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iDARE: ISTANBYl N(JRUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkm rBzGdOr ı Halk bununla rörnr.J 
SON POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla ftitir. 
SON PO A Ha kıl\ l l l l 11 Halk bununla aö ler. 

GAZETELER MÜNAKA ASI MECLİSTE 
Rakı Ve Kadının Cinayeti 

Bu Sabah Bir Manav 
Bir Arapacıyı Öldürdü 

Birkaç Kişi De Yaralandı 
Bu aabah saat 4,6 ta eski 

taptiye nazareti ahırlannda 
•ıki arabacılar klhyaaının eYİn· 
de muharebeyi; andıran bir 
9arpışma oldu, neticede 
vabacı Ştıkrtl öldll ve llç kiti· 
de yaralandı. Hidise f6yle 
teçmiftir: 

Dlln akıam eakl arabacılar 
kahyası metresi Seherle bir
likte aıağıya inmiı ve rece 
ıaat I ,~ da yanında kemancı 

iaban, otelci Süleyman ve 
Alaettin ile dayısı Muıtafa ve 
hanende Suzan ve metreıinlo 
lrızkardeşi Sabahat, manat 
Sbari, it AH ve Kadri l.amln
cle birkaç kişi olduju halde 
•ve d6nmtlfler ve evde bir 

lleml bqlamıtbr. Ken~ 
rine Sabri Bf. nin day1111UQ 
yrly. ıt aon umana kadar 

Aparhmanlar 

hizmet etmlt •e ı•ç Yaldt 
yatmıya çıklDJfbr. 

Bu aırada eYin yanındaki 
bir ahırda oturan arabacı Şük• 
rO de eğlentiye iıtirak etmlt 
ve kanıı Adile Hanım da his• 
met etmiıtir. 

Tam ıabaha karşı eğlentiye 
fttlrak edenler adamakıllı sar
hoş olmuılar ve bu sırada ah
baplar arasanda kızlar mese
lesinde kavga başlamıthr. 

Kavga bir aralık ku;gın bir 
bal almıt ve manav Sabri 
tabancuını çekerek atq• bq
lamııtır. 

Mana• Sabrinln tabancuı~ 
dan çıkan bir kurıun eneli 
arabacı ŞtıkrOytl cansıs olarals 
yere Hrmfttir. Kurtunlardua 

blrt de Seherin im kardefl Sab ... 
bati ayatmclaa yaralamıfbr, 

(0.Yaalıı S bel .. yfa••I 

Dile Geliyor 

lkbNdt buhran •• paraaallak bahlalerl ıftn&n umumi " en 
btıytık meıelelerldlr. Buna ratmen ıehirde deYamlı bir lapat 
•ardır. Beyotlu •• l.tanbulun al'A kıymetlnba ytlk1ek balq. 
dutu taraflarında muauam apartımanlar yapılıyor. Şu pdl. 
iünll• apartıman da bunlardan biridir. Lllellde harlk•ed•&''9 
aparbmanlanrun Oıttındeki ı.a,ededir. lnıaab tamamlanmak 
tlzere olan bu apartımaa eıkl kntahya meb'uaa Hlldm Riıa 
Beyindir. Bet katlıdır. 22 odaaı, 1 banyosu vardır, ayda 800 
lira ... retfreeektlr " takriben(~) bin liraya çıkmlfbr. 

Galatasaray Takımı Dünkö 
Şilt Müsabakasını Kazandı 

Dilnlta maçta11 lı•g•canlı 6lr •af ita ( Yazı•ını IOtfen 
ikinci Mıgfamızda olcaganuz.) 

Mühim Bir Miras Meselesi .. 

Bir Genç Km Kocasın
dan Ayınp Kaçırdılar 

Ortada Dönen Servet 
1

V~ma Milyon Lira Kadar 
Ov aene kadar eVYel t•hrl- ı 

mlzde yerleten maruf bir lraa 
zeniinlnln ıervetl etrafında 
btıytlk bir manevra çevrildltlnl 
haber aldık. HAdiaenin kahra
manlan ıehrimtzdekl lranlılar 
aruında tanınmat kimaelerdlP. 
Ortada dinen para da t6yle 
böyle yanm milyon Tllrk lira-
sına yakın bulunuyormUf. r .. 
kat asıl mllhlm olan nokta. 
bldiaenha karmak&nflk hlr 
16ntıl macerua teklinde uza
muıdır. Biı bu meaele hl'fl" 
ıında hldtıede roln olanlardan 
bazılarile ılrütmiye Ye itin lt] 
~zOnll ltrenmiye muyaffafı 
olduk. itte bu garip vak'anıD 
bqı ve ıonu: 

Sahip Hamm .• 
Yukarda babıi geçen lran 

ıenlfİnİ, merkezi lranda bulu
nan ve ( ŞebUsteri) firmasını ı '.d"-dls•g• ismi karışanl•rdan 

(Devamı 3llnc0 aayfamızda) Acili B. 

Su Meselesi 
Elektrik Şirketi T erkosa 

Talip Çıktı 

Gazi Hz. 
Gelecek Hafta Sonla
nnda Ankaradan Ha

reket Edecekler "Son Poıta,,nınTerkos belA11 
hakkındaki neşriyat ve tete_bbU· 
ıtındea sonra Halk Fırkaıı Mecli• Ankara, 'l1 (Huauat)- Irak 
ırupunda da mevzu bahıolan htlldımdarı Kıral F ayıal ıelecek 
Terkoa Şirketinin feıhi meseleli laafta burada beklenmektedir. 
yeni bir safhaya girmiftir. Verilen mal~mata &'Öre, Relai-

Verllen bir habere göre Elekt- ellmhur Hı. Irak kıralını 
rlk Şirketi latanbul su ihtiyacını kabul ettikten sonra, kunetll 
temin etmek t8febb0ıöade bu- bir ihtimalle gelecek hafta 
~akta •e imtiyazın kendilll- tonlarında yaı meniml için 
D6 verilmesini lıtemektedlr. l.tanbulu ı•reflendlrecelderdlr. 

Slrket:ln, on milyon Ura ile ,.. * 
birde btıytlk bir au t .. ı..t1 Gut HL nln .. hrimiıi 
vtıcuda ıettreaetl, proje ile tetriflcrl tarihi yakınlqtığı için 
plumnameılni yakında N.afıa Dolmabahçe ve Beylerbeyi 
VekAletlne vermek illere old~ saraylarında hazırlıklara ,ım-
ta ıdSflenmeldedlr. 1 diden bqlanmıftır. l 

( Üçüncü Sag/amızda Okuyunuz} 

En Büyük Dert: VEREM 

Derman Arıyan Bakım
sız Dertliler Arasında .• 

"Naaıl Temiz Hava Alayım? Küçük Karanlık 
Evimin Her Tarafı Pislik Dolu • Buraya, Sanki 
insan Yaşamıyormuş Gibi Çöpçü Bile Uğramaz!" 

Memleketin en büyllk. diltmanı 
Verem, vatandatı ~Slüme aOrClldCl-
yor. (SON POSTA) bu dGtmaala 
mleadeleye karar verdi ve Mu
barrlrlerhalsden Meliha AYDI Ha-
nımı bu meselenin tetkikine me• 
mur ettik. Muharrlrlmlıin Verem 
dlapanaerlerinde, veremllJerla e•· 1 
)erinde •e muhitlerinde g8rdGtil t 

çok tayanı dikkat hadlaelerl kaylt 
ediyoruz. Bu mOnaaebetle bir da· 
ha tekrar ediyoru• ki verem mem• 
leket meaelelerlnln en batında 
relen korkunç bir afettir. 

* uGent bir erkek ıablanarak 
aert ıert ıöylenmiye başladH 

YAZAN: Melilttı Avni 

- Doktor tavsiye ediyor: 
uty1 yeyinizl. T emil hava ah· 
mzl iyi olmanız •• yqamanıs 
için lbımdır." Bil memleketin 
temel dlrelderijia, bak benim 

. ıfbl ka9 Jitlt dalla akalrtlyor. f 

B6yle birer birer çtırllraek blaa Dbpanser köşelerlnci• ıif a 
tutmu.. Yıkılır. Nual temb 
hava alahm? .. KOçllk, karan· artıgan oert1mlilerd11n 
lık evimin dört bir yanı insan, olmua biz de bol bol değilse 
hayvan piallklerile dolu .• Sanki bile biraz teker yilzU görebili
blzlm ıokaklarda insan yqa- yoruı. Bu gıdaya vurulacak 
mıyormut gibi ç6pç0ler otra· zammı alkole yapsalar da
mu bile. Sonra biılm gibi ha iyi olmaz mı??... Zaten 
hastaların fazla tatlı yemeal yarımız bu derde müskirat 
lbım. Lbım, amma tekerin ok- ytlzilnden yakalanıyoruz. Dok
kuı elH d6rt kuruı. GOnde tor Beyin ı6ylediği gibi: 
al)f dört para kazanamıyorum "Müskirat, müsavi verem,, . 
ld ıekere elli d6rt kurut Tam bu sırada zil öttD. 
vereyim. Bir okka tekerden, Hastalar biribirine kanıtılar, 
yalan olmuan, otus b8f kırk 1 paydoı vakti bitmiş, sira mu
kuruı kadar lnbiaar r .. mi ayeneye ielmişti. Merdivenleri 
alınıyormUf. Demek bu zam ( Devamı 6 ın cı aayfada ) 

Nevzat 

MGJde, dotuyor, dotuyor, adını ne koyalım ? 
- Madem ki dokum U1wı sD.rdO, adını " Bntçe " koyun 1 

, 



2 Sayta SON POS 11\ H ıciraTl 2) 
ıı=ı========-======:z::ıı-========-====-=============~:::c:==:x:========================================-=;==-========================================::::====:=;::=:===:-: ~ ~ 

r Halkın Sesi JI D A B 1 L 1 B A B E B L 1 • . 1 Günün Tarihi 
1 

Medeni Cesaret •A-fg-on----~- --~ . .._..._ ___________ .... 

1

B-eg_k_o_z_a ___ Kütahyada Meb-
Ve Halkın Fikri . J Galatasaray Dünkü us İntihabı 

llıt · ı Kadar İzmirden gelen haberler o ıyacı 't M a ç 1 Kaz an d 1.. " Ankara. 26 ( A. A) - Bug'"ll 
havalide bazı ktmıelerin 'T Beş vuruş d 
yeni bir fırka tetebbüaO ve Biz 1'..4 yapılan Kütahya intihabat•n • 
etrafında Fethi ve Cahit Cümhurlyet Halk Fırkası namzet• 
Beylere mürac"at etmek is- - ·--

1 Bu Suretle Şilt Maçlan En Hararetli Safhasına Encümen, Vapur Ücret- lerl bulunan aabık Bilecik meb'u•• 
tedikleri, batta Fethi Beyin Cenevrede Verilmek G. d. ô .. d k. c G ı lcn·nı· Tetkik Ederken Raalm Ye aabık İskin Umum Mil· 
bu müracaati reddetttiti istenilen Kararı Aley- ır ı: numüz e 1 uma a atasaray - düril Hacı Mehmet Beyler 66J 
=~e~i:iı,~e ı~ti~.:uı:ı~:;; hı·mı·zde Buluyorlar ~ Fenerbahçe Son Maçı Yapacaklar.. Bu Neticeye Vardı reyle mGttefikan KGtahya Meb'u,. 
medeni ceHretslzlilde it- . ~ Belediye -d-al-ml encümeni, lutuna intihap edllmiılerdir. 
ham ettiler. Dan teaadüf Bı'rkaç .....nn evvel Afyon Dün, aeçen hafta berabere kalan lıtanbulapor-Galatuara• Edirnede Sanayi Sergisi 

5... • ~ Haliç, Şirketi Hayriye ve 
ettiklerimizden aldıtımı:ı Karahiıar meb'uıu Cemal B. tekrar karıılattilar. Hava, inıanı boJ:.acak derecede ııcaktı. Bu Edirne Saıa'atler mektebind• 
miltalealar ise ıudur: tı • 5 Seyriaefain idarelerinin bir 20 temmu:ıda hlr Hnayl aerıl•I 

d lKUsat vekiline bir sual ıordu dayanılmaz hararette oymyacak oyunculara ıeyirciluin hepıl 'd hali d b' ı t"ril --1 Ahmet B. Sulta-bmet Narin ıı.a e k 1 are n e ır 9f l m... a,.tlacakbr. 
•- 1 k 50 ve Cenevrede i Afyon kon- d E tA G J t ı.-. bul alk 1 d y ,_ o aata.. uacı. vve a a asaray ıonra .,an ıpor, lf ar araıın 8 etra&ndaki tetkiklerine devam f · p 

- Cumhuriyet demek fır- feransının neticelerini öğren- ıahaya çıkblar. Hakem geçen hafta bu maçı idare eden latan- evzı aşa 
kalara dayanan, yani fırkaların mek istedi. İktısat Vekili de etmektedir. Encümen timdikl BtlyQk ErkAnı Harbiye Reltl 

bul Futbol heyeti reiai Basri Bey. Galtaaaray takımı bir hayli .a. tl · · k ahal idare ettiji bir hlikumet şek- bu suale noktai nazanmızın vapur ucre ennın ço P ı Fenl Patanın bir tetkik aeyaha• 
ildir. Tek fırkalı Cümhuriyet konferansta teşrih edildiği ce· deiitik ve eksik. latanbulapor ile tam kadrosunu muhafaıa olduğu ve bunun yarıdan fada tine çıkhğı ve Kaatamonuya ka· 
te neY'i ıahıına munhasır bir vabım verdi. ediyordu. Oyun ıudur: ucuzlaması IAzımgeldiji kana- dar ıideceji Ankaradan bi!diriJ• 
idare tarzıdır. Cnmhuriyet Diğer taraftan afyon kon- Oyun Başlarken lstanbulspor MağlOp atini teıbit etmiştir. mektedir. 
Ttırkler için biçilmiı bir kaf- feranaının dünya afyon lltih- Saat 17,15 te oyun bqladı. Bu rol llzerine oyun hararet Haber aldığımıza g~re en- OlobUS Rekabeti 
tandır. likltınin yl1zde aeluenbıin Top Galatarayblanla, fakat keıbetti. latanbulspor hücumda. cümenin bu tetkikatı tamam- Şi,li - Tak.sim arasındaki oto· 

Bu topraklar ıimdiyc kadar Türklyeden almmuma karar k l la b--"- Gal kal . iki' l d k B l d" h biiı aerviıi Şirketi Hayriyenlıa 
b 1 b. 'd .. · · apbnyor ar ve tan w.por atuaray eaı listüate an ı tan ıonra e e ıye ii-

&y e ır ı are gormemıştır. •erdı·ın de yazıldı Biz allka· ,.,ündelı'k ha•ılatının ( 300 ) Jı'r• 
LA.k t " b · t ... ı " •· · ilk akım bu auretle yapıyor. korner atlabyor. Oyunda muhak- hiimete reımen bir müracaat • .. 1 ve am cum urıye ora darlarla temas ettik Ye tunları kadar eksilmesine sebep olmut• 

olan fırkalar doğrudan doğru· &ğrendik 1 Bunu GalataaarayWann mu· kak bir ıuurıuzluk var. Hiç kimae yapacak ve bu Uç idarenin tur. Buna karşı Şirket te otobil• 
ya balkın içinden doğmalıdır. Cenevre afyon konferamı· kabil bir akım kuvahyor. Bu topu latedJji yereatamıyor. Topu birleftirilmeılnl iıtiyecektir. ftletmek tedbirini alacakhr. 
Bence evveli fırka ıona lider k 1 h b akıa Galatuay lelılne muhak· aldıX.. yerdea mun wrmayı ter· Encllmen aza11ndan bir ıat M lül G 'I 1 t" li.ıımdır. Aydınlılann ve lzmir- nın mll:u ere eri entıı itme· •· a azı er Ç ımaı 

cliM ı ... :- •1 •sat Vekilı'nin •er· kak ııolle neticelenebilirdl. cih ediyor, l:;fze ıon tetkikler hakkında M 1 1 G .1 dil D -1LJI_ lilerin Fethi ve Cabit Beylere •• ~ um " a Q aı.ı er n aru nr 
mllracaatlerini doğru bulmam. dili izahat, fikirleri tatmin et- Şayet L. Mehmet bir aaniye Bu da oyunun ..Uapati ol- tunları ı6yledi: nun ıalonunda fevkalade kongre-

