlık yardımları ve müessese 
ticaret merkezlerimizden İstan- sahibinin ıenelik iaşe masrafı, 
bul Mersin, lzmir, Anlcara, defterlerin masraf kısmana 
Samsun gibi milhim yerlerde kaydedildikten sonra varidatla 
ekiaperler kullanılmasını ve husule getireceği fark vergi 
tetkike ihtiyaç görlUen bilAnço matrahı ittihaz olunmuıtur. 
ve beyannamelerin vukuf sa- Liiyiha lktısat Encümeninden 
hibi olan bu ekisperler bugün Meclis heyeti umumiye
tarahndan tetkik edilmeleri sine verilecektir. 
teklif olunmakla beraber itiru Diğer taraftan Encümen 
komisyonlartnın teıekkill tar· tahsil işinde kolaylık olmak 
ıında yapılan tadilAt ta mOkel- üzere bar, gazino, sinema ve 
leflerin bu gibi itlrazlanna lokanta gibi yerlerde iıtihllk 
meydan yermiyecek tarzda vergisinin kazanç vergisile te•· 
maddeler illve edilmiftir. bit edilmesine karar vermiştir. 

= 

• ._ • • 
ister inan, Iste1 inanma! 

Ankara, yeni bir imar 
proıramı yaparken Al· 
manyanın metlmr şehir 
mlltebassısı Y anıeni ge· 
tirtti Ona mufassal bir 
program ve plAn yaptırdı. 
Bu plln dairesinde 9ebrin 
tanzimine baılandı. 

Şimdi haber veriyorlar 
ki Y anaenin yaptıiı plAn 
tatbik sahasına geçince 
birçok yanlıtlar meydana 
çıkmıf, tatbikten vazge
çiJmif •e tatbika memur 
heyet mUıahedeıinl bir ra-

por halinde alt olduğu 

makamlara blldirmif. 
Bu neticenin neşredll· 

diği ılln fstanbulun da 
Avrupadan bir iki tehir 
mUtehauııi getirteceğini 

haber yeriyorlar. 
Şehir Belediyesinin ıo

kakları f çin bile klfi pa· 
raaı yokken mütehas
sıs getirtebileceğ'ine ve 
ıetirtilecek mUtabassııın 
yapacağı pllmn tatbik 
edilecej'ine arbk, 

ister inan, isler inanma/ 

VEZNEDAR BEY 
Şimdi De Etrafa 
Tehdit Savuruyor 

Ankara, 23 {H.M.) - Tay
yare Cemiyeti veznedarı Ne
ıet B. (29) bin lira ihtilas 
cürmile yakında mevkufen 
muhakeme edilececektir. 

Maznun verdiği ifadede 
tunları söylemiştir: "Eğer ben 
bu işte mahkum olursam, bak
layı ağzımdan çıkaracağım. 
BiltUn kirli çamaşırları orta
ya atacağım . ., 

Eski Borçlarm Taksiti 
Ankara, 23 (Hususi) - Büt

çe encilmeni eski Osmanlı 
borçlarına ait tahsisat. kabul 
etmiş ve haziran taksiti olan 
620 bin lira bankaya yabrıl
mııtır. 

Maliye Müsteşarı 
Ankara, 22 (Hususi) - Has

ta olan Maliye Müsteşarı teda
vi edilmek üzere ve iki ay 
izinle hUkftmet hesabına Av
rupaya hareket edecektir. 

Afyon lşi 
ihracat Bir CemiyetVası
tasile İdare Edilecekmiş 

Ankaradan bildirildiğine gö
re, Cenevredeki afyon konfe
ransı tarafından Avrupanın 
muhtelif yerlerinde (11) afyon 
fabrikası açılması kararlaştırıl-
mıştır. Bu fabrikalann istihllk 
edecekleri afyonun yüzde sek
seninin memleketimizden te
dariki de kabul olunmuştur, 
Bu mUnaıebetle hariçle afyon 
ticaretini tedvir için bir afyon 
cemiyeti kurulacaktır. 

ZiraatBankasında 
Ankara,23 (Hususi) - Ziraat 

Bankaaı Levazım Müdtırü Meh
met Ali 8. Memurin Mildllr
lüiilne, Memurin Müdürü Veli 
Necdet B. Merkez Müdllrln
ğüne, Merkez Müdürü Rqit B. 
illveten Emniyet Sandıği mn
rakipliğinc tayin edilmişlerdır. 

Kütahya Meb'uslukları 
Münhal bulunan iki Kütah

ya meb'usluiu için cuma gti
nü intihap yapılacakbr. Fır
kanın eski Bilecik meb'usu 
Rasim ve eıki lskln Müdilrll 
Hacı Mehmet Beyleri namzet 
göstermesi muhtemeldir. 

Zincirleme lhtilAs 
Uıak tütun idaresi ambar 

memurunun llç bin liralık ihtl
lAıı meydana çıkmıı, mahke
meye verilmiıtlr. Bu zat ayni 
vazifede ibtillsı çıkan d&rdftn--
cll ambar memurudur. Diğer 

llçtl hapistedir. 

~yfa 3 ., 

1 Sözün Kısası 
Son 
lv1atbuat 
Münakaşaları 

~--------·· 
Şahsi davaları halletmek va· 

dl.ine giren "Cumhuriyet., ga
zetesinin muhatabı değiliz. 
"Milliyet,, gazetesinde iki mu
harririn yazıları çıktı. Bunlar
dan biri, ötekinin efendisi mah· 
mut Beydir. Fikirlerindeki 
yanlışlar ne olursa olsun, dilin
de, edasında ve üslubunda 
efendilik var, insanlık var. 

Öteki muharrir her zaman· 
ki gibidir: Kendisine sorduğu
muz şeylerin hepsini cevapsız 

bırakıyor, manbki insicamdan 
mahrum bir sürü tiksindirici 
sıfat kalabalığı içinde söğüyor, 
telaştan ve öfkeden, terliğinin 
tekini içerde unutmuş, üstiine 
birşey giymiye bile vakit bu-
lamamış , donla , gömlekle 
matbuat kapısına fırlamış, ağ
zına geleni söylüyor. 

Biz, azgın sinirleri üstünde 
asayiş temin edemiyen, de
runi inzibattan mahrum birile 
yüksek memleket meselelerini 
konuşamayız. Bir merdiven 
çıkmak zahmetine katlanaca· 
ğız ve onunla değil, efendi
sile karşılaşacağız. 

Siirt meb'usu Mahmut B. 
hükumetin güç vaziyette ol· 
duğunu itiraf ediyor ve onun 
etrafında bütün milleti, bütnn 
gazeteleri toplu görmek isti
yor. "Milliyet,, ba.şmuharririno 
göre bunun çaresi "müsbet 
tenkit,, tir, milsbet neşriyattır; 

dünyanın her tarafında hükü
metler, ayni buhran içindedir
ler, ve milletler yekpare 
yığınlar halinde hükumetlere 
zahirdirler. 

Biz de, Mahmut Beyle bera· 
ber, asılsız, delilsiz, terbiyesiz 
ve İzansız tenkitlerin dUşma· 
nıyız. Bunu herglln • tekrar 
eder, dururuz. Daima vesika-
lara istinat ederek neşriyatta 
bulunmıya çalışhk. Hat
ta son zamanlarda, hnkümet, 
kıymetli evrak ve Terkos me
selelerinde olduğu gibi müsbet 
neşriyatımızdan istifade etti. 
Hele borçlar meselesindeki nok· 
tai nazarımızı Mahmut B. bile 
aynen başmakalemizden iktibas 
ecerek 11Hakimiyeti Milliye,, 
de gilzel bir mütalea olarak 
neşretti. 

MUsbet tenkitten maksat 
bu ise, " Milliyet ,, Bq mu· 
harririnin bize memnuniyetle 
gülümsemesi lazımdır. Fakat, 
müsbet tenkitten maksat, kö
tulükleri söylemek, açıkça, 
hatta sert söylemk hürriyetinin 
men'i ise, bu, aadece, gUlünç
tnr. Müsbet hiciv, müsbet ka
rikatur olmaz. Mermerdeki ~ 
keleri temizliyen keızapta şam
panya lezzeti arıyanlann su-
kutu hayallerini pek tabii bu
luruz. Kezzabın lezzetlisi yok
tur. 

Avrupada milletlerin hüku-
met etrafında müttehit bir 
yığın teşkil etmelerine gelince, 
milsaadelerile söyliyelim ki, bu 
da yanlıştır. 

HUkümetlerin va:ıiyeti güç-
leştikçe, fırka münakaşalan 
artar. Çnnkn, bükümetlerin 
hareket tarzlarına veçhe veren 
ibre, bu mlinakaşalardan çıkan 
neticedir. Nitekim, Çeker• 
mülikahndan dönen Alman 
nazırları Berlinde halkın şiddetli 
hlicumlarına uğradılar. Nüma
yiıler oldu. 

Hakikatler çok baa1t. Siz 
istediğiniz için bunlar nattınde 
yeniden konuımut oluyoruz. 
Yoksa berkesin blllttl ıeylerl 
tekrarlamakta fayda garmeyb. 
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1 Memleket Haberleri 1 

Garip 
Bir Doğum 
Hadisesi 
Bir Kadın iki Gün Ara 
ile Üç Çocuk Doğurdu 

Mardin, (Hıuuıi) - Şehri
mızın Çabuk mahallesinden 
çulcu Circisin refikası Verde 
Hanım bir batında üç erkek 
çocuğu doğurdu. 

Yedi adet kız çocuğuna 

malik olan bu kadının hiçbir 
erkek çocuğu yokmuf. Geçen 
gün aancılanmıı ve bir erk~k 
çocuk doğurmuştur. 

Fakat bu çocuğun doğdu
ğundan iki ,On kadar bir 
müddet geçtitf halde aancııı 
kesilmemistir. Hane halkı 
Memleket haıtanesine müra
caat ederek kadını muayene 
ettirmifler. Haatane bat dok
tora operatör F eni Bey tara
fından yapılan muayene neti
cesinde kadının karnında iki 
çocuk daha bulundup anla
plmlf ve derhal ameliyat ya
pılarak bunlar da alınmıılardır. 

Cemal 

Bir FelAket 
Killı, ( Husuıt ) - Polateli 

nahiyesine merbut lıpanak, 
Kızılg61, Kınacık, klSylerile 
civarına dUıen dolu mezruab 
mahvederek büyük zararlara 
sebep olm~, ıeller dağlarda 
ve kırlarda yılan ve ıair hay
vanları öldürmüştür. 

70 Şahitli Dava 
Kiliı, ( Huıuıt ) - Kazamız 

kaymakamı Cemil Bey kanuna 
muhalif bir muamele yüzünden 
Ayıntap Ceza mahkemesinde 
muhak~me ediliyor. Bu dava
nm tamam yetmiş tane ıabidl 
vardırdır. 

