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IZMİRDE BİR İ TİMA YAPILDI 
Gazeteler Münakaşası Adliyede 1 Sabri Ve Sabahat 

Arif Oruç Bey Yunus S~ltana~met 
N d• B . D E . Cınagetı a ı eyı ava tb Nasıl Oldu? 

İstida Müstantik
liğe V eritmiştir 

Bir milddettenberi bir kı· 
11m ırazeteler arasında tiddet• 
lenen münakaşa, nihayet, diln
denberl Adliyeye intikal etmiı 
bulunuyor. 

~l( iki Takım Kaptanları 
Galatasaray la 
Fener Şimdi 
Karşılaşmalıdır 

Cuma günU Beıiktaı klllbU 
oyuncularından bir kıımının 

ıakat olması ve havaların çok 
ııcak gitmesi dolayısile şilt 
mi11&bakalarından çekilerek 
Fenere hükmen mağlup oldu. 
Galatasaray da lstanbulıporu 
yenerek finale kaldı. Şu vazi· 
yet iki ezeli rakibi bir daha 

1 Dertlerin En Büyüğü: VEREM 

Bütün Bir Mahalle Hal
kı Nasıl Zehirleniyor? 
" Bugüne Kadhr Derdimizi Kimse • Sormadı .. 
Sen Hızırsın Galiba? Bize Ön, Ayak Ol, 

Allah Aşkına Kurtar Bizi,, 
YAZAN: Melilı• At1nl 

Y ann gazeteıl başmuharriri 
Arif Oruç Bey, Cumhuriyet 
baımuharririnin yazılarile ken
diıinl hakaret görmllt ve ifti
raya uğramıı addederek bir 
istida ile Müddeiumumiliğe 
mUracaat etmiı ve Nadi Bey 
aleyhine dava açmıştır. 

karşı karııya bıraktı. Senelerden
berl birçok kereler karşilqmıf 

Yana Nadi Beg 

Müddeiumumilik makamı, bu . 
ıabıt dava iıtidaımı lldncl 
mllıtantikliie havale etmlttlr. 

Yunua Nadi Bey meb'ua 
olduğu için gerek ıatlntak 
hlkiminin huzuruna çıkabllm .. 
8İ ve gerek mahkemede lıpatı 
'Yllcut etmeıi masuniyet teı

rllyesinin ref'ine vabeste bu
lunmaktadır. 

(Yılmaz) Davası 
(Yılmaz) gazetesi hakkında 

balhı yekdiğeri aleyhine tahrik 
iddiasile takibat yapılmıya baı
landığını yazmıtbk. 

Bu huıuıta müstantiklik 
tahkikatını bitirmit, müddei
umumiliğe vermittir. iddia ma-
kamı mUtaleasını yazarak ev· 
rakı tekrar mllıtantikliğe gön
derecek, bundan ıonra da mu
hakeme kararı verilecektir. 

Apartımanlar Dile Geliyor 
İktıaadi buhrana rağmen Lararetll bir .urette yaptırılan 

apartamanların delllet ettiji bir mana Yardır: O da muayyr .. 
bir veya bir
kaç sınıfın pa
.. kazanmakta 
91ması ve bun• 
ların paralarını 
taı ve topraia 
k a l bctmeleri • 
8u münasebet· 
l• buıün d• 
~apaz oğlu 
a p a rtamanının 
resmini koyu
yoruz. 

Bu apart-
•an, Beyo§'lu 
Meşrutiyet cad
desinde, bele
diye dairesi 
karşııındadır • 
(11) daireli ve 
(70) odalıdır • 
Asansör, ka· 
lorifer tertiba-
tı mevcuttur • 
Mimar ve ke· 
reste tüccanPa· 
pazo~lu namın- , 
da bir ruma aittir. (7)odadan ibaret bir dairesine ıelırf (80-90) 
lira kira isteniyor. Aparbman henüz tamamlanmamıştır. Rapaz 
oğlu apartıman yapıp ıatmakla meıpldtır. Bu bina tahminen 
(90) bin liraya mal olmuıtur. 

Yukarda: M11crah Sabahat 
Aşalıcla: Katil Sabri 

j 

Dün ıabab Sultanahmette 
bir cinayet oldu. Şnkrn çavuı 
isminde bir ıoför muavini ta
banca ile 6ldilrUldü. Manav 
Sabri, Sabahat isminde iki kiti 
ile Hayri Ef. namındaki eski 
arabacılar klhyası yaralandı. 

Dün Hayri Ef. vak'ayı bir 
muharririmize şöyle anlatmıştır: 

- Vak'a gecesi saat 10 da 
dostum Seher ve otelci Silley
man ile beraber Sirkecide 
Hilil gazinosuna gittim. Gece 
saat bire kadar orada etlen
dik. Saat birde gazino kapa
nıyordu. Gazinonun çalğıcıla
rını beraber alıp eve geldik. 
Eve gelirken soför Aliettin de 
bize iltihak etti. Eve epey 
kalabalık toplandı. 

Biraz aonra da manaY Sabri 
geldi. Sabri biraz içtikten ıon
ra sululuk etmiye ve eskiden 
araaı açık olan AlAettin ve 
Şükrü çavuıa fena sözler aöy
lemlye baıladı. Kendisine uslu 
oturmaıını ihtar ettim. Bunun 
üzerine Sabri iti aııth Ye rakı 
kadehlerini, ıiıeleri kırmıya 
hqladı. Elinden titelerl almak 
iıtedlm. 

(De va mı 4 OacQ 1ayfam1J1daj 

olan bu iki klnbun çarpışma
sı bizde hiçbir zaman modası
m kaybetmemiıtir. Oyuncular 
maçtan on gUn evvel sinirlen .. 
miye, bir baıka hal almıya 
baılarlar; taraftarlarının uy
kuıu kaçar. Bu her zaman 
böyle olmuıtur. 

Fakat nedenae bu ıefer 
Galatasaray - Fener maçına 
karıı tuhaf bir allkasızlık 
lfılııl olmuştur. Bu mühimse
memek iki klUblln halk naza· 
nndaki mevkilerini kaybettik· 
lerinden değildir. Ahalinin ve 
oyuncuların bu seferki gevıek
liai, ı vaziyetin ve havaların 
mllsadesizliğinden geliyor. 

Cuma a-nnkU lstanbulspor • 
(ialatasaray maçı, ıilt dömi
lfinall olmasına ra~men çok 
isteksiz oynandı ; çok zorla 
seyredidi. Şilt finalinin tehirini 
icap ettiren sebeplerden diğe
ri de, boğucu ııcakların oyun
cular natundeki tesirinden 
bqka &nllmllzde halkın pek 
ehemmiyet verditJ Yunan 
maçlarının bulunmasıdır. 

Şu vaziyet karıııında en 
makul hareket maçlarm te
hiridir. 

Bu aıcaklarda maça mecbur 
edilen oyunculann, futbol 
heyetini, memleket gençliğini 
dnınnmemekle itham etmeme
leri için, Galaraaaray • F e
ner bahçe mllıabakuının tehi-
ri llzımdır. Sonra, son pİf-
nıanlık fayda vermez. 1 

Bekir Gelecek Mi? 
Bu mtlnasebetlo Fener kap

tanı Zeki Beyle görüştük. Ge
rek bu maç, gerek Yunanlılsr 
maçı mUnasebetile diyor ki: 

- Yunan muhtelitile yapı
lacak maç için Bekiri getirt· 
mek istiyoruz. Böyle bir karar 
verdik. Bekirin Almanyada 
muvaff akiyetli oyunlar oynadı· 
ğını haber alıyoruz. Yalnız bir 
~ayiaya a-öre bir maç eınaaın
da aakatlandığı söyleniyor. 
Bilmem ne dereceye kadar 
doğrudur? 

Galatasarayla F enerbahçe 
arasında bu hafta yapılacak 
ıUt mUsabakaıma gelinceı Ka· 
zanmak için azami çalıııyorus, 
ve tedbir alıyoruz. Tabii netice 
llserine ıanı ta Amil olur. r ... 
kım hakkında tabiatlle şimdi· 
deD ifşaatta bulunmak d<>Ana 
olmu. 

Clgeri hasta bir genç kadın, dispanserde dinleniyor 

Memleketin uğratmak mecbu
riyetinde bulunduğu meaelelerln 
baıında relen mühim bir taneal 
vardır ki ya kifi derecede alika 
1'Ö•terilmemit1 yahut ta ehemmi
yeti anlaıılmamışbr. Bu meaele 
veremdir. Ve bizi, için, için kemi
ren bir Afet halinde bfinyemld 
bir parça daha rahnelendlriyor. 
Son Poata, aon zamanda denKcl 
ehemmiyeti anla'}ılmıya baılıyan 
bu afetle mücadele karar vermiş, 
muharrirlerinden Meliha Avni 
Hanımı tetkikat yapmıya memur 
etmittir. Meliha Hanımın iki gün
denberi intitar eden yazıları_nın 
Qçilndlaünil teşkil eden buırünkG 
mevzu bütün bir mahllenin naaıl 
aebirlenditini ıöaeriyor: 

• [ Sahae, Cataloilu dl•panHrlnde 
aypalım bir tet iki müteakkıp haaıl 
olaa vaziyeti wöıterlyor.] 

Kendimi yaşamıya hakkı ol-
mıyan Aciz bir milletin kan 
tilküren, bir parça bayat di-

lenmek için gölge arıyan na .. 
sipsiz evlatları arasında ıan· 
dım. içimde dinliyeceklerimin 
dinlediklerimden daha çok be
ter olduğunu haber veren bir 
ses vardı. 