« memittir. Reamt iatatlıtikler evvel topa vurabilseydi. Oyu- mumda Amil oluyordu. Tara- "- Her yerde deniz tıcret· lerlni yapmıılardır. içtima çok 
Fadıl B. Kumlı:apı GGa ~l>r•• 47 dünya tababet fhtiyacıDID (6) nun ilk dakikalannda a-fller feynin gayretleri bir aemere leri, kara, yani tren ftcretJerin· filrilltGlü olmuf, ubıta kongr• 
- Feyizli bir htıkiimet tek· bin aandık afyondan ibaret ytıznnn Galataıar-ayhlara g&a- vermiyor ve parti 1 - O Gala- den daima ucuzdur •e ucuz aaptını imza etmek istememiştir. 

il olan cUmhuriyetc: kaVUf&D ld ""· • 1 l TO ki 1 h" b"ti yeni merkez he,,·etine ı Bekir 
Tn-k ill ti. • • d' d b 0 Uaunu guıter yor ar. r - teren taliden Mehmedin zama- taaaray e ıne ı yor. olmak IAzımgelir. J 

W" m e nı4 ıım 1 e u 1 Sıtkı, Mehmet Ali, Baha, Ahmet 
ıd 1, k ld v •- ye bu miktarın yüzde ıekıenini d t la kinci parti 18,16 te Gala- Bl t tk'k tt"k b nt\ kn areye yı o ugunu gu.- nın a opa vuramaması ve - z e ı e ı Ye u5 ... n u Faik, lbrahlm, Abdurrahman, 
teren hareketlerini sevinerek temin edeceği kabul olunursa tanbulıpor müdafilerinden bi- ta.arayın biribirini takip eden ttcretleri çok pahalı bulduk. Zeki, Cevdet, Cevat, lbrahim, 
ıörilyoruz. Kim ne derse de- her ıene (4800) aandık afyon rinin fedakir mUdahaleıi yü- hticumlarile baolıyor. hk parti- Bir yolcunun Beykoza kadar Muaa, Cemli, Seyfi, Hamit v• 
ıin Türkler medent rlifttlaft tatmamız lh.ım gelecektir. dlnden iıtifade edilemedi, de bir ttirlU dUzgtin oynamıya bq kuruıa gidebilme.i çok Yusuf Beyler ıeçllmi,Ierdir. 
idrak etmiı bir millettir. Halbuki bizim ıeneli.k btfbıa· O 'lk dak'kal . muvaffak olamıyan Galataaa- mtımknndnr. Halbuki yolcular Ba~vek'ıl G·ıdı"yor 

Siyasi kontorol haklanm llbmız (6500) aandıktır. Eter yunun 1 1 arı ıen ray muhacim batbnı bu partide u u T 
kullanmak ' için yeni fırka kur- ba karar kabul edilirse ıara· cereyan ediyordu. Fakat zaman daha canlı göriiyoruz. lstanbul- lturOn bu öcretln beı, alb Baıvekil lımet Paşa dün ak· 
ma teıebbOsJeri de bunu ı.- nm••D olacaktır. geçtikçe hararetin tfddetinden 1 k mislini veriyorlar.,, tama kadar Heybelideki k3tkünde ...... ıporlularda da ayni canlı ı f k 
pat eder. Kendilerine seciyeli oyuncular gevtedl ve binnetice latirahat etmif, bir tara a çı ma• 
•e iyi tamnmıt lider aramalan Mu•• badele İşı• oyun da ıilratini kaybetti. Ga var. Ana, Kız.. mıı ve slyaretçl de kabul etme• 
da t•-bbftalerindeki samimi· d Bir taraf beraberliği temin mittir. Bu,an 6ğle trenile b6k0· 

._.,.- latasaray rakibine nazaran tm k d' ~ taraf t lib. ti k d yeti ı&ıterir. Bence Fethi •• • e , •aer a ga ıye Bir Olmu•lar, AH met merkeslne dönme te ir. 
ve Cahit Beyler bu içten du- Rumlar istihkak Davası ha hlkim oynamakla beraber sigortalamak gayeıile çalıııyor. v Garip Bir OIUm 
tan mtıracaatleri iı'af etmeli- Aç 1 y 0 r la r lstanbulıporlular da tehlikeli Nihat bu partide daha faal, Efendiyi Yaralamışlar !.mirde Karııyakada pmrlk 
fdller. akınlar yapmakta ııecikml· •e oyun üzerinde mtıe11lr. memuru Ahter Bey Ü" enin 09 _. Mebadlllere teffia edilmlt ı B hn ı d b' N b d k k k Sakızağacında Boyacı Ali y • -,.. yor ar. u cum ar an l> i a ın uza tan çe tiği ço seM uyuduktan aonra bir daha 

olaa evlerden blr kıamı için, ri d V h i S Lınin k bir r.t dah ı ı Efendi bir . aile meselesinden irfan Bey Hırkalterlf 28 

- Yehi fırka teşebbftsJerini 
hnsnll niyetle kar,ılamak icap 
eder. Yalnız müteşebbislerin 
eneli kendilerine bir lider 
aramalarını doğru bulmam. 
Çllnkli fırkayı lider yapmaz, 
fırka lideri yarabr. Fırka hal
kın benliğinden ve içinden 
doğmalı ve doğduğu muhiti 
ıBzeterek yllrümelidir. 

~ 
Saffet B. (Sultanhamam 118) 

- Aydınlılann yeni teteb· 
bllaleri kanunlarımızın kendi· 
lerine bahşettiği haklardandır. 
Bunu pek tabii bulurum. Ben
ce tecrilbe edilmiıleri tekrar 
tecrtlbeye IOzum yoktur. Bu 
tocrllbelerden birer ibret dersi 
çıkararak memleketin bugünkü 
vaziyetine uygun ve tamamen 
c nmhuriyetçi ve halkı daha 
ziyade kucaklıyan bir fırka 
kurmaJıdır. 

n e a Y ve upaı • ı fu U a ıo O u- uyanmamıt ve 8lmüı1tnr. Ölüm .,.hrimiıdeki Rumlar, Etabli b h 1 d h t t · z-L- k ald l "' r- ariı ata arı az a a atan· yordu. 18,53 te ıtanbulapor zeyceaı cara ve ayınv 81 ,.0 k •arfp telAldd edilmektedi1' 
oldukları iddia1lle latlbkak · J ı k y 

davası açmışlardır. bulıpor ularm go yapmaaına aleyblne bir korner oluyor ı Nazife Hanımlarla aYga et- Tayyareci Kost 
Şimdiki halde lıtanbul mah· fırsat veriyordu. 17,37 de Ga- L. Mehmet çok temiz bir miı, ana kız bir olup AH Ef. Temmuz l~d• blr baUık tay• 

kemelerinde bu auretle •"•lmıt lataaaray aleyhine tam çizgi korner atıyor. Rebil gilzel bir yl bqından atır ıurette yara• u h imi 1 A-fnl 
,,... Q•erı'nde bir firikik. Top dışar- kaf l G la yare • ıe r 19 ae ecea ya.1• yllzlerce dava olduğu anlqıl- .. a vuruıi e a taıarayın l1UDif(ardır. dıtımız Franııs tayyare jenerab 

maktadır. da. 17,45 te Kemal Faruklnin ikinci golllnil yapıyor. Beı da· Da Kolı ile birlikte tayyareci 
Diğer taraftan teffiz mua· uzun bir paamı alan Rebif kika ıonra ıağ iç Ahmet Ke- Bir Katil Yakalandı Koat ta bulunacakbr. Koat Bahr~ 

mclelerl hakkında Devlet ŞO· topu aftrilyor, karıısına çıkan mal tıçilncU golO de yapınca Vanda bir adamı 6ldllrerek muhiti aıan meıhur Fransız tay-
rasına da birçok ltiru mnra· mtıdafii atlabyor ve kaleye vaziyet tebelHlr etmit oldu. Ha- k O yarecialdir. 
caatlerl yapılmıtbr. Verilen k b" F tehrimiıe açan ıman ilmin· M hk V ·ıd· 

D fflt ataca mıı gi l yaptı. a- kemin d&ıdtığtl oyunun bittiğini de biriıi aaklandı~ yerde a emaye erı 1 
malt\mata gare evlet Şiiraaı kat bot duran Necdete gftzel ilAn edene kadar tırafeynln •• Menemen hadiaeainde lhmall 
ba itirazlardan birçoA"unu &ç d k yakalanmlfbr. 
seneden beri tetkik ve lntav bir paı verdi. Nec et aı ı bir lgayretleri bir netlce vermedi. Heri sGrGlen Menemen jandarm• 

aol vuruıla topu latanbulıpor Bu ıuretle oyun Galata .. rayın Wlnk kumandanı yCb:bqı Falul 
etmemiıtir.___ kaleain• atb. a-o galibiyetlle nihayetlendi. Konya fulbolcUleri Galip lley lamlrde muhakeme edilecektir. 

Konya, (Huauaı) - Anka- Sopa ile Yaralamı,ıar Bir Tanassur Meselesi 
Kadıköynndekt Katolik kt· 

