
KLIPON NEŞRi 
TAMAM OLDU. 

Kura tafsilat ve 
"izahatını 7 inci 

aayfada 

HERGÜN NE$ROLUNUR okuyunuz. 

FETHİ BEY HABERDAR DEGİL 
Mefsuh Fırkanın Sabık Lideri 
"Serbes Fırka Dirilemez ,, Diyor •• 
İzmirde bazı milnener B Jı d B S ,Ç'-

l•nçlerin mefsuh Serbeı Fır- Orç/ar lYl ese/esin en ir aJ na 
kayı dlriltmlye çalıfbklan, 
~tta programını tadile baıla- Al v F d 
daldan ve yakında resmi mi- manya e ransa an 
laadeıini almak için h0k6mete 

ttllracaatte bulunacaklan hak- H . . Daha Hası·sı 
ltanda dil.o verditimiz haber angısı 
ttrafında mUtemmim maliimat 

1 lelmedi. 
Buna mukabil mefsuh Ser-
~ ~ırkanın sabık Lideri 
t;thi Bey: 

- Böyle birşeyden haber· 
dar olmadığını ıöyledi ve: 

- Kendisine teklifatta bulu
bulmadığmı da ilave ederek 
16zU şu cümle ile kesti: 

- Serbes Fırka dirilecek 
değildir. .. 

Meslekdaşlarımız bu haberi 
okuyunca derhal ve bermutat: 

- Uydurma olduğunu söy
lediler. Eğer her nasılsa biraz 
lıııaflı taraflarına gelmeseydi : 

- Maksadı mahsusla işaa 

•dilmiştir, cümlesini de iliYe 
•deceklerdi. .. 

Kısaca söyliyelim: " SON 
l>OSTA " ilk çıktığı günden 
bugüne kadar herhangi bir 
fırka teşebbüsüne veya manev
l'asına girmiş değildir. Bundan 
•onra da girecek değildir. 

Bütün yaptığı hadiselerin 
karşısında bitaraf kalmak, iyi 
~örmek, iyi işitmek, gördUkle
l'ini ve itittiklerini de karileri
ile olduğu gibi anlatmaktadır. 

• Bu son habere a-elince: lz-
~ir muhabirimizden yeni ma
nrnat gelmedi. Binaenaleyh 
"'Utemmim malumat verebile
telc vaziyette değiliz. Fakat 
~ haberlerden çıkan mantı
ıq netice ıudur: 
t İımirde bazı kimseler Serbeı 
trkayı ihya etmeyi dlltilnmüş-

1~, programa üzerinde tetkikat 
)'P.mışlar, bazı noktalarını ta
~U etmiıler ve nihayet lider· 
qiini Fethi Beye, olmazsa HO· 
~}'İn Cahit Beye teklif etmeyi 
''ltirden a-eçirmiılerdi. 
1.t1lımirde yapılan tasavvurdan 
~anbu1da ne Fethi ve ne de 
d bit Beyler bittabi haberdar 
l ea;Uerdir. Esasen ıimdi ba
~rdar olsalar bile kabul 
'trniyecekleri anlqılmııtır. 

Bunu lzmfrdekiler de anla
ltııı olacaklar ki, dnn relen 
~lgrafların son kısmından, 
L r~ayı timdilik lidersiz idareye 
~rar verdikleri glSrülmektedir. 
'o Bu mUtaleaya ilive edilecek 

ll nokta şudur: 
lla··Serbest Cümhuriyet Fırkaaı 
tııaadesi Fethi Beyin phsına 

~~lmiıtir. Müsaadesi olma
~ ça baıkalan tarafından 
b '-llanılnmaz. Binaenalyh Ser
b ~at Fırkanın programına 
b~lller bir programla herhangi 
f~k teşekkül meydana çıkabilir, 
'tl at <bu iıml tafıyamaz. Bin ... 

aleyh Fethi Bey: 
~'f Serbest Fırka dirilecek 

aldir, demekte haklıdır. 
!il akalım mUtemmim mal6-
't bize neyi öğretecek l 

"Fosişe Çaytung" Muharririnin Bir 
Berlin - (F Ofise Çaytung) 

gazetesinin Ankara muhabiri 
gazetesine gönderdiği bir yazı
da Türkiyenin iktısadl ve mali 
vaziyetinden, diğer devletlerle 
olan siyut münasebetlcrindea 
bahsetmektedir. Muhabir, bu 
arada eski oımanlı borçlan 

meselesini kurcalamaktadır. 
Alman gazetesi, muhabirine 
atfen, bu hususta aynen ıun· 
ları yazmaktadır: 

"' Almanyanın TUrklyedeld 
sınai ve iktısadl vaziyeti daha 
iyi bir tekle girebilir. Bunun 
için Türkiyeye mutlaka kredi 
açmak lAzımdır. Halbuki bor9-
lar meselesinde müşklll bir ı 

vaziyet ortaya çıkıyor. Alman· 
ya Dnyunu Umumiyeden ancak 
yüzde on beş kadar yer ala-

cak hissesine maliktir ki bu-
nun da nakit itibarile ne tu
tacağı henüz teıbit edilmemiş-

'lmanDaginle, Vekili Vaggej 
miştir. Dllyunu Umumiye Da- • 
yinler Vekilleri uzun mllddet
tenberi Türklerle temas n 
mftzakere halindedirler. Esefle 
kaydedilmek IAzımdır ki bu 

(Devamı 4üncü sayfamızda) 

Bütün Bir Mahalle, Haftada Beş 
Gün Su Seferberliğine Çıkıyor 

T erkos Şirketi Bunlara 
Su Vermiyormuş •• 

Yüz Elli Kişi İmza Topladı. 
Şirketi Dava Ediyorlar .. 

Galatada Emekyemez ma
hallesi ve bilhassa Y anıkkapı r 
sokağı halkının T erkoa Şirke
tiaden bairı yanıktır. Hoı lıtan-
bul halkının vaziyeti daha parlak 

dej'ildir yal Ne ise. işte bu ma
halle halkı, ne müracaat, ae 
rica, hiçbir ıuretle tirkete ıös 
ge9iremedilderini ıörerek top• 

l nmıf, ( 150) imza toplamı1r 
mahkemeye mftracaate karar 
vermiştir. Bu mahalleli, tir-
k•tten aynca zarar ve siyan 
da iıtemektedir. 

ilu te,ebbOH 6nayak olu 
k\llllq tUccarlanndan Şapat 
Kobeo FJendld1r. Bu zat, To-
tün lnbiaan Umum Mtıdlrl 
Behçet Beyin apartımanında 

oturmaktadır. Bu zat diyor ldı 
''Terkoı Şirketinden çektiti· 

mizi bir bla, bir de Allah bilir. 
Haftada liri rtta IU •eriyorlar. 

Davaya 8nayak ola11 
Şapat E/. 

Dlter fllnler plalik içinde ka· 
hyorus. Alqamlan bfttüa ma
halle balla ellerinde koYalarla 
seferber olup ıokalr, aokak ft 
anyor. Bu , lıtanbul rfbl bir 
f6hlrde atf anaoak bir bal de
ğil midir? ,, 

------Bir Torba Mücevher Yakalandı 
Abdülhamidin 
Hatıraları 

Y annld nUıbamudan iti
baren bqlıyor. Bu menu 
etrafında ıimdiye kadar 
•etredllmif bOttın eaerlerl 
ıölrede bırakacak olu 
bu yazı ıilsileıi hakkında 
bugllo

0 

(7) inci Nyf amıada 
me bir fikir verebiliriz. 

811 Perşembeye Başlıyor 

Kendi Himmete 
Muhtaç Ana 

Kızını Dövdü, O Da 
Balkondan Sokağa 

Ahldı. 

lzmir, (Hususi) - Evvelki 
gln burada, Beyler ıokağında 
vuku bulan feci bir intihardan 
(SoQ Poıta) karilerini kııaca 
~berdar ettim. HAdise etrafın
aCla tahkikat yaptım ve fUD
lan 6j-rendim: 

Kendisini balkondan ıoka
ja fırlatarak 6ldllrmek istlyen 
Semiha Hanım Beyler soka-

Semiha H•nım 
ğinda (Hizmet) l'Heteıl id ..... 
hanuinin yanındaki eyde otur
maktadır. Kendisi henllz çok 
gençtir. · Sen a-Unlerde fazlaca 
arbe1t hareketleri yüzünden 
annesi Nakiye Hanımla aralın· 
da münuaa çıkmıt Ye Semiha 
Hanım annesine fU ceYabı 
vermiftir: 

- Ben kendime ait olan 
vuifeleri pek g(lıel bilirim. 

Hareketlerime kimse karıımuın. 
Genç kız bu 16ılerile val· 

deeinio bazı hareketlerini ima 
etmek lıtemfttir. Fakat bu 
ıfldere hiddetlenen Nakiye H. 
klZIDI fena halde dövmtlf, Se
miha Hanım da bu dayatın 
ta.irile kendini balkondan qaj'ı 
lırlatmııbr. 

iddialara ı&re kızan annMi 
intihar hldisesiai çok llkaylt 
kaı,ılam11 Ye kaldınmlarda ya· 
tan kızının feci vaziyeti kar
şıunda hiçbir hareket Meri 
göıtermemiıtir. Bu ıırada ye
tlten pollıler vaıtasile Semiha 
H. haıtaneye kaldmlmışbr. 

( Devamı 2 inci aayfamııda ) 

Bunların Beyoğlundan 
Aşırıldığı Zannediliyor 
Hırsızların Muhtelif Zamanlardaki 
Faaliyeti Kendilerini Buldurmuştur 

l.tanbul jandarmasuıa mer- ı· 
but Rami jandarma karakol 
kumandam bqçaVUf Hayri 
Ef. nin dftrtıat ve namuıklrlıiı, 
vazifeşinaslığı, bir hırsız kum
pa!lyaıı tarafından Bulgarista· 
na kaçmlmak üzere bulunan 
binlerce lira kıymetinde ziynet 
etyasının yakalanmasına ve 
hırsızlardan bir kısmının tutul· 
maaına sebep olmuıtur. Vak'a 
çok karıtıktır. Şekli cereyanı 
ıudur: 

Rami kalabalık bir yer 
olmakla beraber birçok Hmt· 
ler iibi yabancı simalar çabuk 
göze çarpmaktadır. Bundan 
on bet gUn kadar evvel Ra· 
mide oturan arabacı Ahmet 
ustanın evine yabancı bir · 
adam misafir gelmiştir. Bu .';Aiicnlıerlerl gakalıgan Rami 
adam karakol kumandanı Karakol Kum11ndanı Hagri E/ • 
Hayri ~f. nin nazan dikkatini bu arabacıyı örm&f, kon Uf'" 
celbetmış, A~met ustayı husu- tuğu adamın f ~ndiıine neler 
~t surette görerek kim oldu- söylediğini sormut- Arabacı 
gunu ıormuştu~. Ahmet uıta da ıu cevabı vermİf: 
ıu cevabı Yer!11ış: - Ahmet ustanın bacanafı 

:--- Bac~1nagımdır, bana mi- Mehmedin mobile ve .. ~ uı 
safır geldi. _ -rY 

Ve rene öğrenmit ki bu var~ış. Bu~l~ı Bakırkoye nak-
. f" · d M h tt" \ lettırmek ıstıyor. Bu cevap, 

mıaa ırın a ı e me ır. H . Ef · .. h ı ri · btl 
Ş h 

ayrı • om şup e e nı 1-

Uyanan Up e bütün arttırmış. 
Hayri Efendi, bu ıüphe Uze- Ahmet Ustamn Cevabı 

rine bu misafiri takibe batla-
mıt ve bir gün görmüt ki bu 
adam, bir arabacı ile başba~ 
şa vermi1r konuşuyor. Bu man· 
zara karıııında şüpheleri büs
btıtthı artmlf, tenha bir yerde 

Hayri Efendi, bunun üzeri
ne tekrar Ahmet ustayı bul· 
muş, bu mobilya hiklyeainl 
sormuf, bu defa ıtıphelerini 
kuvvetlendiren şu cevabı almıtı 

( Devamı 6 ıncı uyfaauada ) 

Dil Encümenine Kalsa ... 

[Yirmi aene sonra b&D gazeteler biribirlerine öz tUrkçe 
ile nuıl kUftlr edecekler?] 

"ÔA'retieç" a-azetesi muharriri - Sen gUcUnü tıkazlayıp 
k&l'flmda puaank puaank 6tıtlçlemel Çalaba sıfınır, oturgae1 
t.peae strtagaylanm ha ... 

1 



ayta SON POSTi'tı. Haziran 2~ 
--= 
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( Halkın Sesi il D A B 1 L 1 B A B 1 B L E R , 1 Günün Tarihi 

Küfürlü Münaka- •• ·- Sanayi Primleri 
şalar Karşısında idam .. · 

1 ~rmeni Matmazelini Üç El Nasıl Verilecek? 
H 

11 hk l Silahlan 
al~~r?.ç ~~~~~~~~:.:· N~az~mu Bir Dişçi Bayı ı t mı ş Sonra ... 

buatta atza ahnmıyacak 

t üfür Te tiddetli aözlerle Ermenicesi Türkçesinden Bozuk Olan Kadın, ' Otomobil Durdu Ve 
i.r kavga oluyor. "Hıraız, Kurşuna Dizilmiyecek, Adliyede Soru 1 an Su aile re Gar İp Kaçmak isteyen Şo-

aamuuuz, kap<1,, alçak, Sultanahmet Meyda-
aaın, ıenr. cnmıe başına Hareketlerle Cevap Veriyor för Yakalandı 
ku!ıaa.ıan 1ı.11m.ıerdendir. nında Asılacak. .• 
Detil l'azete atzında, Don Moddeiumumilife Adrine Şamdancıyan lmzaılle ıarlp 

idama mahküm edildikleri-
•n kaba bir lııaandan bile bir ı.tida Yerilmiftlr. Matmazel Adrine Şamdaııcıyan Ermenice 

d l t Ü U.in 22 ....Anlilk bir a-1ık a-yj 
.. .,. 