Bu Köylüye Yazıktır! 
Kara, (Husuıi) - Sarıkamiı 

civarındaki ormanlarda müte
ahhitler köylüleri istifadeden 
mahrum bırakmakta, ayni za
manda fakir köylüye odunlan 
cüz't para ile naklettirmekte 
ve kiralarına mukabil de çllrUk 
paçavralar vermektedirler. 

Bu mahrumiyet yetifmiyor
mut gibi üstelik köylüden yan
gıncı lkreti de alınmaktadır. 

N. F. 
Köylüleri Bıktıranlar 

Lüleburgaz (Hususi ) - Bu 
havali köylUlerinden bir kısmı, 
meseli YeniceklSy, lslAmbeyll 
Yeıaire köylilleri maişetlerini 
ziraatten ziyade odunculukla 
temin ederlar. Fakat kanunen 
verilmesi lAzımgelen ruhsat 
tezkerelerini almak için bin 
mü4klllit çekiyorlar ve kanuni 
kıymeti bir lira olan bu tez
kereler kendilerine çok fazlaya 
mal oluyor. Orman memurları
nın çıkardıkları lUzumıuz ve 
kanunsuz zorluklar köylüytl 
bıktırmıtbr. M. N. 

Balye Madenlerinde 
Ankara , ( Huıusl ) - Balye 

madenlerinde faaliyet yeniden 
başlamak üzeredir. Balye tir
keti bir İspanyol tirketi ile 
ltilAf yapmıf, vaziyetini kıımen 
düzeltmiştir. 

Avrupada Tahsil 
Zonguldak, (Hususi)- Lli

vedilen Yükıek Maden Mek
tebinin bu ıenekl mezunların
dan dördü Avrupaya tahsile 
ıönderilecektir. 

ION POSTA H~ziran 24 

H A N 1 M T E y z E ~dir:=~=b'us~ 
Büyük Dururken 
Küçük Kardeşi 
Evlendirmek 
Doğru Olur Mu? , 
Sevişen Bir Kızın Ev

lenmesine Ablası 
Mini Olabilir Mi? 

Babalar Dikkatle Okuyunuz 
Bizde kötü bir adet var. 

iki kızı olan bir aile bllytiğü
nO evlendirmedikçe küçüğün 
evlenmesine mUsaade etmez. 

Ailenin bu endişesi birıey
değildir. Büyük dururken kti-
çftk kılin evlenmesi, btiyUğti 
rencide Ye müteessir eder. Bu 
teesstlr onun hayatında ıilin

mez bir b bırakır. izzeti nefıi 
o kadar kırılır ki, kardetine, 
ailesine karıı kin bağlar. Aile 
bu kinin doimuına mlni ol
mayı •uife bilir. 

Hoı, gtlıel amma.. KDçUk 
kardq ne yapıın? Ya btiytlk 
~ç belenen biri ise, ya çir
'in1e, ya kısmeti çıkmıyoraaf 
Knçnk, ablaıının günahım çek
miye mecbur mudur? 

Bana ruhunun blltnn ıstı
rabını yazan bir genç kızın 
ıu tiklyetlerinf okuyunuz: 

"Ben 18 yatında bir genç 
kızım. Benden dört yq büyük 
bir ablam var. Bugüne kadar 
her nedenıe hiçbir talibi çık-

. madı. Erkeklerle dojnıdan 
doğruya münasebatta bulunup 
kendi kocasını bulmayı da iz-
z etl nefıine yediremedi. Evde 
k\lmetini bekliyor. 

Fakat ben iki ıenedenberi 
darülfünun tahıili görmüş, 
yaziyeti mUsait bir gençle 
aeviıiyorum. Bu münasebetimizi 
şimdiye kadar ailemizden giz-
liyorduk. Fakat niyetimiz gizli 
bir aşk hayatı yaşamak değil-
dir. Evlenmek lıtiyorux. Sev
gilim bu fikrini ailesine açtı. 
Muvafakat cevabı aldı. Şimdi 
benden cevap bekliyor. Fakat 
ben aileme s6ylemiye cesaret 
edemiyorum. Çünkü tlmdiye 
kadar tıç talibim çıktı. Üçllnü 
de bana sormaksızın reddetti-
ler. Fikirlerini biliyorum. "Ab
lan dururken ıeni evlendire
meyiz." diyorlar. 

Peki ama benim kabahatim 
ne? Ablam evlenemiyona bun
dan ben mi meı'ulüm? O ev
lenemlyecekıe, ben dcı onun 
hatırı için bOttin hayatımı be
klr mı geçirmlye mecbur ola
caaım. Kalbimi onun hatırı 
için suımağa mı mecbur ede
ceğim? 

Kuzum Hanım teyzeciğim, 
bana bir yol göıter. Ben ne 
yapayım?" 

Kı1.1m, ailen 1ana kartı bü· 
yfik bir haksızlık yapıyor. Fil
vaki 1en ablanın lzzetf nefsini 
rencide etmemiye mecbursun. 
Fakat o da ıenin evlenmene 
ıet çekmlye ıallhiyettar detil
dlr. Ablalık bqka it, bu baıka 
ittir. Bir genç kız, münasip 
bir kocaya nadiren teudOf 
eder. Tlliin 6nllne çıkardığı 
erkeği böyle lllzumsuz bir se
bepten dolayı elden kaçırmak 
doğru değildir. 

Binaenaley ailene mflracaat 
eder, evlenmek için izin iater
ıin. Vermezlerıe, kendi mu· 
kadderatmı kendi eline alır, 
bizzat evlenirıin. RUştünU ispat 
etmİf bir kıı, ailesinin batıl 
kanaatlerine eair olamu. 

l BiR KADININ iç VE DIŞ ELBiSELERi ı ·Şeref Beg 
-~~~~~~~~--~~~~~~--~ &tır~or ~? 

Burada alıı:e iç 'fe dı' çamqır .,. 
elblıelerlnlz için mUteaddit nllmuneler 
'feriyoruz ı 

842493 - Gecelik gllmleğ'I. Pembe 
renkte bir kumaıtan yapılmııbr. 

843472 - Bu modelde gllmlek .,. 
don nUmuoelerlnl rörilyoreunuz. Limon 

:t ve pembe renginde ve vualden yapıl• 
'IDı~tır. 
b 843462 - Emprime vualden ya· 
ptlmıı bir l'ecellk. Baell .,. ıramllür· 
ıllzdür. Yalnız boyun Te kol uçlarında 
biraz it vardır. 

843483 - Çok moda olan bir pijama. 
C 8'2,682 - Emprimeden yapılmıf bir 

it r ömleil ile llstlldl don Ye kaşkorıa. 
843493 - Erkek pijamaıına beoıiyen 

tpek kumaıtan yapılmıı hafif bir pi· 

jama. 

Büliiz Mü:sabakamız 
·~ 

Bluz Müsabakamız ~aşladı • 
Takip Etmeyi Unutmayınız 

Bluz müsabakamız cuma 
gUnü baılamıştır. On beş gün f 

devam edecek ve hergün bir 

bluz resmi neşredilecektir. 

Karilerimiz aşağıda inti- \ 
tar eden blQz kuponlarını 1 

toplıyacaklar. En ziyade be

fendikleri Uç bluzu bildire

ceklerdir. En çok rey kazanan 
blözlara rey veren karileri-

mizden llç kişiye birer bluz 

hediye edilecektir. 

Bedava bir blOz sahibi ol

mak lıtiyorsamz bu müsaba
kayı takip etmeyi unutmayınız. 

lntiıar eden bluz resmle
rini kesmit olmamak ıçın 
karilerimize ayrıca kupon 

koyuyoruz. Aşağıdaki kuponu 
kesmeli unutmayınız. 

BLOZ KUPONU 

-4-
Gazetemizin betincl ıayfa

ıında intitar eden blOz mClııa
bakaaına lttlrak etmek iıti
yenler bu kuponlara toplama· 
lıdırlar. HerıUn bir blQz reımi 
ve bir kupon nefredllecek ve bu 
n•trlyat ıs riın devam edecek
tir. Kariler 15 kupon tophya
caklardır. 

BEŞİNCi 
PATRON KUPONU 

No. 5 
Gaseteınlzde relecek per9embe 

rUnO çıkacak Patronu bedan al
mak lıtlyor1anız, bu kuponu ke•ip 
1aklayınu •• pertembeye kadar 
çıkacak kupoi"llan toplayınız. Pat
ronlanmızdan pek memnun ola
cakımıı. 

Patronlar nefredlldiklerl gOn• 
den itibaren lıtanbul karllerimlz 
bil- hafta, tatra karilerimiz on 
ıran içinde kuponlarını gönder
melidirler. Bu mUddet geçtikten 
ıonra kuponlar kabul edilmez. 

(fv Kadını Neler 
Bilmelidir? 

Tt!reyaiı Nasıl Taze/eştirilir? 

Sabahları kullanmak üzere 
aldığınız tereyağı, sıcak hava-

larda ağırlaıabilir. Bu takdir
de yağı tazeleştirmek için şu 
usulu tatbik ediniz: 

Yağı bir tencereye koyup 
eritiniz. Üstündeki köpüğü alı-
nız. Ve içine bir parça kızar
mıt ekmek atınız. Birkaç daki
sonra ekmeği çıkarınız ve yağı 

dondurunuz. Tekrar tereyağı 
gibi taze ve gtizel olur. 

Yumurta Nasıl Soyulur ? 
Sert piımiş bir yumurtanın 

kabuğunu kolaylıkla çıkara-

bilmek için iki ucundan bir

den kırınız. Bir ucundan kı
rarsanız içine hava girmez ve 
kabuk kolay ıoyulmaz. 

Sineklerden Kutulmak için 
Sinekler sizi çok rahatsız 

ediyorsa şunlan yapınız. Bir 
kağıdın Uzerine bal dökUnllz 

ve odanın ortasındaki masa 
üzerine koyunuz. Bunlardan 
mada camları her aabah kar-
bolik ile yıkayınız. Sineklerin 
azaldığını göreceksiniz, 

Şurubu Soiutmak için ı 
Evde yapılan limonata ve 

ıurup gibi soğuk içilen meı
rubatı soğutmak veya ıoğuk 
tutmak isterseniz, bir toprak 
kaba koyunuz. Üstünü yq ve 
kalın bir bezle örtünüz, 

Daha Dün Meb'us Ol
madan; Kendisi Başka 
Türlü Konuşuyordu .. 

( Bat tarafı l inci aayfada ) 

Fakat Şeref B. ıiz, bu def akl 
meb'uıluğu kazanmadan evvel 
böyle konuşmuyordunuz. Lütfen 
hatırlayınız ..• 

Maamafih hatırlamak iıte
miyeceğiniz için size Hür ga
zetenin ( 11 ) eylôl ( 1930 ) ta
rihli nüshasında, imzanız altın
da " inkılap yUrilyor ~ başlığı 
ile çıkan yazınızdan şimdilik 
fu parçalan naklediyoruz. Eğer 
tenkit yapmak milli sancak 
ıatmak iıe, onu bugün yapan· 
lar kadar diln, ıiz de yaptını%0 

Aldığımız fıkranız şudur: 

"Yeni fırka (Serbes Fırka) 
bazı noktalara itiraz etmekte· 
dir. Yani efkirı umumiyeye, 
yapılan işlerin sakat olduğunu 
ve kendisi iktidar mevkiine 
gelirıe bu hatalara dUşmiye· 
ceğini söylüyor. Bunda sinirle• 
necek ne var? 