lfıesinde bir Tnrk kıı11na hırt.· 
tiyan telkinab ,111pıldıfı nı 
iaminln değittlrllditı pollıe 
ihbar edllmiıtir. Tahkikat ya· 
pJlmaktadır. 

~~~--------............ ------~~~ 
Müracaat Müddeti Bitiyor 

lakin tasfiye kanunu mucl
btnce hak iddiasında bulunan 
mtıbadiJlerln btıkt\mete ml
racaatlen lAzımdır. MOracaat 
maddeti yartn akşam bitecektir 

Bir Sergi Açıldı 

Oskndar kıı aan'atlar mek

tebinde diln bir dikit Y• el 

işleri aergiıl açılımı, bir de 

giizel müsamere veril.mittir. 

radan ıebrtmize ıelen Albnor- Kuımpatada oturan KımO 
du kltibiJe İdmarayurdu ara- 8fendl bir kaclm meseluindeD 
ıındaki mOaabakayı idman- Kenan ve kardqi Burl 
yurdu kazandı. Oyunun bit- Efendilerle kavga etmif, iki 
meaine biru kalmıtb ki Al- kardet ıopa ile Kimli EleDi' 
tınordulular aabayı terkettller. diyi başından yaralamıfbr. 

H 
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ondan. 



Her gün 
iş 
Diplomatlardan 
Maliyecilere Geçti ..._ ____ ... ZEKERIY A 

Almanya çok m6f1dll bir 
buhran içindedir. Devlet bllt· 
çesinde 470 milyon lira bir açık 
Yardır. Hllkimet bu açıp ka
patmak için, saten tab••mlllba 
fevkinde 1ılaıek olan ....p .. 
l>ir iki Yerıi daha ummetmiye 
mecb• olmaflat. Her Alma 
Yatudqa kazaadajmm Jm 

• .. 
Posta'nın Resimli Malca/esi • Hakikat Ve Zaman • 

1 -- .............. ..,. lrantmaktaa 1 2 - ..... • .... •alaanlrl• ...... , 
laotlaaarlar. Tos kalclanaak, pmwa tat W. IMr ..,. -..ıu .. eobaakta.; paa 
atmak ayaya klpeld.t .,...m......ktaa .... ita• babnp tallrlk etmekte-. ,.ta 
se.Ubrlar. ... .................... 

2 - H. ..,... Wıl ..,..... ..... " 
.. ..,._ ............ Ortahlt ·-~ 
.............. Mir.ti ldalelhS.. ...... ................... ........ 
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lıllkümete vermiye mecburdur. 
Bir taraftan da blikdmet bir
kaç ay enel yllıde alb .U.
betinde temillt yapbit me
mur maqlanni ytbde •m 
Disbetinde yenidea incllhalya ,---------•••••••••••••••••••---------------.. karar vermiıtir. 

Almanya dahilinde b.. mil-
yon ipiz vardır. Hnkftmet bu 
ipizlere tazminat vermektedir. 

Bu vaziyet Almanyayı borç
lanm adeyemiyecek. miltte
flldere karp mail taahhntleriDi 
ifa edemiyeeek hale ı•tirmiftir. 

« 
Avusturya daha fena bir 

haldedir. AYUSturya Hl'klmetl 
moratoryom illmm bile dllfla
mtlftllr. A vuaturyanm en bl
ytlk bankua olan Credit Ana
talt Bankua lflh etmiftlr. 

Son bir kurtalaı teclbirl 
olmak tlzere lnglliz bankalan 
AYUSturyaya 40 milyon liralık 
muvakkat bir ikraz yap~ 
larclır. 

Fakat ba ikrazın nziyetl 
kurtanp kurtanmyacatı flp
belidir. .. 

ltalya, bu kadar ka••etll 
değilse bile, buna yakın bir 
buhran içindedir. ltalyan bnt
çesinde bu aene 91 milyon 
lira açık vardar. Gelecek aeae 
bntçesinde de IAakal 50 milyon 
liralık bir açık bulunacağı tah
min edilmektedir. ltalyada Oç 
milyon işsiz vardır, 

M111olini, harici bir istikru 
aktine mecbur olmaluızm, Ta-
ziyeti kurtarabileceğini ümit 
etmektedir. Fakat bu Umidinin 
neye istinat ettiği meçhuldür. 

• Fransa, mali noktai nazar.. 
dan, Avrupada vaziyeti en iyi 
olan memleketlerden biridir. 
Fransa, harice para ikraz ede-
mediği için bntnn altmlannı 
kasalanna doldurmuştur. Bu
ıtın F ranaada harice ikraz edi
lebilecek 150 milyar lira kıyme-
tinde alhu vardır. 

Fakat bu para, ve bu fazla 
ıenet Fransa için bir bq be
lhı olmuıtur. Fransa, kendi 
serveti içinde boğulacak nzi-
7ete dOfmDştlr. Bu suretle 
buhran, Franaada da kendi
IİDİ biaettirmiftir. 

* HalAu blltlba dOnya mab 
bir bahraa içindedir. Para 
mlmatıamdan mllteessir olmıyan 
lalçbir millet yoktur. Herkea 
mali buhrana çare aramakla 
mefPldilr. 

Şimdi her tarafta dtlnyanm 
idaresi maliyecilere, bankalara 
Ye bankerlere geçmiftir. EY
yeJce diplomatlann hallettili 
itleri bankerler " maliyeciler 
ı&'BYor. 

Onun için btlttbı dGnyamn 
g6ztl Amerika maliye vekilinin 
Avrupa seyahatine çenilmit
tir. Bntlln Avrupa milletleri, 
bu Aiaerikaa milyen--. 
lagiltere baakerlerile yapbp 
aizli mtllikatlan baylk bir 
all!ca ile takip etmektedir. 
Bnttın ciünya llmic:linJ. banker
lerin ve maliyunun vvecelf 
lw·arlar& baibmıttu:.· 

Bll ümit tahakkuk edecek 
midir? Amerika maliye vaki• 
f!nin vwec•ii brar dtbıyaya 
kortuacak madır? 
BaaadaUdla.t~ 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

MÜNAKAŞALAR 
Millet Meclisinde Mev

zubahis Mi Olacak? 
-Ankara,27 (HaaUll) - Ga· 

teler uU1Dda çakan IOD mllna
kqalar mllnasebetile, burada, 
m .. elenin Bllytlk Millet 
Mediaine akaettirilecejine 
dair bir ıayla Yardar. 

Ba pyiaya fke, mlnaka-
şada alikadar ol•nlardan Y u
nm Nadi Bey, ba muele-
yf, bazı arkadaflan ile 
Millet Mecliaine bir takrirle 
aksettirmek lltemektedlrler. 

Şimdi aac:le bir t•:ria mahi
yetini ıeçmiyen ba baherla 
sıhhat dereceaini kat'iyetle ta
yla eclemem. 

Lik 

lzmirde 
Maçlanna Dün 

Devam Edildi 
İzmir, 21 (Husus!) - Lik 

maçlarına dlln devam edildi. 
Neticede Şarbpor, Bucayı 

2-4 yendi. 
Altınorclu - Tnrkspor maçua

da, T6rk.spor bllkmen mail6p 
oldu. İzmirspor t•lnmı da G6ı 
tepeyi O - 6 majlftp ettL 

Rusya 
Efganistanla Bir Mua

hede imzaladı 
Ankara, 28 (A.A) MeYaak 

istihbarabmıza .. ....., lfp
niatanla Sovyet Ş6ralar ittihadı 
Hllkimeti arumda .. bık imal 
Amanullah zamanında Tajman
da imza oluan bitaraflık maa
hedai bu defa birka9 madde 
ilAYUile 24 Haziran 1931 ta
rihinde yenida Kabilde imza 
edilmiftir. ---
Sigara Makinesi 
Yakında Her Tarafa 
Otomatik Maldneler 

Konacak 
Geçenlerde bir firket Ttlttln 

lnhiaarile bir mukaYele yapa
rak otomat denilen ligara 
makineleri retirmejl kabul 
etmifti. 

ôtrendijimize ıare b~ ma
kinel• gelmiftir. Birkaç Kb• 
lradar phrin birçı.k yerleri
De ba makinelerden konula
cak Ye makineler mllşterilere 
kendi kendilerine otomatik 
mrette ıigara satacakl•rdır. 
Ba IUl'etle tnffhıcOlere yeni 
bir rakip~ demektir. 

Ankarada Mü/ıim Sılılıi işler 
* * * Hakkında Kararlar Verilecek 

Ankara, 27 ( Huml ) - Geçea ... Millet Meali.uıde 

lrabal eclilm lufzamhba kanunu mucibince bir Sdalıat Şarua tetkili 
lhımıelmektedir. Sıhlıat Şurua her 1ene munkkat bir mnd

det için Ankarada toplanacak, ıahhl itler hakkında kararlar 

Yerdiktea aonra, gelecek Mne tekrar toplanmak llzere daiala

caktır. Sıhhiye Veklleti Sıhhat Şarua a..ı.nmn listesini yap
mıı ve Bapelrllete vermlftir. Listede doktor Akil Muhtar, 
Mazhar Oıman, Netet Ömer ye ldliaH Rifat Beylerin ilimleri 

olduju 16yleoilmekteclir: 

Mühim Bir Miras Meselesi 
( e., tarafa 1 inci .. y1 .. ) 

tqiyan beynelmilel maruf hah 
ticatethaneüin aahlbldir. Ab
dullah B. ia:ninl tqıyan bu zat 
Iranda iken Şebilsterilere da· 
mat olmUf n llOD bir ~ 
netice.O.de bu ailenin blltOn 
serveti kendltine intikal etmif
tir. Abdullah B. takriben 89 
sene kadar enel, mleueaenin 
elli senelik emektar kltlbl 
.Naki Beyle birlikte pluimize 
gelmlt " burada ywlefllllttlr. 
Abdullah Beyin 18 yapda 
(Sahip) isminde ıtızel bir km 
ve kltip Taki Beyin de (20) 
yqmda Rıza isminde y•lnpldı 
bir oğlu vardır. İki aile ara• 
smdaki devamh bir 11la mil· 
nuebet neticeainde bu iki 
ıenç evveli lanlflyorlar, son
ralan da derin bir pnl ra
bıtuile biribirlerini çıldıruıya 
nYiyorlar. Rıza Bey kalbinde
ki ıizU sam bir ıtın babuı 
Taki Beye açıyor Ye lama 
Abdullah Beyden kendisi için 
istenilmeeiai liyllyor. Nihayet 
Takl Bey Sahip Hanıma ojlu
na istiyor, ret cevabı ahyor. 

Kız 18 Yafmda .. 
lunUD illerine ıenç im b!r

ıla Mllddeiumumilii• ıide
rek diyor kb "Ben ntidlm. 

Bana artık babam kantamaL 
~ Beyle evleneceğim.,, Ha
dile bu mntle mulıakemelere 
intlbl ediyor. Bu arada Takt 
Bey (~ bin, Abdullah Bey 
de (80) bin Ura kadar IBUl'af 
ya~yorlar. Bir flla ite İran 
konsolotbanui de karqarak 
kpua kaçak oJcluimaa, nikl
!Jt tamm•yacalmı llyllyor. Fa
üt Sahip Hanım TıbbıacDlde 
muayene edilince 18 yAflllcla 
oldutu ulaplıyor " bir HD• 
enel de H.piaİ Raa Beyle 
dtlibieri yapdıyor. 

Abduffall Bayı GeHnce •• 
Diier taraftan Abdullala B. 

bir ıGn bacanafı Mehmet 
Beyin dajilnden bir mllddet 
evvl "17" yaşındaki kw
Lltife Hanımı bacanatın
dan iıtiyor. Fakat Mehmet 
B. fU cevabı veriyor: .. Eter 
1en kıma Sahip Hanımı oi
lumuz Huana verinen Lltife
yi ala bilinin.,, 

Halbuki Sahip H. Riu Beyi 
çddıruıya ıevmektedir. Şu 
90a qk maceraSI heniz ne-
ticelenmeden evvel Abdullah 
B. zatlueeden vefat ediyor. 
TabU ylz binlerce llrahk 
servetinin mftbim bir kısmı da 
ima Sahip Hanıma ~or. 

Adil Bay Dı KimP 
ltt• · ba mv•zıam mlna, 

.,_ ~..;-

STADYUM 
Sporcular Belediyeye 
Müracaat Edecekler ... 

· Ankara, 'ZI (Hususi) - id
man Cemiyetleri ittifakı Umu
mi Merkezi 110D içtimaında 
baza euah kararlar verdi. 

MBhim bir faaliyet gösteren 
kltıplere naktl yardım ve muh
telif idman mmtakalanna atle
tizm mlltehasaısı gençler g&n
dermek bu karar arasındadır. 

Aynca f.tanbulda bir ıehir 
stadyoma yapılmasa için bele
diyeye mllracaat edilecek ve 
ıtadyomua intuı temin oluna
caktır. 

San'at Mektepleri 
Maarif Encümeni 
Tetkikat Yapıyor 

Ankara, 27 (Hususi) - Mil
let Meclilİ Maarif encllmeni 
san'at ve yab mekteplerinin 
vaziyetini tetkik etmektedir. 

Encllmen yab mekteplerinin 
viliyetler tarafından ve san'at 
mekteplerinin de Maarif Vekl-

=--leti t•rafındaıı idare edilmesine 
taraftar r6zilkmekledi. Y~
na san'at mekteplerinin mu
raft villyet huusi bütçelerin
den temin edilecektir. 
=---=-========z====--'======~ 

maceraya bqka şabaslaran da 
kanşmuana sebep oluyor 
ve bu nretle de iki genç 
aramdaki glnftl macerua bun-
dan IOnr& üçllnctı bir talı· 
sın mtldabaleaile birlikte yl-
rüyor. Abdullah B. hennz 
ölmeden evvel damadı Riza 
Beyi. Adil B. isminde biriale 
tamfbnyor. Bu tanafma neti
celinde de Adil ve Rıza Beyle 
Sanuaryan hanında beraberce 
fındık ticaretine baılıyorlar. 

BİrJılD Adil Bey, ortatı 
Rıza Beye şöyle bir teklif 
yapayor : .. Kayınpederiniz 
Abdullalı Beyden zevcenize 
kalan miru meaeluinde beni 

., -.. 1 n ... .....ı...._.,iC~ 

,,..------------4~...;..•.r~..:...-.....;;,.-.;:;:ar.:;;a;;..."llll... tevkil ediniz ben halledeyim. 
• • Bana da bir hisae vererininiz." • • 

ister inan, ister inanma 1 Rıza Bey bunu reddediyor. 
Bununla beraber Adil Bey 11k 
sık ortafımn e.tai ziyaret 
ediyor. Fakat bundan 15 ,an 
enel Sahip Hanım e1rarcnp 
bir pkilde eYden kaçırılıyor 

ve ic:lclialara ılr• de Adil Beyin 
enne f&illtlyor. Bu kaçırma 
hadlMsi Rıza Beyi ve bu ~ 
taıayaıı bvkul hayretler içlade 
bıralayor. 

Terkoa Şirketi, Halk Şimdi de Belecliyenia 
F ırkuı ırupunUD T erkoaun ~u kestlli haber veri
llğvına dair Yerdlii karar- .O,or. 
dan, l.tanbul ıebrinden " Belediye ıehrin adıhat 
ktanbal Belediyeaindea w laayab ile bir OJUDCa1ı 
intikam al•akla meşgul- Kibi oynıyan bir firkete 
dtlr. Eneli buı mahalle- • 
ivin 1&1yunu kuti. Daha k&l'fl lciz Ye ıakıt durursa, 
sonra bazı Mmtlere ıu arbk Belediyeaha var 
vermedi. oldupnaı 

ı~r.,,. lna1t, lst.r lnt1nmal 
l,to Sahip Hanım o ,qati .... 

beri Rıza Beyin evine da..... 
mittir we buala il. baba•'M' 

l 

Saıl• J •. 

Sözün Kısası 
istedikleri 
Yazı 
Budur: 

•• 

• •• 

Rakı Ve Kadının 
Cinayeti 

c a.. taran ı a.e1 .. ,,. ... ) 
Ba arada bqka biri tan-· 

fmdan ablan bir lmrfwala da 
manav Sabri Ef. bacağından .a
rulmuıtur. 

Sabri Ef. bu İfİ yapbktan 
ıonra dışan çıkmıt fakat so
kakta polisler tarafmclan ,.. 
kalanmqbr. 

işe müddeiumumi muavini 
Übeyt ve zabıta doktoru Fuat 
Beyler vazıyet etmifler ft ei
lentide bulunaalarm hepai ya· 
kalanarak Ayuofy• Polia Ko
miserliiine aönderilmiflerclir. 
laticvap devam etmektedir. 

Arabacı Şiikrlhılüı c..edi 
hu sabah onda Morga ıatn
rlllmllştQr. Yarahlar da hasta-
neye nakledilmittir. 

Hadise mahallinde iki tane 
tabanca bulunmuştur. Şnkr&yil 
öldüren kul'fUn kapya aaplan· 
mıı ve bu kul'fUnua bir para• 
bellom tabanc&1111a ait olduğu 
görftlm6tilr. Fakat ba tabanca 
bulunamamıfbr. 

Mütevelliler 
Yunanistandaki VakıfLu 
İçin Müracaat Etnaelidir 

Hal>er aldajımıza Ji!r• Ev
kaf Umum MOAmtlnc!ea 
İstanbul Evkaf idarem iki 
telıraf plmiftir. Bu telpVlar 
Yunam.tandi blan milyonlar
ca lira luymetiacleld Tnrk •a
kıflarına ait bazı ipretleri 
ihtiva etmeld.tltr. 

Bize v.U.. ..... ata ...... 
blkimet YunaDjRı .. la •.laf 