0 muı ••• r uyaa- ·r 5
.. "'" e-- ile Türkçenin halituı aarip bir lisan konuıuyor. Ttırk,.esinin 

dıran bu aözlerln halk ilin eden Yavuz zırhlısı onba- • " 
aruındaki a1ul teairlerl ıılanndan Rıza Efendinin ka- 6çte ildai Ermenice, Ermenicesi de Türkçesinden bozuk. 
elimdir. Diln, bu münaae- tili Rizeli Hamdi ve Ali Bir arzuhalciye yazdırdıiı lıtiduı da b6yle.. Adrine Şamdan-
betle yapbğımıa anket, Niyazi hakkındaki ı"dam kararı ıı· d f k t b ki ld x... b" d. · 1 bize afağıdaki hakikatleri cıyan e ı yaıın a ve a a a r o Uı;unu ve ır ışçm n 
öğretti 1 dün Millet Meclisinden geçmiı kendisine ilAç sürerek iımetinin berbat edildiğini iddia etmek-

Saffet B. Beyoflu Firuzaja Kireçhane 'Ye Hamdi asıl fail telAkki tedir. Daha doğrusu bu bir iddia değil, Miiddeiumumiliğin istl-
çıkma:ıcı 4 edilmediği için cezası ( 15 ) 

Matbuat umumi terbiyenin dasından ve kendisinin insicamsız sözlerinden çıkardığı manadır. 
b. b dı B" tb t ıeneye indirilmiş, Ali Niyaz.inin 
ır ocası r. ız ma ua Ellilik Matmazel muayenesi için adliye doktorlarına gönderilmiş, kürsüsünden yükselen seslerde idamı tasdik edilmiıtir. Ali 

nezahet ve incelik bekleriz. Niyazinin idam mazbatasının orada da uıun süren bir uiraımadan aonra ıu sahne cereyan etmiştir 
Matbuat siltunlarını Galata llç güne kadar mnddeiumumi· Anla~ıllyor Ki... ikinci Müracaat 
sokaklarına çevirmek çok iğ- liğe tebliğ edileceii tahmin T 
rençtir. - Matmaıel ne iıtlyorsun? Ayni dişçiye ikinci bir defa 

edilmektedir. Ali Niyuinln harp d h o t t · · Matbuat hürriyeti kadar Matmazel bu male .~unı a a m racaa e mıt ve aynı 
ki d f uker olmadı;ı(,ı irin lımitte 6 J rt l ı f k di l ten "t te lizım ır, hatta an- A r açarak, ellerini arkasına götU- fey e ıöy em f a at fÇ 

dır. · Memleketteki iktısadl kıt'uına gönderilerek kurşuna rerek •• ihtilAçlar yaparak ditini morfinlemlt ve çekmiJ ... 
buhran ve iıbrap el ile tutu- dlzilmiyecek, Sultanahmet mey- mukabele etmiş Ye: itte Matmazelin bundan aon-
lacak bir hale gelmiştir. Mat· danında aıılmak ıuretile hll· _ lıte böyle olduml Diıçl rakl iddiası bir ttırlO anlqıla-
buatımız bunu temiz bir üılOpla kilm infaz edilecektir. böyle yaptı demiıtir. Fakat itin mamııtır: Diflne ıınnga yapı• 
teşrih etmeli ve derdimize ça- ı k b ı hh ti • b 

ı karine ile anla•ılan tarzı ıudur: ara ayı mış ta 11 a mı o-reler göstermelidir. Nezihane K k "I ı k · · ir 
arışı Ş Matmazel iki buruk ıene zu m~, yo ıa llzenne ıın yapılan tenkitlerden halk isti- T 

f ade, bUkiimet tenevvllr etmif evvel bir diş doktoruna gitmif: gelmiş te bu devamlı bir hu-
olur. Hakikatler küfürler ara- Karısını Döven Adamı - Dişime bak, fakat benim talık mı yapmıı. Ve kadında 
ıında boğulmamalıdır. Öldürmek istedi haberim olmadan dişimi çıkar- sabit bir fikir mi doğurmuıtur? 

.Y. mal Demif. Dişçi muayene Adliye doktoru Matmazeli 
Necati B. Galata Topçular caddul 114 Sinemk6ytinde oturan An- etmİf. Dişine fllç koymuş, Tıbbıadlt mOesseHıine gönder-
Bazı gazeteler kirli çemaşırla-

rını ortaya döktüler, efkarı umu- dreniko isminde biri Koço çıkartmamış. miştir. 

Kendi Himmete Muhtaç Ana 
miyeye teşhir ediyorlar. Halle iıminde bir arkadaıının kanıı 
bu mülevves şeyleri seyret- madam Anniyi daverek bir 
mekten artık bulantı duydu. kahveye kaçmış. Biraz ıonra 
Gazetelerden, terbiye ve mil- Koço kanım döven adamı 
nazara adabının icap ettirdiği 
şekilde memleketin dertlerine yakalamıt Ye 6ldlirmek için 
deva aramalarını isteriz. Hal- bir el ıHAh atmıf, fakat laabet 
kın umumi seviye ve terbiyesile etmemiştir. 

( Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 
Fakat Semiha Hanıma göre 

hldisenin asıl sebebi kendiıini 
çok sevdiği Salt isminde bir 
gence vermek istememeleri 

ve llveybabası Vedat Beyin 
aydında mübaşirlik yapan Mab

ı : mut Efeni isminde biriaile ev
lendirmek teıebbllıllnde bu
lunmasıdır. 

istihza edenler halkı küfürbaz 
1ananlardır. Hakikat elbette 
ki böyle değıldir. 

Mehmet Ramiz Bey Aksaray Horhor 
uddeal 16 

- Hükumet gazetelerini 
ağız bozmıya sevkeden muhalif 
matbuatın tenkitleridir. Başta 
bmct Pqa olduğu halde aklı 
ereıı ve insaflı devlet adamları 
Ye bazı gazeteciler tenkit is
teriz diyorlar, fakat bazı mu
harrirler buna tahammül ede
miyorlar, kalayı basıyorlar. Ha· 
kikat ilihi ve nezih bir mef
humdur. Salya akan ağızlardan, 
kftfür sızan dudaklardan ka
çar. Onun bildiğit üıcrine 
kanat açhğı matbuatt terbiyeli 
•• nezih matbuattır. Gazetele
rimizden daha terbiyeli ve 
Umi milnakaşeler bekleriz. ... 

Ahmet Bey Sultanahmet Narin sade 
epartımanı 18 

Muhalif gazetelerin tenkit-

Kaçakçı Kadm 
Beyoğlunda kalyoncuda ka

çak rakı yapan Sofi iamide 
bir kadının evinde bir miktar 
rakı, kazan ve cibre bulun· 
muştur. 

leri hllkiimet matbuatının ıinir-

Apartımanların Lisanı 
' 

Yeni Apartıman ları 
Kimler Yaptırıyor? 

lerini bozdu. Bir taraftan Her tarafta mlltbif bir POSTA " yı okuyunuz. 
kilfür ediyorlar, bir taraftan da buhran, büytık bir parasız- Gazetemiz, aylardanberl 
bazıları " evet " ııtirabımız Yat bk yaı·. Fakat buna rajınen yeni inşa edilmiş olan veya 
fakat buna mOabet çare g6ıte- ıehrimizin muhtelif yerle- edilmekte bulunan apartı-
riniz:, menfi tenkitler yapmayı· rinde muhtqem aparhman- manlar etrafında tetkikat 
nız!,, Diyorlar. Müıbet tenkide ların ytıkseldiğini görilnll- yapmıf, fotoğrafiler almış, 
benim aklım ermiyor. Bu, ne nllz. Bu aparbmanlan kim- malumıtt toplamıştır. 
demek? Siz hnkümete milyon- Ier yaptınyor ? Bu buhran Yarından itibaren bu 
lar temin edecek tenkitler l . d ti i parb fotonafilen· ve bu malfıma-çın e 1erve n a mana •. 
yapınız fakat hm ağzınıza kapatacak kadar para ka- b neıre başlıyoruz. Bu neş-
almayınız, biz llyuhtfyiz. İlle 
matbuat ultanab ıörecejiz aananlan tanımak ister riyat, .ize, buhrana rağmen 
demek midir? Öyle ya ıuçu miıiniz:? memkkette kimlerin para 

·ı 

samur kllrk yapmıılarda 
1 

Y anndaa itibaren "SON kazandığım gösterecektir. 
kimıe il.zerine almamıı... .._ _______________________ .J 

Topane noktasında duran 
1658 numaralı polis Fikri Ef. 
1912 numarala Şoför Ali Rıza 
Ef. ye caddeyi itgal etmemesini 
ıöylemlş, fakat şoför bu ihtan 
dinlemeyince Fikri Ef. şoförll 
karakola davet etmiştir. Bunun 
nzerine şoför otomobile atlayıp 
kaçmıya başlamış ve polis te 
Qç el silalı atarak otomobili 
durdurtmuj, şoförü yakala
mıştır. 

Çamur Şevketin Katili 
Çamur ıevketi öldilrenlerln 

muhakemesine dün davam 
edilmiı, ıahitler katilin AlAat
tln oldutunu ıöylemiılerdir. 

Dört HAdise 
Oiln ıehrin muhtelif yerle

rinde dört cerh hadiıesi olmut 
•• dört kiti yaralanmıştır. 

Ateş Yortusu 
Bu Yüzden Dayaklı 

Bir Mesele Çıkh 
ArnavutköyUnde KUçlika-

yazmada oturan Madam An
driki ve kizları Praıköva ile 
Katina ateş yortuıu münaı.
betilc dün gece evin kapısı 
6nünde ateş yakmışlar. İddia
ya göre de bunu menetmek 
iatiyen polis memurlarını tah
kir ve darbetmişlerdir. Madam 
Ye kızlan yakalanmıŞbr. 

Pist Aleyhine Dava 
Müddeiumumilik dün Bey

oğlunda Fransızca olarak çıkan 
Piıt gazetesi aleyhine ( mils· 
tahcen ve hayasızca ) neşriyat 
davası açmış ve tahkikini 
ikinci müstantikliğe havale 
etmiştir. Gazetenin son çıkan 
nüshalannın bugün toplattınl
ması muhtemeldir. 

Tevkifhane Teftiş Edildi 
Müddeiumumi muavinlerin

den Necmeddin Beyle Tabip 
Adli Hikmet Bey dün T ev
kifhaneyi teftit etmişlerdir. 

Tevkifhanede bulunan hasta
lann sıhhi vaziyetleri ve mev
kuflann evraklari ayn ayn 
tetkik edilmit Ye hazırlanan 
milfterek rapor müddeiumu
miliğe verilmiıtir. 

Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek primlere ait ta· 
limatnamede bazı tadilat yapıl• 
mışbr.Primden istifade için beyan· 
namelerin ailintil;iz olarak Mali,. 
•eneıinin hitamından nihayet ~ 
ay zarfında mahalJin en büylk 
mülkiye memuruna verilmesi 16-
aımdır. Maliye tahakkuk ldıueletl 
on bet günlük bir tetkikten •onr• 
prim miktarını tayin edecek •• 
lkb .. t Vekiletin• bildirecektir. 

Tahlisiye idaresinde 
Tahlisiye idare•İnln yeni büt

çesi geçen aeneye nazaran (10) 
bin lira noksandır. Müdür Nec
mettin B. dün Ankaradan gel· 
mittir. 

Norveç Talebesi 
Norveç Darülfünunu talebesin

den bir kısmı dün otomobili• 
tehrimize gelmişlerdir. 

lstanbul Ne Yiyor ? 
Geçen ay zarfmda beJediyec• 

tahlil edilen (1000) kadar gıd• 
nümuneıinden (300) kadarı bozuk 
çıkmııtır. 

Gümrük Motörleri 
Binlerce liraya mal olan güm

rük moUSrlerinin hiçbir işe yara
madıkları, bir mavzer kurşunun• 
bile dayanamadıkları bir def• 
daha tahakkuk etmiştir. 

Valdei Hıdivi 
Prense• Eminenin cenazesi 

dün vapurla Mısıra nııkledilınif, 
bu münasebetle fukaraya 30 bin 
Ura tevzi olunmuştur. 

Yugoslav Mektep Gemisi 
Villi Veledita fomindeki Sırp 

mektep gemisi dün limanımı~ 

gelmiı, talebeler tehri gezoılt'" 
lerdir. 

Kollej Tal ebeleri 
Arnavutköy kol!ejinden ( 23) 

Hanım dün Avrupa ıeyahatln• 
çıkmıılardır. 

Evkaf idaresinde 
Evkaf Umum Müdürlüğfi me• 

mur ve müdürleri arasında baai 
değitiklikler yapılmıf, vilayet 
müdürleri arasında da bazı na
killer olmuştur. 

ilmi Eserler 
Ecnebi ilmt ve fenni eserleri• 

memleketimize ~önderllmeierin• 
ait poıta ücretleri azaltılacaktıt• 

Af yon Meselesi 
Cenevre konferansında düny• 

af yon ihtiyacının yüzde aek••• 
miktarının Türkiyeden tedarik 
edilmesine karar verildiğini dilD 
yazmıştık. Bu miktar aene~ 
(2400) sandık raddeıindedir. Hal'" 
buki Türkiye senevi (3500) aandık 
çıkardığına göre afyon ziraati11ı
tahdit edileceği •Öyleniyor. 

Hakimin Muhakemesi 
Filoryadaki Solaryom pltJI 

anünaaebetile ağır cezaya verileli 
ikinci hukuk azaaından Mitat .,. 
başkatip Macit Beylerin mubakr 
mesine dün de devam edilıniftil• 
Karar perşembeye verilecektir• 

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

ı: Killhanbey - Amaıı Hasan 8., yOzUme 

hak, kıp lormtu kesildim. 

-,. ~-

2: Hasan B. - Ne oldu? Birinden şamar 1 3: Külhanbey - Hayır, Hasan B., 
den şamar yemedim. 

mı yedin? Kavi• mı ettin? Hasan B. _ Ey? 

kimse- ı 4: Külhanbey - Babıili caddesindd J; 
çiyordum, gazetelerin biribirlerine savur u 
küfürleri duydum, utandım! . 
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( Her gün 
Rakamların 
Belagatine 
Müracaat Edince •-----M. ZEKERiYA 
Son üç dört senelik bütçe

mizin umumi hatları bize çok 
mUhim hakikatler gösteriyor. 