- "Yarın yine geleceğim! ,, 
diye etrafımda dolaşanları sav
dıktan sonra Eyüpteki dispan-
sere gitmek için, sert adımlar
la, güzel ICızın arkasından Ye
miş iskelesine doğru yollandım. 
Köşeyi dönünce ince bir ses 

beni düşüncelerimden uyan
dırdı: 

- Kızım: Bir şeyler ıorup 
yazıyorsun. Bizim köyde de 
yazılacak çok şey var. Zahmet 
edip oraya da uğrarsan bütun 
köy halkının duasını alırsın. 

( Devam1 6 mc1 sayfamızda ) 

l'vlatbuat Akordu 

' 

- Biraz daha pes akort yap, iki gözüm, biraz daha pea •• 

Alıcık daha .. Biraz daha peı ... 
- Fakat tel gflvşedi, sea yermiyecek .• 
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( Halkın Sesi ]I DABILI Günün Tarihi 

Terkosun Elek- A--l k----111111111m1-----------------
trik Şirketine Gç' . Gömüldükten Sonra 

Afyon Ticareti 
Ve Türkiye 

Devri Ve Halk ı,,,'evh 1 Ç ka lan Adam 
TerkcM Şirketinin Elektrik .ft.Q 7QmQRl ı r ı 
Şirketi tarahndan Htın 
ahnacatana 4alr ortaya 
l»lr pyla çıkta. Bu mlaa
tobetle don IWb hJtap 
ettik Ye bu pyla nya 
te ...... •akkmd• fUuinl 
ıorduk. Ahbtımıı euaplar 
tunlar oldla: 

1NJtt B. KacbldS7 Mı. Mlcak 5 

Benim evimde terkoı .. ti 
•ardır. Ayni zamanda m de
polarım •e aarmcım vardır. 
T erkoı kullanmıyorum. Geçen
lerde kullanmadığım halde 
benden tahmini olarak ( 330 ) 
kuruş para aldılar. 

Bu tahmin işine dair de bir 
makbuz verdiler. Ben bu b~ 
belası şirketin bir an evvel 
defedilmesini isterim. Sütten 
ağzı yanan yoğurdu üfliyerek 
içer. Binaenaleyh Terkos Be
lediyeye geç.erae baıka bir 
tirkete verilmemelidir. O da 
ayni tecrübeyi tekrarJamıya 
kalkarsa korkarım ki lıtanbul· 
da tek bina kalmaz. 

• Celllettin B. Sultanahmet Kacftrıa 
Tahsin Bey ıokak 17 

- lstanbuJ halkı, T erkos 
kadar Tramvay Şirketinden de 
mUıtekidir. Binaenaley T erkoa 
satın alınırsa, bunu doğrudan 
doğruya belediye idare etme
lidir. Bu suretle biz de 1U 

mlitehassıslan ve kendi işimizi 
kendi elimizle ve kafamızla 
görmiyc alışınz. . 

Sami B. Sıaltanahmet Akbıyık To· 
murcuk ıokak 20 

- T erkos saltanat devrinin 
yapbğı fena bir mukavele ile 
yarım asırdanberi l.tanbulun 
başına bir bela olmuştur. 
Mukavelesi feshedildikten •on
ra (Terkos) milli bir mneue-
ıe olarak kalmalıdır. Bizde 
bunu bugUnkil Hıristiyanlardan 
daha iyi idare edecek müte
hassıslar ve fen adamları da 
vardır. Bu suretle birkaç yüz 
Türk vatandqı da it bulmq 
olur. .. 

Cemil B. Atllı:alipa.fa Cami ıokak 4 

- Terkoiun inşallah yakın
da defteri devrilecek. Bunu 
başka bir ıirkete verirken 
htWU:net ve belediye çok bu
au ve kııkanç davranmalıdır. 
Çlinkll ( bir deli kuyuya bir 
tq at ar kırk akılJı çıkaramaz) 
darbımeıelimiz bllyük bir ha
kikati aöyler. Bence Teı.kosu 
Belediye idare etmelidir. İcap 
eder•e mütehassıalar ceJbedil
meli ve Türk fen adamları 
yetiıtirilmelidir. 

Hamdi, idam Edilmiye
ceğiııi Duyunca Derhal 

iyi Oldu 
Yavuz zırhlısında onbaıı 

Ali Rıza Efendiyi parası için 
çakı ile kesen Rizeli Rıza ile 
Hamdinin idam kararlan tem· 
yizce ta.dik edilmit ve Millet 
Meclisi Rixaya çakı tedarik et· 
tiği için aııl fail telakkı etmiye
rek Hamdinin ölüm cezasını 
(15) sene hapse çevirmişti. 
Meclisin bu kararı ıu günler
de müddeiumumiliğe tebliğ 
edilecek ve Riza Sultenahmet 
meydanında asılacakhr. 

Riza ve Hamdi her ikisi de 
temyizin taıtikinden ıonra {22) 
gtın açlık grevi yapmıılar ve 
ıimdf de delilik arazı g6s
termiye bqlamıılarcL. Bunlar 
teYkifhanede ayn ayn odalar
dadırlar. Hamdiye ce:zuımn 
on bet uneye tahvil edildiği 
ıöylenmiş ve gazeteler g6ste
riJmittir. Hamdi çok ıcvinmit 

•e deliliği geçmiştir. Hamdi 
baplahaneye nakledilecektir. 

Çan Hırsızı 
Çuval İle Bunlan 
Taşırken Tutuldu ... 
lıtanhul jandarma bölUğU 

Rami kumandanı evvelsi gtin 
Yalovalı Htıseyinin sırtında 
bir çuval içinde götilrdüğtl 
çanlar nazan dikkatini celbet
mif ve çevirmiftir. 

Hllseyin iaticvap edildiii 
zaman bunlan deveciler ve 
katırcılar• aatmak llzere ge
tirdiğini a6ylemif •• •rar edi
lince de: 

.. - ÜZtJD etmeyiıa itte çal-
clun götllrnyordum." Demittir. 

Htlseyin gece kırda otlıyaa 
deve ve kabrların boiuından 
Te aemerlerinden bu çanları 
toplamışbr. Mtıddeiumumilik 
çan aahiplerini aramaktadır. 

Tutulan Yankesiciler 
Çatalcanm Celep köyünden 

Mehmet Ef. Edirnekapıda k6-
mllrlerini aattıktan aonra köye 
giderken S ılAbattin, lamail •e 
Niyazi tarafından cebinden 
yankesicilik suretile paralan 
çalınmııtır. Y ankeaiciler Rami 
jandarmalan tarafından yaka
lanmış, ve paralar tiıerlerinde 

çıkmıştır. 

Gümüpuyu Sırtlannda Bir Müsademede Yara
lanan Hakkıyı Hangi Kurıun Öldürdü? 

Şimdi Burası Anlqılacakhr. 

Tevkifhanelerin birinden kaçan Gönenli H6aeyin otlu 
Hakkı prpmba gtıntl Dolmabahçe ıarayı htlndea f6mlpu
yuna dotnı çıkarken polialer •• inzlhat meinurlan tarafmdaa 
~3rOlmUf Ye kendiaine dur emri •erilmiftir. Y akalanacatıaı 
aklı kesen Hakkı hemen tabucasına aanlarak •emurlar lıe
rine atet açmış ve kaçmak ittemiı. 

Takip Neticesinde J Kim Oldurdu ? 
Mem?1'Jar tarafmdan d.a ~a- Hakkı cuma günft aktam 

banca ile mukabele edılmış, üzeri hastanede ölmüş ve dlln 
fakat biraz yukarı çıkınca sabah hastane sertabibinin ver
Hakkı bostanlar arasında diği rapor ilzerine T opkapıya 
kaybolmuştur. Takip eden ~ömUlmOftilr. Hadiaeden ha
memurlar da arayıp taradıktan berdar edilen Mtıddelumumlllk 

sonra bulamıyarak dönmüıler- Tablbladlt EnYer Beyi ceaedha 
dir. Ertui glln ihtiyar bir ka- muayeneai için hutaneye 16n
dm bostanda ge:ıerken yerde dennipe de ceaedin ıfmll· 
yaralı bir adamın yatbtım g&- düğtl anlqılmlfbr. Hakkının 
mlif ve polise haber vermiftir. hangi kurtunla &ldtlğil teablt 

Polia yaralıyı almıt ve Hakkı edilmeaine lflzum g3rtıldtıjil 
olduğunu teabit ettikten sonraGU- lcin dlin kabir açılmıf •• ce
müşsuyu hastanesine nakletmiştir set Morga nakledilmiıtir. 