emllk ve arazi hll"abn mlte
yelliJere burada mal Yerecek-
tir. Bunun için allkaclarlarm 
bllldbnete mtlracaat etmeli 
lbımdır. Yana 110G mlracaat 
ı&nüdtlr. 

Edebiyat lllklfab 
Paris, 26 (A.A) - Farama 

alraclemisi blylk edebiyat m&
klfabm Echulier'• vermiftir. 

evinde muhafua ve taruaat 
albndadır, Anlqaldığına 16re 
bir Amerikan filmini andaraa 
18 lrarqak aacera AbdulWa 
Beyclen kalan bl,ek miruaa 
ele Pflrllmelile aWraclardar. 

Rma BeJio .aylMitine vire 
H IDİrU (400) bin lira kadar-
W ve bunua (100) bin lirut 
SliM.P H••ımı• falueeiae t.abei 

•ti\~ MMdel umu•llill = .. = ...... -_,. 



lzmirde ıeylip felAketlne utrıyan
ların yeni evleri 

Felaket 
Görenlerin 
Evleri 

lzmir, (Hususi) - Izmir ve 
Burnovada geçen seneki yağ
mur ve sel felaketine uğnyan-
lar için yaptırılan evler ta
mamlanımıtır. Bugilnlerde fe
laketzedelere dağıtılacaktır. 

Bunlardan lzmirde (70) tane, 
Burnovada ise ( 100) tane ya
pıldı. (50) tane daha yapıla

caktır. 

Bir iddia 
Belediye Reisi imza Mı 

Taklit Etmiş? 

Maalkara ( Hususi ) - Ma
rangoz Hüseyin isminde birisi 
mahkemeye verdiği bir istida
da Belediye Reisi Nazmi Beyin 
kendisinin imzasmı taklit ve 
•ahte bir senet tanzim ettiği 
iddiasında bulunmuştur. 

Marangozun iddiasına g8re, 
Belediye Reisi Nazmi Bey bir 
müddet metruk bir evde otur-

• muş. Fakat günün birinde 
kendisinden oturduğu mnddete 
ait kira bedeli istenince o da 
evi tamir ettirmek için bir 
miktar para harcadığım ve bu 
paranın kiradan mahsubu li
zımgeldiğini söylemiştir. 

Nazmi B. evi tamir ettiğine 
dair marangoz Hüseyin imzası 
ile bir de vesika göstermiştir. 
Fakat Hüseyin Efendi bu se
nedin sahte olduğunu iddia 
etmektedir. Bakalım mahkeme 
ne karar vere-ek ? 

O. N. 

!ON f>OSTA Haziran 28 
; 7 ~ ~ 5 

ı AYDINLILAR HER SENE 300 
BİN LİRA ZARAR EDİYOR 

.._ ___ H_e_r_S_e_n_e_F'4_e_ld_k_e_t_G_o_ .. r_e_n_A_g_d_ı_n ___ lf ( ___ Mı_e_n_d_re_a_H_az_as_ı_n_dı_a_R_a_m_u_k_Z_e_r .... ig_a_tı_• _ __. 

Aydın (Huamt) - Bu ha•a· Mendereı nehri de bu aene bir 
lide Mendreı havzasında vak· fellket haJini aldı. Yatnıurlar 
tile ytıı binlerce Ura ıarfolu· nehri taıırdı ve pamuk ekilen 
nan kanal meseleai yeniden mıntaka su altında kaldı,. mab· 
canlandı. Şimdiki vaziyet ıu- , ıuller tamamen mahvoldu. Bu 
dur: Eıkl kanaldan da, yeni 1Uretle Menderes nehrinin yal-
kannldan da ıu geçmiyor ve nız pamuklara verdiği ıarar 
istifade edilmiyor. Yeni kanal (300) bin lirayı bulmaktadır. 
yapılırken eıki1i tahrip edil- Size bu acı hikAyeyi ıöyle 
diği için ikiıi de bir işe ya- anlatayım: 
rayamıyacak vaziyettedir ve Menderesin istifade edebile .. 
köylilniln eli böğründe kal· cek bir hile getirilmeıi için 
mııbr. iki aene evvel bir mllhendiı 

Aydın havzasının can da- tarafından bir proje yapıldı 
marı olmak iıtidadını taşıyan ve (500) bin Ura ıarfediJmek 

ıuretile nehir mecraaınm de- ı liraya yakındır. Bu •ene ise, 
fiıtirilmesi teklif olundu. yukarda ıöylediğim gibi nehir 

Nafıa VekAleti bu projeyi iki defa daha taştı ve (300) 
evveli muvafık buldu. Fakat bin liralık pamuk mahvolup 
dnşnntıp tqmdıktan ıonra gitti. . 
töyle bir karar verdi· Görlllllyor ki lkı senenin 

.. _ Bu te ebbtis • imdilik zararı birleştirildiği . takdirde 
1 d 1 . Mendereste güzel hır kanal 

kalıın. Bu zaman a yarım mıl- k u kn ı b'l kt• .. açma m m n o a ı ece ır. 

Y?n. lira aarfetmek doi'U de- Fakat böyle olmadı. 
iildır.,, Kat' inetice şudur: Her ıene-

F akat ne oldu bilir misiniz 1 nin ilkbaharmda kabaran 
Geçen •ene Mendere1 nehri Menderes nehrinin mecrası 
taıb ve bu havali ekinlerini değiştirilmiyecek olursa bu 
bataklıj'a boidu. Neticede ta- ıarara daima katlanmak lazım 
bakkuk eden zarar ( 200 ) bin gelecektir. A. 

l.mlr lktısadt Mıntakaın Tıc.ret 
Müdürü Ziya B. 

lzmirin 
• 

incir Ve 
•• 

Uzümü 
lı:mir, ( Hususi ) - lzmir 

iktısat mıntakasının bu seneki 
incir, iizüm ve tütün istihsal 
vaziyetil hakkında Mıntaka Ti
caret Miidürü Ziya Beyden son 
malumatı aldım. Ziya Beyin 
verdiği malumatı hulasa edi
yorum: 

incir; Geçen seneki kadar 
istihsal edilecektir. Mahsul 
vaziyeti iyidir. Son yağmur· 

ların verdiği zararlar o kadar 
büyük değildir. 

Üzüm; Bu da geçen senenin 
ayni olacaktır. Havalar idrak 

Toros Yolcuları 
Adana, (Hususi) - Nakliye 

işlerinde umumi bir buhran 
olmaıına rağmen İstanbul • T o-

Memlekette Çekirge Afetile Soğan Yemek Rekoru 
MUrefte, (Hususi) - Bura

da (60) yatında Kara Mehmet 
isminde bir bağ amelesi vardır. 

mevsimine kadar uygun giderse 
mahsulün nefasetinden emin 
olunabilir. 

Tütün; Bu sene rekoltenin 
geçen seneden az olacağı tah
min ediliyor. 

roı Ekspresinin taşıdığı yolcu J 
miktarı herglln biraz daha · 
artmaktadır. .. 

Orhanııaıi, (Husuai) - Bu 
havalide çekirge mllcadelesi 
evvelki yıllara, bilhaasa geçen 
seneye niıbetle çok farklı bir 
faaliyet safhası arı:ediyor. Ev
veli imha vasıtaları değiımiş 

ve yenileşmiştir. Bunlardan 
arseniklisi imha hususunda 
çok bllytık bir rol oynuyor. 
Yalnız ıu var ki çekirgeleri 
mahvederken ekinleri de ya· 
kıyor. Eğer fU zararı olmaaa 
çok mükemmel ve tesirli bir 
maddedir. 

• Mücadele • • N4sıl Yapılıyor-? 

Çektrke milcaaele•tn• lıazırlık 
Bundan baıka mtıcadele 

ıartları da başka noktalarda 
hususiyet gösteriyor. Geçen 

ıene Temmuz iptidasında boydadır. H ~ ... kea bilir ki; 
uçkun haline giren çekirgeler (Sekkin) halinue bulunan çe· 
bu ıene henüz pe_k küçilk kirgelerle (Uçkun) halinde bu-

Bu adam sabahleyin yüz dirhem, 
öğle ve akşam yemeklerinde 
yamışar okka soğan yemekte-
dir. Talat Behçet 

lunanlara karşı alınacak ted
birler ayrı ayndır. Evvelkiler 
ancak yerinde temizlenmek 
auretile imha olunabilirler. 

Diğer mahsuller: Mmtaka 
dahilindeki her çeşit mahsul 
idrak ve istihsal devresine gir
mişlerdir. Bugüne kadar kor
kulacak afetlerle uğraşılma· 
mışbr. Umumi vaziyet geçen 
seneden düşkün değildir . 

MUreftede Yeni Mahsul Köylerde halk mücadeleye 
daha büyük bir alaka ile işti- Mürefte, (Hususi) - Bu 

havalide bu sene vıe bj'.hassa 
rak ediyor. 16 köy halkı .. 1 d I f d 1 v 

buyu"k tl l I k son gun er e ço c ay a ı ya~
gayre er e ça ışara murlar yağdı. Mahsulün be-

bugiln köylerini . çekirgenin J rektli olacağı anlaşılıyor. Bağ
z~ra~ında~ uzak bır hale ge- I lar çiçek açtı ve koruklar 
tirmışlerdır. yeşermiye başladı. Salkımlar 

Şimdilik merkezde ve yarım hastalıksızdır. Bağcıların şim-
aaat kadar uzaktaki Velipaşa dilik . yüzleri gülmektedir. 
. .... . . Müslcırat inhfoarı (tOOG) torba 

çıftlıgınde çekırge kesafeti kükürt gönderdi ,.e hemen 
hayli fazlacadır. satıldı. 

'I. Hayret Talat Belıçe t 

'[Çeşmede Plaj Ve Ilıcalar 1 l __ ~_a_r_şı_y_a_ka __ B_a_t_ak_l_ıg_ı_ f Zonguldakfa Fen. Ha~~ Kırkağaçta Yaz Alemi Edebiyatçllarm Seyahati 

Çeşme, (Hususi) - Ihcalarımıı: bu 
ayın ortasındanberi açılmış bulunuyor. 
lıtanbuldan bile aile gelmiye bqladı. 
Hililiahmer burada güzel oteller, ga· 
zinolar ve kahveler açtı. Bu sene her 
türltı temiz zevk ve eğlence arasında 
romatizmalı hastalar sıcak solanmız· 
dan tifa alacaklardır. 

llıcalarla birlikte plaj bayatı da 
başladı. HerJiin yüzlerce halk Çeşme 
plijlarına Jıelip gitmektedir. 

lzmir, (Hususi)- Karııyaka, lzmir 
Belediyesine raptedildikten sonra 
bUsblitün ihmale utı:adı. Belediye iş 
Bankasından aldığı (2) milyon liradan 
Karşıyakaya bir metelik bile ıarfet· 
medi. Karşıyakanın bostanlı batak
lıkları İzmirin ııtma yatağıdır. Birçok· 
larını ölüme sürükliyen bu mikrop 
yuvaları hali eski cıvık halini muhafaza 

ediyor. Bu vaziyet ksr~ısında Karşıyaka
lılar vilayete müracaat ettiler ve Karıı
yakamn milstakil bir E c_ediye ile idaresini 
istediler. Bakalım ne olacak? Adnan 

Bergama, ( Huıuıt ) - lzmire 
kadar bir ıeyahat tertip eden 
lıtanbul Edebiyat Fakülteıl tale
beıi Bergamamızada geldiler ve 
buradaki tarihi harabeleri gezdi
ler. Talebeler burada dart saat 
kadar kaldılar. lıtanbullu genç 
miaafverirlerimize elimizden gelen 
misafirperliği g'Ölterdik ve ken
dilerinin çok memnun ayrıldık
larını gördük. Genç edebiyatçı
ların harabeler araıında alınan 
bir fotografını gönderiyorum. 

1 ·~ 

1 

Zonguldak, ( Husust ) - Burada 
~.ılühendis mektebinin lağvından 

bahse diJirken yalnız " Maden Çavuş 
mektebi,, nin kaldığı yazıldı. Halbuki 
tedrisata devam etmesi tensip olunan 
mektep "Maden Fen Mektebi " dir 
ve Zongul dakta çavuş mektebi namile 
bir müessese yoktur. Maden Fen 
mektebinden maden fen memuru 
yetişir. Resimde talebeden bir grup 
görüyorsunuz. F.B. 

..J 

Kırkataç, (Hususi ) - Her- ,,., .. .: 
olduğu gibi bu sene de Kırkağacın 
çamlık ıefası pek eğlenceli ve çok 
gilıel oldu. lı:mir-Kasaba ıimendifer 
kumpanyası buraya hususi trenlerle 
İzmir, Akhisar, Manisa, Alaşehir, 
ve Kasabadan yüzlerce ziyarytçi 
getirdi. Zevkli ve tatlı bir gün geçi· 
rildi. Geçen seneye nisbetle bu sene 
kalabalık daha fazla idi. Gönder· 
diğim resimde ziyaretçileri çamlıklar 

a raıanda gezerken görüyorsunuz. C1111 



25 ffadran SON POSTA 

ı leler Okusun Meslek Araga Gen le Ve 
' -Kari Gdsile 

Gördüklerimiz 

Kanalizasyon Hakkmda 
Hayatta Ve Mes ekte Muvaffak 
Olmak için, Muvaffak Olanların 

Tavsiyelerini Takip Ediniz 

Blr gaı.etedeı "Kanali.zaayona 
verilen para havaya mı gidiyor? 
SalAhiyettar bir zat bugiJnkü te
sisatı lilzumsuz buluyor.,, SerliY
bası altında bir yazı ı<SrdOm. 

fstanbul Avrupa tehirlerile ka
blli kıyas değildir. Bir kerre her 
tarah denizle muhat oldutu gibi 
S - 4 mil aür'atlnde Boğaziçin-

imtihanlar bitti. Şimdi mektebi bitiren bOtiln ırençlerin bir enditeıl ı Koh en Elendi 
vardır: Hangi me1lefe girmeli? Biz rençlere, hayatta ve me1lekt• --------"-~ ___ __. 
muvffak olmanın ıırlarını öğrenmek fıraatmı veriyoruz. Ciddi mealek 

den gelen bir cereyan var. 
Saniyen ıehlr birçok tapecik-

adamlarının hayat 'Ye taV1iyelerlni bir rehber gibi ıençlere bu •atır• ~~~--------. 
la.la bildiriyoruz. Bunları okuyup :•rarınızı ondan aonra veriniz: 1 · 

ler ilzerh1e bina edilmit olduğun
dan 1ath1 mailler yağmur selle-
rinde mecraları tabiatile temizler. 
Avrupa şehirlerinin kıımı azamı 

lae düz arazi ilı.erine inşa edilmit 
oldu&-u gibi deniz ve akmb da 
olmadığından bu şehirlerde mec
raları tathir için kanalizaayonlara 
ihtiyaç vardır. 

Belediyemiz bu noktalara dik
kat etmediği için bu yüzden mil
yonlarca liramız toprakların altı
na gömülmüştür. 

O. K. 

Sanatoryum Meselesi 
Doktor K. imzasile aldığı

mız mektuptur : 
t 9 haziran 93 t tarihli nüs

hanızda tesisi düşünülen 
verem sanatoryomu nıünase
betile bir kariinizin mütalea
smı neşrederken Beylerbeyin
de, Çakaldağı tepesi veya Kuz-

guncukta Gazhane tepesinin ter
cih edilmesi kaydolunuyordu. 

Ben, Beylerbeyinde, Çakal 
dağı tepesinde oturdum. Ciğer 
hastalığına uğradıktan sonra 
doktorlar bir dakika bile 
orada oturmamakhğımda ısrar 
ettiler. Oranın havası iyi olabilir. 

Yalnız bu gibi hastalara ak-
11i tesir yapar. Nefsimde tec
rübe etmiş bir insan sıfatile ha
diseyi kayde mecburiyet hiset-
tim. D. K. 

Çirkin Bir Adet 
Akdeniz ve Karadenizden 

gelen her hangi bir vapur yol
cusu rıhtıma ayak basarbasmaz 
karşısına meçhul bir adam 
dikilir "Efendi on kuruş rıh
tım parası 11 • 

Bu adet köprü parasından 
farksız olduğu gibi hiçbir 
memlekette yoktur zannederim. 
Bilhassa ecnebilere karşı çok 
ayıp oluyor. Alakadar makamın 
ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbederim. Ferit Ali 

Karilerimizden Ricamız 
"SON POSTA,, ya göndereceğiniz 

mektupların zarflan üzerine içindeki 
yazımn mahiyetini itarct f'diniz. Bil
mece ıııı.ldir, Hanım teyzeye mi aittir, 
idareyi mi al!kadar eder, _ tahrir 

mUdürlUğilne mi hitap ediyor? Bu 
noktayı kaydedeuenlz vazifemizi 

kolaylathrllllf oluraunuz. KarilerimJz
den bllhana bu noktaya dikkat 
etmelerini tekrar rica ederiz. 

TAKViM 
GUn 30 28- Haziran-931 Haı.r 54 

Arabi 

11· Safer - 13SO 

vakıt-ezani-vaaatt 

GUneş 08.46 4.31 
Öğle 4.52 12.17 

ikindi 8.33 16.18 

Rumt 

15- Haziran -1547 

vakıt-ezani-Yuatt 

Akşam 12.- 19.45 
Y ataı 2.03 21. 48 
imsak 6.25 2. 10 

Tefrikamız: No 75 

Maruf tacirlerden Kohen l iltimas,· fevkalade bir hüantl 
Efendi hayatta muvaffak olma- tesadüf sayesinde muvakkat 