Hiçbir mütalea ilave etmek
'izin sadece rakamların be
ligatino mUracaatle iktifa 
edeceğim. 

Karilerim qağıdaki rakam
ları dikkatle okuyup mukayese 
ederlerse, kafalarını işgal eden 
birçok suallere mukni cevaplar 
bulacaklardır. 

* l 926 senesinde biitçemizde 
muhtelif vekaletlerin tahsisat
ları şu suretle tevzi edilmişti: 
Büyük Millet Mecliıl 1,507,000 
Riyaaeticümhur 238,000 
Baıvekilet 106,000 
Maliye Veklletl 24,508,000 
Düyunu Umumiye 10,136,000 
Dahiliye 4,388,000 
Hariciye 3,072,000 
Sthhi1e 3,649,000 
Adliye 5,631,000 
Maarif 7,478,000 
Nafıa 14,279,000 

1928 aeneainde blltçe yekii
au vekaletler arasında şu su· 
retle taksim edilmişti. Liitf en 
rakamların nerede kabarıp 
aerede indiğine dikkat ediniz: 
BGyilk Millet Meclisi 2,119,000 
Rlyueticümhur 319,000 
Sa, vekil et 170,000 
Maliye Veklletl 16,539,000 
Düyunu Umumiye 13,468,000 
Dahiliye S,312,000 
Hariciye 4,087,000 
Sıhhiye 3,336,000 
Adliye S,642,000 
Maarıf 6,613,000 
Nafia 32,020,000 

• 1930 ıeneılnde 220 milyon 
liraya çıkan bUtçe yekünu 
•ekiletler arasında ıu suretle 
taksim edilmitti : 
BGyük Millet Mecliıl 2,366,949 
RiyraaeUcilmhur 324,722 

• 
Baş rekilet 886, 77 4 
Maliye Veklletl 16,860,000 
Dnyunu Umumiye 33,000,000 
Dahiliye 4,566,000 
Hariciye 3,881,000 
Sıhhiye 4,502,000 
Adliye 7,056,000 
Nafıa 33,000,000 
Maarif 8,199,000 

Bu aene hllkfımet tasarruf 
yapmak lüzumunu hissedince 
bazı rakamlarda tenzilit 
icrasına mecbur oldu. Bunun 
İçin de evveli meclise 204 
IDilyonluk, daha aonra 189 
milyonluk iki bDtçe teklif etti. 
Bu bütçelerde hangi vekiilct
lerde ne tenzilAt yapıldığını da 
aşağıdaki rakamlarda göril· 
roruz; 

204 milyonluk 189 mllyonluk 
bütçe blitçe 

B. M. Mecliıi 2,305,000 2,282,395 
R. Cilmhur 324,000 321,475 
Bqvekilet 1,020,000 897,825 
M. VekB.leti 14,059,000 12,504,ooo 
I>. Umumiye 27,195,632 16,822,ooo 
Dahiliye 4,482,ooo 4,135,ooo 
Hariciye 3,671,ooo 3,157,ooo 
Sıhhiye 4,420,000 3,975,ooo 
Adliye 7,456,ooo 7,545,ooo 
Maarif 7,692,ooo 6,734,ooo 
Nafıa 31,373,ooo 26,812,ooo 

İspanyada 
l<rahn Sara}'l Çocuklara 

Tahsis Edildi 
Madrit, 22 (A.A) - Maliye 

tlazm., krala ait emval ve em
l&kin mu:ıaderesi k'omiıyonuna 
tiyaset etmiıtir. Komisyon, 
Sogovle'deki Rio-Frlo aarayı 
Ue mllftemilltım mektepleri 
1-tn e~ilen çocuklara tabu 
~hntye karar vermlıtir. 

Son Huyu lf. J Sözün Kısası 
=- 1 IJ Bir Meb'usu 

Posta'nın Resimli Makalesi Deve Kuşu 

\ İzaha 

1 - Deve kuılan dü,mandan kurtul· 
mak için baılarım kuma •okar, ve bu au-

2 - Ban fnunlar da hakikatten lıorkarlar ve 
hakfkatJe kartılaşhkl:m zaman deve kuşu gibi 
başlarını çevirir gö:dertnt kaparlar. B" ı;uretle ha
klkathı acı ithamından kurtulduklarını zannederler. 

l - Fakat hakikat, ava gibi, batını çevire• 
adamı ensesinden yakalar ve yerden yere YUl'Ur. 

Efendiler, göı:linüzU açını• ve hakikati görilnüs. 
retle kurtulduklannı zannederler. Göz kapamakla hakikati deiittlrcmezalniıt. 

•• •• 8 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

EŞKiYALAR 
Adana Ve Cebelibere
ket Valileri Haydutların 
lmhasile Meşguldürler 

Adana, 23 ( Hususi ) -
Son :zamanda eşkıya tasallu
tundan bizar olan Kadirli halka 
bir telgrafla Başvekalete mll
racaat ederek tikiyette bu
lunmuşlardır. 

Adana valisi ve jandarma 
kumandam bu mfiracaat üze
rine alta gündenberi Kadirli de 
bulunmaktadırlar. Cebelibere· 
ket valisi ile birlikte, bu mın
takada tUreyen eşkıyanın te
dip hareketini idare ettikleri 
anlaşılmaktadır. 

Bu hareket, son zamanda 
bu bavalide türeyen ve aza
smın miktan ( 67 ) kiti tahmin 
olunan bir eşkıya çetesine mü· 
teveccihtir. 

* "SON POSTA,,: Bu çetenin 
mevcudiyetini Kozan muha
birimizden aldığınız bir tel-
grafla haber vermiştik. "Vakit" 
gazetesi Ankaradan aldığı bir 
telgrafla bu haberin uydurma 
olduğunu ve " SON POSTA ,, 
aleyhine takibat yaptırılacağını 
dün bir tekzip halinde neş-

retti. 
Biz, bir.şey söylemiyor, tak-

dir ve hükmü karie bırakıyoruz. 

1931 Bütçesi 
Bütçe Encümeni Masraf 

Kısmının Tetkikine 
Devam Ediyor 

Ankara, 24 (Hususi) - 931 
bütçesinin masraf kısmı üze-
rindeki Bütçe Encümeni tetki
katı ilerlemektedir. Maliye Ve-
kiletile buna mülhak dairele
rin masraflara temamen tetkik 
edilmiş ve hükümetin teklifi 
üzerinde bazı tadiller yapıl-

mıştır. Encümen şimdi Dahili
ye Vekiletile Jandarma ve 
Emniyeti Umumiye masrafları
nı gözden geçirmektedir. 

Fırtına Var 
Birçok Gemilerin Vazi
yetlerinden Korkuluyor 

Taranto, 22 (A. A.) - Ledr 
vadisinde şiddetli bir fırtına 
olmuttur. Yağan dolu mahsul
leri tahrip etmiş, bağları ve 
meyva~ı ağaçları hasara uğrat· 
mıtbr. 

Triyeate, 22 (A. A.) - Bir 
fırtına bnkUm sürmektedir. Bir 
çok gemiler fena bir vaziyet
tedir. Maamafih nüfusça tele
f at vuku una dair hiçbir haber 
yoktur. 

ı'Vluamele Vergisi Kanunu Son 

* * * Şeklini Buldu, Neşrediyoruz .. 
Ankara,24 (Hususi) - Muamele Vergisi Kanununda yapı

lan tadilatı evvelce kısmen bildirmiştim. Meclis encümenleri 

bu vergi üzerindeki mesailerini tamamen bitirmişler ve layiha 

kat'i şeklini almıştır. Yeni layiha ya göre: 
1 - Memleketteki makineli müesseseler senelik muamela

tının on bin lirahktan fazla olan kısmı ile bilumum ithalat 

maddeleri; sigortaların, bankaların faiz, kumüsyon ve diğer 

namlarla aldıkları paralardan muamele vergisi alınır. 

2 - Vergiden istina edilenler şunlardır: 

istisnalar ' Vergi Nisbeti 
inhisar altındaki maddeler, Verginin nisbeti ise şöyledir: 

metresi 25 liradan fazla olan Vergiye tabi muamelelerin 
Şark halıları ( ithal sebebile ) , satış kıymeti üzerinden, husu
burada yapılan ve hariçten si cetvelde tesbit edilen bir 
getirilen şeker, memleket mah- miktar mevaddı iptidaiye mu
sulitını işliyen tasirbaneler, kabili tenzil edildikten sonra 
bütUn iplik fabrikaları ( imal geriye l<alan kısımdan vergi 
sebebile ) , pamuğu çekirde· alınar. Mevaddı iptidaiye payini 
ğinden, diğer mabsulib kabuk gösteren bu tenzil cetveli her 

ve çöplerinden ayıran müessese- sene Maliye ve İktısat Veki
ler, gümrükten muaf maddeler, Jetleri tarafından hazırlamr. 
demir imal ve tamirhaneleri, Değirmenlerin sataş kıyme
ihraç edilen memleket mamu- ~ tinden mevaddı iptidaiye payı 
latı, ekmek fabrikaları, hariç- yüzde yirmi olarak tenzil aclilir 
ten gümrükten muaf olarak ve geriye kalanlandan vergi 
giren maddelerin memlekette alınır. Vergi tenzilden sonra 
yapılan milmasilleri. kalan kısmm yüzde altısıdır. 

Mitl<errer sigorta muamele- İthal mallarında da, bütün ithal 
!erile hayat sigorta primleri, masrafları ve resimler fatu
minere denilen madeni cevher· raya ilave edilerek yekünunun 
lerile bütün maden kömürleri yüzde altısından vergi ahnır. 
(istihraç, erite ve tasfiye se- Sigorta şirketlerile bankalar 
bebile). ve bankerlerden vergi nisbeti 