~~-----------.-.------------~-
Gaz Döküp Kendini Ateşliyen Kadın 

Edibe Hanım, •anımla lcagınvaltlesile beraber lıutanetl• 

bir (Husuai) - Eşrefpa· ı - iki ıene evvel e•lendim. 
pda, Kimilpaşa caddesinde Zevcim halim, 1elim, bana 
(33) numaralı evde oturan (20) hürmetkir, biltlln manam le iyi 
yaşlannda Edibe H. namında bir kocadır. Bug(lne kadar 
evli bir kadın başından aşağıya onun en ufak bir hiddetini, ıayri 

bir teneke gaz dökerek kendini tabi! bir hareketini görmedim. 
ateşledi ve feci surette intihare Evlendikten aonra tam ma
teşebblls etti. Edibe Hanımın: nasile mesuttum. Fakat ,On 

-Yanıyorum, beni kurtannf geçtikçe saadetimize yabancı bir 
Diye acı acı istimdat etmeai elin uzandığım gördllm. Bu el 

Gzerine komşular yetişerek kaynanam Selime Hanımın eliydi. 
genç kadım baygın bir şekilde Bu kadın ı:evcime aleybim-
kurtardılar. de olmıyacak iftiralarda bu-

Edibe Hanım genç ve çok gOxel lundu. Bana, zevcimin kadan
bir kadındır. Kendisi Memleket lara Ur'fl olan zlfından bah

hutaneainin kadınlar koitlfUnda aetti. Hiçbir kadın kendi oğ-
bana hldiseyi şöyle izah etti: lunun gençlik sergtlıeştlerinl 

Dün Gece Sabaha Ka
dar Bütün Şiddetile 

Devam Etti 
Şehrimizde tlç ıtındenberl 

devam eden bunaltıcı 

11caklar cl&n akşam ha•amn 
·birdenbire bozulmaama Mbep 
olmuı, neticede mBthit l:tfr 
yağmur bqlamqtır. 

Y ağmar bardaktan f>otanır
caıına aabaha kadar devam 
etmif, ıebrin alçak yerleri bir 
ael deryası halini almışbr. 

Yokuşlardan sularla birlikte 
akan kum ve çamur yığınları 
caddeleri kaplamıştır. Bu ça
mur yıtınlÜı bilhuaa F m
dıldı Ye Tophane taraflannda 
hayli fazladır. Yafnaur eltin 
gece l:tuı kazalara da aebep 
olmu, aababa kaf'fl dinmittfr. 

Bir Hırsızhk iddiası 
Takaimde Kalmiı apartıma

nında emllk sahiplerinden 
Nüzhet Bey polise müracaat 
ederek gelini Nimet Hanımın 
kendi dairesinden hırsızlık 
yapbğı fdiaaında bulunmuştur. 

Bir Muhtelis 
Adliyece Çatalcaya 

Gönderildi 
Geçenlerde Çatalca mevkii 

mtıatahkem muhasibi mes'ulü 
Şevket B. kumandanlığının 
(77) bin liruını ihtillt ederek 
l.tanbula kaçmlf ve burada 
yakalanmııb. MUddeiumumilik 
Şevket Beye ait evrakı albncı 

müıtantikliğe vermiıti. 
Mn.tantildik ctırmtln yeri 

Çatalca olduğu için tahkikahn 
orada yapılmaaına karar Yer
mif ve Şevket Bey bu aabah 
mahfuzu Çatalcaya pnderil-
miftir. 

gelinine anlabr mı ? 
Bu kadın ıevcimle benim 

aramda bir ·perde oldu. Ara
mıu ıoğutmıya çalıtıyordu. 
Nihayet bir çocuğum dfinyaya 
geldi. Fakat bu kadının di
li yine durmam. Nihayet 
beni bu akibete kadar ıtirllk
ledi. Bundan iki saat e~ 
çocujumu kendiain• Yerdim. 
Sonra aıağıda teneke içerisin
deki guı bqımdan aşajıya 
dlktllm. Sonra da bir lôbride 
atqledim .,. 

Edibe Hanımm hayab telt
llkededJr. Zavallı kadınm yld, 
gağd parça, parça obauftur. 

Ankara, ( Hususi ) - Cenev• 
redeki Afyon konferan•ı, her 
memleketin kendi ihtiyacı ve 
aldığı ılparişlere göre uyuıturuc• 
maddeler imalinde eerbeıt olma-
11na, afyon airaatinin tahdit edil• 
memesine lıaru Termittir. TOr· 
kiye, afyon bidondaki &ey.el• 
mlfel btltitn mukanlelere fftlrakl 
afyon mOıtahılllcrimiz için en 
fa7d.ah JOI olarak balmtlfhar. 

Hik6met, afyou ticaretini W
••ye llfa afyon ihracatını •......ı 
tetldltta raptedeccktir. 

RUsumalı Tenkit 
Tevfik a lımlnde bir rüeumat 

memuru aahtekirhk cürmile atar 
cezada muhakeme edilirken rü· 
ıumattan ıorulan bir suale aylar• 
denberi cevap gelmemesi üzerine 
reis, bu idarenin çok a:ır ve 
ihmalkar it gördüğünü söylemiştir. 

Başvekil Ankarada 
Batvekil lımet Pqa dün An· 

karaya i'İtmiı, f.tuiyonda tefyl 
edilmiştir. Hareketinden evvel 
Neşet Ef. ilminde bir tacir ken
dl•ine müracaat etmif, fakat va• 
ııh bir ı~y söyliyemeditinden 
lımet Paşa vali Muhittin Beye, 
müracaat eden zatle alakadar 
olunmaamı ıöylemiştir . 

Garip Bir Müracaat 
lımlrde Sıdıka ve Saadet 

isminde iki umumhanecl kadın 
BGyGk Mill'et Meclisine bir istida 
ile müracaat ederek tekrar 
umumhane açmalarma izin iste
mişlerdir. Kanun müsait olma· 
dığı için müracaat reddedilmiştir. 

Şoförlerin Dampingi 
Otobilı rakabeti otoınobilcl· 

lerl de endişeye düşürdüğü için 
500 kadar taksi tof örü otobüı 
Hatana mü.fteri tatamaktadır. 

Burhan Beye Nişan 
Atletizm Federasyonu relel 

Burhan Beye Yunan bilkümetl 
tarafından bir nifan verilmittir. 

Rum Hastanesini Dava 
Balaklı butaneainde blr öUlm 

vak'Hı vaktile haber yeriJmecll
tfnden butane mOdü.r •• opera• 
törü mahkemeye Terilmlftir. 

Afk YUzUnden intihar 
KGçDkayuofyada müteka• 

Arih Beyla km 20 yqi•mu 
muallime Meliha Hanım tabuaca 
ile intihara tetebbBa etml., ap 
ve ümitsiz bir halde ha1tane1• 
ka!dırılmıtbr. Genç kızan eevme
diği bir adamla nitaalaınlmaa 

1ebep olarak g~sterillyor. 

Adliye Vekili lstanbulda 
Adliye Vekili Yuıuf Kemal 

B. iki .nndeaherl tehriıabde 
INlunmaktadı.r. Bu •ünlerde ~ 
rar Ankaraya dönecektir. S.y .. 
bati .. hsi ve hususi mahiyette 
oldup ı I ,. :enmektedlr. 

Kaçak Elmalar 
Ege vapurunda bmarot 

Osman 4 aandık elma kap
makta iken yakalanmıfbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Ferhatla Şirin 

•• • 
HURRIYel 

.. . 
MURR1Vi1' 

1 : Huan Bey - Pazar ola ıueted 1 2 : HDktlmet mabarriri - Huan B. tura- 1 3 : Hükümet muharriri - Bak ifte fU 1 4 : Huan B. - S... bu dağa bir balta 
t,qı... Elindeki o balta Dedir ? da bir dat Yar. Onu deviriraem aevgilime dağ... lami .. Hllrriyet" dajı 1 vurursan tepene yıkılır Ye seni nvpine dejil, 

kaYUpcajım. &teki dünyaya kavutturur. 
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Her gün 
Apartımanları 
Kimler Ve Niçin 
Yaptırıyorlar ? 

...__, __ il. ZEKERiYA 
"Son Posta" birkaç gilndtlr 

plarimizde yeni İDp edil~n Ye

ya edilmekte olan apartımaıı
lann resimlerini ve aalıiplerinin 
W. n m..ıelderini Defftl· 
mektedir. 

Bazı refiklerimiz bunu, apar
tıman sahiplerine karşı lıuet 
uyandıran bir tqebbna addet-
aıiflerclir. 

Halbuki bu neıriyat bir tet
kik mabsuliidtlr ve ikbsadt 
buhrama bir ufbMmı teabit 
etmek makaaclile yapılm•fbr. 

Memlekette ipizlik ve pa
rauzbk var, diyorlar. Buna 
rağmen tehrimizin d6rt kaşe
ainde yeni ve muhteşem aparb
manlar yilkseliyor. Bu buhran 
içinde parasını mlltedavil ol
maktan çıkararak aabit bina
lara bağlayanlar kimlerdir ? 
Bunlar paralannı bankalarda 
tutacak yerde niçin bina yap
mayı tercih etmektedirler? 

" Son Puta " bu suallerin 
cevaplarını anyarak tetkikata 
ririfmiı ve dikkate pyan ne

•ticelerle karşılqmıfbr. Mak
udımız bu iktısaclt hakikatin 
tesbitine hizmettir. 

Şimdiye kadar ylze yakın 
apartıman resmi aldırdık. 
En çok aparbman yapbran
lann bqında doktorlar, sonra 
kaHalar, Gçllacl derecede 
tlccarlar gelmektedir. Arala
rında tek tllk kumllsyonculuk 
Ye miteabhitlik yapa. birden
bire btlytık bir aervete koaan 
ıamane zenginleri de Tardır. 
Fakat bwılar parmakla ıöste
rilecek kadar mahduttur. 

Milliyet ib"barile aparbmaa 
yapbranlann malından fazlası 
Ttlrk detlldir. Bu itibarla 
Ttırlderin para kuanmuana 
ı&z dikildiii hakkındaki neı
riyat ta varit deiildir. 

En mllbim mesele bu ser
vet sahibi kimselerin para• 
larını binaya kapatmak ihtiya
cını biuetmelerinin sebebidir. 