nın esaslarını ve sırlarını şöy- bir zaman için mesleğinizde 
le anlatıyor: liyakatiniz olmadığı halde ileri 

- Mülahaza ve meyli tabü gidebilirsiniz. Belki de hede
beni küçüklüğümdenberi ilim ve finiz olan tepeye de çıkabilir
tetebbü sahasına sevketmişti. siniz. Fakat emin olunuz ki 
Harbı umumi ve harbı umuminin bu kolay muvaffakıyetlerin hiç 
neticesi olan gayri tabii vazi- bir vakit yarını olmaz. Kolay 
yetler olmasaydı belki ilim ve muvaffakiyetleri temin eden 
tetebbii sahasından ayrtlmıya- ümlller en büyük düşmanları
caktım. . nızdır. Mesai hayatınıza rehavet 

- Benim gerek şahsi tecrU- mikrobu girdikten sonra azim ve 
belerimin ve gerek meslek ica- iradeden hayır kalmaz. Bakara
bı olarak temasta bulunduğum da, piyankoda sırf tesadüften 
Şark ve garp muhitlerindeki medet bekliyen kimselerin va· 
tarassutlarımm mahsulü olan ziyetine düşersiniz. 
tavsiyelerimi birkaç vecize ile Türkçemi2.de diğer lisanlarda 
anlatmıya çalışacağım. tesadüf etmediğim gayet ma-

Gözlerin Vazifesi nidar bir tabir vardır: Miras- 1 
1 - Mesai hagatınıztlq yedi. Bu tabirin ifade ettiği 

daima gözlerinizi tepeye nefret ve istihkar çok ibret
dikiniz: Bu tavsiye belki size bahştır. 
garip görünllr. Çünkü kulak- Bugün Ve Yarın 
larr.ıız tavazu, kanaat gibi iV-Bugün yok, garın var: 
vesaya ile doludur. Halbuki Peygamberler bile insanları 
emin olunuz hayatta en büyük hayir ve salaha sevketmek için 
sırrı muvaffakiyet cesurane, ahireti ileri sürdüler. Bir fikir, 
azimkarane kanaatsizliktir. bir mefkure uğrunda lıayat-

y arım asırlık bir müddet larını feda eden bunca büyük 
zarfında Türk vicdanı millisini adamlar, bunca kahramanlar 
yoktan var eden büyük adam- yine mahiyetini anlamıya lüzum 
lann en bilyUğü olan Namık görmedikleri ve telakkilerine 
Kemal Beyin bu meşhur aözil- mahsus bir ahiret sevki tabiisi
nü unutmayınız: le hareket ederler. Yalnız bugü
'•Yüksel ki yerin bu yer değildir,, nU düşünenler, yalmz bugüne,,_ 

Hayat merdiveninde hiçbir bel bağlayanlar hiçbir vakit 
vakit iki ayağınız ayni basa- ne kendilerine, ne de başka
makta bulunmamalı, bir avağı- larına nafi olabilirler. 
mz daima yukarki ba:ıamağa iş hayatmın bidayetlerinde 
müteveccih olmalıdır. sizi yeis ve fütura sevkeı:lebile-

Her hangi işte olursa olsun cek pek çok bal ve badisele
size nasip olan vazifeyi feda- re tesadüf edebilirsiniz. lşte bu 
karane, ifa etmekle beraber vaziyetler karşısında daima "bu 
gözünüzü hiçbir vakit tepeden gün yok, yarın var,, diyerek 
ayırmayınız. gözünüz tepeye dikilmiş oldu· 

işe Başlarken ğu halde ilerlemeğe devam 
il- Her işe başlangıçtan edeceksiniz. Yarını daima göz 

başlayınız: Fakat çok dikkat önünde bulundurursanız kazan
ediniz. Yukarda tepeyi arar- cınızın, iradınızın küçük büyük 
ken yerdeki kuyuları gözden bir kısmmı tasarrufa mecbur 
kaçırmayınız. Binaenaleyh her olursunuz. Yarım düşünerek ta
atılmaz delicesine tepeye doğ- sasruf edebileceğimiz beş on 
ru koşmıya başlarsanız her kuruş sayesindedir ki daha iyi 
adım başında olan kuyuların bir işe geçmek, icabında iş 
hangi işe intisap ederse- aramak üzere başka ınemleket
niz, icabında en basit, en mil- lere hicret etmek iç!n serbestii 
tevaıı vazife ile işe başlamak- harekata IT'alik olabilirsiniz. 
tan, ve bu basit, mütevazı va- ihtisas 
zifeyi seve seve ifa etmekten V- ittırat, istikrar ve se-
çekinmeyiniz. Şukadar ki hiç- bat sayesinde Jıer işte çekir
bir zaman size tevdi olunan dekten gelişme zümresinden 
vnzifeyi ifa etmekle iktifa olmıya çalışınız: En kolay 
etmeyiniz. Ne yapıp yapıp ve en basit göriinen işlerde 
fazla bir şey ilave etmiye bile birinci şart ihtisaslar. 
çalışınız. ihtisasın hakiki mahiye· 

Kolay Ve Güç tini tarif ve teşrih müm-
1// - Kolay muvaffa.ki- kün değildir. Bazı cahil, buda

getlerden sakın: Kuvvetli bir la, gabi ve hatta içtimai terM 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
ki fevkalade bir yer. Orasını 

yalnız alışkanları tanır. Burası, 
kadınlara mahsus bir erkekler 
evidir. Adi tokmakçılar yok 
anJadmız mı ? Hayır, hayır. 
Hep Efendiden insanlar. Çoğu 
Rus prensi. Tarife iki yiiz 
franktan itibaren başlıyor. Fa
kat iki yüz franga fakir Pariı 
talebeleri karşınıza çıkar. Rus 
prensleri daha pahalı. 

r.1UHARRIRI: MARYSE CHOISY 
(Franaızca aahnıu 200,000 ıncl tab'ından tercüme edllmfttJr.] 

- Siz o gizli yerleri biliyor f gelen bir hayır. 
m ısunuz? Ben onun zayıf tarafım 

- Elbette, dedim, " Pot ,, methediyordum : 
" inci ,, ... - Ben bir Pariıli kadınım. 

- Hani, dedi, öyle yerler Pariıi bilmiyorum. Perisi yal· 
varmış ki, orada kadınlar ahllk- nız Amerikalılar biliyorlar. 
sızca ve gayritabii ıeyler Razı oluyor: 
yaparlarmış. Ben çok tabiiyim. - Peki, fakat kimseye aay-

- Beni oralara götilrilr lemiyeceksiniz degil mi 1 Ye-
mUsünüz? Dedim. min eder misiniz? Diyor. 

- Nereye? Yemin ediyorum. 
- Neresini biliyorsunuz. Bunun nzerine Misis Knoks 
Hila inklr ediyor. Hayır luh ediyor: 

diyor. Fakat evet manaıına - Sizinle bir eYe gideceğiz 

Zavallı Rus Prensleri 1 
Namlarına ne cinayetler işle
niyor. 

• 
Arkadaıımın otomobili bizi 

Etual meydanına güttirüyor. 
Temiz, hendesi, güzel bir 

bahçe içinde saklı, ılık bir 
otelin 6nUnde duruyoruz. Bu· 
raıı bir faJrin inzivagAhma 

biyeden mahrum adamlar gö
rürsünüz ki bulunduklan iıte 
emsal ve akranlarına tefevvuk 
ederler, servet ve para sa
hibi olurlar. Bu da mahza ih
tisası neticesidir. 

Almanların ilim, fen ve lh· 
tisat sahalarında en büyük 
muvaffakiyet sırlan ittırat ve ih 
tisasa fazla riayetleridir. Bir Al 

man hayata hangi sahada atıldis(' 
son nefesini orada ikmal eder. 

İhtimal ki intisap ettiğiniz 
işte sekiz on sene çalıtır bir 
türlü muvaffak olamazsınız. Yeis 

ve fütura kapılarak sakın meslek 
eğiştir meye kalkışmayınız. 

- VJ - Her şeyden evvel şu
ur ve seci!Je sahibi olmağa ça
lışınız: İşe başhyan gençlerin 
maruz bulundukları tehlikeler-

den biri de şuursuziuktur. Mesela 
bazı gençler görürsiinüz ki tav
siyeli veya tavsiyesiz olarak bir 
müesseseye iş aramak için mü-
racaat ettikleri ıaman fevkala
ie şık ve süslü bir kıyafetle 
tmeğe itina ederler. i, sahip

leri işinden ziyade şahsına, e
sastan ziyade görünüşe itina 

eden gençlere emniyet etmezler. 
Halbuki iş hayatında muvaffak 

olmak için sermayeden, zekadan 
ve hatta ihtisastan ziyade muhite 
emniyet ve itimat telkin etmek 
vaziyetinde olmak lazım gelir. 

işte Ciddiyet 
Vll - Uşak iseniz patron 

gibi vazifenizi görünüz: Ma
lum ya tali kördür. Patron ol
mak istidadında olan adamlan 
uşak olarak ve uşak kıra
bnda adamları patron ola
rak hayata atar. Hüner kör 
taliin bu haksızlığını şuurlu bir 
azmü · İrade ile tamir etmektir. 

Uşak ruhlu adam iseniz size 
tevdi olunan her vazifeyi ma
kine gibi ifa edersiniz. Patro-
nunuz da sizden memnun olur. 

benziyor ; çok çocuklu bir 
aile yuvasına benziyor. Burası 

kalorifer, sabun ve Amerikalı 
kokuyor. 

Bizi bir kadın karşdıyor ve 
kibar bir tebessUmle bizi kibar 
bir çaya çağmyor. Bizl Mec
lise takdim ediyor. Bu mera
sim Amerika sefaretanesinin 
kabul resimlerine benziyor. 
Hep prens X ler ... dük Y ler .. 
Kont Z ler ... 

Çay, bütün servetini ma-
hallenin köpeplerine mıras 
bırakan ah yor. 

Bir ihtiyar halanın cenaze 
yemeği gibi hazin. 

Edebiyattan, resim sergile· 
rinden, intihabattan, havanın 
güzelliğinden, doldurulması 
icap eden vergi defterlerinden 

Sayfa' 

Ka.dın 
• 

Ve Kalp işleri 

ş sız aşanamaz Mı? 
insanların en büyUk zevki 

qkta, en büyllk ııbrabı yine 
aıktadır. Atkı yalnız cinsi 
manasile almamalıyız... Bir 
insanın bir mefkQreye bağlan
ması bir qktır. Bir insanın 
bir iti, bir eseri yaratmak 
için ona bağlanmuı bir aıkbr. 
Bu aşka vlsıl olduğumuz glin 
mes'ut, varamadığımız gün 
bedbaht oluruz.. Fakat kadın
lar aıklanm, ekseriva müteka· 
bil bir ferde karşı ıarfederler. 
Onlar için aşkın yegane manası 
bir erkeği sevmektir. Buna 
inanan karilerden, Maçkada Pe-

rihan isimli bir kadın yazıyor: 
" Kocamı ilihi bir aşkla 

sevdim. Bir zaman annemin 
dizinde dinlediğim Allah kuv
veti, korkusu ruhumda neka
dar yer etmiıse, bu adamın 
sözleri, gözleri, atkı kalbimde 
öylece yer etti. Kalbimin dört 
tarafını demir bir zincirle 
saran bu adam, bir gün başka 
bir kadına Aşık oldu. Kalbim 
bu demir zincirin içinde, kıv
randı, ağladı, çırpmdı, harap 
oldu... Senelerle gözyaşından 
ve ıstıraptan bir insan oldum. 
Bana nasihat ettiler. Neye 
kendini bu adam için üzüyor
sun. Hayat bukadar kısa de
ğildir. Bukadar dar değildir. 
Dünyada sevilecek başka in
sanlar, yaşanacak başka ha
yatlar da vardır... O zaman 
gülmenin mes'ut olmanın ,şırrım 
yeniden keşfedersin... Olmüş 
bir adam, sen tekrar yaşıya
bilirsin, işte sana hayat diye 
eline birşey verirlerse, bunu 
hangi ölü reddeder. Ben de 
hayata dört elle sarıldım. Ha
kikaten tekrar sevdim, tekrar 
dirildim, tekrar yaşadım. Fakat 
insanların ömrü kadar, aşkla
rın da ömrü kısa... O da ben
den gitti. Ben yine yalmz. Yine 
m~ruk, yine ıstırabın ve göz
yaşının eline ka~dım yine ağ
lıyor, hataboluyorum. eiliyorum. 
Hayat bu kadar dar, bu kadar 
kısa değildir. Sevilecek başka 
insanlar, yaşanacak başka hayat
lar da vardır. Fakat bir hayattan 

bir hayata geçiş, kalbimin damar
larını koparıyor. Hiç sevmeden, 
:iç kan damarlarımı koparmadan 
yaşamak mümkün değil mi?,, .. 

His ve fikir denen sinir 
zaflarile insanlığı şekil alan 
insan İçin, sevmek ve bağlan
mak bir ihtiyaçhr. Hiçbir şeyi 
sevmeden, hiçbir şeye bağlan
madan yaşanamaz.. Kimi 
paraya, kimi çocuğa, kimi 
erkeğe, kimi gayeye, k1mi 
şöhrete bağlanır.. Bağlaiımak 
sinirlerin ihtiyacıdır. Yalnız 
sevgi bir tarafta iflas ederse, 
öteki tarafa geçebilmek, kan 
damarlarını koparmadan yaşa
mayı mümkün kılar.. Yoksa 
bir erkekten bir erkeğe, bir 
aşktan ötekine geçmek, bir 
ölümden ötekine geçmektir. 
Fakat öiüm canh her mahlüka 
mukadder olan tı.kı'>etir. 

Hanımteyze 

BLÜZ 
Müsabakamız 

Bluz Müsabakamız 
Başladı. Takip Etmeyi 

Unutmayınız. 

Blüz müsabakamız cuma 
gilnü başlamışbr. On beş gün 
devam edecek ve hergün bir 
bluz resmi neşredilecektir. 
Karilerimiz 1 inci sayfada inti
şar eden bluz kuponlarım toplı-

yacaklar. En ziyade ~eğendikleri 
üç bluzu bildireceklerdir. En 
çok rey kazanan blüılara rey 
veren karilerimizden üç kişiye 
birer blüz hediye edilecektir. 

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

intişar eden bluz resimle
rini kesmiş olmamak ıçın 
karilerimize yedinci sayfaya 
kupon koyuyoruz. Her gün ye-

dinci sayfamızda intişar edecek. 

Patronunuzu 
Aldırınız 

Geçen hafta beşinci patron 
kuponlarım toplıyan karileri
mize, bu haha zarif bir elbise 
patronu veriyoruz. 

Bu elbise emprimeden ya
pılacaktır. Resmi evvelki haf
taki nüshamızda neşred:lmiştir. 

Patronu alabilmek için yedi 
kufon getirmek kafidir. İstm· 
bu karilerimiz bugünden itiba
ren öğleden sonra idarehanemiz ., 
uğrıyarak patronlarını alabilirler. 

Taşra karilerimizin 6 ku
ruşluk posta pulu gönderme
leri lazımdır. 

Şimdiye kadar patron alan 
karilerimizin bu patronlardr n 
memnun olup olmadıklarını 
bildirmelerini rica ederiz 

PATRON KUPONU 
Karilerimiıin g<Jsterdiği ar

zu üzerine (7) inci ısayfaya 1 
nakledilmiştir. Oradaki patron 1 l kuponlarını toplayacakıımz. 

bahsediliyor. - Sizden sonra, azizem, 
Misis Knoks kulağıma eğildi: dedim. 
- Şu prt: nslerden birini 

seçiniz, dedi. 
Ben çok naziktir, hep 

arkada kalmak isterim : 

Fakat israr etti : 
- Y oo... Y oo... Önce eli 1 

Dedi. 

(Arkası var) 

BU S 
MAKARALARI 

ve ucuzdur. y~de Arayınzz. 

Dünya Köpek 

MARKALARA 
Nalça 

DiKKAT 
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Iran Çölünün 
Sandık, Sandık San Altın 

Bir Köşesine 
Gömüyorduk ... 
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YAZAN: M. KAZIM 
- 17 - ı doktoru da bırakarak Bqruye rak ileri gönderdiğimiz iki 

Y v f iıtikametinde yola çıkbk. (Alman) ın civarımızda dola-
aptıgımız bu ae er esna- D!l•L-- •• tti.. . .. R k t1 • fı d 

d F Hentik b k b · .uuawua lfl aunıze gore tan as uvve erı tara o an 
•ın a on 8f a . ır doktor Bekker almz kaldık· pusuya d"-ürüldüklerini x;;.;. 
kusur yapma.mıı olaydı bile . Y _,, ~-