3 - Sınat müesseseler, si- yüzde iki buçuktur. 
gorta şirketleri ve bankalar- Vergi her &Y tahakkuk etti
dan ithalatta bulunanlar vergi rilir ve üçer ay aralıkla üç 
vereceklerdir. taksitte tahsil olunur. 

~~~~--------···----------~~~ Reddedilen Bir LAyiha A Karüzonun Heykeli 
Ankara, 23 (Telefon) - Ali Berlin, 23 (Hususi) - Ame-

Zirraat mektebinin darülfünun rikkda ikamet eden İtalyan· 
haline getirilmesi hakkında lar Napoli şehrine hediye ol-
bazırlanan kanun layihasını mak üzere meşhur Karüzonun 
Maliye kabul etmemiştir. bir heykelini rekzettirmişlerdir. 
~===~=======----===='========o-= 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Serbes Fırka birkaç 
aylık bir hayattan sonra 
intihara mecbur oldu. On
dan ıonra şurada burada 
yapılan, ciddi veya gayri 
ciddi, fırka teşebbüsleri 
karıı11nda amansız bir 
vaziyet alındı ve bizde 
ikinci bir fırkaya IUıum 

olmadığı kanaati tesis 
edildi. 

Halbuki daha diln kı· 
ralhktan kurtulan ve bu· 
gün benllı ibtilllin orta-
smda bulunan lapanyada 
bakmız kaç fırka vardır 
ve bu hafta yapılan intl· 
hapta ne reyler almıılar· 
dır: 

Sat Cenah Cümhuriyetçi 
Liberaller 120 
Sosyalistler 104 
Cümhuriyetçl- Soıyalist 
Birliği 994 
Lerrou Radikalleri 83 
Radikal Soıyaliıtler 70 
Milli Akıion 33 
Müatakiller 47 
Cümhuriyetçi Akıion 33 
Cümhuriyetçi ittihadı 28 
Reformiıtler 10 
Kıral Taraftarları 33 
Komünistler 22 

Bunları okuduktan son
ra artık bizimde ıiyasl 
rtıştnmüze ve ikinci bir 
fırkaya müsamaha ile 
baktıklarını söyliyenlerin 
sözlerine, 

/ .. !,.r inan, ister inanma/ 

Dün Dört Vekille Baş
vekil Suallere Cevap 

Verdiler 
Ankara, 24 (Hu.msi) - Halk 

fırkası Meclis grup unun dün 
sabahki içtimama dair şu ma
lümat verilmektedir: 

Afyon meselesi hakkında 

iki meb'usun sorduğu suale 
Başvekil ve İktısat vekili 
cevap vermiş, hükumetin bu 
işteki faaliyetini ve Cenevre· 
deki murahhaslara verilen ta
limatı izah etmişler ve gurup 
bu izahatı tasvip etmiştir. 

İrtişa ve irtikap eden me
murlara karşı alınan tetbirler 
hakkında Manisa nıeb'usu Sab
ri beyin sorduğu suale Adliye 
ve Dahiliye vekilleri cevap 
vermişlerdir. 

Adliye Vekili bu yüzden 
adliyede ancak 10 hakimin 
mahkum olduğunu Cümhuri
yct adliyesinin adaleti temine 
kafi olduğunu söylemiştir. 

Dahiliye vekili, bu yoldalci 
tedbirleri anlatarak cünıhuriyet 
devrinin her devirden temiz 
olduğunu, memurların işleri 

tetvir ve asayışı temine ehli
yetli olduğunu söylemiştir. 

Bu arda Maliye Vekili de 
Maliye teftiş heyetinin çok te
miz ve faal olduğun, muvaffa
kıyetli işler yaptığını, tahak
kuk memurlarının de yem 
kanunlara göre vaziyetlerinin 
ıslah olunacağını anlatmıştır. 

Tayyare Cemiyetinin vazi
yeti hakkındaki üçüncü suale 
cemiyet reisi Fuat B. cevap 
vererek büyük bir milli heye
canın eseri oian müesseseye 
halkın umumi ve daimi bir 
rağbeti olduğunu, cemiyet şu
belerinde münferit bazı yol
suzluklar olduğunu, bunların 
derhal mahkemeye verildiğini 

~e muamelatın daima teftiş 

edildiğini söylemiştir. 

Bütün izalıat grup tarafın

dan tasvip olunmuştur. 

Antropoloji 
Müessese Tetkikatını 

Genişletmiştir 

Haydarpaşadaki Türk antro
poloji müessesi son zaman
larda tetkikatını oldukça iler
lerletmiıtir. Müessese Tnrk
lerin ve Hititlerin ash hakkın· 
da kemikler üzerinde yeni 
tetkikat yapmıı ve bazı esaslı 
neticeler elde etmiştir. Yakın· 
da Darülfilnunda bir antroyo
lojl kUrsUaU ihdaa edil6cektlr. 

il JJavet , ___ .. 
Medeni bir kafanın en bi 

rinci vasfı, kendisi gibi düılin 
miyenlere karşı müsamaha sa 
hibi olmakhr. Milyonlarca d 
fa yazılmış ve söylenmiş bir 
mütearifeyi bize tekral'I ettir
miye sebep, Şeref Bey isminde 
bir meb'usun yazısıdır. Bu mil
let vekiline göre, "TUrkiyede 
muhalifler sancağımızı bile sa• 
tarlar." 

Edime meb'usu, on dört 
milyon insanın kendisi gibi 
düşünmesini istiyebilir; fakat 
kendisi ve fırkası gibi düşün
miyen, kendisine ve fırkasına 
iitihak etmiyen milyonlarca 
Türkü sancak bazirganlığiJe 
ittiham edemez. Bu sözn ka-
zara ağzından kaçıran bir 
adam, yüzü kara bir adam 
değilse, aziz Türk bayrağının 
al rengini açık alnına aksetti-
rerek kızanr ve af talep eder. 

Ben meb'us olmadan Şeref 
Beyin d~ilndüğil gibi düşünen 
bir muhalifim. Ona soruyorum: 
Bana da bu ithamını tekrar 
edebilir mi? Edirne meb'usu• 
nun şerefini imtihan ediyorum, 
cevap versin. 

Pusula gibi siyast havalara 
göre değişen insanların daha 
ihtiyatlı olmaları ve pusulayı 
şaşırmamaları lazımdır. Cevap 
alacağım güne kadar fada bir
şey ilave etmiyorum. 

lzmirde ihracat 
lzmir, 23 (A.A.) - l\ıeyv' 

ve sebzelerin İstanbul lle civa
rındaki Yunan adalarına ve lı
kenderiyeye ihracatına bqlan
mııtır. 

Türkiyenin En 
Zeki Çocuğunu 
Arıyoruz ..• 

Türkiyenin en zeki çocuğunu 
arıyoruz. Çocuğunuzun zeki ol
duğuna emin misiniz? Öyle iae 
onu bu müsab1lkaya ittirak 
ettiriniz, belki de Türkiyenin 
en zdd çocuğu olmak ıerefinl 

kazanacaktır. 

Türkiyenin en zeki çocuğunu 
bulmak için ruhiyat ve terbiye 
alimlerinin bulduğu uıullere 

müracaat edeceğiz. Şimdiye ka· 
dar yapılan tetkiklere nazaran 
her yaıtaki normal çocuğun 

bilmesi lazım gelen muayyen 
şeyler vardır. Faraza yedi ya
şında bir çocuğun cevap vere· 
bileceği sualleri bet yaşında bir 
çocuğa ıorar!anız tabii cevap 
alamazsınız. Alimler çocuklann 
yaşlarına göre sual listesi yap
mışlardır. 

Bir çocuğun normal zekiya 
malik olup olmadığını, anlamak 
için muayyen ıualler tertip et
mişlerdir. Bu ıuallere verditi 
cevaplara göre çocuğun ıekl 
ölçüsü tayin edilir. Biz hergün 
bir aaal cetveli neşredeceğİL 
O suallere kaç yaıındaki ço
cukların cevap vereceklerini 
bildirecetiz. Çocuğunuz kendi 
yaşmdaki çocuklara sorulan 
suallere cevap vereblliyorsa, bu 
cevaplnrdan çocukların zekiaını 
lSlçeceğiz ve her yaıtaki en zeki 
çocuğu bulmiya çahşacatJL 
Müsabakanın taf ıllatına yarın 

"SON POSTA,, nın "'çocuk say
fasında,, bulacakıınız. Yannkl 
11 SON POSTA ,, yı mutlaka 
okuyunuz. 

Bir Cenaze Merasimi 
Diin, Büyükhendek sokağın

daki Kenesııet Muıevl mabedinde 
ve bOyük bir kalabalık huzurlle 
ahiren henüz genç denecek yafta 
vefat eden Madam ( Valantin 
Faraggl ) nln cenaze me.raılml 
icra edilmittlr. Mabette yapılan 

ayinden ıonra anütevefflyenln kaberl 
<Snünde Madam Sani tarafından 

Benebcrit cemiyeti namma belit 
bir hitabe Irat edihniıt, mOtevef.. 
flyenin rnesiyet ve vaııfları yat 
ı.>lunmuf, habra11 ebedfleıtirll
mlttir. 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 1 
Samsunda 
Spor 
Hareketleri 

SON PO.STA 

PAZAR OLA 
-:..-. . . . t. ,:_ :. 

HASAN B. 
.,, - ·~: :. . . ...... . 

Haziran 

1 ____ P_o_li_st_e __ ] 

1Sokakta 
Silah 

1 Nankörlük 1 
Bu Haftaki Futbol Mü- ----------

lff asan B. Ve Yaşlı Kadinj Aranıyor 
. , Zabıta, Dün Sokaklar· 

sabakaları Temiz Ve . 
Gürültüsüz Geçti 

Samsun, ( Husus!) - Bu 
haftaki lik maçlan gllzel bir 
havaya tesadllf etti. Memle
kette spora karşı bUyUk all
kayı gösteren fazlaca kalabalık 
vardı. İlk olarak TUrkapor 
ve şimendifer kulüplerinin ikin
ci takımları karşılaıblar, be
rabere bitirdiler. 

Bunlardan sonra ldmanyur
du ile tütün fabrikasınm bi
rinci takımlar1 sabaya çıktı. 
İki dost klUp dostça bir 
oyun oynadılar. Hakem mU
hendia Ali Beydi. Geçen haf
taya nisbetle daha çok idare
li bulundu. İkiye karşı beş 
aayı ile ldmanyurdu sıalip 
gel~i. 

Üçüncü maç Tnrksporla 
timendifer birinci takımlan 
arasında idi. 

Hakem Kugu zade Süley-
man Beydi. Oyunu iyi idare 
etti. Türkspor hakim bir oyun 
oynamasına rağmen sıfıra 
karşı üç sayı ile yenildi. Bu-
mın sebebi, yaptıkları akın
ların kale önünde semere 
vermemesidir. 

* 
Binasız kalan klüplere eski 

Türk Ocağı binası tahsis edil
miştir. Bu kararın ne derece 
isabetli bir hareket olduğunu 
ilaveye IUzum yoktur. 

Hamit 

Bir Soygunculuk 
Kars ( Hususi ) - Buraya 7 

kilometre mesafede bulunan 
Ladikars köyü yakınlarında 

Kara ortamektep muallimle
rinden Şevket Turgut ve dok
tor Sırrı Beyler iki meçh11l 
silahlının taarruzuna uğramıı

lardır. Meçhul haydutlar bu iki 
ıatin elbise, para ve diğer 

eşyasmı tamamen soyup kaç
mışlardır. Takip ediliyorlar. 

Bulgaristana Seyahat 
Edirne, ( Hususi ) - Ge

lecek ay ortalarında muallim
lerden bir kısmı Bulgaristana 
bir seyahat tertip edeceklerdir. 

Bir Jandarma Boğuldu 
Edirne, ( Hususi ) - Ali 

isminde bir jandarma neferi 
nehirde yilzerken boğulmuştur. 

At Koşusu için 
lzmir, (Hususi) - Bocada~ 

ki at koşusu sabası vilayet 
tarafından on bin lira sarf 
edilerek ıslah olunmaktadır. 

lzmirde Ekmek Fiyatları 
İzmir, (Hususi) - Ekmek 

fiyatlarının arttırılması hakkın

da fırıncılar tarafo1dan Bele
diyeye yapılan müracaat ret 
edildi. 

Kayısı Ve Zerdali 
Mürefte (Hususi)- Buradan 

her sene üzüm mahsulünden 
başka İstanbula külliyetli mik
tarda zerda.i ve kayısı sevki
yah yapılırdı. Fakat hu sene 
bu mahsul yok denecek dere
cede azdır. Vakitsiz soğuklar 
~eticesi çiçekler donmuş ol
duğundan ağaçlar tutmamıştır. 

Talat Behçet 

- Haaan Bey, karımı bo
şadım. 

- Yahu, sana bana Yaran 

kadm bulmuşsun da O.ıtellk 

bir de boşıyonun. 

Otomobil 
Yüzünden 
Ölüm 

Birial Hasan Beye dedi kir 

- Hasan 
8., benim 
dayım şoför-

dü, otomo

bilin altın

dan kalkamadı, öldU. 

Hasan B. itiraz etti : 

- Ammada yaptın ha.. Şo
för dediğin otomobilin Usttln· 
de olur, albnda kalır mı ? 

- Kalır ya, Hasan Bey ••• 
Otomobilin masraflarının altın
da kaldı, borçlannı veremedi, 

intihar etti. 

Maaş 
Zammı 

Yaşlı bir kadının glbel bir 
hizmetçisi var
dı. Maatına iki 
misli zam isti-

. yordu. 
Kadm Pazar 

ola Hasan Be
ye gitti, dedi ki: 

-Hasan 8., 
bizim, hizmetçi 

kızı tanıyorsun değil mi? 

- t:vet. 

- Bu yosma tutturdu, 
maqına iki misli zam lıtiyor. 

Ne mllnasehet? sebep ne? 

· - Eh, tabii... Sizin mah

dum bey on bet yaşıtıa bastı 

değil mi? 

Kadınların 

Sadakati 
Hafif bi.r kadm, Hasan 

mus bu ... 

Beyle konuşu· 
yordu, ona aor· 
du: 

- Bir er
keğe ıadık kal
mak çok güç 
ıey değil mi 
Hasan Bey? 

- E .•. Güç
tür amma, ne 
yaparsın... Na-

- Fakat Hasan Bey ben 

dört erkeğe sadık kalmıya 
mecburum, bu daha gt.\ç 1 1 

Mahallemin Kızları 
Mahallemde vardır benim Oç güzel. 
İkisi kıı, birisi rum matmazel, 
DllrbUnUmle aeyrederim onları 
V • okurum, bayatiden bir gazel 

• Bu iki kız doğmut adeta ikiz, 
Biri on dördünde, biri on aekiz, 
Ben onlarla konu,urum gizlice, 
Ne söylerim? Sevda, filin, festeklL 