Gerek yeni zenp olanlar, 
renk atedenberi paraaım İl

leten veya bankada tutanlar 
lktıaacli buhran kU1111Dda bu 
parayı iflemekte tehlike K6ril-
1or ve eDerindeld parayı kay
betmekteue aparbmau ka
patmaya clalaa alim balayorlar. 
Apartmanlar İafUbDID Çojal• 
... ımıp a bllyllk sebebi budur. 
Y oba yeni zen,mteria tllremit 
olmuı deiildir, zannında,JIZ. .i 81'91 lwtihar 

K-kapula _,,ar ..tacı 

•h•ttia •Ydiii Rebia ....... 
deki imla e•lmmesine anneli 
razı olmadağmdan k.dİllİ 11-
Mı ık ........ .......,. 
llmit •• mulatelif yerlerine ele 
.. çak aaplallllfbr. 

istim Borusu PatJadı 
Adalar poıtalını yapan Hey• 

lleliada vaparu .. aut a de 
llılprldea laarebt ederk., 
lltim bonua patlallllf, halk 
lliraz telAf f&ltermiftlr. Fakat 
•rhal tamir edilerek tet.llb
.llİn öal alınnufbr. 

Bir Fransız Yaralandı 

. .. .r "';. .. 

SON 
1 o ; .. 

Son Posta'nın Resimli Maka/es~ • Nehir Karşısında Yük • 

~, 
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t- Bir ıün biri tuz, diterl ırilnpr JÜldl 
Ud etek bir peblr keaarına pllrler. K6prtl 
olmadıt• için •uyu ylzerek s•çmiJ• mec• 
bur olurlar. Eneli tas yllldl •k prer. 

2 - Hayat bir nehirdir. Hepimia bunu 
seçmlye mecburUL Kimimizin ilzerlnde 
...,..., kimimizde tua •ardır. Fakat bla 

3 - Nehri Keçmiye teşebbüs 

Tuzlar erir, eıek aalimen kartıya çıkar. 
Bundan ceaaret alan aünıer ,Oldl e .. k 
auya ,trlnce batar. 

..... farkında tletllt&. Hepimiz nehri 
pç•IP tefebbü eclerls. Kimimiz ..,.,, 

ld.U.b botalmaz. 

etmeden enel yiikllne bak. H:-vat 
nehrinde boğulman mubakka 1<sa 
enell yolunu deiiftir. Kir k6r ·· ne 

kendini aebre atma. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

iZMiRDE iÇTiMA 
Halk Fırkasında 
Bir İçtima Yapıldı 

lzmir, 28 (H. M.) - Din 
ıece Halk Farkua merkezinde, 
tebrimizde bulunan meb'ualar
dan Kilıç Ali ve Celll beylerin 
iştiralderile, nahiye murahhu
lan, Tillyet ye uza laeyetleri 
tarafından umumi bir içtima 
aktedildi. . 

Mlukereain •••w bt'I ıe
kilde belli detilclir. Yahu farka 
....-kuiade a..,I• bazılanma 

fili hizmetten çekilmek için imar 
ettikleri arzu etrafmcla koau
ıulmuı olmasına ilıtimal TWİl
mektedir. 

Bugiin çıkan .. Hizmet,, p
zetuine ... : 

içtima ema1111cla JeD1 Wr 
fırkanın t91kiline • tefebbla 
etmek temaylllerl meTCUt 
olduğu haklnnda IOD sBnlerde 
çıkan rivayetlerin dotra olup 
olmadığı tetkik edilmiftir. . 

Para Hırsızlığı 
Düyunu Umumiye Maz
nunlarından Ortada 

Dört Kişi Var 

DOyunu Umumiye idaresinde 
eski paraları deiif tirirken ve 
yakarken yapılan (700) bin 
liralık suiistimal tahkikatiJe 
Ankara mllstantilditl meşgul 
olmaktadır. 

latinabe suretile ifadeleri 
alınmak için latanbul Mllddei 
Umumiliğine bir ay enel (20) 
kifilik bir liste Klnderilmifti. 
• Tahkikatla İftİKal eden bi

nnci mtlatantiklik bunlardan 
ucak dirt taneaiai bulabilmi -
tir. Diierlerinin Avrupa:a 
kaçtıkları anlatılmıtbr. laticvap 
edilenler kendilerinin tlli de
recede birer memur oldaklan 
ve ıuiistimalle allkadar olma
dıklarını s6ylemitlerdir. T ah
ldtrat ewakı Ankara mftstan-
tildiğine iclac:le edilmittir. 

Kütahya Hattı 
Yıkılan Tünel Tamir 

Ediliyor 
Balıkesir, (Hususi) - Bir 

heJeltn neticeıl KDtahya • Ba
lıkesir hattında yı)olan ttlnelin 
yllnlden lnpaına bqlanıldı. Oç 
ay sonra bitecek ve bat ta
n amen teslim alınarak işlet· 
miye aplacakbr. Hattın telıraf 
':ıamı da bitmif ve muvakkat 
kabala Japılmıftır. 

Meb'uslar Muamele Vergisi-
* .. * 

nin Kald1.rılmasını istiyorlar •• 
Ankara, 28 (H. M.) - Millet Meclimi dllnk& içtimaında 

Muamele V erKİ8İ llyibuı mllzakere edilirken bar.retli 
mllnakaşalara aahne oldu. 

Öğleden sonra toplanan mecliste eneli bina ve arazı 
verperine ait bazı maddeler bbul edileli, •ara muamele 
•erılaine KeçildL Bu mllnuebetle birçok meb'ualar söz aldı 

ye hepsi de verKinin alebinde alylediler. Maliye Vekili ile 
blltçe eaclmenl reisinin müdafaa ve cevaplanna rağmen 
llyibanın tekrar tetkiki kararlqtınlch. Evvell .az alan 
Rlttll B. (Buna) f6yle söyledi: 

Vergi Kalkmah ı Encümene iade 
:- Gui Hz. iabraplan yer- Bunlardan sonra söz alan 

leıınde tetkik etti.. . Bunlan J diğer hatiplerde verginin aley-
::dınrk•d.l=. ~ Öad hinde ok ıı6ylediler. Bunlara 

arza. va•.. wr. •ukabil Maliye Vekili şu mil• 
Hz. tetkik eanuın nziyetiD clafaada bulundu· 
feYkalldeli" • · •-d • llDI. ı...- 1.-- • • V-.iYi yanyarıya in-

Bmnm lserine mecu. keneli tirdik. Bazı arkadaşlar geçen 
kendini f~~ Yeni fevkall- senelere kadar Buna sanayii· 
de meclia ilduacb • .in~ıliba nm ytlzde seksen inkişaf etti
yapmaladır., ~llD bınncı ba- Pi s6ylediler. Ve · · k 
aamajı san attir. Muamele ver- old .. . . rguwı ço 
ii9i herpye enıel oluyor. uşu zama~ ınkııaf ~lu~ca, 
Reddini rica ederim. Gnnler- vergı azaldıgı ıaman ınkıtaf 
ce W a6yleaem bu verginin d~~a fazla olur. (Gülüşmeler) 
fenalıjını anlatamam. Dıger taraftan E:min Beyin 

Sonra ıöz alan Ahmet Ilı- Dftyanu umumiye hakkındaki 
san B. ( Ordu ) 90 lteyanatta teklifine de blikOmet iıtirak 
bulundu: edemez." 

- Bu klirsiden Maliye Ve- Bundan başka verıinin eaast 
kili veJ'IİDİD IAtvn vadetmişti. laalduncla da Maliye enclimeni 
Şimdi teklif edilen llyihayı reiai ı...et Beyle bütçe enctt
KÖrlnce mllthit ıukutu hayale meai reiai Huaa F ebmi Beyler 
uğradım. Kanunun tatbikati da aruında laayh m&nakata ol
fenadır. Maliye memurlarıma muttur. 
v~yetia~ .bi!iyoruz. Sad_ak.adan Malim oldujıı Gzere Maliye 
bile v~rıı ıltiyorlar.Ayagı ile .bı- Enc6meni verginin _ kuvvei 
çak bileyen adamdan da makine mubarrike herinden hesap edil· 
ifletiy~r d!ye v~rıi istiy~rlar. meaini, Batçe Eac&meni iae 

Eskifeb!' meb usu Eman B. istihaal &zerinden teabitini ia-
de dedi ki: . temektedlr. 

- Sanayı ubabına 61dlı-· Neticede llylbanın tkmat 
mek memleket için bayarlı Maliye ve 86tçe encnmenlerİ 
olmaz. Bu verKİ iki milyon tu- azalarından mllrekkep muhtelit 
tayor.Bu miktann Dftyunu umo- bir Encllmende tekrar tetkik 
miye falhndan tenzilini isterim. edllmesine karar verildi. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

lstanbul belediyes1, yi
ne faaliyette. Şirketi Hay• 
riye, Haliç ve Seyrisefain 
tirketlerini birleştirerek 
btitün vapur nakliyabm 
belediyeye devretmeli 
lmif. 