O fırkanın temiz bir dil ile 
yapmak istediği tenkitleri ya" 
kıtık almıyacak vasıtalara mil" 
racaatle ıusturmaktan ise, onu 
ıöyleterek siyasi sillhını mua· 
yene etmek ve öğrenmek fır
ka hayatında daha karlı ol
maz mı?,, 

( 14) eyliil (930) tarihli ayni 
gazatede çıkan yazıdan diğer 
bir fıkra: 

" Ortada apaçık görünen 
bir hakikat var : 

Halk baştan baıa memnun 
değil. 

İşte Fethi Bey 
söylemek istediği 

vasıtasile 
budur. " 

dahası da Arzu ederseniz 
vardır. 

Feci Bir Kazr 
longuldak (Hususi)- lnon1' 

vapurunun ikinci kaptanı ibra" 
him Bey, ambarları teftiş eder
ken muvazenesini kaybederek 
• d-vapurun ikinci ambarına tl'" 

ştip ağır surette yaralanmış ve 
ölmüştür. 

Bir Mukayese 
Ankara, 23 (Hususi) - De"I" 

Jet Şurasında tasarruf edilell 
ıekiz memurun ıenelik rnasf 
yekunü 4268 liradır . Bıı11• 
mukabil iki ıenedir vazifesi~: 
devam etmiyen azanın ıenel~ .. 
aylık yekunu 4800 lira tutl1l• 
tadır. 

Bir Kup Altın 

lzmir (Hususi) - Akhisard• 
bir müessesenin temeli ataht .. 

ştut• 
ken bir kfip altın bulunmu rıar 
Bu altınların bazı oıeıııu e 
tarafından taksim edildiği "' 

t k altıll 
küpte 1adece bir e .Al-
bırakıldı.ıc.ı anla•ılmaktadır. 

K Y ef'" 
tmlan alan memurların :.kat 
dana çıkarılması için tah ı 
yapılıyor. 

Bir Çocuk Cesedi 
B nt" 

Ankara, 23 (Hususi) - . e ço" 
deresinde sekiz aylık bır ço
cuk ceıedi bulunnıuttur. hafif .. 
cuğun civarda oturan afıJl" 

k d lar tar meşrep bazı a 111 
1 ıştır• 

dan terkedildiği anlaşı JJl 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Olugor? Otobüs Şimendifer Rekabeti Hak· 

Bir Tavzih 

.k A Y d E . kında Şayanı Dikkat Bir Mütalea .. 
Amerı a, vrupaya ar ım tmıye 8. Al. M .. h. F. 

~bık Bahriye Vekili 
Diyor ki: 

K V d. B k l o·· B h ır man u ım ı-

ra~:aBu Tecİbirİe İ-İ:fifli
0

=~=k Mi? kirler ileri Sürüyor •. 
Aldığımız tezkeredir: "Gue
~ 17 Haziran Ye 320 nu
""1. ntı.haaında Ankara mu
'İrinlı tarafından çekilen 
~ telırafta benim g-6ya tica
ltle Ye taahhnt iılerile meşgul 
~ium ve blllhare iflll etti
~ haber Yerilmit olduğunu 
'lldum. Bu havadis baştan,a uılsızdır. Ben ne ticaret
·~ ne de taahhnt ltlerile uğraş
~ ld, iflAI etmiş olayım. Bu 
ılc~ibin gazetenizde neırini ri
~ ederim. 
ilı:ıra Gcçiören: S:ıbık Bahriye Veldll 

Ihsan 

Avrupanın 

Amerika.lJa 
Borcu 

Londra, 21 (A.A)- Reuter 
ajansının W ashingtondan bildi
riliyor: 

M. Hooveria cihana yapbğı 

vait hükumetler araıındakl 
borçlar, tamirat ve harpten 

sonraki muavenet istikrazlarına 
ait tediyabn bir ıene mUddet-

Buna Bir Çare LAzım le tehirinden ibarettir. Bu hu-
susta 7 kanunuevvelde topla

Cumarteıi akşam Ozeri Ka-
llcöyünden Suadiyeye gitmek nacak olan kongrenin tasvibi 
t,.. :ıA74 1 t bu llzımsa da birinci kAnunun on "' ~ numara ı o o se 
.ildim. Tamamen dolu olan ı beşinden evvel hiçbir tediye 
~~ba, mtlthit bir ıOr'atle ade- .. vaki olmıyacaktır. 
\ Yarış ediyordu. Bağdat cad- ı Diğer taraftan M. Hoover' e 
~i zaten o kadar genit de- miizaheret teminatı veren siya
Udir; birgiln telifi edilmlye- si rlleıa okadar çoktur ki, 
'k bOyUk bir faciaya ıebep Reisicllmhur fevkalade bir iç-

bilecek bu ıibi hillerin aca- timaa lUzum görmemiştir. 
'~elike~eD ıonra mı 6nüne Hinden burgun 
l\çuecektır? 

KarllerbıizdeD 

Şnlcet ----tan ye Şubesinden ŞikAyet 
Efendim; 

~Ben harp malOllerinden lbtJyat 
>_-'ti Supbl Beyin zevcesiyim. 
._.cinı iki sene evvel nfat etti, 
l çocutumla dul kaldım. Ayda 
~ yO.z yirmi bet kurut maatım 
~. iki ıenedenberi maatımı 
"'"tazamen aldıtım halde Kadı
~) Mali ya Şube1i bu defa maa
~ı 'Yermedi. KayınyaJdeml hl-

}'e kutUe maaıımdan bet lira
l keımek iıtediler, kabul etme
~"1. Bu ıebeple maaıımı verme
~ tr, Çocukların variıl benim. 
\ k6rnet bu maaıımı benim ço
I ~larıma tahılı etml,tir. Eğer 
'l'•nvaldemin benden davaaı 
~•a mahkemeye müracaat eder, 
~Grn alır. Maliye Şubesinin 

'1taa takıimine ne hakkı vardır? 
Feride 

Bir Tavzih 
\Ziraat Bankasından on kitlllk 

heyetin Avrupaya tetkik 
~•batine çıkacağını evvelce 
~lnıtbk. Banka mildürlüjü 
~ l'le bir seyahatin mukarrer 
"-adıj'ı cevabını vermlttir. 

Cevaplarımız 
\ ~Ütekait zabit Tal!t Beyeı 
bıt •t yoklamasında bulunmadı
\'l için maa9ınaz aleluıul ter
\ edilmiştir. Düyunu rayrı 
\ l'ltazamaya kalrnamı9tır. Def
' dar Şefik Beye müracaat eder
ttı, arzunuz iaaf edilecektir. 

Tefrikamız: No 11 

M. Hovere 
Bir Telgrafı 

Berlin, 21 ( A.A) - Dnn 
gece Reisicumhur Hindenburg, 
Hovere uzun bir telgraf çek
miştir. " Montags - Post ,, ga
zetesine nazaran Hindenburg 
bu telgrafta Alman milletinin 
ümitsiz vaziyetini ehemmiyetle 
kaydetmiş ve bu Taziyette 
Almanyanın tahmil olunan 
tamirat yUl<tınn tatımağa de
vam etmesini aklın almıya
cağmı ıöylemiştir. 

Hindenburg, Almanyanın 
vaziyeti hakkında M. Hoverin 
bugün y:ıptığı ilk beyanatı tel
mih ederken iltizam olunan 
yardımın müessir olabilmesi 
için im kin dairesinde ıür' atle 
yapılması lizım geldiğini bil
dirmiştir. Mezkur gazete M. 
Hoverin düşüncelerini ecnebi 
mümesıillere bildirdiği esnada 
bu telgrafın henüz W ashingto
na varmamıt olduğunu ve M. 
Hoverin vaziyetini Amerikan 
milletine karşı muhik göstere
cek bir vesika elde bulunması 
için mezkur telgrafın Amerika 
tarafından arzu edildiğini ilive 
etmektedir. 

Almanlar Kabul 
Ediyor 

Berlin, 2 t ( A.A ) - Alman 
hükumeti, M. Hoovere teklifini 
kabul etmekte olduğunu bildir
miştir. 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

(Franam:a a1lınıu 200,000 ıncl tab'ından tercOme edllmittir.) 

\ l(OçUk beyaz şarap dudak- l geleceğinden emindi. Göster
~ 'llldan içeri g!rmek istemi- diği ıebep te şu : 
~ Eminim ki bu şarap, du- - O bizi fahite zanneder. 
~ ~arımın arasındaki yoldan Fahişeler halk arasından çık· 
~~ geçerse beş dakika sonra mışlardır, yani bu adamların 

.; yoldan geri dönecektir. arasından. Bunlar biribirini 
\ ~nim ıarap kadehim elim- soymazlar. 

~dtitrer~~n; ar~adaşı.m ayyaş- Beı dakika geçti. On da
\ il~ bırmın ebne bın frank- kika geçti. On bet dakika 
\ hır kAğıt tutuşturdu ve 1ıeçti. Ayyas görUnmedl. Bahıı 
~il cigara almıya yolladı. kazanacak mıyım. 
~ iddia ettim ki bu adam Ayyq 1ıelecek mi acaba? 

'>'ı alır, aavuıur, bir daha Yirmi dakika sonra, kan 
tz. Fakat ukadqım onun ter l~nde, aoluk ıoluja, 6ı:llr 

, y • -• • " • Mudanya • Buna, Pendik • ı kamyon Ankara Ue. lstanbul 
·ı l.tanbul hatbndan ıonra Tav- arasında eıyamn kılosunu 2 

fADh - KOtahya hatbnda da kuruşa n~kledebilir. . 
! flmendiferler otublis naldiya- Aakerlı~ nok~asından ıae 
İ bndan fena halde mfiteessir tayyarelerın bugünkü kuvvetli 

• 

Amerilc• Cümlıur Reisi 

M. Howr 
Avrupanın Umumi harpte 

Amerika dan borç aldıtı para· 
ların ödenmeıl meselesi rünün 
en mühim hidiıeısidir. Bu hu-
ıuıtaki aon haberJori yaıayoruz: Avrupaya relen Amerika 

Maliye Nazırı 
M. Mellon 

Mühim Bir 

ihtilal 

Amerikanın 
Son Teklifi 
Ve Fransa 

Pariı, 22 (A. A.) - BUtün 
gazeteler. M. Hooverin beya
natı hakkında uzun uzadıya 
mütalea ve tefsirler yürütmekte, 
Amerikanın son teklifini her
kesi birden bire hayrete dü
şürecek bir mahiyette addet
mekte ve Fransanın bu hususta 
fikrinin sorulmamış olduğunu 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

1 Haberi 

Bundan başka gazeteler M. 
Hooverin teklifine Amerikanın 
Avrupaya karşı yeni bir siyaset 

takip etmesine başlanq-ıç olabile
cek ve heyecan uyandıracak bir 
vak'a nazarile bakmaktadır. 