• Bu aç i'~zlU kızlar ıöı.e kanmazlar, 
Benim gibi için için yanmazlar, 
Papelleri görUnco bak erirler, 
Kar gibi sıcağa dayanmazlar. 

Pa. O. Ha. B. 

Pazar Ola Hasan Beyin 
Düşünceleri 

Anlamadığım birıey var. 1 Gtizel bir kadını inhisar 
Kadın ve erkek, biribirini ok· altma alan erkek müstebidin 
tarken: "Ah benim maymu• dik AlAsrdır. 
num, tebeğim, köpeğim, ko
yunum, kuzum,, derler. 

Acaba, o ıırada hayvana 
benzedikleri için mi? 

..... 
Aık lezzetli bir yeme 

tir. Tuzu ıitem, biberi 
iadır. • Bir kadın, uyurken 
yanında bir erkeğin yattıiun 
hissetmek ister. 

• Kadına en tesirli 
öpllcüktür. .. 

AUah kadının bqını vo 
ayaklarını niçin yaratmış? Bu· 
nu da bir türltl anlamıyorum. 

..... 
Kadın yatınca erkek a -

yaklanır. 

• Erkeklerin adı var, kadının 

tadı var. 

• 
Allah karanlığı çirkinler, 

aydınlığı güzeller için yarat
mııtır. 

Çirkin bir kadın olıaydım, 
elektrik llmbasıoı icat edene 
linet okurdum. 

• 
Erkeklerde hayal olma-

aay<lı, kadınların bini bir pa
ra etmezdi. 

Şeytana uy, kadına uyma. 

• 
Bu gidişle bütün dünyada 

bir gftn gelecek ki çırdçıplak 

gezmiyenlerl ayıplayacaklar : 
.. Şu utanmaza bak! " Diye 
parmakla gösterecekler ve 
adabı umumiyeye muhalif ha
reket ediyor diye zavallıyı 

hapse tıkacaklar. 

TEV l L 

• 
- Güzel kız, seni bir erkekle otelden çıkarken görmüşler. 
- Hasan 8., kors,min baj'ı kopmuıtu, onu bağlatmak 

' için otele beraber girdi .. 

---...........- - . 
· dan Geçenlerin 

- Hasan Bey, kimseye söy
leme, Bugün kurk ıekiz yatı
ma basbml 

- Ben kimseye söylemem. 
Fakat sen de yaşının gizli 

Üzerlerini Aradı 
Zabıta memurları, aldıkıarı 

i emir üzerine dUn lstanbulun 
muhtelif semtlerinde tesadüf 
ettikleri ve kendilerince silah 
taşıdıklarından şüphe ettikleri 
kimseleri durdurarak Üzerleri· 
ni aramışlardır. Bu heyetin 
daha ziyade faaliyet gösterdi• 
ği mıntaka da yemiş olmuştur. 
Bir muavin, dört resmi, üç 
sivil polisten müteşekkil olan 
bu heyet İsmail Ef. isminde 
bir kabzımalda ufak bir sus• 
talı çakı bulmuşlar, çakıyı 
müsadere edip sahibini serbes 
bırakmışlardır. Kabzımal Arap 
Yusuf Ef .nin üzerinde de bir kalmasını istersen kimseye 

görünme! tabanca bulunmuş, tabancası 
- = ===--===-=-==--=====- alınmış, kendisi adliyeye veril
M aha/ [enin miştir. Son günlere ait vak'a

ların bu silah taşıma hastalı· 

De/ikan/ı/artna ğından ileri geldiğini tesbit 
eden zabıta, böyle taraf, taraf 

Bayram faaliyette bulunmayı faydalı 
Yoldan çıkmış bir kız, bir görmüştür. 

gün Hasan Be
ye dedi ki: 

- Hasan B .. 
Yakında bir 
çocuğum dün
yaya geliyor. 

- Allah ba
ğışlasın, kızım. 
-Babası kim 

bilir nekadar 
sevinecek de
ğil mi? 

Hasan Bey güldü. 
-Evet,dedi,mahallenin blltün 

delikanlılarına bayram olacak. 

Ne İmiş, 
Ne İmiş? 

Bir adam bir gün Hasan Be
ye dedi ki: 
-Benimba-n 

bam iki yanş 

madalyası, bir 

ıpor kupası, 
iki boks ma
dalyası, bir de 
altın kase üze

rine pırlantalar 
kakılı fazilet mükafatı aldı. 

Hasan Bey güldU : 
- Atma yahu... Bir insan 

bukadar madalya, mükafat 
ahr mı hiç? 

- Alırya, Hasan Bey, be
nim babam rehin mukabilinde 
para verir. 

"Beni 
Bir gün 
Unutursun!,, 

Hasan B. gençliğindP. bir 
kizla aşıkdaş!ık 
ediyordu. Bir 
gün ona dedi ki: 

- Yahu ... Sen 
de bir gün ben 1 
unutursun, hiç 
anmazsın. 

Kız cevap ver
di: 

- Öyle şey 
olur mu hiç? 

Diyerek bir 
cep defteri çıkardı ve Hasan 
Beye bir sayfasını okudu : 

"Saatçiden saatimi almayı 
unutmıyayım. 

"Hasan Beyi unutmıyayım 1.. 

Borçlar Mesele
sinden Bir Safha 

( Baş tarafı l inci sayfada ) 

cephede Türklere karşı Al
manlar da vaziyet almış bulu• 
nuyorlar. Fakat şurası muhak· 
kak ki Türkler tediye husu-
sunda cidden müşkülat içinde
dirler. Çünkü paralan yoktur. 
Vaziyet böyle olduğu halde 
Fransızlar Türklerin kulağına 
eğilip fısıldıyorlar ve diyorlar 
ki: 

"Biz bu işte sizinle anlaşır· 
dık. LAkin ne yapalım ki Al· 
mınlar razı olmuyorlar." 

Gerçi (% 15) hisse Alman• 
lara menfaat temin edebilir. 
Fakat bunun üzerinde ısrar 
edilmeıeJ Almanya için dab• 
büyük menfeatler temin olu
namaz mı?,, 

Hanz Tserer 

lzmir Borsası Satıhyor 
İzmir, (Hususi) - EınlAk 

Bankasına yüz bin lira kadat 
borçlu olan İzmir borsası b~ 
borcunu ödeyememektedir. 

Banka tarafından borsa bl'" 
nasına haciz konulmak teşeb
büsüne girişilmiıtir. 

Dans Sampiyonlugu 
' · te Paris, (Hususi) - Parı•. 

dans için geçen hafta tertiP 
edilen mukavemet müsabaks9• 

büyük bir alika uyandırınışt.ıt• 
Müsabakaya giren kadın "e 
erkekler (39) uncu saatte !'t;~ 
atamıyacak bir hale gelıulŞ . 
dir. Birçok kadınların göıletl 
kip kırmızı idi. 

SON POST_A 
. . aıeto' 

Yevmi, Slyaal, HavadlJ ve ··bl~ ıl 

!dare ı latanı:i,°Nurı.ıosrlol:Uıl,. 
Şeref ıokajı .:U - j/ 

Tel' '->ıı : lstanbal - ınH 
P•&l.~ kutusu . latanbul - 11~os1A 
Telır.rJ . latanbul SON 

ABONE FİATJ 
TÜRKiYE - EC~ 
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400 • 
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6 Ay 1400 ,, 
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Gelenevrak aerl verllııui. • • al~ ..... 
blnlardan meaullyet 1 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Meb'uslarım•zm ve Adliye 
Vekilimizin Nazarı 

Dikkatlerine 
Ankara hukuk mektebine 

nıünbuiren liae mezunlaranın 
alanmuı için Heyeti Vekile bir 
karar nrdi. Bu karar büyük re
laimlzln mütat nutuklarında ih
ti.aaa ıöaterdikleri fayanı dikkat 
alaka prensibile tezat tetkll etti. 

Münhasıran Müstantik mek
tebinden mezun efendilerin, iatis
naen olmadığı takdirde imtihanla 
ve akai halde ihzari bir ıınıfta 
liyakat gösterdikleri surette Hu
kuka kabullerlle Büyük harp 
yüzünden tahsillerini ikmal ede
ıniyen biz gençlere bir irfan aa
baaı Ye fırsatı verilmesini umarız. 

Kayden ve ihaai malumatla 
•ahittir ki gerek Ankara Hukuk 
ınektebinde ve gerekse bu mek
tebi bitJrip te tatbikata geçenler 
arasında muvaffakiyet gösteren 
Meslek Mektebi Müstantik şubeıl 
ınezunlarıdır. Çünkü klasik malü-
ınatları ve mesleki bilğileri bir 
lise mezunundan daha ziyade 
kuvYetlidir. Binaenaleyh müstan-
tik tubesiode, hukuk mektebinin 
Gç senelik ders programı bir 
ıene içine aıkıştınlarak okut
turulmuf ve mesleki bilğllerle 
techlz edilmiştir. 

Karllerlnl:r.de Mcalck mektebi mUa· 
tantlk tubeal mezu:ılarmdan 

\f emet Oaman Cemal Haydar 

Valiye Açık Mektup 
Geçenlerde Çatalcaya gelen 

'lali Muhittin B. büyük yangın
dan sonra esnafın yangın mahat-
Jerinde inşa etmiş oldukları ba
rakaların üç güne kadar yıkılma-
ıını, bir şirket teşkil ederek 
9artmın bu plan dairesinde ihyası 
lbımgeleceğini ve bu yolda faa-
liyete başlanılm!lsını emir buyu
rarak ıittiler. Ali ve çok musip 
bir fikir. Fakat; bir şirket ne 
ıuretle te.ekkill eder, muntazam 
bir plan dairesinde asri bir çarşı 
nasıl vücude getirilir ve böyle 
bir tirket tetkiHne henüz büyük 
bir afetten kurtulmuş olan ve 
eıaaen sermayeleri mahdut bir 
eınaf kütlesinin bu inşaata mali 
kudretleri müsait midir ? Ve bu 
lüzumlu feyler tetkik buyurul
du mu? •• 

Y angınde mallarını kurtaramı
Yarak fena bir vaziyete düşen 
esnaf yaşama lüzumu k., şısında 
aı para ile yapılması kabil barn
katar vilcude getirerek hurado 
lyi kötü barmmıya çahşırlarkeo 
Vali Beyin yeni emirleri zavallı 
feliketzedclerl büsbütün yese 
•ev ketmiştir. 

Birçok projeler hikiyesi din
ledik ki hail tatbik sahasına 
ririşilmedi. Çok güzel tuavvur
lardan bahsedildi. Faka•; bu 1'Üı:cl 
taaavvurlar birer malihulya ola
l'a.k kaldı yapılmadı. 

Atlı 

[Franaııcn aalınııı 200,000 ıncl tab'ından lercnme edllmlttlr.J 

- Tamam, dedi, bir buçuk j 
'Ydanberi ben sizin gibi bir 
~adın arıyorum. Evlenmek 
16tiyen bir meb'us var ki haf
tada üç defa kendisini kamçı
latrnadan cluramıyor. Siz . bana 
t.litıizde kırbaçla ahırda çek
titilrniş bir resminizi getirin. 
( Ben ahırı, kırbacı, fotoğra· 
d vadettim. Kendimi sokağa 
~ lr attım. Şemsiyemi ve hUlya
d tınıı orada unutmuıum, geri 
b~tılip almak istemedim ve 
ll' daha oray• uğramadım. 

Meh'usları kırbaçlamaktan zevk 
almam. Müntehiplerin işi ıücü 
ne? .. 

Başka bir idarehaneye git
tim. Maden ocağı gibi zifiri 
karanlık bir merdiven. Bekle
me salonunda aaadet bekliyen 
bir ailrll beyler, hanımlar. 

Sonra idarehane sahibi Ma
dam Konşita geldi. 

Salonun bir köşesinde bir 
perde açıldı. Çıplak ve karf
katllr vücutlu bir kadın gö-

DiKiŞ 
Sağlam ve 

ulunamaz Mı? 

BLÜZ 
· Müsabakamız 

B l uz Müsabakamız 
Başladı. Takip Etmeyi 

Unutmayını:ı. 

Blfız müsabakamız cuma 
günü başlamıştır. On beş gün 
devam edecek ve hergün bir 
bluz resmi neşredilecektir. 
Karilerimiz 7 inci sayfada 
intişar eden bltiz kuponlanm 
toplıyacaklar. En ziyade be-
ğendikleri üç bluzu bildire· 
ceklerdir. En çok rey kazanan 
bluzlara rey veren karileri· 
mizden üç kişiye birer blllı: 
hediye edilecektir. 

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

intişar eden bluz resimle
rını kesmit olmamak için 
karilerimizc yedinci sayfaya 
kupon koyuyoruz. Her gün 
yedinci sayfamızda intiıar 
edecek. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin g<Saterdiğl ar• 

ı:u üzerine (7) inci sayfaya 
nakledilmiıtir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayacaksınız. 

TAKVİM -
Cba .so ?5- Haz:L~an-931 'lı:111 n 

Arab\ .Rumi 

1 ·Safer • lıM 12· Hulran •1547 

rrJ.~t-ezan1-?aı;alt 

BU S 
MAKARALARI 

d Her A ucuz ur. yerde rayınız. 

Dünya Köp~k Nalça 

MARKA ..... ARA DiKKAT 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

Uçan Bir Çölde Gözünüze 
Biliniz Ki Su, Kuşun Uçtuğu 

Kuş ilişirse 
Taraftadır. 

Reamlnlzl blıe rBnderlr•enlı •ise 1 
tııblatlnlıl •ISyllyeblllrlıı. Fakat buQun , 
için JISaderllecek realml• iyi •• tabii 
poıd.a çılmuı olmam lhımda. Taki 
aUtehHnaımıı mUtaleHında hataya 
dOşmeıln. 

TablatlerlnJ ulamak G.ııere blıe 
rHlm ırl'lnderea karllerhnls hakkında 
mUteha11111muua mOtaleuıaa qajıld 

R. Tahsin 1,eg: Samimi ve 
sevdikleri hak· 

kında vefakAr· 

dır. Çabuk 

asablleşir v• 

ı&zilnll esirge

mez. • Rikkati 

kolaylıkla tah· 

YAZAN: M~ KAZIM 
-14-

Bu pis au doktorun baygın
lığını bir derece izale et.mitti. 
Cebinden bir ufacık teneke 
kutu çıkardı. içinde nç tan• 
hap vardı. birini bana verdi, 
birini kendisi yuttu, üçilncB
aünü de kemali itina ile sak
ladı . 

- Nedir? diye sordum. 
- Bir nevi mukavvi! ce-

vabım verdi. 
Filhakika bu bap kısa bir 

müddet sonra kalbime biru 
kuvvet verdi. 