Hayat pababbğına kar
ii da Muhittin B. Seae
lerdenberi tetkikat yap· 
mıf. Kuaplann, lokanta
ların, fınnlann ve bakal
ların tahdidi llzımıeldiiine 
kani olmut. Hatta bu 

itlerden bazılannı bizzat 
belediyen'ln yapmuı IA-
••Dllf. Bil fikrini merke

ze de bildirecekmiş. 
Belediye binasına au 

getirtemiyen bir belediye-

nib şehir içindeki nakliye 
vuıtalanm inhisar albna 
ahp intizama sokacağına 

ve kasaplan, lokantaları, 

fınnlan ve bakkallan ual

bp birleıtirerek hayab 
ucuzlatacağına, arbk, 

OÇ VALi 
Çeyhan Asayiş 
işini Görüştüler 

Adana, 28 (H. M.) - Ada
na, Cebelib~reket ve Marq 
valileri mıntakalarıne ait ida
ri inzibati me.eleler bakkanda 
konuşmak üzere "Ceyhan"da 
toplandılar ve "Yeni Adana" 
gazetesine göre bu içtimadan 
a :>nra "Kadirli,, civannda bir 
teftİf aeyahab yaptılar. 

ihtiyat Zabitlerine Maaş 
Ankara, 28 ( H. M. ) - ih

tiyat zabitlilderine ehliyetname 
almadaa .nlüa maaş verilmi
yordu. Maliye Veklleti (1076) 
numarab kanan macibince 
bunlara maqlannın verilmelini 
temin etmiftir. 

Londra Müsteşarı 
Ankara 28 (H. M.) - Lon

dra aef areti müatef81'1 hariciye 
vekileti emrine alınlDlfbr. 

Garip İddia 
Bir Genç, Uyurken Ge
celeyin Tecavüze Uğra

dığını iddia Ediyor 
Dün MliddeiumumiHğe Ku

tamonulu Remazan isminde 
bir Kenç, ismini ve hftviyetini 
!ammadığı biri tarafından te
-=avtize uğradığını ve muaye
nesinin yapılmasını iatiyen bir 
istida vermİftİr. Remazan ldl
tllk le aydına gar, ( 11) yqın
da olduğunu .aylllyor. 

Kutamonudan lıtanbula gel
diği ük pce Tabtakalede Ab
dullah ç&Wfun kahvaiade 
yatmıt ve yanında da (18) kiti 
VUllllf. Uyandağı zaman ken
diaiade bir K•yri tabülik Kk
milf ve bazı aJiralar da biuet· 
mittir. Bunun için de yanında 
yatan ve ismini hentlz 'ğre-
nemediii bir adam tarafından 
uyurken tecavüza ujradıjuıı 
zannetmektedir. 

ispanyada ISyan 
Madrit, 27 (A.1\) - Kum..-. 

dan Franco'nun hasta yatbj1 
Tablado ta,,are karaıgllu ı.
yu etmi:pir. Sevilledea aeu 
olunu bir ukerl mlfnze Jai. 
r.1rgllı herine yürtımekhtdir. 

Tırkos Ve Elektrik 'irketl 
Terkos Şirketinin Elektrik 

Şirketi tarafından mubayasma 
ait haber ve f8yialara DA:tıllr 
Şirketin!n -.IAlıiyettar ajızlan 
tekzip etmektedir. 

Sözün Kısası 
Bitmigen. 
Bir 
Cümle .. -~ 
Memleketimizde muhalefeL. 

(Afedeniniz, telefon çalıyor, 
bir dakika .•. ) 

Evet, memleketimizde mu
halefet, glbıden ıtıne... (Ah, 
yine pardon, bir dost pldi, 
hararetli bir ıeyler anlabyor. ) 

Evet, timdi rahat rahat de
vam edebiliriz, memleketimizde 
muhalefet, pden rtıne ne •.• 
(Oo... Vedat Nedim ıeldi, bir 
dakika daha mtıaaade ediniz, 
çok oluyorum amma onu epi
dir girmedim, ddden l'lrece
ğim geldi. Bir dakika, bir .•• ) 

Ne eliyordum? ent, me .. 
leketimizde, mabalefet glbulm 
ıtıne teki... (Hay Allah ceza. 
llDI versin, burada da kalemin 
ucu lanldı.) 

Ahdettim, hiç olm•na cim
lemi tamambyacafım: Mem
leketimizde, muhalefet ~ 
den KGn• teklmll... (Efref 
Şefiği tanır mısınız ? O, kari
leri için yalnm iyi Dir apcll' 
muharridir, fakat do.ıan içia 
be11eydir: Enell fevkallde 
gilzel konUfU bir aclaaa. An
latıyor ve bittin allkalan• 
kendisine çekiyor. ) 

Ne iae Eşref Şefik te mata 
ve yazıaına bqladı. Fakat 
Selim Rağıp sesleniyor: 

- S6zll kısa kea. Yana 
llçftncll sayfa yllklnl 

Ne yapayım? Bup Halk 
F arkasının talii Yar. 

Belediye Bütçesi 
Bir Komisyon Tarafın

dan Tetkik Ediliyor 
latanbul Belcliyeainin (1931) 

blltçeai Aakaracla Dahiliye Ve 
klletinde Nafıa ve Sdıbiye V .. 
klletlerinia mhaeuillerincl• 
mtltqekkil h...ı bir komiıt
yonda tetkik edilmektedir. Ko
misyon, iz.ahına llbum girdiği 
meseleleri telpafla Belecliyedea 
sormakta ve cevaplan veril
mektedir. 

Komisyon batçede (emanet 
paralar) fuluua buluomama.., 
istemektedir. Bumm için ele 
telgrafla Belediyenin mltal .. 
asını ıormUf ye din cevap 
verilmqtir. Kolllilyoa b&tc-ia 
daha ziyade tili iflerile mef" 
pi olmaktaclar. 

Hayrat Hademesi 
Defterdarlık Kapısında 
Hala Maq Bekliyorlar 

MDfttlltlk Muhasibi Mea'alll
ğtlnlln bir Hazirandu itibaren 
latYeclilmui ilerine ('l500) 
hayrat hademesinin maaP.n 
verilememİJ, IDUf brwaJıia 
olan (26) bin liralık tahei..t 

it Baakuına koapnUfba. Birkaç 
gihı evvel de ikazmaı az..
Deftarclarbk Maliye v ekAletin
deo mDMaade inemifti. Vekl
let benQz bunlann .......,_ 
claiıba•nfbt. 

1>11n IHmlaraı mlmellillen 
Yillyete miracaat .. tiıra,.t 
ebaiflerclir. 

Vali Maaeni Fasla Be, 
Deftsdarc"Mu'uliyet bile ait· 
tir. Bunlarm lllMflaı'ıııı , ... 
rinlZ.. diye emir verdijl halc:t. 
Defterclarhk buna muvafabt 
.taıemfttlr. ----G U ..uk 11 Teftif 

Haber wrlldliine gire tftm
rlk mllc:llrl amumt.i bu ay 
nilaay.tlncle gtlmrl leYlzna 
mlhllrlle birlikte ldanbala 
rrelecek .. .... rlk ......... 
teftlt edecektir. 



8'QR POSTA 

• Dünyada Neler Oluyor? 

Fransa 
Hudutları 
Takviye Ediyor 

SiNEMA 
Fakat Sosyalistler Hü- Sinema Alemi 1 
k~~etin. Bu ~eşebbü- Büyük Bir 
sune itiraz Edıyorlar.. • • 

Paris, 26 < A. A. >- Mec- BuhranaGırıgor 
lis, bugün hudutlann müdafaa
ıına ait masraflara müteallik 
kanun llyihasanı müzakere et-
miftir. Sosyalistlerden M. R~
naudel, zamanın gayrimllsait 
olduğu mütaleasını serdederek 
mllzakerenin tehirini iatemiftir. 

Mazbata muharriri, htıkümet 
tarafından talep edilmiş olan 
8.825 milyondan daha 2.400 
milyonun noksan olduğunu 
beyan etmiştir. 

Fransa Meclisinde 

Holivut, ( Huıuıi Muhabiri
mizden ) - Dünyanın en bq 
dönaürüdl faaliyet merkezi· 
ne de buhran sirayet etti. 

Bu, bir şayia, hiasolunan 
bir hAdise değil, el ile tutu· 
labilecek bir vak'adır. BugOn 
elde bulunan istatistikler g6.
teriyor ki bütün Amerikada 
filim imalib üçte bir niabe
tinde azalmıştır. Geçen hafta 
yalnız bir ( stüdyo ) da Hlds 
yüz insanın işine nihayet .... 

Paris, 26 (A.A) - Meclis rilmiıtir. Diğer bir firket te 
bugün Hover'in teklifini ve Nevyorktaki ( stüdyo ) lanaı 
F ransanın bu teklife verdiği ce· 
vabı miiz:akere etmiştir. kapıyarak blltün faaliyetim 

Keıif bir samiin kütlesi Pariı ve Londraya aakledece
Mecliate hazır bulunuyordu. ğini haber veriyor. Holivudun 
Celse açılır açılmaz Başvekil bütün yıldızlan istikbal hak
M. Laval, mezkur teklifi ve kında endişededirler. Hatta 
Fransanın cevabını olduğu gibi ıirndiye kadar beher filmi için 
izahat vermeksizin Meclise bil- (60) bin lira alan john Gilbert 
direceğini söylemiftir. kendisini bağlıyan mukavelenin 

Meclis, M. Laval'i derin bir feshi için (100) bin lira tazmi
ıilkfıt içinde dinlemiştir. Ceva- nat teklifi karıısında kalmıft 
bm sonu sade merkez fırka- fakat bu teklifi reddetmiftir. 
ları tarafından tiddetle alkıt- ir 
lanmıştır. Akla hayret verici muvaffa-

Paris, 26 (A. A.) - Gece kiyetlerden sonra ıinemanın 
celsesinde M. Flandin izaha- ıçıne yuvarlanır ıöriindOğtı 
tına devam ederek, Franaanın uçurumun açılmasına saik ne
Young planına tecavüz edil- dir? Bazılarına g8re aeıli ff
mesine miisaade etmiyeceğini limlere kUfı da hbıl olmıya 
beyan etmiıtir. bqlıyan soğukluk, bazılanna 

M. Blum, sosyalistlerin borç- göre ise esası mali bir tesis 
larm killliyen ilıuam istemiş olan fılimcilik hakkında d6nya 
olduklarını hahrlatmııbr. Al- maliyecileri arasında itimadın 
ilan parasının inhidamı karıı- sarsılmasıdır. Bundan dolayı· 
ıında ıarta tlbi olmıyan hiaae dır ki birçok kimseler, (Şarlo) 
ne olacak? Hover teklifinin nun ilk noktai nazarına avdet 
kabulO takdirinde bOtçede bir etmiye meylediyordu ve filim
rahne açılmıt olacağından bah- lerin daha az ıesli olmasını 
ıedildi. iltizam ediyorlar. 