b al -xı- . . .. tan bır mftddet sonra bu k~ytl rendik. Fakat arkadqlar yan-

u par an ~un 1ÇU1e gom- k . b b L-
. k d" · · ·dd ti ter etmıye mec ur kalmış, lannda bulunan in ~ yüı: 

mesı en ısının p e e mua- . _ k 
h dil . '-ifi "eli. evveli ıımale dogru yftrümiif, lira ile ağırhklanm terkedere 

aze e mesme • ı . .. aff k im ı d 
Arbk aıkmb verecek hadi- sonra gen dönmuş, daha sonra kurtulmıya muv a o uş ar ı. 

ı -'-di· · · t kib b ı d (Rubati Şur) a varm1f. Orada Artık bu bizim içia mailim se er yea gerını a e aş a ı. R lru . . 
B• b h - - d"k ki ( N' as vvdlenmn hücumuna bir mesele halini aldı: Memle-
ır sa a ogren ı ı· b di 

dor Mayer) in kalilesinden bir maruz kalmıt, bir kurıun ciğe- ket Rus nüfuzuna ta iy ·, 
• ı· d ı · · b w toprak lranm olmuına rag· -lranh beş yüz albn çalarak nn e ıp geçmış, una ragmen 

kaçm•v.~ Arkasından tir be• slirüne sürilne bir Seyidin evi· men içinde Rus müfrezeleri 
-r :r " 'iti" tm• dolaşıyordu. Her dakika teh-

Almanı saldırdılar. Hırsız tu- ne 1 ca e ış .•. 
like vardı. " Beşruye nin 

tuldu, paralar alındı. Eğer iş il mfitasarnfı, valisi veya hikimi, 
bu noktada kalsaydı iyidi. Fa- Ayın yirmi altıncı gilnU NaibüJhükume Ali Kuli Han 
kat İranlı kurşuna dizildi ve (Beşruye) ye vardık. Burası isminde bir zattir. 

beri ilk defa olarak sandal
yaya oturduk. Ve burada 
Müyyedülvüzera isminde Arap· 
çaya vakıf bir de maliye me• 
muru ile tanıtbk. Müalüman 
Ye Törk olduğumuz için hör
met ve hüsnD kabul pdOlc. 
Fakat bil Ahara öğrendik ki 
bir milddet sonra şehre 

uğnyan Rus kuvvetleri 
ifittik ve tehir içinde ani bir 
baskına uğramamak için bir 
an evvel yola koyulmayı mti

nasi p gördilk. Fakat ya bu 
haber yalandı, yahutta gelen 
kuvvetler bizimle mlisa..feme

den çekindı, ki hiç kimse ile 
karşılaşmadık. Seyahat munta

zam bir ıekilde devnm edi
yordu. 

bu da kafilede bulunan diğer 400, 500 evlek kftçük bir Bereketullah Efendi ile beni 
lraolılar arasında fena bir te- kasabaydı, meıuurlan da vardı. evine davet etti. Güzel bir 
mir yapb. Firar vak' alan gün- Biz bura.ya vardığımız da- bağçenin ortasında büyükçe 
dengiine çoğalmıya başladı. kikada daha evvel piştar ola- bir havuza karşı, Sultanabattan (Mabadı yarın) 

---================--==~-===========-==========-=-=====,=-====~==ız=.:~==~==--=--Bu arada yarım itaatsizlik vak'-
lan da eksik değildi. lranWar 
arasıra bana müracaat ediyor"" En Büyük Dert: VEREM 
lar, dert yanıyorlar: 

- Eğer aralarında sen ol
masan biz bu heriflerin başına 
bir çorap öreriz, diyorlardı. 

Maamafih ben Almanların 
hareketlerine miidahale etmi
yorum, çftnktı bundan hiçbir 
netice çıkmıyacaktı. 23 temmuz 
(Dehne) yi (Deh Muhammet ) i 
lspakiyi birer birer geçtik. Bu 
aon noktada F 011 Hentik yeni 
bir düıüncesizlik daha yaptı: 

- Haber aldığıma göre 
Rus kuvvetleri bizi yakından 
takip etmektedirler, dedi. Bi
naenaleyh icabında süratle 
hareket edebilmekliğimiz için 
kafileyi hafifletmek lizıml 

Rus kuvvetlerinin bizi takip 
ettikleri doğru idi. Fakat bunun 
için kafilenin ağırlıklarını hü
cuma uğramadan terketmenin 
manasım anlryamadım. 

Çaresiz ağırlıklarımwn mll
bim bir kumum burada tu
kettik, fazla olarak Fon Hen
tlf in kat'ı şekilde uran tbe
rine Dr. Bekkeri de iki mu
hafızla birlikte burada bırak· 
tık. 

Doktor ( Hekker ) kafilenfn 
yeglne doktoridi, ilerde bir 
muademeye giripek, yaralan
uk kendisinin yardunma muh
taç kalacaktık. Halbôi timdi 
omı burada lnrakmalda kea
dimizi en mtıbim bir yardım
dan mahrum etmiş oluyorduk. 

Fakat maalesef Fon Hen
tige meram anlatmak mlim
ktın değildi. 

Çaresiz ajırfıklarla birlikte 

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 
athyarak Sertabip Beyin yanı· 
na kottum. Muhterem doktor 
beni çok büyük bir nezaketle 
karşıladı. Sürü halinde bekle
şen hastalann bOyUk bir ihti
mamla muayenesi yapılıyordu. 

Ta Hisardan ~elmiş ihtiyar bir 
kadıncağız kır çiçeklerinden, 
san, mor, kırmızı renklerin 
gtbellqtirdiği küçUk bir bu
keti sertabip Beye uzatarak 
dedi ki: 

- Allah senden razı olsun 
Paıaml.. Sayende kızım günden 
gllne iyileşiyor, bu çiçekleri 
beraber topladık. Elimiz
den başka birşey gelmez 
ki.. Fakir adamlarız. Size !Ayık 
değil amma kabul ederseniz 
minnet hatıramız olur. 

Dikkat ettim, alicenap dok
toru!\ gözünde parLyan iri 
yaş damlaları ytlzilne serpil
meden gizli giı:li kalbine indi. 
Masanın llstUnde duran bir 
zarfm beni meraklandırdığını 
mıl&mıt olacak ki buyurun 
okuyun Hiye zam uzattı : 

Mektup Heybeliada sana· 
toryomunda tedavide bulunan 
genç bir kıı: tarafından yazılı
yordu. Kara bahtlı, fiinalms 
kızcağıs hastahfa yakalanır 
yakalanmaz her gelen gibi o 
da bu dispanHre koımaı, 
doktor kızın annesiz, babaaıı, 
iatinataaı bir zavallı olduiunu 
anladıktan sonra oau Heybell
adada laanatoryoma yerlqtir
mit- Baştan qaiı kadar tatlı 
bir lisanla yazılan bu mek-

tNGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
-'lazan:Alakenzie· 

Skoulidisiıı bq vekil oldu
tu günden itibaren Atinalıla· 
nn bir çoklannın tavra hare
Jletleri detittf. Sanki onlar 
ltilAf devletlerinin bu bunak 
herifin meld iktidara gelme.t-

ni nasd karşaJayacaklarını bek
llyorianmf. Onun bq vekile-
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tini mlUeliflerin bu kadar se11-
aizce kabul etmeleri, llzerine 
birçok ldm..Jer bunu İtilaf deY• 
!etlerinin korktaklanna hamlet· 
tiler. 

itilaf devletlerinin b6yle bir 
samanda V eaıb:elo• fırkutm 
tutmamalan, bittabi 1lmalde11 

tupta beni en riyade müteessir 
eden şu satırlar oldu: 

" Zavallı, kims~iz bir kııı 
aç, sefil, hasta bir halde so
kak ortalannda sllrünmekten 
kurtardınız, bana yeniden ha
yat verdiniz babacığım r Ôm
rUmtln her dakikasında size 
dua edeceğim. Burada çok 
rababm. Yalnız bir derdim 
var, ziyaret güaleri swlanm 
aYdet ediyor, adeta ilk ~ 
lerdeki gibi n~betler geliyor. 
Her h!lsta kapıda, bahçede 
&yneslni, babasını, dostlarını 

bekleşirken ben kimsesiz 
hasta bir kız olduğumu anlı
yorum. Herkesten kaçarak bir 
köıeye siniyenım .. ,, 

Baıtan sonuna kadar b3yle 
acı hakikatlerle uzanıp giden 
mektup gayri ihtiyari beni de 
ağlatb. 

Sertabip Beyden ayrıldıktan 
sonra tekrar hastaların yanın
dan geçiyordum. Kapıma 
önünde duran yeşil gö%lil kız 
yavq yavq merdivenleri ini
yordu. Ayaklanmın .esini du
yunca bana d&ıdll, ,Olihmedi. 
Dandan cesaret alarak sordum: 

- itin bitti mi ?.. Gidiyor 
musun? 

- Evet gidiyorum... Dok
tora bakınmak için gelmiftim. 
Hasta olduğumu anlarlana bir 
haataney• filin yabnlacağımı 
zannetmittim. 

Halbuki 6yle değilini1- Bu
rada meccanen muayene eder 
" bir de illç verirlermiş. Haa
tahtımm ne olduğuaa zaten 
biliyorum. Annemin butaJıim-

ıelecek dtltmanlara kartı ken
dilerim mOdalaa edebilmekten 
nmitlerinl kestikleri hissini ve
riyor ve her an denize d~kül
mekten korktuklan zebabmı 
uyandırıyordu. 

Bu değişmiı hava içinde, 
biç te hoıa gitmiyen havadisler 
alıyorduk. Bir Yunan maya 
gemisinden alb mayo çalııı
diği ve fakat nereye g6ttırnl· 
dtığnnnn malUDI olmadıiJ., es
rarengiı bir geminin iecevaktf 
Salamis k6rfezlne girip baıa 
iarİP ifaretler vvditl, iki Aı. 
mu ablthlln bir Y 1UUUl tor
pitosuna ahnarak lreadilerine 

dan, vcremim. Sade ilAçtan 
ne çıkar ki? .. 

- İliç alır, yer, içer, iyi 
olursun. 

- Ne yiylp içeceğim ki ? -
Çalışan kimsemiz yok. Babam 
aağ olsaydı biz bu hallere 
düımezdik. Onun ölümünden 
aonra iki kardeşim de muhare
beden dönmedi. Nemiz var .. 
Nemiz yoksa hepsini sattık. 
Girdiğim mektepten çıktım 
Çok arzum olduğu halde oku· 
.yamadım. Annemle beraber 
tütüne gidiyorduk. O da yata
ğa girince kazanç azaldı. Şim
de ben de çal~ınıyorum. Yu
murta, süt, yoğurt nerden bu
lur? Nasıl alırız ki ... Bir kuru 
ekmekle kabk bulunak ne llA. 

Askere Davet 
Süleymaniye Askerlik Şube 

Reisliğinden: 322 ili 326 do
ğumlu ve ellerinde askeri ehli
yetname bulunan ihtiyat zabit 
şeraitini haiz kısa hizmetlilerle 
timdiye kadar askerlik yapma
mış ve O. doiumlularla mua· 
mele gören ayni vesaik ve ıe
raiti haiz 316 ili 321 ( Dahil ) 
doğumlulann 30-6-931 tarihine 
kadar şubeye mOracaatlan ve 
bu tarihe kadar milracaat et
miyenler hakkında ahkAmı ka
nuniyenin tatbik olunacağı. 

lzmir Rıhhmı 
lzmir, 25 (H. M.)- Rıhbm 

Şirketinin Umum mildtıril Jor
dan ıehrimize geldi. Belediye 
Reisi ile konuttu. Jordan Kof"' 
donda elektrikli tramvay ye
rine otobüs ifletilmeai fikria
dedir. Ankaraya ıiderek Nafıa 
ile konupcakbr. 

SelAnik limanı methalindeki 
mOdafaa tertibabmızıa ıısate
rildiği söyleniyordu. 

Gerçi bu hikayelerin, bir de 
lSte tarafı vardı amma, pek 
mevsuk bir yerden çıkan ma
yn kaçırma havadisi oldukça 
milhimdi. Bu arada yine ta
nıdıklarımdan biri saray po
lisinin bir vali'a ihdas etmiye 
çalıpcaklamu babv verdi 
ve ihtiyatlı bulunmama taniye 
etti. Bunun Uzerioe blltiln 
adamlarımı topladım ve hayle 
zorla bir vak'a ihdu edilmek 
latenditl zaman sUldmetlarinl 
muhafaza ederek kat'iyen mu-
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İmzalarından Tanıdığınız 
Edipler ,Nasıl Adamlardır? 

imzalarından tanıdığınız bir
çok kimıeler vardır ki, tahısla
rını tanımazaınuı. Fakat onlar 

l hakkında hayalinizde teresaüm 
etmit bir lip vardlr. Bu muhay
yel tipin hakikate ne derece te-
vafuk ettiğini merak edersiniz. 

f11te anketimiz sizin bu "me
rak ve tecessüsünü:ıü de izale 
edecektir. 

Anketimiz tudur; 

Matbuatta imzaları çok i'lS
rillen, birçok eaerlerlle aize 
kendilerini tanatlp •evdlren mu
harrirler nrdırı Nhım Hikmet, 
Vill Nurettin, Peyami Safa, 
Mahnuıt Y uarl, Ahmet Hqim 
.. bL 

Şl•cli .Ue soruyoru:ı: 

1 - Ba maharrirJeri hayalJ
nlzde auıl taaavvur edlyor
•unu:ı? 

(Genç mf, ihtiyar mı, güzel 
mi, çirkin mi, ıüpbe mi, afıl'-

bafh mı falan.) 
2 -- Ne kazandıklarını tah

min edersiniz"/ 
3 -- Nasıl yaşadıklannl zan

nedersiniz.? 
Bu üç sualin eeyabını yazıp 

bize gönderiniz. Arzu ederseniz 
bir de resminizi ili.ve ediniz. 
GeJen cevaplar aıra ile neıre
dilecek ve anketin •onunda 
bu muharrirlerin her biri hak
kındıl bu üç aualin ıuetemiz 
tarafında. hakiki cevapları 

ftl'ileeektlr. 
Hakikate ea ziyade yaklqaa 

karilere o muharririn imzalı blw 
fototrafl•f ile, lmzah e•erlerl 
hediye edlleeektir. 

Cevabını:ıın çabuk ~ıkmunu 
iatiyor.amz acele edlniı. 

* 
Gönderilecek ceYaplann "ede-

biyat anket 11 memurlnpna 
kaydile glSnderilmeminl bilhaHa 
rica ederiz. 

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

Rcsmlnlı:i bize ırCSnderineDiıı alı:c 

tablaHaiı.I ıöytiyelllllrlx. F.ııht banaa 

ıçJa pdullee.k reaimler iyi ve t&bll 

poııda çıkma, olm.uı lizımdır. Taki 

mütehaNııımıs •Gtaleaaı.ada lıataya 

~meeln. 
ir 

Tablatlerlnl -ımmaı. lbere bl9e 
, .. ım pader- kullerlmJı: hakkında 

mtite1'ua1111allWl altaleaı;ıaı apiıld 
rbrd~ olıuyablUniniıı : 

Sevim Hanım: Almıandır. 
Ve gururu 
yoktur.Uysal
hğa mtltema
yildir. StUI tdr· 
hğ'ı ıner. Ça
buk ıOcenir, 
çabuk bllnfll', 
muhitinde ce-"t-

Hatice H.: J 
Samimi ve 

reyan eden hl· 
diselere llkayıt 

ıadıktır. Süsti 

ıever. Temizli

te ve intizama 

riayet eder. Ba
zan hırçın, olur. 

lğbirarını unut

maz. 

• 
lbrahlm Efendi: Müteşeb-

bistir. Müşkü
litla mücadele 
eder. Menfe-
atlerine uygun 
gelen teklifler-
de uysaldır. 
Kızdığı zaman 
s6zünü esirge
me~ alayı ve 
ıakayı sever. 
Sözden ve hal-
,.ı .. n anlar. -

,( 

BaleUa M. 
Tevfik. Ef. tec
rübeli, mihnet 
.-e mepkkate 
mütehammil 
ve aileperTer
dir. Mutavazı 

ve kanaatkar-
dır. Atakhk, ge
çimsizlik yap
maz. ltizam .hu
susunda titizlilr göstermez. 

kabele etmelerini ve aksi 
takdirde kendilerine yol vere
ceğimi tebliğ ettim. Hemen 
ferdası akşam Panhellenion 
kahvesinde saray polisinin 
hafiyelerinden biri benimle 
bir kavaga çıkarmak istedi. 

Kendisine cevap vermedi· 
ğime son derece hiddetleaerek 
oturdup ıandalyayi kaldırıp 
baııma fırlattı. Bereket ver
sin sandalya bana kadar gel
medi, ancak öolimdeki kahve 
fincanlarını parçalamakla kaldı. 
Ben hiçbir harekette bulun
machiun ıibl yanmwla bulunan 
iki arkadqın da mlldahale 

' kalmaL Tecea
ten hazeder. 

ir 
Realm ~ader•• bası karflerfıab, 

miltef1a~11aınuı:111 HY&bı J9Cflrtlji lflm 
aabrraıalaai}'er 9' -lııtup ırlSaıılerwelı 