Gazeteler bu teklifin yalnız 
mali değil, fakat diplomatik ve 

siyasi noktai nazarlardanda tetkik 
edilmesini temenni etmektedir. 

Bu gazeteler, M. Hooverin 
ileri ıllrdUğü teklifin hem şar
ta tabi bulunan hem de hiçbir 
şartla mukayyet bulunmıyan 
tediyatı istihdaf ettiğini yaz
dıktan ıonra Amerikanın şarta 
tabi olmıyan tediyat husunda 
alAkadarlarm fikir ve mütale
asını alması lAzım olduğunu 
tasrih etmektedir. 

_ TAKViM -
'ıin ' 24- Ha'lirdn-931 Hızır 

A Rumt 

• Sa'. r -vakıt·ezani-vas t1 

~ Gnneş/08.45 4.29 
Öğle 4.32 12.16 

ikindi 8.32 16.17 

11· Haziran -1547 

vakıt·czani··naatt 

Aqam'l12.- 19.45 
Yatlı 2.04

1

21. 49 
lmaak 6.24 2. 09 

diliyerek geldi. Bin franklık 
kağıda el sürülmemif. Açık bir 
tütiincU bulamamış. Ben bu 
derece namusluJuğa hayran 
oldum. 

* Bir gUn, "Le Sourire,, mec-
muasında okudum ki Madam 
Edit isminde bir kadm "zen
gin izdivaç yapmak iatiyenle
rin gizli ve ıamiml dostu imit 
ve bUtUn gizli arzuları tatmin 
ediyormuş.,, 

Bu kadar menfaatperest bir 
aıirda bu derece hayırhah bir 
iddia bana hayret ve takdir 
biui verdi. Şu kadını gidip 
göreyim, dedim. 

ÇllnkU, nihayet ... Bütün ar
zularımı tatmin etmek .. Ben de 
bunu iıterdim, mes'ut bir kadın 
olmadığımı hiııediyordum. Bir 

Madrit, 21 (A.A)- Beynel
milel mesai cemiyetinin kon
gresi işlerini bitirmiştir. Cemi
y_etin F ransıı murahhası yakın
da ispanyada içtimai büyük 
tiir ihtilal vukubulacağını 3Öy
lem iştir. Cenubi Amerikanın 
14 memleketini temsil eden 
M. Diego Abad, cemiyet me
selesinin ne Moakova, ne de 
Roma tarafından halledilece
ğini, fakat bütün dünyanın 
nazarları üzerine müteveccih 
ol n İspanya tarafından halle

. ceğini beyan etmiştir. 
Bir Gemide 
Kavga 

Roma, 21 ( A.A) - "Po
pola di Roma ,, gazetesine na
zaran Amerikad .. n gelmekte 
olan bir petrol gemisinde 
kavga çıkmış ve tayfadan ikisi 
ölmüı ve birkaçı yaralanmıştır. 

ita/yan 
Komünislerı 

Roma, 21 (A. A.)- Hususi 
mahkeme 15 kişilik komünist 
kafilesini muhakeme etmiş ve 
bunlardan on birini 6 ili 3 
sene arasında muhtelif hapis 
cezasına mahkum eylemiştir. 

Sarayda Matem 
Roma, 22 (A.A) - Rus 

Grandüklerinden Pierre Nico
laevitchin ölümü milnasebetile 
ltalya kırah sarayda 30 gUn 
matem tutulmasını emretmiştir. 

iıtakoz yemiştim ki midemden 
bir türlü geçmiyordu. Terzim, 
fatura bedelinin tamamil., 
ödenmesini istiyordu. Bir şey
lerim eksikti. Ne olduğunu 
iyi€e bilmiyordum. Fakat Ma
dam Edit bunu anlardı tabit. •• 
Onu görmiye karar verdim. 
E ena yıkanmıı ve şüpheli ko
kularla dolu ev. Hafif terlerle 
dolu bir merdiven. Fakat ben 
böyle maddi zevahire ehemmi
yet vermiyecek kadar mefk(i
reciyim. Edit zengin izdivaçlar 
yapıyormuş, tabii kendisi fakir 
olacak. Hem en fena kundura 
giyen adamlar kunduracılar 

değil midir ? 
Edit mini mini ve dasdara

cık bir kadın. Şerbet gibi in
ce dudakları, a.zimkAr gözleri 

olmuı ve tren faaliyetini he- faaliyeti karıısında tünel, köp
men de durdurmuş ıibidir. rli .ve l~tasy?nların. kolayc.a 

Bize bu haberi veren mn- tahrıp edıJmesı ve bren faab
euese, Andoluda Demiryollan yetinin muattal bir hale geti
lnıaatını taahhüt eden ecnebi rilmesi mümkündür. 
ılrketlerden biridir. Bu ıirke- Bunun içindir ki bütün dün
tin mllhendisine göre, istikbal· yada şimdi şimendiferden zi· 
de gerek aakeri, gerek ticcri yade şoselere ehemmiyet ve
noktai nazardan otomobil nak- rilmektedir. 
liyab vaziyete hakim olacaktır. Bu mi\taleab naklettikten 
Bilhassa ticari noktai nazardan ıonra şunu da h:ıber verelim: 
fiat itibarile otobüs nakliyatı Geçen sene Alman fabrl
lle tren nakliyatı arasmda mu- kalanna sipariş edilen şimen
kayese caiz olmıyan büyük bir fer malzemesi gelmiye başla
fark vardır. mıştır. Bu malzemeden isti-

Bu 1.at, bu farkı şu suretle fade edilip edilemiyeceği 
lı:ah etmektedir : şüphelidir. Fakat mukavele 

40 beygir kuvvetinde bir mucibince her sene bu zaif 
kamyon saatte dokuz kilo ben- bütçemizden Alman fabrika
zin ve bir kilo yağ sarfeder. larma 4 milyon lira ödemiye 
Makine amortismanı ile brilik- mecburuz. 
te bu masratın yekünü 280 '· Acaba bu malzemeden bu 
kuruştur. nisbette istifade mümkün ola-

Mevzubahis kamyon 4 ton- cak mıdır? Yukardaki izahata 
luktur. Saatte asgari 25 kilo- nazaran bu teahhüt yanlışlığı 
metro yol yüri;r Böyle bir bariz değil midir? 

İstanbula Yunan F utbolcülerini 
Göndermek İstemiyen Neşriyat ..• 

Atina şampiyonu Olimpiya- ı bakalardan bahsederken maç
kos takımı geçenlerde şehri- ı larda Başvekil İsmP.t Patanın 
mize geldi. Evveli Fener, son- da hazır bulundtığunu asılsız 
ra ~a. Galatasarayla _k~rşılaşb bir telgraf haberi olarak uydu-
ve ıkı maçta d~ ~aglup ola- ran bu gazete, son ziyaret 
rak Atfnaya dondu. Yunanlı münasebetile malüm ve mües
futbolcülere Türk meslekdaş- ıif hadiseye geçiyor ve bunun 
larının . gösterdikleri. mis~fir: Galatasaray maçında olduğunu · 
perverlıkten burada kendılerı söylüyor. Tabii bu da doğru de
de takdirle • bahsettiler. Ve ğildir ve hadise Fener maçın
Tilrk necabetıni alkışladılar. da tahaddüs etmiştir. Giiya 

Maçlarda ise Türk meslek- ağır başlı olarak tanılan (Proi
daşlarının kendilerine karşı ya) gnzetesi Galatasaray takımı 
aldıkları nezahet ve nezaket oyuncularının (Galata) semtin
vaziyeli, bitaraf bir hakem de yetiştiklerini yazarak oyun
olan Bulş-ar . sporcusu tarafın- cularımızı kiilhanbeylikle de lt-
dan da sıtayışle kaydolundu. ham ediyor. 

Fakat bu arada bir de uf ak Ve nihayet şu abes cümle-
hadise çıktı. Fener - Olimpiya- leri sıralıyor: 
kos maçında Yunanlı kaleci, "Bundan sonra maç yapmak 
hariçten garip bir tecavüzle lizere lstanbula gidecek olan 
karşılattı ve bir tokat yedi. Yunan takımları için evvf"ll 
Bunu Türk matbuatı teessüfle bir hastane hazırlamalı. - Tttrk
ka ydettiler ve hatta özür bile lerin oyun esnasında ıopa, mit
dilediler. Bu gibi münferit ralyöz ve topla yaraladıklan 
hadiseler her zaman dllnyanın Yunan ıporculannı yatırmak 
her tarafındr. olur ve oluyor. için -Bu münasebet:e Tllrkler 

Bu sebeple şu hadiseyi do ziyafet vere~ekler, ikram ede
münfcrit olması itibarile az, cekler. Bu zıyafetlerde oyuncu
çok tabii görmek lazımgelirdi. lanmızı tokat ve yu:nruk tatb
Halbuki Atinanın ağırbaşlı larile izaz ed~cekler. Sonra 
tanınan °Proiya,, atlı gazetesi nutuklar ıöyliyecekler Ye diye
hiç te böyle yapmamıştır. Bu cekler ki: 
gazete, Yunan muhtelit takı- "- Piı boğaz gavurla., ti
mının latanbula yapacağı ae- zin pestilinizi ç:karınz. Sizin 
yahat münasebetile bazı ya- bizimle karşılatmıya aurabnız 
ıılar yazıyor. Geçen milsa- var mı? Mendebur adamlar.,, 

var. Büyük bir deftere ismimi 
yazdı (sahte', adresimi yazdı 

(sahte); gözlerimin rengini, me

melerimin ııkılığını kaydetti. 
Bu bana yüı: franga mal 
oldu. 

- Bazı ilıtisaslannız var 

mı? diye sordu. 
- Bir insanın bilmesi JA .. 

zım gelen şeylerin hepıini bl· 
lirim, dedim. 

Madam Edit pek memnw 
göründii: 

( Ar kasa vaı;..L,_ 

BU S 
DiKiŞ M .A K A R A L A R 1 

Sağlam ve ucuzdur. y~rde Arayınız. 