Fakat açılacak rahne klğıt Nevyorkun bir sinema sarayı 
tlzerineki bütçededir. Hakiki d~nmiye llyık olan (Rialto) 
bütçe ise btıabiitiin başkadır. su da bu buhran ytlztlnden &ç 

Paris, 1:1 (A. A.) - Hnko- ay mOddetle kapılanm kapa
met cevabımn kabulll hakkın- mıthr. 
daki F ougere takriri 189 reye E cY 
kartı 386 rey ile kabul edil- n ,.,on 
msiştir. • Sinema 

ultanahmet Cı- R b l . 
na yeti Nasıl Oldu a er erı 

( Bat tarah 1 inci aayfada ) 
Bu sırada tabancasım çıka

rarak ateı etti. ilk çıkan kur-
fUD sol ommuma isabet etti. 
Ben de hemen tabancamı çe
kerek: 

- Tabancanı qajı al 1 
Diyerek Sabrinin ayatına doi· 
ateı etmiye batladım. Sabri 
tabancasını atmadı, alet etmi
ye devam etti. Bu ıırada Ştık

Paramount sinema ıirketi, 
Avrupa için yapbracaj'ı lnıi
lizçe olmıyan aeali fillmler için 
bu aene bUtçesini (2) milyon 
lira olarak tesbit etmittir. .. 

Gloria SYanaon, me,hur 
( O'Neill) in filme ahnmakta 
olan •erinde bqhca kadın 
rollhatl deruhte etmiftir. 

if I rü Çavuş : 
- Ah yandım, 

yere yuvarlandı. 

diyerek Georıea Bancroft, yeni ya· 
pacajı filim için (75) bin dolar 
Dzerinden bir mukavele yap
mıfbı". 

Doatumun kardqi Sabahat 
korkudan feryat etmiye b ... 
ladı. Sabri: 

- Kız ne batınyonun? Di
yerek onun herine de alet 
etti ve yaraladı. Sabri bundan 
sonra kaçmak ı.tedl, fakat 
polis ıelinceye kadar kaçma-
11na meydan Yermedim. Huta· 
nede yatmakta olan manav 
Sabrinin Ye Sabahat Hanımın 

raralan bacaldannda "haflftlr. 
Hayri Ef. nha yar .. ela 10I 

omumnda •e hafiftir. 
Şahitler de Yak'.,. bu ..

kilde anlatmaktadırlar. F abt 
Şlkrl Ç&ftfUD Jdmha tanfm. 
4an YUl'Uldup morı raporlle 
.... .,. ....... caldir. 

Uzuu aman lautanede 
kalmaya mecbur olan (Klara 
Bov) ua yeni bir filim için mu-

kavele mllzakereleriae tlriftiil 
haber veriliyor. 

• 
Tom Sawyer filminde J..-

lde Cooıan ile birlikte bttylk 
bir muvaffaldyet ı&lteren 

Mibl Garren, birinci ımuf artist
ler aruına ılrmif, haftahjı 

( 125() ) dolara çıkanlm11br. 
Aynca, kuaya k&l'fl bir mll-

JOll delara -.orta ettlrilmlt
tlr. 

Ortada: 
Yeni Yıldı• 
l~ilian Bond 

-
Saıda: 

Glorga Suvan$On , 
E&rarlı Kadın 

rolifnde 

Aşagida bir yeni 
Fransız yıldızı 

Suzette Comte 
Solda.· 
Clara Bov 

Varşovada 60 Sinema Yeni 
* • -tc Yapılan 

__ K_a_p_ıl_a_r_ın_ı ~Kı_a.,_;p;.._a_d_ı_l a_r _ _. Fi/imler 
Lebistanda mühim bir sine

ma bubram var. Sinema sa-

hipleri ile Varşova belediyesi 
arasında çıkan ihtilaf bu buh-
ranın bqlıca uikidir. V arşo
Yada, koçuk, biiyOk (60) sine
ma aalonu vardır. Bu salonla
rın muhtelif ıekil ve surette 
verdiği vergiler, hasılatlarınm 

y&zde ellisine baliğ olmakta
dır. Halbuki bu yük, taham· 
mOI edilebilir bir derecede 

değildir . Onun için sinema 
mllesseseleri Varıova belediye
sine müracaat ederek yaz 
temsilleri yüzde ( 15), kıt tem
ıilleri için de yOzde (25) nis-
betinde bir resim tenzilib 
yapilmaaım istemiılerdir. 

V arşova belediyesi bu mll
racaab tetkike lüzum görme
den reddettiği için (60) sinema , 
top yekun kapılarını kapa
mıştır. 

Holivutta Buhran 
Ve Tasfiye Var 

Holivutta tasfiye muameleai 

bOtln artistleri alt llst etmif· 
tir. Şimdiye kadar knçuklo 
btıyOklO l 500J kadar artist 
çıkanlmııhr. 

tık tasfiye mOdOrler araaın
da ve her kumpanya yalnız 
en çok muvaffak olan mlldOr· 
!erini muhafaza ederek diğer 

lerine yol Yermlftir. 
Konturab bitmit olu aroı 

tisllerin konturatlan tecdit 
edilmemiıtir. Bu işte en ziyade 
kaybeden henüz parlamak 
tlzere bulunan yeni artistlerdir. 

Eski bllyük artistlerden 
hemen biç kimse açıkta kal
mamıttır. 

Gerek Amerikada, gerek 
Avrupada seyircilerin adedi 
pyanı dikkat bir 111rette 

~mııtır. 

Emıt Lnbitscb ve Maurlce 

Chevalier bu sene "Mütebes
ıim Mülizim,, isminde yeni bir 
filim çevirmişledir. Bu filimde 
birçok ince alaylar, ve Oıkar 
Straus'un mDkemmel musikisi 
vardır. 

• 
Rene Clairin bu 1ene yap-

~iğı " milyon ,, ismindeki opera 
komik fevkalide beğer.ilmittir. 

Rene Clnir bu filminde 
11 Paris damlan altında ,, fili
minden daha çok muvaffal: 
olmuştur. ince alaylan Ye ne
fis bir musikisi vardır. 

• 
Elissa Landi .. daima Allba 

ısmarladık,, filminde fevkallde · 
muvaffak olmuttur. Bu yeni ve 
güzel artist aslen İtalyandır. 
Fakat İngiliz terbiyesi ıörmllt- c 

tür. Seı)i filimde, bnttın diğer 

artistlere faik bir muvaffakıyet 
kazanmaktadır. Hareketi ve 
sesi ıayam hayret derecede 
caziptir. 

Haziran 29 

1 M11mleket Haberleri J 
Azılı 
Bir Katil 
Yakalandı 
Bu Adam Karısını Ve 
Çocuklarını Bıçakla 
Kıbr Kıtır Kesmiştir. 

Cebelibereket, ( Hususi )
kansını ve iki çocuğunu et 
kıyar ıibi parçalıyarak aldll• 
ren uzun Ali oğlu durdu Meh
met yakalanmıf, mahkemey• 
verilmittir. 

Bir Baskm HAdisesı 
Konya, (Hususi) - Burada 

Çumra köyilnde bet kişi Ha· 
aamn evini basarak Dilber 
isminde bir kadını kaçırdıler. 

Bir T asliye Kararı 

Mardin, ( Hususi ) - Cizre 
kaymakamı iken bir meseleden 
dolayı tevkif edilen Hayri Be
yin tasfiyeye tabi tutulduğu 
Ankaradan bildirilmiştir. 

Bir Şerir OldUrüldU 
Adana, ( Hususi ) - Suriye 

hududundan sık sık hududu 
geçerek birçok cinayetler ya· 
pan ve en son olarak Fevzi· 
paşa taraflannda bir otomobili 
ıoyan meşhur Danaburun çe• 
teai jandarmamız tarafından 

pusuya diişilrillmüt ve haydut• 
lardan birisi ölü olarak tutul· 
muştur. Diğerleri yakalanmıt
br. 

Dinamit Faciası 
Balıkesir, (Hususi) - Erge

me köyünde bir çocuk eline 
geçirdiği bir dinamitle odun 
yarmıya çalışırken, infilak ne
ticesinde feci surette yaralandı. 

Zararh Bir lJcuzluk 
Hayrebolu, (Hususi ) - Bu 

havali köylüleri pazartesi günü 
burada kurulan pazarda bir . 
haftalık mahsullerini satarlar. 
Fakat son günlerde alımsızlık 
yilzünden köylünün mahsulü 
çok ucuz gidiyor ve zavallıla· 
rın eline peka:ıı: para geçiyor. 
Meseli tereyağının okkası (90) 
kuruşa güç satılıyor. Semiz bir 
piliçte (15) kuruştur. 

ŞikAyet Kutusu 
Zonguldak, (Hususi ) - Bu

ra belediyesi belediye binası· 
nan önüne bir şikayet kutusu 
astırdı. Halk ıehir itlerine ait 
tiklyetlerini yazarak buraya 
atacaktır. 