fotoğrafllerlnl• aklb;tınf Qreamek ı .. 
tlyorlar, Bu fotoirafller lalltar ~cq 
tir. Bu hu.usta mU.terlb olmalamu rt.. 
ederl1. 

Farmakologfarm TenezzOhO 
Tnrk F armakoloğlar Birliii, 

kendi azasına mahsU9 olmak 
üzere, 2 temmuz p•rıembe gll· 
nü için bir deniz teneuühl 
tertip etmiıtir. Vapur k6prtl
dcn üç buçukta kalkaealıı 

1 

Altmkuma gidilecek, gece ya· 
nsından sODra köprGye d&ıll
lecektir. 

Ofimpiyat Çıkb 
iki renldt olarak çıkan ita 

apor meet11ua•ımn 9 anca aayı.ı 

bu .. &.h çıkmışbr. Cuma wOnkG 
bütün memldcet •por faallyetlerl, 
re.im ,.. yazı ile ıcs.terilmlttfr. 

Bı1huN FenerbaJ.çe ldlbi•Gn 
.....ı tetekkül ettitbıl, ltalya mu
habiri (Mavro) nun feaııl bir ma
kalui, dilnya yilzme pmpiyonu 
( Vaya Müller ) ia nasilaatlerl, 
dünya teni• famkiyonu ( Tilden)in 
deraleri, latanbul - fzmir - Anka
ra t•mpiyonları arasında yapıJa

ıtak maçlamı tanı tertibi ve nir 

J 
spor havadisleri raeYeuthu. Tav• 
•iye ederiz. 

etmelerine mani olduğum için 
kahvemn aildlirtı nihayet po
lisi çağırıp bu acJamı kahveden 
dışarı athrdı. 

Fakat, bu anlattığım vak'a 
saray polisinin ihdaaına çabı· 
bjı binlerce vak' alardan ancak 
biridir. 

4 teşrinisa11icle müthiş bir 
aiyatiie yakalandım. O hafta 
ta Kahireden bir tegraf aldım. 
Buna John Antooiadis isminde 
birinin Elkantre istibkama· 
tınm çalınllllf bir pllnını hl• 
milen Atinaya vasıl olmut 
olacaiı ve kendisin Ywr.aıı 

(Arka•ı Yar) 
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ı 

Ucuz iLANLAR 
ve 

Küçük 
8abar r•ldL Şehirlerden kiSylere. H:rffJ'•lere çıkılacaktır. Kiraya verilecek 

e91ahı, dalrenlz, odalarınız varaa veyahut ldralahacak ev, daire ve oda lsliyoraanız: 

Abdülhamit Çok Korku
yordu, Fakat Buna Rağmen Her 
Fırsatta Cesur Davranıyordu ... 

Araaak •• eoraakla vakit ~eçtrmeylnb. (25) kurutla aiııe bu iti yapabiliriz. 

(16) kelimelik bir llln klfldlr. Her kelime fuluı için bir kuruı llive ediniz. 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ -3- _ 
Ben Abdftlhamldi gayet 11-

kttt bir adam zannederdim. 
Halbuki, konuımayı ve uzun 
uzun anlatmayı pek aeviyor. 
Ve bu uzun llkırdılardan da 
hiçbir yorıunluk hiuetmiyor. 

Abdilluımidin lstanbaldtı .Son Ucametgahı: Beglerbegi saragı 
14 - Melekcihan kalfa cağa biç benzemiyorlar. latan-
15 - Nuristan kalfa. bulun adını, öyle derin bir 
16 - Nevber kalfa. hasretle amşları var ki... 
17 - Cevherriz kalfa. Yalnız; Müşfika ve Na-

SATILIK EVLER 
KADIKÔYÜNDE SATILIK mG· 

ceddet kirgir hane - KadaldS· 
yünün en etlencell yeri olu 
Y oturtçu parkı yanında Çamlıcıa, 
Feaerbahçe. Kalamıı koyuna aa· 
sueti fevkalldeai olan. iç dalreU 
apartman tarzında lnp oluDaJl 
ıayet handar hane Hbhkbr. 
Taliplerin Galatada Mehmetall 
Pı. hamnda 41 numaraya mG
racaatleri. - 4 

BÜYÜKDEREDE SATILIK ha· 
ne - Piyasaya iki, iakeleye Gç 
dakika mesafede lapanya aefa
retaneai aokağında bGlbGUerlle 
methar Sefaretaae hüçeıl kar
tı•ında iki daireye mlnkaHm 
apartman tarsında inp edilmlt 
hamam, elektrik, terkoıu havi 
( 9 ) odalı 26 numaralı hane •a
tılıkbr. Taliplerin Galat.da Meb· 
metali Pt. hanında 41 numaraya 
müracaatlerl. -4 

KALAMIŞT A SA TJUK, kiralık 
mOkernmel k6tk - lakeleye, la
taıyona beş dakika mesafede 
plijlRr civarında, muntazam bahçe 
dahilinde nezareti fevkalideyi 
hab (24) odalı, müttemllltı aaire-

EV ALIYORUZ 
ACELE SATILIK dGkkin hane 

n kOçGk aputmanı olanlaraı 

Beyoj'lu, Şlıll, Karaköy, Eminönü, 
Mahmutpaıa, Sultanhamamı, Sul
tanahmet, Dlvanyolu, Saraçan• 
cılYarında ıabbk emlikl bulunan
lar ~azetemlsde K. O. adreaine 
mlracaat. - 4 

SATILIK HANESi olanlara -
Pek ıerefalz yerlerde olmamak 
prtlle, 1500 liradan 2000 liraya 
kadar dlJrt, beş odalı aatıhk 
hane, dükkAnı olanlann Galatada 
Mehmetalipaıa hanında 41 nu• 
maraya müracaatleri. - 4 

SATIL"' EMLAKi olanlara -
Galatada, Bey'>tlu, Şlılf, Maçka, 
Oamanbeyde Htilık apartman, 
hanHI, Galata, Beyoğlu, Emln
ana. Sultanbamamında mağaza 
ve dGkkAnı, Sultanahmetten Be-
yasıda, Beyuıttan Fatih n Ak· 
Hraya kadar haneai olanluın 

Galatada Mebmetalipafa hanında 
41 numaraya müracaatleri - 4 

SA TJLIK ÇiFTLiK, arazlal olan
lara - Anadolu, Rumelinde aatı
bk çiftliği olanlar lle Bcğaziçinin 
Rucell cihetinde yOz dönümden 
afatı olmamak üzere arazısı, 

Boğaziçi, Haliç, Marmara aahille-

Konuturken, aruıra el ha
rekeUerile tarifler yapıyor, ve 
ıol kolunu dirseğinden bileti· 
ne kadar daima koltuğunun 
kenarına dayıyordu. Konuştu
ğumuz müddet zarfında, aya· 
ğmı ayağının tistüne atmadı 
Ve kat'iyyen mlltehakkim Ye 

ınuğber bir tavır da [almadı. 
Bntnn hldisatı, serin kanlılık
la gören ve tevekkiille kabul 
e:len bir hali vardı. Yalnız 
ııhhat ve hayatına çok dütkün. 
Bunun iç.in, etrafındakilerin de 
sıhhat ve hayatile çok alika
dar. Fakat korktuğunu hiç 
hissettirmiyor. Cesur görUn
ıneyi iltizam ediyor. Söz ara· 
ıanda ben bunu hissettiğim 
için, avdetimde, yalnız temen
lla ederek çıkacaktım. Fakat 
o, tekrar bana elini uzatb •• 
Uzattı~ amma, ç.ok eminim kl, 
ben çıkar çıkmaz kolonya ti· 
fesini de avucuna boşaltb. 

18 - Dilbeste kalfa. ciye Kadmefendiler, bütün 
Ve bimlerini henfiz öğrene- kalpleri ve kuvvetlerile 

yi havi kötk ıablık o)dufu gibi 
toptan yahut dört kıaım olarak 
kiralıktır. Taliplerin Galahda, 
Mehmetalipafa hanında 41 numa
raya milracaatlerl. - 4 • rinde fabrika lnfaaına müısait 
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Alatini köşkllnde misafir 
olanların isimlerini öğrenebildim. 
Bunları birer birer. yazıyorum. 
Evvela kadınlardan başlıya-
yıru: 

1 - Ayşe Sultanın 
[Müşfika Kadınef endi 
Yaşında) 

2 - Abdurrabim 
nin valdesi) 

valdesi 
45 

Efendi-

3-Abidin Efendinin valdcsi 
Naciye kadın Ef. [25 yaşında] 

4 - Refia sultanın valde~i 
Fatma Kadın Efendi. 

5 - Şaziye Sultan. 
6 - Aışe Sultan. 
7 - Refia Sultan. 
Bunlar; (Kadın) !ar ve (Sul

tan) lar... (Haznedar) ve (Sa
ray) lılara gelince: 

s - ikinci Haznedar; znı
fet usta (35 yaşında) 

9 - Haznedar Giilşen usta 
(20 yaşında) 

10 - Haznedar Fulye uata 
(20 yaşında) 

11 - Mahıenver kalfa (50 
)Bfinda. Ahit Efendin!D kal
faıı.) 

12-Sırrıcemal kalfa (Gayet 
raşlı. Abdülhamide çok hizmet 
~tmit.) 

13 - Cenaniylr kalfa. 

Tefrikamız. : Na. 

mediğim diğer iki kalfa. Abdülhamide merbut. Adeta, 
ERKEKLER: onu 6lfime kadar takip et-
1 - (Sabık hakan) Abdnl- meyi ahdetmiş birer fedai. 

hamit. (72 yatında) Dun bir aralık Naciye kadın 
2 - Abdnlbamidln otlu; efendiyi ağlarken sıördUm. 

Abdllrrahim Ef. Karııaındaki erkan minde-
a - Abdnlbamidhı otlu; ri d d' ıık n. iki Ahit Ef .JS y••ında] n e ız çu m.,.. oturan n· 

- el hazinedar usta, hafif bir 
4 - ehmet pata aeale teselJi veriyordu: 
6 - (Musahip) Nuri •la - Kendinizi tlzmeyiniz ka-
6 - " Şöhrettin ağa dınım.. Allah arslanımlZın öm-
7 - " Cevher ağa rilne 6mUr berekib ihasan 
8 - Kahvecibaıı Ali B. 
9 - Abçıbqı Raşlt ata 

10 - ,, Veli " 
11 - ,, Mustafa ,, 
12 - Hakkı Ef. 
13 - Sıtkı ,, 
14 - inekçi Mehmet 

Ve •. - Bir de, ben ... 
BlltUn bu insanlar; eıkl mev

ki ve vaziyetlerini unutmamış
lar. Köşkte, tamamen ıaray 
Adap ve erkanı cari. Abdülha
mit, Yıldız sarayında ne ise; 
burada da, o... Arada bir fark 
var. 

Orada, bir hUkOmdardı. 

Burada, bir aile reisi.. Bir, ev 
efendiai .. Kadmefendiler, Sul
tanlar, prensler; ( alAmerate
bihim) hUrmet görliyorlar. 
Haznedar ustalar Ye kalfalar 
da; hürmette kusur etmiyorlar. 
Harem ağaları, bunların ara
ıında aesslz bir hayal gibi 
dolaşıyor. 

Yalnız, bazılannda, daha 
şimdiden l (Daussı1a) baş g6s
termiş. Ezclimle, Abdürrahim 
Ef. ile yaldesi, Refia Sultan
la keza valdesi, Ayşe ve Şa
ziye Sultanlar.. Burada dura-

huyunun... Afiyetle geçen bir 
gtı~lilk ömürler; bir ıaltanata 
Cleger. .. 

Bugün Abdülhamit Ue fÖy· 
lece, ayakta görüştüm. lltif at 
etti. Halimi, habrımı.. Gece 
rahat edip etmediğimi aordu. 

Kendisi, biraz rahatlızmıf .. 
Boğazmda bir yanıklık var· 
mış. Dilini çıkardı, gösterdi. 
Hakikaten dili paslı. Gece bir 
aralık ateı 1ıelmiı. Fakat ıimdi 
iyice imif .•• 
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GUn geçtikçe, buradakilerin 
haleti ruhiyesine daha ziyade 
nüfuz ediyorum. 

Gençler; vaziyetten çok 
müşteki. Y aşhlar; derin bir 
tevekkül Ye dindarlıkla, her· 
teyin Allahtan geldiğine kani. 
Onun için, Allaha şükrederek, 
birgün gelip selamete çıka
caklarını ümit ediyorlar. 

Saltanat kudreti, saltanatın 
nüfuz ve heybeti; bunların ru-
hunda okadar yerleşmiş ve 
kökle41miş ki bugün yaşadıkla· 
n hayatı bir rüya zannedi
yorlar. 

(Arkası var) 

KADIKÖYÜNDE MGhGrdarda 
aatılık hane- Dört kattan ibaret 
on bir oda, mutfak, kuyu, bahçe, 
elektrik, hnaga~i, banyoyu havi 
nezareti fevkalideyi haiz hane 
aablıktır. Taliplerin Galatada 
Mehmetallpafa hanında 41 numa
•• mllracaatleri. - 4 

0 AKSARAYDA ACELE aablık 
hane- Tramvaya Gç dakika me
aafede dört kat yedi oda, mutfak, 
kuyu, bahçe, elektritl hul nane 
aahlıktır. Taliplerin Galat~da 
Meh•etalip•fa hanında 41 auma
raya müracaatlerl. - 4 

iNŞAAT 
APARTMAN, hane lnta etmek 

lıtlyenlere - Apartman, hane, 
dGkk&n lnt• etmek latiyealer ile 
OakOdar - Kıaıkh tramvay rilur
gihında Ye diA-er aayflye mahal- 1 

lerinde (Vllli) tarzında kötk lnt• 
etmek lıtiyenlerin Galatada Meh-
metalipafa hanında 41 numaraya 
müracaatlerl. 

(İntaat paraaı nokaan olanlara 
teahlllt röaterlllr.) - 4 

O T E L 
ANKARADA Meydanpalia -

Meclia, Vekiletler, devalr ve 
bankalara, ticaret mileasea~lerlae 
çok yakın, Hlkimiyetl Milliye 
meydanında it Bankaaı karfıaın· 
da ytnl inşa edilen "Meydanpalian 
oteli açılmışbr. Su, elektrik, ban
yo, kalorifer gibi temiz servis 
ve istirahati haizdir. Ankaraya 
gitmek iatiycnlere t:ıvsiye olunur. 

-8 

TERZiLER 
KADIN ter:ıiıi Hıriıto - 3e

yoğlu istiklal caddesi Oliyo p<'!
saji Oliyo apartman No. 1 e nak
letmiştir. - 7 

IUCAKTAft. KOCAÖA 1 

- Bunun kokusuna nasıl iki kadın da bütün manasile 
tahammUl ediyorsun? Benim tenebbch halinde idiler. Niadire 
midemi bulandmyor. bol kahkahalar atıyor ve açık 

- Yudum yudum içersen hikayeler an!atıyordu. Nerr~in 
6yledir. Birdenbire çekmelisin? de Bedriyeden duyduğu fıkra· 

- Birdenbire mi, Allah lan hiklye edıyor. SERVER BEDi 
Bunu ıöylerken banyoda ı Ve Nadire bir hamlede bar

haıı sahneler hatırla:nıştı. Na- dağın yansını içti. Nermin ona 
dire güldü. hayretle bakıyordu: 
l Fakat Nermin birdenbire - Aman abla ... Dedi, Sen 
._iırmııh: her vakit böyle içer misin? 

- Ne yapıyorsun abla? - Hayır cici... Her vakit 
- Ne var? değil... Hele erkeklerin yanın· 
- Su bardaA"tna rakı konur da hiç ileri gitmem. Fakat 

~? HeplİDİ içecek miain? hazan aklıma eser, kendi ken· 
- TablL dime bile kafayı çekerim. 

göıtermeıin. ikisi de coştular. 
- Haydi, çek birdenbire, Nadire birdenbire bağırdı: 

çek, haydi... - Dur, diye bağırdı, aklı-
Nadire Nermini tesvik etti ma birş~y geldi. Haydi kalk 

ve ona bir kadehi bi;hamlede seninle Istanbula gidelim. 
içirdi. Nermin bu kokuyu ve bu Mermin hrıyretle yerinden ı 
lezzeti tekrar duyunca, Atıf sıçradı : 
Bayle ilk münasebetini ve genç 1 - lstanbula m:? 
kızlığının en mühim gecesini - Ôyleyu. Bak hc11 seni I 
yepyeni teferruatile hatırlamıya 1 Beyoğluııda bir yere götüre- ı 
batladı. 1 ceğim sevinçten çıldıracaksın. 

arıa, veya arar.iıi olanların Gala
tada Mebmetallpaıa hanında 41 
numuaya mQrncaatleri. - 4 

SATILIKLAR 
TAŞRAYA AZİMET dolayııile 

devren aatıhk dilkk&n - Piyasa
nın en lthık mevklinde ilç yol 
atzında her ite elverltlidlr. Ye
mlf, Taıçılar [caddesi Kuru ye· 
mlşçller ldStealnde No. 78 barekçi 
Hamdi Beye mGracaat. 8 

UCUZ NÜMUNE çlFTLIGI -
Kanlıca körfezinden Kavacık 

ıoaeal tarlldle Kurbalıdere kartı· 
11ndakl dişçinin bağı elli dlSnüm 
araziyi klStkD bahçıvan odaları, 

aJurı, havuzu dolabı ve 500 mey
Ya ataçlarını havi mahal aablık
br. Talipler [Cağaloğlunda dit 
tabibi Mehmet Rıfat Beye mOra· 
cıaat edebilirler. 3 

SATILIK EŞYA - Yeni bir 
Almau plyanoau, bir yatak odası 
Ye bir arabesk aalon takımı 

almak latiyenlerln Beyotlunda 
Kumbaracı y<'kuıunda Muaevl 
mektebi a1ruınrla mobilyacı 

Alekiryadlı Lokreziye mGrıt• 
caatlerf. -2 

, 
BEŞiNCi 

P.t\ TRON KUPONU 

No. 1 
Gazetemizde gelecek pertembe 