OUnya Klpek 

MARKALARA 
Nalça 

DİKKAT 
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Okadar T akatsizdik 
Oracıkta Bıraktım 

Ki 
Ve 

Nihayet Doktoru 
Ben Ayrıldım 

Remalnbl bbe l'linderlraeaJıı •ise ı Alun•t E/. Menfaatleri bi• 
bblatln!D 118yll7eblllrbı. Fakat ban- h ~ 
lçtn ıılinderllccek re.imler ı,ı .... tabii llfında ar 
poııda çaknut olmuı lhnodu. Taki k t t z Mel" 
miitehaa.u•ımı• alJtale .. ıaclc btaya ......- 1 e e me . 
dlltmemla. l uliyetten çeki· 

Tablatlerlnl antmak tber• blıı:e nir. Nadireıı 

Y AZANs M. KAZIM 
-13- geçmekte olduğumuz çölün 

mfintehasını teşkil eden dağın 1 
Kervancıdan ordum: kenarında idi vo "Dere,, adını 1 
- Burasının adı nedir? taşıyordu. 1 
- Cahi Meci derler buraya. Yolun yarısım hiç hidisesiz 
Bu (Cahi Meci) denilen yer ' geçtik. Fakat susuzluktan da 

Jekdiğerine bitişik iki kuyu ile içi bunaldık. Bu sırada doktor 
gübre dolu bir ahırdan ibaretti. (Rör) heybesinden bir hıy8;' 
H b. t•• l" b h · k çıkararak yansını bana verdı, 

ayvan ır ur u u a ıra gırme 'k F k 
· t d. 1 k k b' yedı . n at az sonra susuz· 
ıs .. eme ı, ~ora so ara ır luk tekrar başladı, ben: 
koşeye bagladıktan sonra dı- _ Aman Allahım su! diye 
I~ çı~bm. Kuyunun başına inliyordum, doktor ( Rör ) ise 
şoyle hır uzandım. Susamıştım. bu cümlenin mukabilini tekrar 
Fakat kuyunun pis, müteaffin ederek: 
bir suyu vardı. içilecek gibi - Ah mein got vasser, 
değildi. vasser! deyip duruyordu. 

Bu sırada Fon (Hentik) ile Doktoru . bi~mem, fakat b.ir 
M. Rör yanıma geldiler. Kim- ~man. geldı ki b~n . hararetın 
bT d h b' k şıddetınden kendmu kaybet-

ı ır .nere ~n am. ır .. arpuz mek üzere olduğumu gördüm. 
tedarık etmışler. ikıye bolerek Bililtizam biraz geri kalarak 
taksim ettikten sonra suyunu tluumun ağzını açtım, o pis 
emmiye çalışıyorlardı. F alcat o, müteaffin sudan birkaç 
bu onlan tatmin etmedi. damla içtim. Ayni zamanda 

da doktorun bu hareketimi 

reaim ıılSndereıı karllerlmbı hakkıncl.t 1 mugw ber oluf 
mütehauı•ımızıa nıiltaleaa&aa qafılııl 
utırluda ok111altUlralııb ı fakat defalll 

sağa sapmış, biz bu yanlış- Hamit Efe~di: Ciddi •• eder. MubitÜ' 
lığı biraz sonra hem de pek dürDıtttir. San- allkadar 0toıJI 
acı bir tekilde anladık. Kuyu atindea bqka gibi görUoiit" 
başı ile bu dağın eteği arasın- ••de tcce·•i1•' 

feylerle meı· - -
daki mesafeyi on beş yirmi mütemayildir· 
dakika içinde katetmiştik. gul olmak fı- * 

Buna mukabil bu dağ yo- temez. Parayı kir 
lunda iki saattenberi ylirllyor· israf etmez. M. Ş • r i f beg : Aziaı • ·ol 
duk. Karşımıza ne menzil nok- Doatlanm ça- dar · Benligı 

ihmal etıııeı, 
tası çıkıyordu, ne de canlı bir buk intihap .,.. 
mahluk! etmez. Menfa- sayılmasını 1

• 

Artık ne bizde, ne de hay- atlerini fazı a ter. Muvaffak•• 
vanlarda adım atabilecek hal düşUnUr. yellerinin iI8· 
kalmamıfb. « omdan baze" 

Bir kayanın verdiği küçilk M. Doğan der. Tenkid~ 
gölgelikte durduk. Bu dakika bey: Sadelik- tahakküme ta• 
da arkadaşımın yüzilne bak- l de-hammü e 
tım. Gözleri kıp kırmızı kesil- ten hazeder, İv b'ratl mez. g ı 
mişti. Aşikir bir tehlike vardı. ı r 

külfetli işler- \ devamh o tJ • hemen tulumun içindeki pis 

J . k" . bet· de süzerek . - .<:eşliğe mütemayildi. randa yolda ras geldiğimiz suyu ım an nıs ın den 11kalır. ld- « ı-ı 
y; l l d b · • matranın kapağına doldurup Reıılaı ılinderen ba:rı karlıcrill'1 1ıt 

ayan go cu ar an ırı doktora sundum. Düşünecek diacıdır. Her miltehasıımmmn cevabı ıeclktigl de~ 
d • ubıraı:r.lanıyor .,. mektup gönd';r W 

Bakhm, yol ağa oğru gı- hıfzıssıhha kaidelerini hatırlıya- fotoğrafilcrinln n1dbetin1 üğrenıneK eJl• 
Anlaşılan Dr. Rör gerek 

uyun ve gerek yiyeceğin fık
danından pek fazla miiteessir 
olmuş olacak ki kervancının 

diyordu, biz de bu izi takibe cak halde deg-ildi, maamafih bir feyi kolay ko- tiyorJıır. Hu fotoğrafilcr lntlş r edrc 1ı:;. .. s'ne çal ş yordum 1 tir. Bu hııııustn müstcrlll olın"lıırı.ı:a r gormeme ı ı ı . başladık. d d ı bana, bir de elin e tuttuğu lay beg-enmez. e er ı. 
Nihayet dağın eteğine var- Meg- er bizim doktor aüneşin b 1........ ====-==~=-=====-:=--===========---~ 

yanına giderek akşam Uzeri 
varacağımız konak yerinin 
nerede bulunduğunu sordu, 
sonra yamma gelerek : 

- Kazım Bey, dedi. İster 
misiniz, biz arkadaşlardan ev
vel hareket ederek konak ye
rine biran evvel varalım. 

- Fena olmaz, cevabını 
verdim. Fakat yolu biliyor 
musunuz? 

dık. Karşımıza bir patika çıktı. • siyah renkli auya aKu, sonra M f S 1 D t 
Doktor: verdiği sersemlik altında ken- gözlerini kapıyarak yarısını lucİze • pOl"CU ar ave 

- işte bu yolu takip ede- dine verilen izahati yanlış içti, yarsını da bana bıraktı. 

=c=e=ğ=iz='===-==-=-=====""' anlamış, sola gidecek iken ' ==-====----(M_a_h_a_d..,.ı ... Ya=r-ıo ... >---=- Aleve Atılan Çocuk Ediliyor 
D 1 ı T k ·ı H b ·ı M F•• b Nasıl Kurtulmuş te ev et ŞU e ffil a eri. arş UDe r Galatasaray, Fenerbabçe 

Ô Teruel, 21 (A. A) - Degal- Beşiktaş kulüpleri idare be· 
T d .. fi f I S lümden Sonra Bile Şopen l\ieşhur Eserini verdeden bildirildiğine nazaran yetinden: 'b• 

esa u er nsan arı er- Devam Eden Garip Nasıl İbda Etti, Bir Ha- iki çoban, koyunlarım otlatma- 17 ve 24 temmuz 931 tar\ 
ve t e Kavuştu r m ak Bir itiyat ğa götüren küçük bir çocuğa ıerinde iki müsabal·a yap~a" 

için Kafidir tırada Anlatıyorlar tecavüz ettikten sonra bir ~ğa- üzere şehrimize gelecek o.~, 
Maruf lngı·liı zenginlerinden ca bağ!amışlar ve etrafına ot komşumuz Yunanistamn Olı sif 

D h . Meşhur musiki üstadı ( Şo- yığarak ateşlemişlerdir. Çocuk piyakos, Panntinaikos ve En° ... 
ünyanm en mcş ur zengın- ( Sir Y ohn Bickerstaff) geçen- ) · ( M f~ b ) · but·· b d d .. · pen m arş unc r 1 un bağırmağa aşla ığın an ço- kulüpleri muhtelitile karşılıt~ ·

1 - Evet, ög-rendim. leri arasında bulunan b~ kişi- lerde ( Liverpool ) de ölmücı.. dilnyada şöhret almıcı. bir par- b l d I d ı·tıt> 
"' y an ar ora an savuşmu.ş ar ır. cak kulüplerimiz muhte ı t" Yolu Şaşırdık nin nasıl zengin olduklarını hizmetçisi tarafından cenazeye çadır. ( Şopen) iıı dostlarından Bu esnada çıkan rüzgar elev- teş'dl ve terkip ve bu hu~ı1c:A; 

bildiren hadise bayii meraklı· korian çelengin üzerindeki kart· ( Felikszim ) bu musiki parça- Jeri dağıtmış ve çocuğa birşey ferdi ve cem'i idmanla ·ını ıhjtı:A 
lki saat kadar dinlenmiştik. d B. f ·ı· t · b sının nasıl vücuda getirildig-ini ı t Ço uk b hl · v JY 

ır. ır ngı ız gaze esı, un- ta şu satırlar kemali hayretle 0 maımş ır. c sa a eym edecek hayetimiz aşngı .. 
Derhal yola çıkabilirdik. Esa- I .. I 1 t yazdığı hatıratta şöy]e anlatıyor: kurtulmagw a muvd =ak olmuştur. . 

arı, şoy e 811 a ıyor: okunmuş: B. kş · G programı tanzim etmiştır: sen katedeceğimiz mesafe de " ır a am muharrır eorge g{'' 
1 - Yeni Zelandalı bir "Ateş söndürülmüş, su ısıtd- Sand, muharrir, Balzac, şair Davet 1 - 2 temmuz cuma !l 

pek fazla değildi. Binaenaleyh J kııJl genç, 1924 te domuz avına mış, kapı ve pencereler kapa- Musset, ressam Delacroix, mu- Cihangir askerlik şubeıi riya- nüne kadar muhtelit ta btr 
hemen hayvanlarımıza atladık. R · · b ş t • d f "k d" ·d l gitmişti. Yaralanan hayvan tılmış, kapanlar da kurulmuştur. sikişinaı ossını en \ie open •e ın en: te n e uen ı mancı ar 'f 1'· 
Fakat ben yola çıkmadan ev- l k b r . S Nisle gece yarısına kadar eğ- ı - s - 931 tarinhinde ınü!azim- salı günü saat ( 18 ) de tılıJ' 
vel hayvanımın sağrısında ta- bir çayı at ar en ayağı bir Müsterih uyuya i ırsıniz. ir l . t'k H . . k liğe terfi ede il 32226 No.lı iht iyat sim stadvumunda hazır b.ı.J .ı. 

tno::.a takılmış, taş suyun içı'ne hizmetçinin evveli deli oldugu"' - enmış 1 • epımız az, ço Demiryolu zabit ve1tili Mehmet J 1 po" 
şıdığım tulumu, çatlamaması ~ sarhoştuk. Bir ara arkadaşlar- oğlu Hiincyin ve keza ı . s _ 931 nac:ıklar ve takam ha 1 