Ankarah Sporcular 
Konya, (Hususi ) - Burada 

iki maç yapan Ankaranın Alhn 
ordu klUbll futbolctlleri htıkti· 
met merkezine döndOler. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Senede 20 Bin 
Lira İçin Bir istik

bal Göçüyor 

Arıgan_G_e_n_l_er __ v;_e_A_ileleri _ Okusun.. ı K ad 1 n Ve K a i~ 

Hayata Ahlırken Sizden Evvel ..... S_i_z _D_e_E_f-li-t-un-i--A-şka 
Girnıiş Ve Muvaffak Olanlann. \ 

Meslek 
işleri 1 

FJendlm. 
Muhtelif ıazetelerln Zongul· 

.tak yGkHk Maadin ve Sanayi 
Mektebininl latyı hakkında yaz
llUf oldukları yuılar birçok ak
ıamıaın rlTayet ıu.retlle yuıldı

tından hakikatten oldukça uzak 
~alm1tbr. 

Bizler için hayati bir ehemmi
Jeti hab olan meselenin mahl-
1etl 9udu.r: Zonguldak Maadin 
MGhendiı mektebi 924 Hnealnde 

Sözlerini Dinleyiniz~. 1 
Dera aene1I ıonu ıeldi •• 
Jmtihanlar bitti. Birçok a-enç• 
lerin ve ailelerinin en bQyük 
endi9e1i bir me1lek intihabı
dı.r. Son Poıta bu mi1na1e
betle a-enç karilerine Ye aile
lerine kolaylık temin etmek 
için me1leklerinde muvaffak 
olmut zevatla görü9til. Bizim 
tavılyemlz, bu ıribl ırençlerin 

eTI'el& bu yazılan okuma11, 
ıonra kararlarını vermeleridln 

Mazhar Osman B. Diyor ki: 

1 
Mazhar Osman Bey J Gevıek kollar arasında aan•ıt ı 

_ ve meslek maatteessüf bu· ' 
yftyemez. Gerek sebat gerek 
bu merbutiyet bir kelime 

ile lf ade olunabilir ki o da 
samimi olmaktır. Bir adam 
işinde samimi olmalı, çabucak 
bıkmamalı. ilk günlerin mu· 

vaffakiyetsizliğile bıkmamalı. 
Bir de bayatta meşgul olmak 
isterse halinden memnun ol-

inanır Mısınız? .• 
Bir Evsizin ifşaatı 

Genç kızlar aşk meselelerini 
çok mahrem tutarlar. Bunlar
dan birisi, bana sırrını faş 
ediyor. Fakat mektubun imzası 
(evsiz) dir. Evli veya evsiz, bi
gane.. Zaten ötekilerin verdik
leri isim de beni ve sizi aldat
mak için olduğunu biliriz. 

Bakan evsizin derdi ne imiş? 
"Hanım teyze.. Ben tok sözlü 
bir kızım. Hayatımdan bir iki 

BLÜZ 
Müsabakamız 

B l fı z Müsabakamız 
Başladı. Takip Etmeyi 

1 Jnutmayınız. 

iktisat V ekileti tarahndan teılı 
edtlmlt •• orta mektep mezunlan 
imtihanla ilk sınıfa kabul edll
lbİftir. Te9ekkOl halinde bulun
du§'u için fada nazarı dikkati 
eelbedememlf fakat müdilriyetlne 
DarlUfilnun Fen fakUlteıl milder· 
rfılerlnden Mehmet Refik Beyin 

• - Doktorluğa iıtemiye, 
lstemiye, hatta nefretle girdim. 
Mülkiye idadisinde idim. Mak
ıadım Mülkiyei Şahaneye gir
mek ve idare amiri veya dip
lomat olmak idi. Pek kUçllk 
iken mektebi bitirmiştim. Miil
kiyei ıahane müsabakasına 
talip oldum. Fakat yaşım kü
çük diye sokmadılar. Pek me
yus ve mUteessirdim. Doktor
luğu hatırıma bile getirmek 
istemiyordum. Hendesei Mül
kiye mektebine girip mühen
dis olmaklığıma karar verdim. 
Mektebi idadiden çıkmazdan 
bir sene evvel kaybettiğim 

valdem kendisini tedavi eden 
Cemil Paşanın genç yaşta pek 
parlak ' bir doktor oluşuna 
bütün kadınlar gibi gıpta etmiş 
olacak ki beni hasta döşe

ğinde hekimliğe teıvik ederdi. 
Ben üzülmesin diye yanında 

malıdır. Çünkü kıskançlık, 
fazla ikbalculuk hem insanın 
sıhhatine sui tesir eder, hem ı 

aşk macerası geçti. Fakat 

ıimdi kalbimi yokluyorum, 
tertemiz.. Onlardan hiç eser 
kalmamış.. Şimdi bir baıkası-retlrllmeıi ve o ıene 1928 ilk 

lbezunlarını vermesi dolayııile 

)'•Yat yava9 irfan saha11nda yer 
tutmaya başlamaıtır. 

MOdür Refik Beyin aynı za
lbanda Zonruldak hav:ıai fahml
yeıi umum mQdür(l bulunma11 
dolayııile mektebin inki4afa ko
laylatmıt ve talebe havzanın en 
fenni tHİ1atın1 bai.ı ocaklarında 
çalıımak fınabnı bularak 
ameli faaliyetini arttırmıt ve 
ınilderrlıler heyetinin verdiği 

karar üzerine Avrupadan profe
ıarler getirilmit ve talebe haki
ki birer maden mübendiıi ola
rak yetittirJlmişlerdir. Baıta mü
dilr Refik Bey olmak ilzere mec
llıi müderriılnin devamla çalış

nıaları neticesinde Heyeti Vekl
leye mezunların Avrupada ( 3 ) 
ay ıtaj görmeleri kabul ettirilmiı, 
bu ıuretle mezunlara daha geniş 
bir ıahal tetkik açılm14tar. 

929 da ilk mezunln zOmrealni 
yetlıtfren mektep bundan ıonra 
mütemadi bir fnkişata mazhar 
olmuş yalnız liıe mezunlanna 
lnhiıar edilml9tir. 

930 da Ankarada toplanan 
aanayi kongresinde mQdOr Reifk 
Beyin fevkalide faaliyeti netlce
ıinde mektepte maaden müh.sndiı
Uk kıımına ilave sanayi mühen
dislik kıımı kabul ve madenlere 
( jeometr ) yetiştirmek için de 
orta mektep mezunlan alan 
ınaaden meılek k11mı açllmııtır. 

Eaaun ıanayi konırreıinde 

nıemlekete ( müstehlik detil 
nıüıtahıil ) yetlttirmek rrayeıile 
açılan bu kısımlann faaliyete 
ıeçmeal neticeıl metep oltun bir 
tekle girmlt ve üç ay evvel de 
Viyanadan diğer profealMerc 
ııamlmeten bir kimyayı ıanai ve 
Belçlkadan da bir itl•tme n 

izabe profeaöril ıetirilmlt. aanayl 
kıımı içinde bir profe1c5r derdest! 
izam bulunmuttur. 

( Devamı 7 inci 1ayfada ) 

Karilerimizden Ricamız 
"SON POSTA,, ya röndereceğlnb 

mektuplann zarfları Ozerlne içindeki 
Ja&ımn mahiyetini iıaret •diniz. Bil· 
aıece mldJr, Hamm teyzeye mi aittir. 
ldmrcJI mi allkadmr eder, tahrir 

mUdUrlGtGae mi hitap ediyor? Bu 
noktayı kaydedersenlıı vu:ifcmld 

kolaylqtırmıt olurıu:ıuıı. Karllenmlz· 
den bllbaaH bu noktaya dikkat 
etmelerini tekrar rica ederiz. 

Te/,ikamız: No 16 

birşey söylemezdim. Ukin 
odadan çıkar çıkmaz: 

Bir Nasihat 
"imkanı yok doktor ola

mam r., derdim. Bir gtin Maa
rif koridorlarında genç yaşım-
da maruz kaldığım haksızlığa 
karşı istida dolaştırırken ras
geldiğim idadi müdürU Abdi 
B. merhum dersanede öğrene
mediğim şu hakikati bana iki 
dakikada telkin etti : 

- Oğlum hangi memleket
te diplomat veya idare me
muru olacaksın ? Sen, bu 
doğru Ye cesur mizacınla 
belki mektebi bitirmeden ya 
sürülür veya asılırsın; mü-
hendislik te aynı şey. Han
gi şimendifer kumpanyasına, 
hanııi elektrik ıirketine mühen
dis olacaksın! Yol ve köprüle
rini kondüktörlere. binalarını 
okumak yazmak bilmiyen kaf
ka!falara yaptıran bir padiıa
hın zamanında yetiştiğini gör-
milyor musun? Doktor ol; bi
çare, mustarip insanlara yar-
dım etmit olursun. iki evli 
bir kayde bile hem ken
dine hem de muhitine faydalı 
olursun. 

Bu sözler, gençliğin gözil
mün önüne çektiği gaflet per-
desini birdenbire sıyırdı. 

KIRMIZI FENERli EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

(Franaısca Hlımıı 200.000 ıad tab'ındaa tPrcllme edllmlıtlr.J 

Prens Ko,takoff'u ıeçtim. rahat bırakın. Ben aıktan ho,. 
içinde ikamet edilmiyen bir lanmam. Ben yalnız elinizi 
otel odası gibi adi bir odaya . tıkayım, klfi. 
çıktık. ,. isyan etmedi. Artık mağrur 

ilk bnrek .. timle prens biJ- değil. Çok filezof. Eline bak-
llıem kimi durdurdum : tım. Hiçbir hususiyeti yok. 