Doktoru kayanın dibinde 
bırakarak yavat yavaı dağın 
mlirtefi bir noktasına çıktım, 
dUrbUnümle ufku ara tırdım. 
Arkamda mahut kum çölft 
vardı, önUmde, ağımda, ıolum
da ise ne bir köy, ne de bir 
yeşillik g&rUnüyordu. Y eit 
veren bir muhit içindo idik. 

Kayanın dibine dönerek 
doktora vaziyeti anlatbm: 

- Ne yapacağız şimdi? 
dedi ve bu suale yine kendi•i 
cevap verdi: 

, . - Stit var mı? eatırlarda okuyablllralalıı ı 

- Sütii ne ypacakam? Hem Aıop E/. 
yoğurt var, hem de ıu deme- Şakacı ve ol-

* 
sin mi? 

Bunu ı8ylemesl il ı&zilntl ıundur. Eilen-
file kalbetmeai bir oldu. ceyi ve ıolıpe-
Adamcağızın yanında iki tane ti sever. Medih-
kUrUk tulum vardı. Birisindeı:a ten hoılanır, 

7 
tahakküme mn-bir klseyo yoğurt daktil, o- 1 

birinden ti llzerine u döktll. temayildir. s-
zeti nefsini faz. Dudaklarımı klseye yanqtır-

dığım dakikada dam rlanma la korumak is-
h kr d ... ·nı ter, ataklık yabn te ar av et ettigı 
hissettim. Ben ayranı içerken .,_gösterir. · 

abm da başını kAseye daldır- (f"otoırrafının tlerclal arzu etmiyor) 

mışb. Hiç ilişmedim. KAseyi A. B. Efendi: Alaycı ve 
kardeşçe paylaştık. gUrültilciidür. Arkadaşlarını 

Çoban bu manzaraya bakıp yekdiğerine katmaktan ve mu· 
glilüyordu. 

_ Aman bir kAse daha, zipJikten haı:eder. Kızmaması 
dedim. için her tnrln şakalara muka-

Bu sefer ah çobana tuttu- vemet ve tahammül etmek 
Yolumuı baun bayle •arp kayabldara • par, btal korkuturdu. rarak kanıncıya kadar içtik- iıter. 

ÇGnldl buralara eıkiyaların yataklannı sfzliyordu. ten ıonra artanını da hayvana ıf.. 

b 1 d ıh . l b" k verdim. Şimdi aklım başıma "iki kardeılerden küçük,, 
rinde durabilecek kuvvetimiz 1 Af a ı. tima ırço zaman· ( Fotoinfının dercini aın etmiyor) 
de Yoktu. Be' OD dakikalık danberi medeni bir ·"'z gör- gelmişti, çobana: k 

'... b k d Kurnazdır, işlerini di kat ve 
bl·r yUrüyfişten sonra ye- in- mcmit ve Kriatof Kolomp - Benim ir ar a aşım 

&• d d" d k ld -1u tedbirlerle neticelendirir. Men-miye mecbur kaldık. ile kartılaşao vahıiler gibi var, e ım, ıura a a ı, o m 
k 1 hal. d d" · d · k faat temin etmiyecek şeylere ikimiz de yanyana aırtüs- manasız bir kor uya tutu - ın e ır, nca e erım en-

tu akl k di · b" k"'- t• t" kar11ı yllz vermez. Başkalarına tu dk b d k"k muş , yanına y aıara sıne ır iUJe ayran ye ış ır. ., 
uzan ı , eş 00 a ı a d Mabadı arın az itimat eder. 

d. 1 d"k S d t ~s~o~r~u!!m:!::~_....;.. _ __ ...... ==-...t..:-::-ıı=:ı~==-==--~~~~;.;;;6-~:-:::.-=-.:~=-:====:;::-=-ın en ı • onra o ora ıeı· .... 

Bir Torba Mücevher Yakalandı - Bana kalırsa yine ileriye lendim : 

gitmeliyiz! - Azizim durmaya gelmez, 
Ben bu fikirde ğildim. dakika geçtikçe kuvvetimizden 

Fakat dütllncemi söyliye- bir mıktarmı daha kaybediyo- (Bat tarah l lncl aayfaa) J ların üzerlerini a~adığı zaman 1 Ve qya gönderilmiş. Mus-
b - Bu adam bacanağımdır 

1 
Mehme.tte karısıle • b. erab.er tafa da tutulmuı, halA hapisa-ceğim sırada gozume ir ruz. BfisbntUn mecalsiz kalma- b B 1 dö '- V nede yatıyor. Fakat son h"'-amma tehlikelidir. Benim a- u garıstana nme~ ıçın ıze u 

karga ilişti. Çal istikametin- dan evvel son bir hamle daha ıımt yakmasından da korku· edilmiş bir Bulgar . ~asaportu dise mUn&1ebetile anlaşılmış ki 
den geliyor, takip ettiğimiz is- yapmak llzım ! yorum. Biıim evde birçok mil- bulunmuş, torbanın ıçınden de bu eşya, hakikatte Mehmet 

rik edilebilir. 

intizamı sever. 

* ilci kard11şl11rdtn büyük: 
(f"otoJraflma de.roinl anu etmiyor.) 

Fiil ve hareketlerini tesadnf· 
lere tabi tutar, teşvike v• 
başkalannın iradelerine kapılır. 
Kayde kuyuda riayet etmek 

is tem ez, derbederliği tercih eder 

* Maammer Raşit bsg: 
Haasas ve mes• 
leğinde bece
riklidir. Ken
disini tehlike 

ve zarara sev· 
kedecek işleri 
meşgul olmak 
istemez. Şöh
ret ve medih
ten hazeder. 

Kadın ve his 
mevzularını iumal etmez. 

GLORYA 
F ennen Havalandırılan 

Y egAne salondur. 
Bu hafta 2 filim birden 

Aşk Hırsızı 
DON JOSE IVIOJİCA 

tarafından ve 

FOX ROVÜSÜ 
( Happy Days) 

tikamete mail bir hat üzerinde - Doğru, fakat bende in- cevberat ve eşyası var. Bun- ( 80 >. ~arça mücev~e~at e~o Efendiye ait değildir. Hırsızlık 
uçuyordu: mıldanacak kadar bile kuvvet ları nakletmek istiyor. geçmıştır. Bunların ıçındo bır eşyuıdır. Macera da şöyle kişehire göndermiştir. 

- Su, kuşun gittiği ta- kalmadı. Size Allah selAmet Hayri Efendinin Plam çift pırlanta küp.e, bUyUk olmuştur: Bu defa Bulgaristandan dön .. 
raftadır, dedim. Doktor inan· versin t . zUmrllt ve pırlanta ığneler, (7) Asil Macera mUş, Geri kalan eşyayı l{ötür 

kik Bunun llzerine mahiyetin· albn ve ( 1) ıtımüı bilezik, Bugün Bet buçuk seneye me1! ve zabıtanm kendisini mndı: Doktorun hali ha . atben den şUphelendiği bu eşyayı ~le bUyük, knçük gtımtlt çay ka- mahküm meıhur sabıkalılardan bulmasına meydan vermeme!' 
- Siz arklılar ne hayal- bitkindi. Ayağa kalkarak ir geçirmek için Hayri Efendi bir şıklan, altın zincirler, madal- Kürt Cemil, otelti Mehmet için RRmide oturan bacanağ'I 

perest insanlarsınız, dedi, ve kağıdın nzerine Almanca: plan kurmuş v.e Meh~edi a- yonlar, ( 16) çift albn kUpe Efendinin evine beş bavul Ahmet ustaya m~safir gitmİŞ· 
yine ileri gitmekte ısrar etti. - Doktor (Rör) buradadır, dım, adım takıp etmıye baş- ve daha birçok kıymetli efya dolusu miicevherat ve kıymetli Fakat kar-kol kumandam Hay
Kat'i bir karar vermek IA- cümlesini yazıp bir dikene lamışhr. Nihayet geçen pazar- vardır. eşya getirerek saklatmış. Ara· ri Efendinin va:dfeşinaslığı hır
zımdı: iliştirdim. Sonra atının yuları- tesi güntı bu adamın elinde Rami jandarması Eminle Meb- daD bir müddet geçmiş. Bir sızlık eşyc'lsmm ka~ırılmasın• 

d k d b· ı .. · bir torba olduğu halde Ahmet medi zabıtaya teslim etmi111tir. il ı · M h t Ef d' · ıe -1!'1n "erıne nı"şlı"r _ O halde Allaha ısmar- nı a ar a aşımm ı egme v g n ote cı e me eıı mın n yu... • ı . 
bağlıyarak ayrıldım. ustanın evinden çıkarak bir ve öğrenilmiştir ki Mehmet garsonu Mustafayı çağırmış ve Eşya Tamam Değil 

ladık, ben geri dönüyorum. . arabacı dilkkAmna girdiğini Bakırköyden trene binerek bavulları getirmesini söylemis. B .. 
1 

\ ·. b' l sroı 
Doktor benim kararımda Çan Sası Geldi görllnce .hemen dükkAnın etra- Muratlıya inecek, Tekirda<n · u mucev ıer.erm ır cı 

e· Mustafa iki bavul getirmiş. R;ımide arabacı Ahmet usta .. kat•~ı oldugv umu go··ru·· nce bu fım sardırmıııı.tır. Fakat J
0 

andar- yolu ile Bandırmaya, oradan S · b" t · · d k d" B l 
Takibini tasarladıg"ım yol ... onra ır enesmı e en ı nın ogvlu Aziz tarafından ut .. d v b d ı kal kt ma bu tertibatı alırken di~er da Eskişehre aeçecek, kansmı · · d k" ·· h ı · ag aşın a ya mz ma an buradan itibaran hafif bir me- a • açmış. ıçm e ı mucev er erı garistana kaçmimıştır. Ahrrı~ 

çekinmiş olacak ki bana ilti- bir adam tarafından tarassut alıp Bulgaristana dönecekti. cebine yerleıtirmiş, bir çoban usla, bunu bizzat itiraf etmiştıt 
yil ile yükseliyordu. Bu yol edildiğinin farkında değilmİ.f. Bu Mallar Kimindir? elbisesi bulmuş, Eskişehre kaç-

haka mecbur oldu: üzerinde yirmi dakika kadar Bu sırada diikklna başka Vak'amn başı çok şayanı mış. Orada, yanına gırdiği Eşya Kimindir? 
- Peki senin dediğini ya- yürümemiştim ki kulağıma bir bir yabancının da girdiğini gö- dikattir. çiftçinin şllphesile yakalanmış, Zan ve tahmin edildiğirıe 

palım! çan sesi gelmez mi 1 rUnce acele etmiye Hızum gör- Birgiln, Eskişehir jandar- üzerinde çıkan mücevherlerin göre kıymetleri on bin lirj~; 
Atların yanına yaklaştım. Bi- Bu ıesi atım da işitmiı milş. Dükkiodan iç~ri girmiı, ması, Galatada, Topçular cad- Mehmet Efendiye ait olduğunu bulan bu mücevherler da 

raz evvel içtiğim yarım fincan olacak ki kulaklarını dikti ve her iki adam tevkıf olunmUJ deoıinde (188 ) ve ( 190) söylemiş. Otelci Mehmet ise, mfiddet evvel Beyoğ]un tJ 

Pis su ter halinde cildimden h ld ve masa ftzerinde duran tor- numaralı oteli kira ile tutan o zaman, bu efyanm hırsız dükkanlan soyulan kuyurn'
11 

.. 
emen sesin ge iği tarafa ha da müsadere edilmiftir. Yenipazarlı Mehmet El.ye bir Kort Cemil tarafından oteline Leon ve Tünel civarında ro sızmış, bileklerimin üzerinde dogw nı ko•mıya başladı. Ben B b .. d b" k ıı d b k ld 1· k k h w h"b" 'lfs' 

y u tor anın ıçın e ırço mu- telgraf gön eriyor ve soruyor: ıra ı ığım söy ıyerc ya a- cev erat magazwu sa ı ı ~)<O 
birer katre su toplanmıştı. bir kafile ile karfılaşacağımı cevher ve ziynet eşy.uı bulunu· Burada, Mustafa adlı bir çoba- sanı kurtarmış. Fakat Cemil ile rakaş Efendilere aittir. Çiln tl" 

Hayvanlar bu su katrelerini zannediyordum. Halbuki kar- yordu. Mehmet, bu torbayı, nın Uzerinde pırlanta, altın v~ Mustafaıı:n açmadığı diğer iki bu dükkanlar soyulduktan so e
görtince biri sağ koluma öbü- ııma şöyle bir manzara çıkh : sonradan gelen ve isminin gllmUş zinet eşyası bulundu. bavul kendisine kalmış. ra hırsızlığı yapanlar ele geçoı 

11 rll de sol koluma yapıştı. El- Bliyilk bir koç, boynunda Emin olduğunu söyliyen ada- Kendisi, bunların size ait oldu- Bu vak'adan sonra ortalık mişti.Mahküm olmasına rağ1(;~ .. 
lerinden doktorun yardımı ile k ma vermiş ve Bakırköye gö- ğunu söylüy . r. Doğru mudur? bir parça ıllkün bulunca bu firar halinde bulunan Knrt ıııl 
k İ çıngıra ile çalılar arasmda yi- tUrmesini söylemif. Mehmet Efendi, derhal cevap eıyaları kısmen burada bı- mil İzmirde tutulmuştur. Rıı Jcİ 

urtuldum. kimiz de mecalsiz- yecek arıyor ve yanı başında da El G E verm~: rakmlf, bir kısmını berabe- de yakalanan Mehmedin ,, esrıtı 
dik. Güç hal ile hayvanlara bir adam duruyordu. Beni g&- 8 eçen fYI _ Evet, benimdir. Buraya rine almıf, alelAcele Bulgaris- otelci Mehmet Efendi olduB"~tJr· 
atladık. Fakat hayvanların üze- rünce alık alık yilzilme bakmıya Rami jandarması bu adam- gönderiniz. tana gitmit ve karısın da Es- tasrihe ise elbette lüzum~ 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::~::=~~~~~::~:::~~~~::~~~~:=:~~~====~~~~==ı:~~~:::~=ı::=:==~~~~~~~~~=--~ d . . içiıı rine Rusya Bulgaristana ülti- yacaklarım ilin etmişti. da iseler, bu Uç yer e be· ifade edebilmek hızını ·rni-

matom vermişti. Binaenaleyh Vaziyet son derece gergindi. hemehal bunlann izine tesadüf bir muvaffakiyetti. Zabrrıetı d• 

CA US TEŞB .. LATI 
- Yazan: Makenzie -

temerküz ettiriliyordu. İngiliz 
kıtaahnın harp hududu üze
rindeki tokrak istasiyonunu 
işgal etmelerine müsaade edil