ıçm su ile doldurmayı ihmal düşmüş. Bu taşın parıltısile nu zannedenler, adamcağızın dan biri bir valı oynanmasını tarihinde mülazimliğe terfi eden idman yapacaklardır. ı:J1ıJ' 
etmedim. Dr. Rör bunu gö- gözleri kamaşan avcı, bunu verdiği izahattan sonra bu fi- teklif etti. nakliye zabit vekili . Hüseyin 1 2 - 3 temuzdan 11 te rı1ıJı 
rfince: şehirdeki tarııdıklarına göste- ( kirlerini takbih etmişlerdir. Delacroix kalktı, köşede Hüsnü oğlu Mehmet Ihsan ef. za kadar olan progam teft1blik 

t M - s· J hn h k b k lerin namlarına vürut eden iht iyat b. d . d l"k d l te - Aman, dedi ne yapıyor- rince zengin alhn madeni bul- eger ır o er a şam duran ir is eleti kollarının zabitan terhis teskerelerini almak ır ay "'tın e an a ar ara 
sunuz ? Tulumun içi mikrop duğunu öğrenmiıtir. yatağa yatarken hizmetçisinden arasına aldı ve dans etmiye O:ıere Cihangir A • şubesine mü- ve ılan olunacaktır. .. jçiı' 
yuvasln.. benzı'yecek 1 b- k ı· · d "· k .. başladı. jopen bu sırada dü- racaat etmlerl lüzumu ilan olunur. 3 - Yarınki Sali günU .. ıııı .. 2 - Bundan iki ay evvel ır e ~mesı . cgışme?1e uzre d Jıı•· 

kırlarda gezen iki Amerikalı u fe 1 e ır e m a e 1 b ı d 7·· t V. s· l l r Bunu ben de bl·ıı·yordum. b k Jd b t k il h b ri şlinceli i i. Piyanonun başına ,- :J ihzari surette avet 0 dır: 
Fakat bu çölün ortasmda bi- 1 H' t . . b b geçti ve ça mıya aşa ı. ıya ro e ınema ar idmancıların isimleri şu~ ı\wr· 

gayet siyah bir taş ocağı 8 ır~ıf. ızm_e ~ının .~ ar_e- Çalınan parça o derece · Galatasaraydan: Avnı5, pblı 
zim gibi kos koca adamlar k t h kitkı adetı v hiJ ALKAZAK - Hacı Faııl 1.1 ,. 

dd d k bulmuşlar. Bu ta la bir üğkme .e 1• er va . eç . e. ilahi idi ki hepimiz kendimiz- ALEMDA~ - c~n net budur han, Mitat, Nihat, 
1 

b..,el ~ 
hararetin şi etin en avru- t k ı h b k r t ..... e w fabrikası yapmayı dn"Ünmüşler. yıne m. u.ayyen c mı . a erm. ı den geçmişti • A S !{ - mp lratoriı;anın aşkı Rebii, Kemal Faruki, ,, 
lurken mikropların yaşamasına ~ k b ( ş ) h ( M h AI<TISTIK - Caz cenneti t d k Ve bugünün altın kıran insan- Efendısıne verme ten ı aretmış. open ' meş ur arc e F.TUVAL - Plyankoda bir kaduı Salim. ce"' ' 
imkAn bol~p ol~a ığ;ı ~et~fi e ları olmuşlardır. lara tahammill edememişler. Funebre ) sini işte böyle bir ~~Ht:1ı~A = ~~~~= !;r;.~ra Fcne:-bahçeden: Rızn,f,'lıı~' 
değer u uyor um. u alı eyi İ K d d iece yarası, salondaki mumlar GLORYA - Aşk hırsızları Sadi, Zeki, Alaeddin, 
doktora söyleyince o da gül- 3 - ki ana ala yine kır- Toprak o derece uman çıka- yarıdan fazla tükenmiş ve bir M A 1 t K - Ka1ırıra fer, Fikret, Reşat. d~sııt\ 
dil, esasen tulum dolmuştu, da gezerken yemeklerini ısıt-

1 

rıyormuş. Onlar da bu suretle kısmımız yerlere uzanmış ol- :ftfiK :. 'f[~~:!:n aşkı Beşiktaştan: Sadri, P~rej 
Yapılak birşey yoktu. mak için ateş yakmışlar. Fa- gayet zengin bir asfalt madeni duguw muz bir sırada vücuda FERAH - Kanlı sokııklı-r Adnan, Fahri, NazıIIl• 

OPERA - Atkın Tf'rcnrıUm\I 

~~Ar~a~d~·~ğ~ım~ız~m~e~n~z~il~~n~o~k~ta~s:ı,~~k~a;t~ye=r~d~e~n~y~ü~k~s:e~le~n~~d=u=m=a~n=-~~k~e~şfLe~tm~iş~l~e~r.ki=:~~~'.il:i:~~g=eFti~rd~i~.~~~~~ı;=~;:.~~=Ş=IK=v~~~sıisşa~r:CT~a~vbhetlr==;:~~~~B~e~y~le~r=.ı;:ı:~=:~~~tl' 
il rın İsviçredeki merkezleri hak- Fakat bu sıralarda esrarına V nin istediğini yapmak küldU. Fakat mese!~11iıır)lsıl' 
1NGIL1ZLERİN YAKIN ŞARKTA kında malnmat almak f5tedl- vakıf olunması en mühim olan için De Greanyin evini taras- üzücü tarafı 130 lngılıı dO' 

ğim bu adamı bana iade et· yer Alman sefarethanesi idi. sut etmek lazımdı. Habluki sunun Atinada serbestçe dil• 
meleri hakkında Miraliy Mon- Çünkft buna vlkıf olmadıkça Weirin evi buraya yakın idi. laşbklarının krala ih~ıır ~pbe 
bembelll vasıtasile vaki mllra- Alman faaliyeti hakkında doğ- Ve Weirin adamları da günün mesi keyfiyeti idi. f-fıt~1'e~o 
caatlerine rağmen bu adamı ru "btr tahminde bulunmak kısmı azamını burada geçiri- yok ki bu muhayyel te polı!;l 
inadına haftalarca hapiste ya- imkAnı yoktu. Bir gün V den yorlardı. karşı koymak için sara)'. tıel 
brdılar. Bu anlaşamamazhğın bir tezkere aldım ve hulasa- Binaenaleyh bunlardan han· tezyit edilecekti. Halbuki ~ııt' 
asıl sebebi İtalyan polisi ile, ıını not defterime kaydettim. gısının De Geaneyin evine tarafa yapılacak olan bO sııite' 

c 
- Yazan: Makenzie -

Bilahare Scheuk'la Hof-
mannın aralarında hiçbir ra
bıta olmadığı anlaşıldı ise do 
Hofmannın hemmiyeti hak
kındaki şüphelerim tamamile 
tahakkuk etti. 1916 Eyltılünd e 
nihayet bu adamı ele geçirip 
Maltaya kapattığımız zaman, 
hakikaten Şarki Akdenizdekl 
en büyUk casusu yakalamıt 

olduk. Hofmann ltalya ftBl• 

tasile Avrupaya bir 'itırll caaua 

E ATI 
No. 64 

göndermiyc muvaffak olmuştu. 
Bunların beş on tanesinin gel
mek üzere olduklannı İtalya 
poliaine ihbar ettiğimiz halde 
ve hatta birisi hakkında, taşı• 
makta olduğu mnhim vesaikin 
kundurasının derileri aruında 
olduğunu bildirdiğimiz halde 
İtalyanlar bu damlara kartı 

İtalyan makamab askeriyesi Bu notu aynen yazıyorum: girip çıktığını anlamak için alan tekzip edecek "e 
araıındakl rekabet idi. PoU. "De Graneyi Atinadaki 130 tayin edeceğimiz adamların delAile malik değildirrı: de J>.l" 
askerlerden emir telAkld etmek lngiliz Ajanından otuzunun W eirin adamları tarafından Teşrinievvel niha~et:alh'e~ 
istemediği için Mombelll Yaıı• bergUn gelip kendisini gördü- tanınmaması lazımdı. Diğer manların Atinadakı 'I Jllı.ıl~r 
ııtasile y pbğım mOracaatler- ğü.nü bir dostuna söylemiş. V taraftan yeni iki memur va- leri hakkında kat ı1l bJ 
den hiddetleniyor, Roma se- tayanı itimat iki adnmımw De sıtasile Alman sefaretini ta- mat edinmek miibere 9ttlı• 

1• i ·t-faretimis vasıtaslle mftra· Graneyl görmiye giden bu ra ut ettirmek ve yine iki macburiyet ha ın1 80 
ısb~1 .. 

caat etmekliğimlzl teklif adamların kim olduklannı te~ memuru da De Greaneyinin ÇUnkü ortalıkta A rrı ef<le .. 
ediyordu. Roma seflrlmll ise bit etmlye memur etmekliifml kendiainin peşine koymak lerinin Atinaya gelrrılye ~1ı 

hiçbir şey Y pam dılar. bir sefiri alAkadar etmemul istiyor. Ayni membadan V llzım ieliyordu. duklan şayiaıı dönl1l elit" 
BilAkiı Hofmana hlyanet lhımgelen bu i•lerden fena Falken hausenin de avdet etti Elimizdeki v saitle V nba ladı. Yunan ordusu ~-') 

,, d d ki -'- k (Arlı•'' eden ve kendisinden caauala- J halde ahıirlenlyordu. tini ifltmı,., e i erini yapm~ ço mftf-



24 Haziran 

VAPURLAR 
. _, . :' .' -.: ' : l .. ' . ·; . ı:! Seyrisefain 
• ·-\.:,~-.,.,,.,·r.\\\.l\ .'..\ . , .. .------------

Bugün Beklenilen Vapurlar Merkez aeenteıl: Galata klSprG 
Batı B. 2361 .Şube aeentulı Slr-

SelA met - Türk - Ayvalıktan keel Mühllrdar ude hanı 22740 
Millet - " Riıeden 
Gninihal " Bandırmadan 
Uğur " lzmirden 
F eya z " Bandırmadan 
Prinçipe1a Marya- Romanya-

tenceden 
Sineya • F raıws • Köıtence-

Bugun Gidecek Vapurlar 
L lımir- Türk- lzmir, Pire, la
~bderiyeye 

Menin • Tnrk • Ayvahta 
Vatan - " Rizeye 
Gülnihal " Bandırmaya 

" Aıya " Mudanya , 
'lem lige 

Sinaya -Fransız - Nevyorka 
Bulgarya • Bulgar-Varna Bur

tlıa 

kapo Pino - ltalyan - Ceno
._:ta 
., ltalya - İtalyan - Pire, Napoll 
"llrsilya, Cenovaya 
ı,.. Recele Karol t - Romanya 
l\6ıtenceye 

Ayvalık Sürat P. 
( MERSİN ) 23 Haziran 

l 7 de Sirkeciden kalka
caktır. 

Bartın Postası 
Aari her türlü techbab balı 

birinci, ikinci kamaralarla ıü
verte yolcuları için mahfuz 
mahalleri ve ayrıca lükı kama-

ralar ve Sı.lonJarı havi 

Bursa •apuru 2t 

Haziran 931 

Çarşamba ırG1n911 ;:•t 
Sirkeci nhbmından hareketle 
Eretll, Zonguldak, Barba, Amaa· 
ra, Cideye bir gecede azimet 
•• aynı lakelelere utrayarak 
avdet edecektir. 