rilnü çıkacak Pa tronu bedava al· 
mak lstiyoraann:, bu kuponu keaip 
eaklayınız v• pertembe1e kadar 

• çıkacak kupo,..tan toplayınız. Pat· 
roalanmızdan pek memaua ola
cakaını1. 

Patronlar netredildiklerl rlln
rlen itibaren lıtanbul kuilertmlz 
b ir hafta, latr• karilerlmlz on 
rürı içinde kuponlannı gönder
melidirler. Bu milddel geçtikten 
aonra kuponlar kabul eJi'mes.. 

Peki amma bu vakit İstanbula 
nasıl ~idilir? Vapur yok, bir 

1 
ıey yoA ••• 

Paradan haber ver. 
- Ne ile gideriz? 
- Motörle. 
- Motör bulunur mu? 

Getirtiriz. 
Noreden? 
Gel sen benimle bera· 

bt:r. 
Nermin Nctd!rcyi takip etti. 

Binaya girdıler. Nadire telefonu 
açarak Karaköyde bir yerle 
görüşfa. 

- Hr. yım Efendi.. Sizi 
yine zı1hrnete aokacağım .•• 

DOKTORLAR 
Paris tıp fakültesinden mezun 
CJlt •• ZGhreri haatalıklar mGtehaaaıaı 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKl 
Kabul aaatlerl aabab aekizden 

akıaa: yediye kadar Babıill 
MeHrret oteli karşııında No. 135 
birinci kat. 

DIŞ T ABIBl AHMET HiK-
MET - Fenni ıurette atrma 
dit çıkarılır. Altın ve her n .. vı 
aafi ditler, mu1edll ve mOaalt 
ferait ile imal olunur. Ankara 
caddeal No. ısı -11 

GÔZ ve Gözlük miltehauısı 
doktor Fuat Aslı. Bey - Muayene 
He ı~zlOk aablır. Muayene ücreti 
ahnmaı. Bahçekapı Hamidiye 
cadcleal SO numaralı mağaz.a. -22 

EMRAZI ZÜHREViYE tedavi
haneai - Doktor Aristidl Bey : 
Eminönil aabık Karakaş Han 
No. 8 --34 

MÜTENEVVi 
Kolay Sünnet 

Ameli yeai için me~hur HaJcpU 
zade doktor Talip Beye beş gün 
evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Nemlizade Hanı. Telefonİstnnbui 
1486 -19 

BÜYÜK asri yorğancı - Son 
modaya muvafık temiz ve saglam 
model üzerine ehven fiatle yor· 
gan imal olunur. Nurosmııniye 
caddesi 74- 76 numarııda Ha!.an 
Çavuf. -9 

SATILIK deniz motörü -1930 
modeli 10 beygir kuvvetinde 6 
lli 8 kişilik pek az ltulJanılmış 
Johıon deniz motörü snblıkhr. 

lstiyenler gazetemiz idaresİn\" 
müracaatleri. - 2 

Taksitle 
Thoman ve muhtelif mark ılı bi

ıiklet ve Sarolea mark~u r:1otör
ıiklet ve Gramafon uzun ve mu· 
tedll şeraitle verilir altıncı daire 
Tramvay durağı karşmnJ:ı No.159 
Alekaandır Marengo - 11 

ŞİŞLİ HALKINA - Aileler 
için en hali• ve nefis malzeme 
ile badem ezmesi, •ekerli halka, 
pekaimet v. ı. yapmaktayiın. T"'c· 
rübe eden devamlı r.nüşteri,1 
olur. Bomonti iıtaıyonunda iz ..... , 
Pt. aokağı No. 1 - 5 Muhlis 
Hasan 

MUHTEREM TÜCCARLAR -
Gümrük işlerinizde istifade, sü
rat, teahilit ve teminat isterseniz 
Bahçekapı Agopyan hanında lı
hami Ahmet firmasına veriniz.-

r 
BLOZ KUPONU 

- 8-
Gazetemizin betind A.yfa

aında intiıar e ien blQ:ı:. müaa- I 
baka~ın• iştira!ı. etmek bd
yenler bu kupc nlan topla111a- · 
bdırlar. Herfiin bir bl6z ruaıl 
Ye bir kupon netredilecek ve ba 
ne,riyat 15 fÜn devam edecek· 
tir. Kariler lS kupon toplaya
caklardır. 

Bana bu gece de Ada iske
lesine bir motö;- gönderiniz. 
Bekliyorum. Muhakkak lizam. 

Nadire telefonu kapacfa. 
Nermin PflYOrdu : 
- Kim bu Hayim Ef ? dedi. 
- Bu Hayim Efendi, Ka-

raköyde hellim her zaıriln alı, 
veriş ettiğim bir dUkAn sahi
bidir. Ca"lım i3tediği vakh 
ona teiefon ederi.:n, on~dan 
bana mo~ör gönderir. 

Hermin gülüyçrdu. 
Nadire Nermini deiice ku

cakladı: 
(ArkMı Var) 

\ 
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·)~IC'Oçtıll Ulla"' .f>il, taroltN fuı. 
b,toıı ti;inded:J,.. 
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hlllltf lılr ntııı glndtrdlOI bu 

artı lalldlıitrlal arı odiyorıı&. , 

llRINCI 
"°80N 

• !~~""' diJkülnuğe başlamıştı 
t' 
~ lnulışip sryrekleşıyot"du 

ONUNCU 
.· tON 

.. reltdıt altında kalan yerae yem' 

{;ar,çıar çıJanato başladı, arlık saÇ · 
lanm d/Jkülmiyor btl4kiJ sıklaşıyo' 
\ w qndijiı olmağo ~layt>rdu. • . .. ,.. . 

INBESINCI 
GO'N 

"Saçlanm ınükkemmel, '<mdille ı.ı 

tabii giJzel rengini alarak umumun 
IUZZIJn dikkatini celbediyor. { artık. 

t>ermanatlara ihtiyaç kalmadı ı 
11 LETRJK .. 'im bana kafidir. 

Artık kır çalmı' 

Bunun icin: bu şayanı hayret 

ELEKTRİK TARAGINI 
istimale başlayınız. 

'şte, bütün dünyayı hayrete düşüren elektrık tarağı. 
Şayanı hayret ıesırı ıle "l f TR 1 K .. ; ishmale başlandığı ilk günlerden 

. iTiBAREN SAÇLARlf'ttZ DAiMi BİR ONOOLASVON HALiNİ ALACAK, " ÖLMUŞ .. 
VEYA ÖLMEK ÜZERE BULUNAN KÖKLERİNİZDEN VENİ SAÇLAR ÇIKACAKTIR. 
48 Saat zarfında yenı saçlar çıkmağa başlar, saçlarınız tabii rengini ve 

, bütün parlaklığını lıcesbt:der. 

Tatlı elektrık cereyanı tarağın dışlerının bır sırasınoan diğerıne geçerken 
saçların köklerinden dolaşarak onları canlandırır KEPE'KLER VE SAÇ 
HASTALIKLARt TAMAMEN ZAiL OLUR. 
48 Saat ıarf ında '' cansız .. bir tarak yerine '' LETRIK,. elektrik tarağının 
istimali, velev\cl bol olsa saçlarınıza umumun takdirini celp edecek, yenj 
bir güıellik temin edecektir 
KIR ÇALMIŞ SAÇLAR; T ABil RENKLERiNi ALACAICTIR. Bu yeni dotan rengin 
terekkıyaıını günu gününe takip ediniz ve heman beyaz kalmış saçların 

· uçlarını kesınız . Saçlannız; gençliğini, sıhhatini ve guzelliğini iktisapedecektlr. 
O KADAR EYi VE MÜESSIROİRKİ BELKt HAKiKAT OLOUÖUNA INANMMCTA 
TEREDDÜT EDEBİLiRSiNiZ . BİZ BUNU TEMiN EDiYORUZ. J ı• 
Evvela inanmak ıstememışlbir milyondan fazla kişi 24 saat sonra adeta mem 
nun ve mütehayyır kalmışlardır. Elimizde, •• LETRIK ., elektrik tarağının 

şayan• hayret ve memnuniyetbahş. semerelerıni tasdik eden binlerce mektup 
vardır. "LETRIK.. yalnız kadın, erkek, çocuk velhasıl herkesin saçlarını 

yeniden ~ıkartmakla kalmaz. aynı zamanda onların güzelliğini ve tabii ren 
' gfnl de iktisap ettirir. · 

11 LETRIK,, TAMAMEN MAHZURDAN SALIM OLARAK KULLAN,LIR; Hiç bir sad.eme' 
ve şerare tevlit etmediğinden hatta mini mini yavrular için bile kullanıla· 
bitir. Derhal yanan küçük ampulün tarağın dişlerile temasta bulund~ 
tecrübesini yaparsanız, orada elektrik kuvvetinin mevcut olduğuna tme 
şüphe etmiyeceksiniz. Tarağı besleyen ampul alb ay dayanır. Veni blr-pP 
ise ancak 30 kuruşa mal olur. Senevi 60 kuruş gibi cüz'i bir masrafla ken· 
dinize bütün hayatınız için güzel ve ondille saçlar temin edeceksiniz. 
Siz de böyle güzel saçlara malik. olabilirsiniz. Zirdeki kuponu heman bu 
günden adresimize gönderiniz. Arzu ederseniz bu şayanı hayret .. LETRIK., 
tarağının bizzat saçlarınızda yalnız bir hafta tecrübe etmeniz için hiç bir 
masrafınız olmayacaktır. Bu il4nda bütfin söylediklerimiz, hakikat çıkmazsa 
bize açıkdan açığa söyleyiniz ve " LETRIK ., tarağımızı bize iade ediniı. 

Heman ve bil! itiraz verdiğiniz parayı masrafı ile beraber geri alacaksı
nız. Bu mantıkf bir tekliftir. Arzumuz, muhakemeli olmanız ve bugünden 
bu kuponu doldurup göndermenizdir. 

"LETRIK ,, elektrik taraftı Türkiye için umumi aeentası : i 
LE O N D 1 R AT Z Efendi, Galata, Mertebani sokak HUriyet ban. İ 

Tel.: B. O. 3490 adresine doldurularak gönderiniz. • 
l Dtfat1 adresime poata ile plll beraber tamam ve fstlmale saUh ve •1nı 
zamanda sul'etl lstlmall hakkındaki malQmat Ue beraber bir adet sapıız 
"LETRIK .. elektrik taraOının göndenlmesl marcudur. 
Leffen 3 lira takdim edllmı,ur. 
1000 liralık teminat tahtında, bu "LETRIK" taıraOındJın memnun kalma
dığım takdirde 7 gOn zarfında iade edersem 3 liramı masarifi Ilı 

beraber geri gOndal'ttcaksinlz. Bu fal"tla talın alıyorum. 

Ga1eı açılı raıılacılı. 
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MUHIM : Şayet bir arkadıtınıı da bir tane isrıror11 6 1
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• " LETRIK .. tarıaı gönderilecektir. Yalnıı kuponda & • ı, lira mııkıblllndı iki 
! tarak lslediğinlzl bildlrlnlı . 
J 

'lETRIK., taraftuıdın nıe11. 

ıııın kalmış diğer lılriolı 

lotoijralları ı 
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dıığum halde 45 yaşımrkı 
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~ımdı ise meftımuyum, Y• 
nı saçlanm pkıyor ~ 

tahıi rımgmı kesbediyor. 

ONBEŞİNCJ GÜN 

LETRIK .. taragm$' 

'Jır Jıankadır. Saçlarım 

çogaldı, ondüle oldu w 
eskı taint rengitıi aldı~ 

Teşekkür e<krim. Herkı· 

çe tavsıye e<kceğım 
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lıldncl gUıılnM 

saçlar olmaııcalı 
( Hakiki totoiiraf ) 
Yalnız on )adi gUn 
lıttmılfndeıı ıonrı 

k5'1erlnılen geçen 
1 tarıgın tıtlı elektrlll 
o•r•11nı HfHlndı 
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Ml'f 11011111 kır tll· 
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Salı. malıalterı : Ttırlııye ıçırı umumi acenıaıu bulunan Gaıaıa ııa Tuneı 1aouıdalıı Maflelıııl . . llOIUı llu~lı 
sokağındı Hurıyeı hdntndl L€0N OIRA T l Erendı - ŞARK MERKEZ fClA ' A ş. Beyoğlu, Ga· ı. .... Olıau9. 
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BiR TECRÜBE YAPILMASINI 

TALEP ... EDl~!Z. 

lıta ve Kıdıko, ~ubelerı - 8eyo~ı .. "naa llOfl mıgazuı - Galatı ııa WI 8ııyuğlu"ndı NOWilL- r 8İR TECRÜBE YAPILIJASJIU 
8eroOhı ndı BAZAR DO lf.VıANf - 8eyoQlu n., BAKER ma~azası - Beyoğlu, Galııauniındı 
PARALlY ıra BEHAR - Gaıatasarı,-ındı Awrupa pısaıında AKESTORIOIS magaıaıı-. i•Hınbul, 
Şehıadetııtı 'nda ASAf ıcıanıısı - ı~ıanbul . Bahçehpı ZAMAN ııcıa depoH - Ankara' da Analar. 
Ulat c•dıleıirıdı 08 tıicı Ş.\AK MERKEZ ECZA T A. Ş - lzmırdı Sıman lslıelHlnde!JOSEPlf 

TALEP EDİNiZ. 

il ABAJOll mığaıası 

ele d'ger IJüttln başlıca magazatar ~e eczanete,. 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
2~lı:::n PAZAR 
günü akşamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareket 
edecektir. 

Haziran ~8 

SiNiRLiLERE 
Salt Limon Çiçeği Kolonya-• 

yei'ine çaredir. Deposu: Yeni 
poıtane karşııında N?. 16. 

Kongreye 
lstanbul posta 

Davet 
ve telgraf 

ve telefon memurlan teaWD 

cemiyeti senelik kongresini 

28-6-931 · pazar günil saat 11 
de Beyoğlu postanesi fevkindeki 
dairei mahsusasmda aktede-

. ceğinden azayı kiramın teşrif
leri mercudur. 

Cilt ve zührevi hastahklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbııl emrazı zUhreviye dispan· 

seri başhekimi 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No.71 

Bir Cereyan Prizi.... İşte o kadar 

SATiE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

SATIYOR 
ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 

müşterilerine 
hususi tarife 
tatbik ediyor • 

Beyoğlu 
Metro han, Tünel meydam 

· İstanbul 
Elektrik Evi, Beyazıt 

FRl.GECO Kadıköy 
ıi Muvakkithane caddesi 

111 
No. 83 

• • 

Istanbul mıntakası Ma-
adin mühendisliğinden: 

Erzurum vilayetinin Ağzıaçık mevkiinde kain olup şimalen 
Erzurum Hasankale şosesi, şarkan Ağzıaçtk deresi köprüsün
den Toplak tabyesine giden müstekim, cenuben Toplak tab
yesi Abdurrahman gazi türbesi müstekimi garben mezkur 
türbe ite Aziziy~ ve Hatunpınarı civarındaki köprü beynindeki 
müstekim ile mahdut 2751) cerip saha dahilindeki Liğnt 
madeni: 

1 - Madenin teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
asgari 10,000 lira serm!lye ile bir Türk şirketi teşkil ederek 
madeni bu şirkete devretmek, 

. 2 - Teslim tarih~nden itibare:ı senevi asgari 21000 ton 
cevher çıkararak bunun %5 resmi nisbisile işbu resmi nisbinin 
%6 sa nispetinde techizat tertibini vererek imrar etmek ve 
istihsal ve imrar edemedisri t:tkdirde işbu miktara tekabül 
eden resmi nisbi ve lechizat tertibi senesi nihayetinde tama
men ve def' aten verilmek, 

3 - İmtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak şartna
menin ahkamı maliyesine ait dördüncü faslının maddei mah-
susasına tevfikan hissei temettü olarak ton başına hükumete 
on kuruş verilmek, 

4 - Taahhüdatı temin için milli bankalardan birinin 750 
liralık teminat mektubu verilmek şartile zuhur edecek talibe 
ihale edileceğinden taliplerin 30 - 7 - 931 tarihine müsadif 
Perşembe günü seat 15 e kadar kapalı zarfla ve teminat 
mektuplarile beraber İktısat Vekaleti Maadin Umum 
Müdürlüğüne müracaat eylemeler. --------------------------------

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 Şubesi: 

Meşrutiyet caddesi No. 42 

-D----H--0- RHOR--U-N--. ~;y-a~ğlu;,=]-r ı mektep sokak 

. Ctlt ve emruı zlihreviye tec!avlha.ıe•l Hergiln sabahtanak ~ama kaptır-~ 
mm: . 

Mes'ul Müdür: Sabri Salim 