medi. Seliinikteki vaziyet fe
nalaşmaya başlıyor, Yunanlıla
rın itilaf devletleri kıtaatına 
taarr&a etm leri ihtimali bile 
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dilden dile dolaşıyordu. lngillz 
sefiri Atinaya Alman zabita
nının gelip gelmemekte oldu
ğ-unu kat'ı ıurette öğrenmek 
lizımdeldiğini V ye ıöylemişU. 

Bu mUnasebetle şurasını 
hatırlatmak isterim kl, Alman 
zabitlerinin Sofyaya aelitf nu-

belki Almanlar veyahut Alman Venizelistler de kralın harbe edilecekti. ze mukabil mükafatım~zı .. ulı 
muhibbi Yunanlılar itilif dev- girmiye karar verdiğini söylO Üç gUn üç gece her dokuz görmedik değil. Bizim kuçu~oll 
!etlerinin Yunanistana da bir yorlar ve geldikleri rivayet ıaatte bir nöbet değiştirmek Entelicensin hu işinde~ftehit 
ültimatom ve rmesi için blSyle edilen Alman zabitlerinin ade- auretile bu yerlerde adamları- derece memnun ve ID~l a11ıll 
bir şayia çıkarıyorlardı. Belki dl gittikçe bllytiyordu. mızı beklettik. Bu oldukça olan V ' toför M~r 

1 
fff" 

d b kik A · Al D d 10 t al ak ıor bir j..-.t ve ayni zamanda maaşını vermek ıartıle · ade" e a aten tinaya man ııar an ma ma m i'u kine'nin otomobilini biıe 1

1 
et-

zabitam geliyordu. 24 THrini- imkAnsızlıbı kar•ısında, bizce da malftmat edinmek ıçın k ki fi · kabu 
"-T • 

7 ten verme te i nı 
evvelde Sellnik limaoı harf· yapılacak yeglne ıey elimiz- çok kaba ve iptidai bir usul- memize mUsaade etti. .,. 
clnde bir tahtelbahir ~lr lngt. deki azbuçuk veıaiti toplayıp dU. Fakat dolaşan mllbalAğalı Üç gece uykusus k•!f;ckşı 
Uz nakliye gemisini babrmıt gece gündü alman ıeferetinl, rivayetlerin aslı olup olmadığı· bir parça zayıflıyan duY,ı 
ve bunun üzerine kral taraf• Larisaa şlm ndifer iıtaslyonunu nı tespit etmek için de yegfuıe otomobili alabileceğimizi Jdd 
tan gazeteler itll&f devletleri· ve De Grancy ile Falkenhausenln uıuldU. Nitekim Uç giln U9 r duymaz 0 kadar memnun ord• 
nin vadettikleri 150000 ldflnln oturduklan evi taraaıut etmek· gece mUtemadr tarassut ve ve 

0 
kadar kabardı ki ııe 

mlltebakiainl karaya çıkarmıya ten ibaretti. Hakikaten bu bah- takipten sonra Atinad~ Alman fae patıyacnkb. ar) 
hiçbir vakit aen.ffak olamı- sedilu Almu ubltlerl Atna• zabiti olmadığını kat'ı olarak (Ark••• "' 



Z5 Haziran SON POSTA 

BORSA 
fstanbul 23 Haziran 1931 

- Kapanan flatlar -
NUKUT 

l.terlln 

HAMIDİN SON GÜNLERİ 
bolar Amerikan 
20 Frank Frantıı 
20 Liret halyan 
20 Franlı. BelçJka 
20 Drahmi Yunan 
20 Fraak lmçn 
20 Len Balsar 

1030.00 
210,50 
1'6,70 

5~--~ı 
Yarından itibaren Başlıyacak 
Ve Meraklı Hatıratta Neler 

Olan Bu Heyecanlı 
Öğreneceksiniz? 

1 Florta Feı.....Jı 
ID Koron ~kosloYall 
1 Şllba AYUaturya 
l Rayhfmark Almaaya 
l Z.letl Leht.t• 

ID Ley Reaanya 
acı Dlur Yuroılnya 
l Çeneaeç Sovyet 

KAMBiYO 
l.endra 1 lıterlln ııı.,.. 
Nty. t TGrk llruı dolar 
Parı. ı TUrk llrua Fraalıı 
lılnlae ı • • Liret 
ll'Gu.ı ı .. .. IMlra 
Clnnre 1 .,. " Fr.-
lofya ı ,. " Leva 
#tınuterdam 1 T. ,. Flort. 
lladrlt t Tllr llruı Pesta 
8erlln 1 ,, ,. Mark 
V •rşova 1 ,. ,. ZelotJ 
llGkreı 20 Ley kUTUJ 

114, 
IO,U 
IS,00 

lM,00-
H,25 
50,
tl,50 
~--
7',-
,-

11S0,-
0,47 I0-

12 '50 
t,12,25,00 

139,SO 
2 45,62 

'5,10-
117,57 

4,N,50,-
1,99,-,-

1 

4,20 
79,35,-
1G88-ltıuya 1 CerYonevlç k11n1f -..... ----

f LAN 
Şirketimiz, değiftlrllmlt olan 

llumaraJarı arayan zevat tara· 
Fınan yanlışlıkla mlUemadiyen 
Çağırılmakta olduklarına dair, 
•bonclerden mfiteaddit ve ha-
ldı tiklyetier almaktadır. Bu I 
bal eski telefon rehberinin ( 
kullanilmasmdan veya isteni
len telefon numaralarımn reh
berin yeni tab'mda tahkik edil
ll:ıemesinden ileri a-elmektedlr. 

Hamidin Boiudtıld 
son ilcam•tıllıı N 
Hamitlln Hn ,.. ... ı 

Bu tefrikada tesQdaf edilecek 
hzı ~bnalar : Şazige, Agştt oe 

DiJ.rnftl Saltanltır. 

Telefon hizmetinin htımtı 
•uretle cereyanı ve muhterem 
•bonelerin yekdiğerini b'aç 
tylememeleri için eski telefon 
tehberinl kat'iyen istimal et
memeleri ve kendilerinde el'an 
llıevcut değilse, yeni rehberi bir 
tn evvel tedarik eylemeleri Muh
terem abonelerden rica olunur. 

"SON POSTA,, Yanndan 1 
itibaren, Abdülbamldin Son · 
ıfinlerine ait elde ettiği vesi· 
kalan neşre bqlıyacaktır. 

İsmi Geçenlerden Bazıları 
Abdnlhamlt AIAtfnl knıktin

den latanbula nasıl getirildi ? 
81 Mart vak'aaının lçytun ne 
dir? Ahmet Rızanın Abdnlha
mltle münasebeti ne idi? Sul· 
tan Murat nasıl 6lm0şt0? 

Müdiriyet 

BLOZ KUPONU 

-5-
Gazetemizin beşinci ıayfa

ıında intişar eden bluz nıüsa
bakaıına iştirak etmek ilti
Yenler bu kuponları toplnma
lıdırlar. Hergün bir bluz re•ml 
•e bir kupon neşredilecek ve bu 
rıe,riyat 15 gün devam edecek· 
lir. Kariler 15 kupon tophya• 
taklar dır. 

BEŞİNCi 
PATRON KUPONU 

No. 6 
Ga:ıetemiıı:dc ırelecek pertembe 

rtnU çıkacak Patronu bedna al
lllak iatlyorıan12, bu kuponu kulp 
l&ldayuuıt " perıembeye kaw 
1tkacak kupo:"\lan toplayuııL Pat
l'oalanmııtd- pek memnun ola· 
eakaını&. 

Patronlu aqredlld11derl ..Un· 
dea lttbana lat-bal karllerfmlıt 
bir hafta, bafr• karllerlalıt .. 
lln lçbade kuponlarım 18nder-
1Delldlrler. 811 mlddet ıeçtfktea 
IOnra kuponlar kabw edllmeıt. 
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KUCIKIAn 

Bu vesikalan bize veren zat 
AbdUlhamidin kal'inden vefa· 
bna kadar memuren yanında 
bulunan bir zattır. 

ittihatçılar 31 Mart vak'a
ıından ıonra Abdlllhamidi 
Sellniğe nefyederek Alltini 
köşkllne kapamışlardı. Orada
ki hayabnı yakından takip 
etmek •e firarına meydan 
vermemek fizere yanına bir de 
mutemet zat konmuştu. Bu 
zat Abdillhamitle beraber 
Seliniğe gitti ve ölilmUne 
kadar Abdnlhamidin yanında 
bulundu. Bu mOddet zarfında 

gtınD gllnOne müşahedelerini 
ve ifittilderinl muntazam ıu

rette not etmit •e mllhlm 
vesikalar toplamıtbr. ltte 
"SON POSTA" yanndan iti
baren bu :zatın not defterini 
netredecektir. 

Bu notlar, yalnız AbdUlha
midln hal'inden vefatına kadar 
geçen zamanın bir tarihi de-
tildir, bu mllddet zarfında 
Abdülhamidin mazisine, baya
bna, buauıi hayatının bütün 
inceliklerine, muhtelif insanlar 
Ye meseleler hakkındaki dütlin
celerine dair bizzat ağzından 

KUCAÖA 

Abdnlhamit tefrikasında 
lami geçenlerden bazalan 
6lmüştllr, bazıları hAIA sağ· 
dır, ve memleketin muhtelif 
hayat cephelerinde mühim 
rol almışlardır. Bunlardan 
batılan tonlardır : 

Namık Kemal, Doktor 
Cemil Paıa, Doktor Mah
mut Ata, Prenı Sabahattin, 
Kimil Paşa, Sait Paşa , 
Ferit Paşa, Doktor Mavro 
Yani, Beyker mağazasının 
ubibi, Gazi Osman Pqanıo 
oğlu Kemalettin Paşa, Ah· 
met Rıza, Ayan reisi Fe-

pkan sözlerin harfiyen not 
edilmesinden mürekkeptir. 

AbdiUhamlt nasıl yqar, 
kimlere, nerelere ehemmiyet 
.-erir, muhtelif meseleler hak
kında ne düşünürdü? Tarihi· 
miıde mühim rolJ~r oynamış 

kimselerin içyüzleri nelerdi? 
Abdülhamit bunları nasıl ta
nır, onlar hakkında neler söy-
lerdi? Hamidin kendi kadın

ları, cariyeleri ve evlatları ile 
olan milnasebetinin şekli ne 
idi? Huliıa timdiye kadar ta-

peden tırnağa kadar biltün 
dikkatile bakıyordu: 

SERVER BEDi 

- Ab, evlidım, sen ne 
gOzelleşmişsin, ne banımef endi 
olmuşsun, ne parlaml_fsm, Allah 
ziyade ettain. Aman seni böyle 
K6rdliğüme nekadar memnu· 

>f ttınin faşırdı ve kararını 
~ttdi. Hemen ayağa kalkh: 
ı. . - Burada konuşmıyalım, 
~llcığım, garson sizi yukarda 

ilim odama getirsin, dedi. 
liemen uzaklaıtı, garaona 
~ verdi, yukan çıkti. Na
C~)'e meseleyi ku:aca an· 
~an ıonra kendi odasına 

eli ve F erbunde Hamını 

orada buldu. num ... 
Kadın gözlerini kuruluyor- - T eıekkür ederim, fakat 

du. Oturmıya cesaret edeme- ıen.. Hala .. 
mifti. Nerminin gözleri doluyordu. 

Nermin onu oturttu. Ken- BDtUn çocukluk bayab ve ba
diıl de bir yatatın kenarına braları bir anda gtizllnfin önfi
oturdu. ne geldi. Dünya başının içinde 

- Hala... Ne oldu... Anlat aavruldu. Nerede olduğunu 

bakayım? dedi. J unutmuştu. Hep lıtanbuldaki 
Ferhunde H. Nermine te- ev, çocukluğu .• 

rit Pqa, Damal Mahmut 
Pqa, Divanı Ah Reisi Oı
man Paıa, Serbea Fırka 
Wderi Fethi Bey, Bahsettin 

Ş: kir Bey, Arnavut lımail 
Kemal ve Turban Paşa, 

Gevdet Pqa, Mitat Paşa , 
Doktor Numan Paşa, Se· 
llniği Yunanlılara teslim 

eden Tabaln Paşa, Artin 
P8f8, maktul Nhım Pqa, 
Mahmut Şe~ket Pqa, MU-

tir Abdullah Pqa, Şey
hnliıllm Cemalettin Efendi 
vesaire vesaire •.. 

rihinıizin meçhul kalan birçok 
noktalarını tenvire hizmet ede
cek olan bu notlar, biı:e Ab
dftlbamidin içini ve dıtım bl
ton vuzuhi' e meydana vere
cektir. Bu ııotlar içinde bi
la yaşıyan bazı zevatın isimleri 
de vardır. Bu isimlerden ba
zılanw ayrı bir çerçeve içinde 
:ıikrediyoruz. Diğer mühim 
isimleri, tcfrikamızı takip eden
ler okuyacaklardır. 

Bu notlano tenvir edeceji 
mlUıim meselelerden bazılan 
tonlardır: 

F erbunde Hanım bAflDJ aal
ladt, salladı, aalladı: 

- Ah.. dedi, AJlah dlflna
nıma vermesin .. Neler ıördüm, 
neler .. 

Ve anlattı: Bir tifo hastalığı 
evveli Malik Beyi yakalamıı, 

zaten o hastalıklı, cılız adamı 

iki hafta içinde alıp götiirfl· 
vermif. Arkasından Ferhunde 
Hanımın kızı ayni illete yaka
lanmıf. O da sizlere ömür •. 
Ferhunde Hanım bu iki baı
tayı kurtarmak için evi rehine 
koymuş, eşyalarını aatmıı, fakat 
ecele söz anlatamamış. 

Bu iki ö)Omden ıonra eefa· 

Y muf İzzettin hakikaten 
intihar mı etmişti? Sultan 
Mecldin ölümüne sebep olan 
nedir? 

Abdülhamldln kadınları nasıl 
yaşardı? 

Hamit muhtelif rical hak
kında ne dllfOnmOtttl? 
Abdülhamit Pariıin 1efahat 
yerleridir. 

Hamldin pazarda alıı verlti. 
Sultanlardan baıılarınm hu

ıuıiyetleri. 
Abdülhamit nasıl ticaret 

eder, nasıl para kazanırmıt? 
Saraydan Yunanlstua ka· 

11rılan bir kırın macerUJ 
AbdUlbamlde g6re lf ıey 

vardır: V .. At.. Awat ... 
Bir sultanın ur:ıyda atlık 

rrevf. 
Abdftlhamlde g8re kadın 

nedir? 
Abdülhamit harinden sonra 

paralarım kime verdi. 
Bunlar gibi daha Jlldorce 

ve yüzlerce merakı., meçhul YO 

esrarengiz vak'alar, habralar, 
ve veıikalar vardır. 

Yarın mllvezzilcrdea " SON 
l POSTA " yı isteyiniz. 

Jet, kara ıefalet, kadmcağızın 
tepesine çCSkmftf. Borcunun 
faizlerini 6c:liyememİf. EYi yok 
bahasına ıatmıılar. ŞUte, yor
gan, kapkacak, birer birer 
bedeatene taıınmıı. Kadıncağız 
ogfin bugün satıp aaYJDakla, 
borç harçla geçinip aitmiş. 
LAieiide bir odada oturu
yormuf. 

F crhunde Hanımı dinlerken 
Nerminin rengi uçtu. Gayet 
derin bir merhamet kalbini 