Vapurda ehven flatla milkem
mel büfe •e _yemek nrdır. Fada 
tafalllt için Galatada KGçllk Rıh
bm Hanında idarehaneye mllra• 
caat. Telefon Beyoğlu 913. 

stanbul mıntakası Ma
din mühendisliğinden: 
Erz Jrum vilayetinin Apaçık mevkimde kAin olup ılmaJen 

lrzurum Hasankale ıoıeıi, prkan Atzıaçık deresi kGprUılln
den T o plak tabyesine giden mtı.tekim, cenuben Toplak tab-
teai Abdurrahman gazi ttırbesi müıtekimi garben mezkOr 
ttirbe ile Aziziye Ye Hatunpman clYanndald klSprtı beynindeki 
'-Gstekim ile mahdut 2760 cerip aaha dahilindeki Liğnlt 
'-•deni: 

1 - Madenin teslim tarihinden ltibuen bir aene zarfında 
"ıari l 0,000 lira sermaye ile bir TOrk tlrketi tqkU ederek 
lbadeni bu şirkete devretmek, 

2 - Teslim tarihinden ltibuen senevi asgari 2,000 ton 
tevher çıkararak bunun %5 reaml nlsbisile işbu reımi niablııiu 
%6 ıı nispetinde techizat tertibini Yererek imrar etmek Ye 
'-tibsaJ ve İmrar edemediği takdirde ftbu miktara tekablll 
'den resmi nisbi ve techizat tertibi aenesl nihayetinde tama
lben ve def' aten verilmek, 

3 - imtiyaz kararnamealae zeylen teati olunacak prtna
'-enin ahkAmı maliyesine ait d6rdiinctı fulının maddei mah
"-sasına tevfikan hissei temettG olarak ton başına hükumete 
"1 kuruş verilmek, 

4 - Taahhüdab temin için mllll bankalardan birinin 750 
-.,alık teminat mektubu verilmek prtile zuhur edecek talibe 
'-ıe edileceğinden taliplerin 30 - 1 - 931 tarihine milsadlf 
~trşembe gtınü seat 15 c kadar kapalı zarfla Ye teminat 
~ktuplarile beraber İktısat VekAleti Maadin Umum 
"16dürlüğüne müracaat eylemeler. 

• 
lkbsat Vekiletinden: 

Ankara tohum ısllh ve tecrllbe istasyonu için 37 
kalem alAt ve edevat ıartnameal mucibince ilin tarihin· 
den itibaren 21 gün müddetle Ye kapalı zarf uaulile 
nıtlnakasaya vazolunmuştur. Taliplerin farlnameyi almak 
bere timdiden Ankara'da lktı .. t Veklleti Mübayaat 
komisyonuna ve lstanbul'da Ziraat Mtıdllrlüğiine müracaat 
etmeleri ve mllnakasaya iştirak için de ihale gllnü olan 
~ 1-7-931 tarihine mOıadif Cumartesi günft saat on beşte 
bedeli muhammen olan 6147 lira 40 kuruşun yüzde yedi 
buçutu tızerinden teminat akçelerile birlikte komisyonda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Te/rilcamız : No. 65 

IUC IKJAD KUCI İ I 
SERVER BEDi 

~ 'lermln: "Hüsniye olmaaın?,, j tllndU ve mlltereddit adımlarla 
:wıte mınldanarak qatı kat kadına yaklafb. 
'-lonıanna indL Arkuınclan Kadın da ona mlltereddit 
~eıı ıaraon, ona, bir koltuk- Ye tatkın bakıyordu. Nermin 
\ oturan, eski mantolu, eamer iyice yaklatınca, kadın aalla

'tti ihtiyar bir kadım ifaret narak yerinden kalkb, glSzleri-
Ve uzaklqb. nl kırpmadan btlytlk bir dik-

~ \Jıaktan bu kadına bakan katle Nerminln yllzllne bakb 
~: •Bu kim?" Diye dl- Ye birdenbire kollanm açarak 

SON POSTA: 

SON POSTA 
Dünyayı Kimler idare 

Ediyor Müsabakası 

25 Haziran Perşembe 
Gününden itibaren Kupon

larımzı Değiştiriniz. 
ve 

Küçük Hediyelerinizi 
Alınız ... 

1 - Gazetemiz tarafın· 
dan tertip edilen müsabaka· 
ya iştirak için "Dünyayı 
kimler idare ediyor,, scrlev· 
hası altmda neşrett iğimiz 

40 adet re.:-ın i ve kuponları 
sara ile birik t i rmiş olmak 
l azımdır. 

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

Numara bilyilk hediyele-
re ait kuraya girmek içindir. 

Kabul Müddeti 
İST ANBUL iÇiN 

3 - 1stanbu1da bulunan 
karilerimizin kuponlnn (ha-
ziranın 25 inci perşembe ) 
gününden (temmuzun ikinci 
perşembe gUnüne kadar ) 
yani bir hafta zarfında teb
dil edilecektir. Karilerimiz 
bu bir hafta içinde cuma 
müstesna olmak üzere 
( hergün 1abah ıaat( 1 O)dan 
aqanı {5) e kadar) mat
baamıza müracaat edebilirler. 

Taşra için 

BORSA 
•tanbUI 22 Haziran 1931 

- Kapanan Hatlar -

NUKUT 
lı1ter1ln 
Dolar Amerllua 
20 Fraalıı Franııs 
20 IJnt ltalyan 
20 Fraalıı Belçika 
20 Drahmi Yuaa1a 
20 Fruk IHiçre 
20 Leva Bwrar 
1 Jo1orin Felemenk 

20 Koron Çekoılovak 
1 Şllla AVU1turya 
1 Rayhımark Almaaya 
1 Zel,ttl Lehistan 

20 Ley 'Romanya 
20 Dinar Yuroılavra 
1 ~enoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 lıterlln k""" 
Nly. 1 Türk liraıı dolar 
P.n. 1 Türk llruı Frank 
Mlllno 1 ., ., Liret 
Briiluel 1 • • Belga 
Clnevre 1 ,. • Frank 
S.fya l • ,. Leva 
Amuterdam ı T. • Florla 
llaclrlt 1 TDr lll'ası Pesta 
Bertin 1 ,. • Mark 
Vartova 1 ,, ,, ZeloU 
Bllkret 20 Ley kurıq 
Ruaya l Çervonevlç kurut 

~"- -· 

1050,ot 
no.• 
lff,70 
m,so 
ll'--
14,87 so 

h4, 
SO,ts 
a,ao 

124, 4»
se.2s 
50,-
22,51 
25,12 so 
75-75 
r-

1030,-
0,47 26-

12 6 50 
9,02,12,50 

S S9,40 
2 43,27 

65,10-
117,SO 

4,77,60,-
1,99,-,-

4,20 
7',55,-
1088-

İlk Buğday 
Halkalı Islah lstasiyonu 

Takdirname Aldı 
fstanbulun Uk arpa mahsu

lünü ( 1 O) gt1n en el Ramizde 
huıuıl bir çiftlik almıştı. ilk 
buğday mahsulünli de çarpn· 
ba günU Halkalı tohum ıalab 
iıtaıiyonu almıştır. Bu gibi, 
meyva ve aepzelerle hububat 
yetiıtirenlere para mUkifatı 

t.erilerek teşvik edilmeleri& 
buaunda kanunlarda ıarabat 
vardır. Fakat Yillyet ıiraat 
mlldilriyetine pek az bir 
tabaisat konduğu için •e-

4 _ Müsahakamıza bittab: rilen ikramiyeler hiç hllkmlin-
taşra karilerimiz de iştirak de sayılmaktadır. Wab iıtul-
edebileceklerdir, Bunun için yonuna sadece bir takdirname 

( 15) Yerilmittir. 
kendilerine gün yanı Çatalcada arpa hasadına 
{25) hazirandan (9) tem- bM!~nmııt.r. 
muz akşamına kadar müddet - Viliyetin her tarafında (20) 
verilmiştir. gOne kadar buğdayın huadı 

Taşra karılerinıiz bu mud· ~:~ı~y-::;:r· bu~~~A:e~~bs~: 
det zarfında kuponlarım hı- lcF• fiyet itibarile geçen 1ene-
ze göndermelidirler. Y anht· 
lığa ve tealıhura meydar. lnne faiktir. Taneleri dolgun 
kalmamak için hu karilerı- ll!l•"•e•m~a .. l.1a•u•IA•t-h•asa-ra•ız.•d•ır•.--• 
miz bize göndeıdikJe ri ku· turihi kuponların tehdilini 
ponlarm zarfı ıçine kendi nııileakıp ılin edilecektir. 
adreslerini hahavi bulurıan Kuponların tebdili esna· 
pullu bir zarf koymalıdırlar. sanda kuruız olarak bilA-

1 iıtiına her karie.. takdim 
Eksik Kuponlar ' edeceğimiz küçük hediye-

5 - Gerek Ltanlıu. ve l !erden başka bir de bUyllııt 
gerek taşra karilerimiz ek• 1 \kramiyelerimiz vardır. Bun-
sik bulunan kuponları içir. ıar kur'a ile taksim edile-
beı kuruşluk bir pul gön ,ektir. Listesi ıudur: 
dermelidirler. dir Kariimize lOOLira 
Makbul Olmıyan Kuponlar " 75 " 

6 - Müvezziler vasıtasile tı 50 " 
gönderilen veya üzerinde " 25 ,, 
Son Posta dam~ası buhm;o::1 10 Kariımize 10 " 
kuponlar kaLul edılmı) e- 1 , Bir Gramofon 
:eği gibi, ehık Kupon .. · B" R d 
gönderenlere de nuınJra l " ır a yo 
verilmiyecektir ! '· Fotoğraf 

Keşide Tarihi I 1 " iskarpin 
7 - Kııram1zın kt>~ide.~ i ı 1 ,, Elbiselik Kumaş 

Sayfa 7 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR. 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller: 75 - 500 kuruı. 

Yemekler• Tablıdot ( Sabah - Öğle· 
• Akşam ) 225 - 450 kurut 

====== 
3 Oncü ımıf otellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar: 50 • 75 - ıoo kuruı. 

Vapur ücretleri: ~ ~:~i ~ t:;: 
Her türlü malumat YALOVA da Müdüriyete 
lstanbulda Seyrisefain Müdüriyet kalemine 

Müracaat Telefon - Beyoğlu - 17 45 

:".,_,,,~-... • • .:~l-. ,: ... •"( ----~.,}.·- ., ... :·.r>~ 

KODAK 
Mlaabaka11nda kazanmaia daha emin olmak için hepiniz 

KODAK 
Makinelerini Kullanınız! 