ııkıyordu. Ağlıyacak gibi idi 
ve Ferhunde Hanımın yUıtlne 
bakamıyor, bqını önüne eği· 
yordu. Fakat kadıma tozlu, 

Sayfa 7 

SON POSTA 
Dünyayı Kimler idare 

Ediyor Müsabakası 

25 Haziran Perşembe 
GünUnden itibaren l<upon

larmızı Değiştiriniz. 
ve 

Küçük Hediyelerinizi 
Alınız ... 

l - Gazetemiz tarafın· 
dan tt:rtip edilt>n miisahaka
ya iştirak için "Dünyayı 
kimler idare ediyor,. serlev-
ha:;ı altında JH'Şrctliğiıniı 

40 adt:t re-.ıni ve kuponlaıı 
sıra ile biriktirmiş olmu!~ 
lizımdır. 

2 - Bıı kuponları mat
baamıza getirı:-n veya gönde-
ı·en karilerimize ilk günde 
de yazdığımız gibi, evveli 
Jdiçfik bir hediye takdim edi
lecektir.Bu hediye ile birlikte 
bir de r. umara verilecektir. 

Numara bUyUk hediyele-
re ait kuraya girmek içindir 

Kabul Müddeti 
lsTANBUL iÇİN 

3 - İstanbulda hulunan 
karileriınizin kuponları (hrı-

Eİramn 25 inci perşemhe) 
gününden (temmuzun ikinci 
perşembe gününe kadar ) 
yani hir hafta zarfrndn l b
dil edilecektir. Kı:ırilerimiı 
hu bir hafta içinde cuma 
müstesna olmak üzere 
( hergiin sabah saat( 1 Q)dan 

akşam (5) e kadar) m ıt
baamıza müracaat edebilirler. 

Taşra için 
4 - Müsabakamtza b1ttahi 

taşra karileriıniz de iştirak 
edebileceklerdir, Bunun için 
kendilerine ( 15) giiu )ani 

(25) hazirandan (9) tem

muz akşamına kadar müddet 
verilmiştir. 

Taşra karilerimiz bu müd
det zarfında kuponlarım bi
ze göndermelidirler. Y nnlış
lığa ve teahhura meydan 
kalmamak için bu karileri
miz bize gönderdikleri ku
ponların zarfı içine kendi 
adreslerini \havi bulunan 
pullu bir zarf koymalıdırlar. 

Ke,ide Tarihi 
7 - Kuramızın kei'idesi 

tarihi kuponların tebdilini 
müteakıp ilin edilecektir. 

Askerlik Daveti 
Fatih Askerlik Dairesi Rf.. 

yuetindenı 322 ıLı 326 dopm
la n bunlarla muameleye tabi 
piyade levuam ve aanayil 
harbiye mufma mensup ola 
orta ehliyetnameliler 30 hazi-
ran 931 tarihine kadar aev
kolunmak fizere tubelerine 
mllracaatleri. 

Tarihi mezktire kadar rel· 
mlyenler hakkında Atıkerlik 
l.ttkelleffyeti kanununun ah
klmı cezaiyeai tatbik ohma
cajmm illnına milaaadelerlni 
ehemmiyetle rica ederim. 

saçaklı, yırtık ve lime lime 
•teklerini görilyordu. 

Hava karannıya batlamıtb. 
Nermin lfıkları yakb, ıaate 
bakb ve çantasını buldu, iç.in
den yt\:ı lira çıkardı ve Fer
hunde Hanıma vererek ona 
kucakladı: 

- Halacıiım, dedi, ne 
uman darda kalırsan bana 
gel. Senin fellketin beni de 
beynimden vurdu. 

Kadın okadar ıevinmişti ki 
tekrar hUngür hüngür ağlamı· 
ya başladı. Sonra vapuru ka
çırmamak için kalkb. 

{ Arkuı var) 



... 

8 .S.yra 

FORD KAMYONU 
kıymet:ll bir yardımcıdır 

Ilı aevi pıl : 

33~ santımlik lcısa. 

model. JW untımlılc 

uzun model ( büyük 
hacımdekı yukler ıçın) 

FORD kamyonunun imalindekl mOkem
meliyetın kuvvetıne meıcedilmesile 

kıymet bıc;ilemiyecek kadar değerli bir 
yardımcı meydana gtlmışıır Bu kamyonun 

' metanet. mukavemet, sıhhat vt iktisat nok· 
: tai nazarından haiı olduğu evsaf sahibine 

az bır malıyıı masrafile daha seri vt daha 
c;ok nakliyat yapma'1 temin edtr. f ennl 

l • 
. tafsillt olarak kamyonların eaas kısmını 

• te~kil e4en diferansiyelden bahsedelim. 
, Oifcranııtl, htltzonl vı mahruti dltllterdtn 
ı mürekkep hususi bir ntvldtndlr. Mahrutf 
dişli mili, arkasındaki mahrut çubuklu bir 

• ~ih rulman llt beraber. hnallar va11111ite 
çatallanaralı ıakılmıtlır. Bu ~kil kaymala· 
.. ın Onünt ıec;erek mıhrutl vt ayna dişlileri 
daımi Yt mübmmtl hh kavrama vaıiye
tınde tutar. En yakın f'ord bayiine müracut 
edıp yenı f'ord kamyonunu tecrübe 

etmesını İ$ttyıniı. 

•lRCRAFT 

İngilizce ve Fransızca 
Tatil Dersleri 1 Temmuzdan 

15 Eylüle kadar 
Ücretler çok ehvendir. Kayit için acele ediniz. 

Amerikan Lisan ve Ticaret Dersaneleri 
İstanbul Şubesi: Alemdar caddesi No. 23 Beyoğlu 

Meşrutiyet caddesi No. 42 

e 

Istanbul mıntakası Ma-
adin müdürlüğünden: 

Antalya vilayetinin Eğdir maa Kardiç nahiyesinin Çayiçi 
karyesinde kiin olup şimalen Doğru yol başı Kapı kaya, Kı
zılca kaya tepeleri beynine mevsul battı münkesir, garben Kı· 
zılca kaya tepesi çay içi camii Kaklık tepesi noktaları beynini 
vasleden hattı münkesir, ceuuben Kaklık ve Balcı pmar tepe
leri müstek;mi, şarkan Balcı pınar top dildük boşnak ve doğ
ru yol başı tepeleri hattı münkesiri ile mahdut 1305 cerip 
saha dahilindeki mekıuf Krom madeni: 

1 - Teslim tarihinden itibaren 1 inci sene zarfmda (A) 
maden aahasmm 1 : - 5,000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik 
harituı yaptırılmak ve ıcufassal fenni rapor ile (8) itletme 
proje ve plinları vekilete verilmek, 

2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında t00,000 lira sermayeli bir Türk şirketi tetkil 
ederek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek, 

3 - ikinci sene zarfında 1500, üçllncü ve müteakıp sene
lerde argari 3,000 ton cevher istihsali ve bunun % 1 O resmi 
nisbisile işbu resmi nisbinin % 6 ıı nisbetinde techizab aske
riye tertibi verilerek imrar edilmek ve istihsal ve imrar 
edemez iıe i9bu miktara tekabUl eden rüsum tamamen ve 
def aten tediye edilmek ve bundan başka madenin ihtiva 
eylediği 1305 cerip arazinin beber ceribi için senevi 10 
kuruş resmi mukaner ve bu resmi mukarrerenin % 6 11 

nisbetinde techiıat tertibi verilmek, 
4 - imtiyaz kerarnamesine zeylen teati olunacak ıartna

menin ahkAmı maliyesine ait d~rdiicil faslının mevaddı mahıu· 
sasına tevfika:ı hissai temettü olarak ton başına asgari 
1 buçuk şilin verilmek, 

5 - Tashhildatı temin için milli bankalardan birinin 7500 
liralık teminat mektubu verilmek. 

6 - Mültczimin birinci ser.e, birinci maddede gösterilen 
(A) fırkasında yazılı hususatı ikmal etlikten maada eski imalAt 
kale alınmamak şartile asgari 100 metre galeri veya 50 mdre 
kuyu açtığı ve madeni kabili imal olmadıiından dolayı hükü
mete iade etmek jsterse teminat mektubu iade edilmek şartile 
zuhur edecek talibine ihale edileceğinden taliplerin 30-7-931 
tarihine müsadif Perşembe günil aaat 15 e kadar kapalı zarf 
ve teminat ı tektuplarile İkbsat V. ekileti Maden Umum Mtıdilr· 
lüğüne müracaat eylemeleri. - ----------------------

Eyüp sulh icra memurluğundan: 
Eyüp te Düğmecilerde Kitapçı so· 
kağında kain 1 numaralı hanenin 
şuyı:.un izalesi zımnında müddei 
G üJfcm hanım tarafından ikamei 
dava edilmekte mezkür hanenin 
şayirın mutasarrıfı bulur.an T a la t 
B eye tebligatı lizime ifa kılınmış 

iae de mumaileyh bulunmamaaına • 
binaen ilanen tebllsratl llzf me 
terasına karar verllditinden ber• 
mucibi karar mumaileybin bir 
ay zarfında Eyilp Sulh mahkeme
ıi icra dairesine müracaat etme.l 
lüzumu ilin olunur. 

so STA 
Kapısında 

Milli 

Her çeıit gaz 
motörii, oto
mobil traktör, 
alab ziraiye, 
dersi verilir 

ve talim 
yapbrılır. 

Garajda tamircilik tatbikah gösterilir. 

24 Haziran Çarşamba akşamı 
Yeni dene başlayacaktır. Tahsil mtıddeti dört aydır. Ders 
hmanlan iti olanlara da uyıua ıelir. Ocret 10 talimlıl 
M 11!'~ 20 talimle 60 liradır. Takıft ile alınır. Taşralılar 

ıçın çamaıır yıkanması ile yatak ayda 8 liradır. 

. '\ 

SiVRiSiNEKLER kuvvetinizi ilzaJtır, siniri.. • 
rlnlzl yıpratır, ve gerek 9alı~ma ve gereke• 

tstlrahat zamanlarınızı lhlll ed1rler. Bu mU• 
zl9 ve ekseriya tehllkell malilCı'kları ula ya• • 
fatmamalıdır. Flit püskOrtünOz. 

Fllt. sinek. alvrlslnek. ptre, karınoa, güve, 
tahtakurusu gibi ha~aratı ve bunların tohum
larını lml'ıa eder. Hqaratı ölsllrUr fakat insan
lara aall zararı yoktur. Kullanılmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. P'llt'I dlter hafarat imha edici 
eçzalarıa tsfYlf atmayınız.. Siyah kufaklı aarı ~ 
tenekeler Uzerlnde aaker markaaını lateylnlı1 •• 

FLiT PDSKDR7DNDZ 

llıl11 lıtifatı11/1/ tı61lı ttmıt matıadilı Fllt.fl/111 1110hPrll t111et1/ll'h ıatıımattad11 

• Umumi Oepoıuc I ı IERT n ŞOREKASI letanb&ıl • QaJıta Voyvoda Ha. . 

{fr PAQl~·~\\ HAKiKi :)o o f @r. • 
~ HAL~ ı~_ ıil~! 1J RADIUM 

--ıw-·~---' 

EMSALSİZ ifr HAKiKi ~ 
TIRAŞ ~ O ·· G O~ 
BIÇAGI 10:lAoiuM]J 

Halla ineç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fennt mik
roakopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede 
metin ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe 

kAfidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

1 

AQız ve mşıer1n 
Muhafazasını 

TEMiN iÇİN 
Kullanılması lazım gelen 

Yegane Macun 
Radyolindir. 

Asri Saç Boyası 
Nefi• kokuludur. 
T nrife mucibince 
aürfildilkte saçla· 
ra tutmazsa para
cız aldığınız yer
den derhal iade 
olunur. 

Mıırpuççu:arda 

1 ;; 
bil6mum mağaza· 

'! I larda bulunur. 
D~po•u: Marpuç
çular Salih efendi 

an No. 14 Telefon 1257 - 2 

KABIZLIK ve 
tUZİMSIZLiÖE 
kar•• muhakak • 

MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanınız 

MÜFERRiH. MIDEVIOIR. 
BARSULAltl Kr,Tl\'EN TEMiZLER 

MAZON lemine dikkat 
Büyük flşesl 120 krf. 

Baflıa markaları ret .C:Jnl.ı. 

= 
Müsait fiat K• l k Y AZJHANE 

_ ~;rk:~v~::.,_an ~:n!a 27 numaraya müracaat :::11.,..__ E L f T E _._.~ 
1 b 1 G 

ı - Çikolatası en meşhur çiko· stan u ümrükleri Mu haf aza latadır. ~k~~!~~~:,~ isteyiniz. 

MüdürlüQünden: 
Gümrük Muhafazasının 8 numarala teknesine konulacak 

mllceddet bir makinenin vaz'iyesi pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlık 23/6/931 perşembe gilnü saat 14 tedir. 
isteklilerin şartnamesini görerek % 7,5 teminatlarile MUdftw 

rllyette bulunmaları. 

·Haziran 25 
!l• 

c:ı 

ueyrisefain 
Merl<eı: acentesi: Galat.ı köpril 
Ba~ı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar ıade hanı 22740 

TRABZON POST ASI 
( Karadeniz ) · 25 HaziraJJ 
17 de • 

MERSiN POST ASI 
(Konya) 26 Haziran 10 da 
Galata Rıhtımından kal
kacaktır. 

TAVİL ZADE V APURLA~l 
Muntazam Ayvalık Postası 

~~!~'~!~I 
17 de Sirkeciden hareket" .. 
Gelibolu, Çanakkale, l(üçii r'" 
kuyu, Altınoluk, Edremit, 6tJ"" 
hanive, Ayvalığa azimet 
avdet edecektir. ç 

Yolcu biieti vapurda da "c1• 
rilir. Adres: Yemişte Tavil;~tO 
biraderler. Telefon: lst. 2 ı 

NAiM VAPURLARI 

IZMIR POSTASI ttı 
Haftalık lüks ve sür'at ha 25 
ADNAN Vapur.u 

HazU'811 
8 d• 

P b günü saat 1 111-
erşem e Galata rıht1J11 e 

t ·re " dan hareketle doğru ırıll bili• 
pazar srünil lzmirden lstall ıat• 
hareket eder. Tafsilat iç;n f G8

115e• 
Gümrük karşısınc!a Site •. 'a ş•rl 
h.ını No. 12 Acenteıu · -1041 

1 
Sumaya müracaat. Tel. B· ~/ 
~·Jiff' 

Mes'ul Müdür: Sabri .,11J 