Müsabaka müddetince hususi fiatlar 

Hok - Ay ve Bravni 
Kutu makineleri 6, 7 S 

liradan başlar 

Paket kodak ve Hok 
Ay körüklü makineler 

11.25 liradan başlar 

KODAK Seri 2 
Otomatik 20 

[] liradan başlar .. 
Mükemmel ve sağlam makineler kullanışı 

kolay. Netice fevkalade 

Yeni Neşriıat: 

Mülkiye Mektebi Mecmuası 
Bu ilmi, mesleki aylık mec

muamn 3 iincn sayısı çıkmışbr. 
Birçok makaleleri muhtevidir. 
Mtllldye Mektebi Talebe Ce
miyeti tarafından neıredillr. 

idare Mecmuası 
Dahiliye Vekiletinin Aylık 

mec:muuı olan idarenin 37inci 
ıayısı çıkmı,tır. Aıil ve tayin
ler, kararlar, takdirnameler, 
tamimlerden bahistir. 

Nasd Tavukçuruk Yapmahdır? 
Cafer Fahri Beyin bu llİmle 

muhtasar bir eaeri nqredil
miftir; fiati 25 lmruştur. 

SON POSTA 
evml, S&yui. Havadll Ye Halis saut .H 

W.. ı 1.t-.:rN'muoııa...ı,,. 
Şsel .-.,. U·J/ -Teleofoaı Ltanbul - 2J2ll 

P•ta kutuuı btaabıal - 711 
Telpal: l••.ı...t SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÔRKM ECNEBi 

1400 kr. ıs-. 1710ls&. 
7SO • 'Al ı• . -• s • .. . 
uo • 1 • -· Gdcaevrak pıl verU.-. 
biaıard- m•wlret •••aL 

ı bağırdı : le• ı herıeye bakmak iate I bu llalini daha fazla pmiye 
- A... Nermin, Nermıo· mıyen, ma;rur, ııbhatli, kı~ eeaaret eclemediti için, ona 

F erhunda Hanım a-lzferinl 
ıilerek ıılak Ye titrek bir ace
le anlatb: d w. h"'ı 1'ıyafetl dtııoUn, Hf. bakmadan Hrdıa: gım... il .. 

Ve Nermini kucaklıyarak edalı Ferhunde Hanım 1 Ne - Hala... H.laaiJm... Ne 
6pttı. olmut ona ? Burada •• iti oJdu? Hayır ola? 

Onu yakından g6rdlUd«'D 1 •ar? Ne iıtiyor 1 Nermini auıl Ferhunde Hamm, blrdenbi-
•e ıeılni duyduktan sonra bulmuı 1 BOtöo bu ıuallerl re, ıe11iz göz yaflarile ağlamıya 
Nermin tamyabilmitti: Ferbuade J6ılerile ıorao Nen11m Feı· bqlada. Nermin onun ağladı-
HanımJ buode Hanımın karıııınıt otur· tıru ilk defa g&rtıyordu. Kal-

N"h t · bir b t dn til du H bu kadar fena kılıklı binde mllthit bir am:olık laiu-
ı aye aıı ayre e uf • -.-

Ferhunde H. ne hale gelmiı? bir kadmJa konuttuğunu g6- setti. Sanki haberi olmadan 
ç6kmllf, aararmıf, aolmUf, bit- rDp aörmediklerinl anlamak bu dtınyada pek çok ıeyler 
miş... Üst, baş, kılık, kıya- için etrafına bir göz attı. hayret Yerici bir tekilde de
fet, hal, eda, Y0cul, hertey Bereket versin ki salonda tişmiıti. Boğazı düğümlendi. 
mabvolmuı. aman Yarabbi.. kimseler yoktu. Yutkundu. Ôntbıe baktı. Bir-
Nerede o dik YDcutlu, &6z· Nermin, Ferhunde Hanamın ıey a3yllyemedi ve bekledi. 

- Seni g6rdlhn de neler 
aklıma geldi, evlidım.. Blltüa 
o evimiz, o eski hayabmıı .• 
Ah yavrum, bilsen, bqıma gf:' 
lenleri bir bilsen.. Duymadın 
değil mi? Nereden duyacak• 
un? Bltlin o ev, o yerler 
timdi baykuf t6neği old\I .. 
Nerminciğim, ben mabYOldum, 
halan mahvoldu.. 

Bu ıef er kadın ıesli hıçkı
nklula ağlamıya bqladı. Sa
lona Adanın ve otelin kibar 
hallondaıı birkaç kiıi girmiıti. 

( Arkaıı Yar) 



POSTA 

Göl-ölmemiş Büyük Fırsat 
Galatada Karköy fınnı sırasında büyük mahallebici üstünde kfiln 

Büyük Elbise 
TiCARET ODASININ MÜSAADEI 

YALNIZ 30 HAZiRANA 

• 

Fabrikası 
MAHSUSASI İLE 
KADAR 

Gayet mühim O J O 
stoklarını 

Tenzilitla 
Satmaktadır 

· Muhterem halkımızın enzarı ıstifadesine vazeylediği bazı malların fiatleri 

ingiliz gabardin erkek elbiseleri 15 lira kıymetinde iken 9 Lira 
Podüsüet kadm muşambalanlS-16 ,, 
Çevrilebilir.erkek muşambaları 18 ,, 

Muhtelif k d p rd s"I r· 16 17 kumaşlardan a ın a e u e 1 - ,, 
;!~~~:Trençkot Pardesüleri 20 ,, 

,, 
,, 
'' ,, 

Çevrilebilir kadm muşambalan18-19,, ,, 
müdüriyeti, muht~rem halkımızı bu 

fırsattan istifa~eye davet eder 
EKSLSİOR 

,, 9 ,, 
,, 
,, 
,, 

"10~ 
"10 
"12 
"11 ,, 

görülmemiş 

Haziran 24 

I; HORHORUN• Beyoilu, TokatJ 

D 1 
lıyaa yanında r mektep sokak 

llt " emraz aOhrHlye tedavthane.t Herrla Hbahtaaak S:ama kapar 

S S b f BAZVITI Kremini kullanım&. Yum,ak muattar ve mükemmel bir cildiııiı 
US~Z, a UfiSUZ, lrÇ&SIZ olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECiP Biraderler, IZMİRI: 

1 T ı RAŞ 1 k MARGONATO ve DANON ecza depoları TRABZON: KiTABi HAMD 
O ma 79 Champ• .. Bıyeea KAST AMONUı ARİF ZADE ELEKTRiK EVİ ve latanbul Bahçe KnP' 

Dakikada İÇİn P A R f S Zaman ve Haaan ecza depolarında ve bih'.lmum meşhur ıtriyat mağı.ı-
zalannda bulunur. Depoau Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

KadıldSy aulh icra daireaınden: 
Kadıkl:Jyilndr: Feneryolunda Ka
Jltdata eaddeainde 102 numaralı 

hanede Mehmet Tevfik ve Saffet
tin beyler ve 1agire Azime ve 

veliıi Vicdan ve Mestezer Anka
rada ftbankası merkez müdfirlftftl 
mulıuebe kaleminde Hüaeyfn 
HGanG Pt- hafidi lskeçelf Fahri 1 

8. valdul Hatice Hanımların 

muta1arrıf oldukları Kadıkl:Jyünde 

Hasan Pı. mahallealnin Kurbağa
hdere de atik mGkerrer 6 cedit 
442 numaralı bir bap dükkinı ,a .. 
mll hanenin şuyuunun izalesi içit 

19 - 7 • 931 tarihine tesadüf eden 
pazar wQnG saat 13,S tan 16,S 
kadar 1atı•a devam edileceğlndeq 
tellillye vef ihale pul reaimlerl 
müşterlılne ait olmak üzere talip 

olanların me4aın kıymeti muham
mineai olan 1800 liranın % 50 

nlapettnde pey akçelerile beraber 
icra dairealne müracaat eyleme
leri ve mezkilr hane üzerinde hak
larını ve hususile faiz masrafla. 
nn mileyyit evrakı müapitelerile 

20 gün içeriainde bildirmeleri akai 

halde Hbf bedtıılininin paylaşma
aından mahrum kalacakları ilin 
olunur. 

ıialiç iskelesinde mazbut ve 
mahfuz 1776 kilo mahlebin şim· 
diye kadar vukubulan 163 buçuk 
lira maaraf:Je badema telJiliye 

s,qs hh 1· 1 1 ki ki 1 1 1 ve kendini~~ 
~AM~,~p. ~tıt~PAJlA•ILE 1 8 lnlZI, ÇOCU 8rlnlZI, yeme BrlnlZI muhafaza ediniz. 

... ~!':"/ :.>. 
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BOURLA BiRADERLER VE Ş51 

Sinek, tahtakurusu, pıre, bit, güve ve emsali ha:?arat tehlikeli ha:;talıklar tevlit, yeınekleriı.iı:i 

tP.lvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı selbeder. 

u 
ş 

A 
Haşarattan ve hastalıklardan ve istıraplan kurtulursunuz. F t\ iDA haşaratı yumurta ve totıı•(ll. 

larile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amcJc,.,i ve Türk pB 
raısile yapılmış olup daha müessir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyycn Jelce 
yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. insanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün devairi devlet, e(l 

nebi müessesat, Scyrisefain, Şirketi Hayriye, hastaneler, Hilaliahmer yatı mektepleri, vapur kuınP8~ 
yaları, Devlet Demiryolları, Amerikan For<l kumpanyası, büyük oteller, Yalova kaplıcaları, Borıı 
hamamları ve bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. FAYDA diğer bazı fena ınü~t~~: 
zarat gibi sersemletip bayıltmaz. Kat'i olarak öldürür ve haşarat bir daha diıilm<•z. Ak:siııi ıd 1 

edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize ae1yahm ve ecnebi yaldızlı reklAmlarma aldırmıyalım. 
Kutuıu 50, bUyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza depos/ 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müd~rlüğünden: 

Sabık Şehremini f3 
OPERA TÖR EMiN .' 

dt!~'" 
lıtanbul'da Nuruoamanlye en 110de 

neh• 
de 34 numaralı mu~!e r,ğlecfel' 
cumadan maada hergun ,.ur· 

b )11011<" 
ıoııra haıtalarmı kııbul• ıış ııdıalcl 

cıvarı 
Ameliyatlarını Tophane lltıı· 

ilan ve aaire gibi vukubulacak 
kaffei masarifi mütteriıine ait 
olmak tartile beher okkasına 
kırk kuruş bedeli esaa takdir 
ettirilerek 17 - 7 - 931 perşembe 
gününe kadar müzayedeye ko
nuımuştur. İzahat almak ve malı 
gör rıek iatiyenlerin Haliç orman 
ida esine ve yevmi ihalede Def
terdarlık binasındaki ihale ko
misyenuna müracaat eylemeleri. 

C !dUsait ftat Kiralık y AZIHANE :1 ile devren 
Sirkeci Liman Hanında ıT numaraya ıiatıracaat 

Cibali f abrikaaı için muhtelif ebatta ta (800) adet lblAmur 
tahtası alınacaktır: Talipler pey akçelerile beraber 1-7-931 

çarşamba günü saat (10) da ve şartnamesini görmek için 
her gün Galatada mubayaat komisyonuna müracaatları. 

halyan hastahaneaind• ya P
11c• 

- Mes'ul Müdür: Sabri Sa/itfl 