- Vakit kaybetmek için Çok müşteriniz var mı? 
ıiz.e ücretiniıi, balışişinizi, her Diye sordum. 
teyi yereceiim- Fakat beni Yerine göre. Taksitler 

"- Evet anamın arıusu gibi 
doktor olacağım!,, dedim. 

Dünyaya Yüz Defa Gelsem 
T1bbiyei askeriye imtihan

larına girdim ve işte görüyor
sunuz ki ben, mesleğini bida
yette, hiç sevmiyerek başlamış 
bir adamım. Fakat bugün o 
kadar mesleğime muhabbetim 
var ki dünyaya yüz defa gel
sem yüzünde de doktor olur
dum. Diğer mesleklerin vade
deceği belki daha büyük şeref, 
huzur ve refah beni bu az
mimden ayıramaz. 

Gençlere Tavsiyem 
Bir meslekte muvaffak ol

mak için bütün gençlare söy
lüyorum : Hele bizim merale-o 
kette bu pek kolaydır, ancak 
basit bir sebat. Belki istikba
lin muvaff akiyetinde, fazla 
gayretin, parlak zekanın yeri 
olacakbr. Fakat şimdiye kadar 
yaşadığımız asırda biraz ıebat, 
meslekten ayrılmamak, bütün 
muvaffakiyetlerin amili olmıya 
kifi gelmiıtir. Genç arka
daılarıma llmitaizlenmemele
rını yeis ve fütura kapıl
mamalarını, az da çalışsalar 
muntazam çalışmakla ve sebat 
etmekle kendilerini parlak bir 
atinin beklediğini söylerim. 
Binaenaleye biz, hayat mUca
delesinde daha iptidai ıayılmz. 
Muvaffakiyet için eh iptidai 
tartın sebat olduğunu gençlere 
öğretmeliyiz. Bir yerde muaye
nehane açıp orada muntazam 
saatte işinin başında bulunan 
her doktor milşteri tutmuş, 

kendini sevdirmiş, muvaffak 
olmuştur. 

ikinci MU va ffakiyet Amili 
ikinci muvaffakiyet amili ise 

herhangi iş olusa olsun sıkla 
ve bütün kuvvetle sarılmaktır. 

de çok. 

- Çoğu ecnebi mi 1 
- Evet. Amerikalı ve İngi-

liz kadınlan. Alafranga aık 
ö§'renmiye geliyorlar. 

- Size kartı nazik davra
nırlar mı? 

Oldukça. 
- Çok kazanıyor muıunuı? 
- Günde birkaç yOz frank. 

Fakat yüzde bahf itini patron. 
- Günde kaç mnıteri ka

bul edebi!irainiz ? 
- Beı, nihayet yedi. ( Ga

liba kendini methediyor.) 
- Dostunuz Yar mı ? 

de çok defa adamı yarıyolda 
bırakır. 

Gençlerin Kusuru 
Gençlerin bir kusuru daha 

vardır. O da kendi liyakatleri
nin iyice takdir olunmamasın
dan müteessir olurlar. Malu
matça ve dirayetçe kendilerin-

den du~ gördükleri diğer bir 
yaşlı adamın halk arasında 

daha mergup olduğunu gör
dükçe müteessir olurlar ve : 

0 
- Bu halk takdir etmi

yor kil .. Diyerek kendi kendi
lerini yerler. Mateessüf pek 
çok gençlerde gördüğüm, bu 

haleti ruhiye doğru değil

dir. O ihtiyarın senelerce 
verdiği itimadı bir genç 
hemen kzanamayınca müte
eıir olmamalıdır. Bugün kıs-

kandıği o ihtiyan yaran ken
di fersah fersah geçerken o 

-P)FVkii şimdiden istemek doğ
nı değildir. Aynı hal gayri 
müslilm ve ecnebi san'atdaşlar 

hakkında da varittir. Meseli 
oftor arkadaşlarımın çoğu 
~n kendi seviyesinde 

hatta dt\n hmstıyan ve ec
nebi dotorları tercih ettiğin

den mnteeıir olurlar. Ben ar
arkadaşlarıma: 

Sebat, Muvaffakiyetin Sırr.dır 
.. -Müteessir olmayınız. On

ların asırlardanberi kazanıl
mış bir hakkı değilse bile bir 
taamülll vardır. Biz buna karşı 
gelebilmek için hiç olmazsa 
karşımızdaki rakibimizden bir 
misli daha silihlanmalıyız ki 
bu tercihi istemekte haklı ola
lım I" derim. 

Onun için muntazam çalış
mak, itinin başında muntazam 
durmak, hiçbir vesile ile işin
den ayrılmamak, ilmi serma-
yeyi hergln birazıcık daha 
arttırmıya çalıımak muvaffaki
yetin tılısımıdır. Bu, yalnız 
hekimlik için değil, faaliyetin 
bütün şubelerine şamildir. 

- Yok. ÇaJıımamı güçleş- 1 
tirir. 

Ben bilditim kadar birkaç 
Rusça kelime habrlamıya çalıı
tım. Ona birkaç Rusça cnmle 
tayledim. Fakat anlamadı. Ruı 
Prenıi Hazretleri bir kelime 
bile Rusça bilmiyor. 

ir 
Misia Knob erkeğini met

hediyor: 

- Bugtln bana gftzel oldu
fumu söyledi değil. (Misis 

Knokı güzel bir kadın değil. ) 
Ey mothilaena mabedi, ey 

•tk mabedi, HD olmasan ı 

oa sevdalandım. O da bana .•. 
Fakat ben onu (platonik), ef-. 
lltunt bir aşkla seviyorum. 

Bir senedir, eli elime değ
medi. Gözlerim gözlerile, söz
lerim sözlerile, kalbim kalbile 
konuştu. Hayatımın yegine 
zevki de budur. Şimdi bana 
izdivaç teklif ediyor. Bilseniz 
bu teklif bende ne fena tesir 

yaptı. Ben onu 6lüociye kadar 
böyle temiz bir hisle sevmek 
istiyordum. izdivacı akla bile 
getirmiyordum. Bence bir ka
dınla erkeğin aşkta bu maddi 
ıahaya girmesi, ıgrenç bir 
ıeydir. Elimi öptüğü gün aş· 
kım ölür. O buna razı değil, 

o bukadar maddileştikten sonra 
onaan ayrılmak lazım. Onu 
unutmak, ondan ıoğumak için 
ne yapmalıyım? 

Kızların haleti ruhiyeıinde 

büyük bir tahavvül var. 
Şimdiye kadar her kızın 

aşkta gayesi evlenmekti. Aşk 

bir köprü, izdivaca varılacak 
gaye idi. Evsiz hanım köprüye 
gelmiş, köprilnün üstünde 
konuşmuı1 fakat işte bukadar. 
beri gidelim, hayır ... geri döne
lim.. Onu düşünüyor.. Nasıl 
soğusun ..• 

Ben de çok tok sözlüyüm 
kızım.. Bende plAtonik aşka 
hiç inanmıyorum. Akan seller 
hep bir nehre gider. PIAtonik 

aşk ta, kara sevda da, hırs ta, 
masum aşk ta hepisi nihayet 
çok mavi bir nehre döklılürler. 
Eğer evsiz hanım bir sel olup 
nehre dökülm11k istemiyorsa, 
köprüden soldan geri dönebi
lir .. Fakat hayat çok kuvvetli 
bir sedir. Bir iÜD kocaman 
bir neJ..;r gelir sürükler ve 
kendini suyun içinde bulur .. 
Bu defada sele kapılmıyacağı 

malum değildir. Sevmenin ça
resi... soğumanın çaresi... Bun
lar lUtır kızım.. Bilyll devri 
geçmiştir. 

f'anımtegze 
=---

.. 

Bluz müsabakamız ı:uma 
glınü başlamıştır. On beş gün 
devam edecek ve hergün bir 
bluz resmi neşredilecektir. 

Karilerimiz 7 inci sayfada inti
şar eden bluz kuponlarını toplı-

yacaklar. En ziyade beğendikleri 
üç bluzu bildireceklerdir. En 
çok rey kazanan blüzlara rey 
veren karilerimizden üç kişiye 
birer bl~z hediye edilecektir. 

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

İntişar edPn bluz resi·nle
nm kesmiş olmamak ıçıo 
karilerimize yedinci sayfaya 
kupon koyuyoruz. Her gün ye-

dinci sayfamızda intisar edecek. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin göıtcrdiği ar

zu üzerine (7) inci sayfaya 
nakledilmiştir. Oradaki patron 
kuponlannı :ı.oplayacakıınız. 

-==TAKVİM==-- --
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Arabt 

12· Safer - 13SO -vakıt-ezant•vaaatt 

GUnql08.46 4.3ı 
Ôile 4.32 12.17 
ikindi 8.33 16.18 

Rumi 
16-- Haziran -1S47 -vakıt•ezani·Ya1atl 

Alqamlı2.· ' l!US 
Yata 2.03121. 48 
lm1ak 6.25~ 2. 11 

Otomobil Faciası 
Adana, ( Hususi ) - Ka

dirli ile 5aimbeyli arasında bır 

otomobil devrildi, içinddci be., 
yolcu ağır surette yaralandı. 

aşksız kalanla, methüsenasız ı nereye serecekler ? 
kala:ılar, işkenceli vücutlarını (Arkaaı var ) 

BU S 
MAKARALARI 
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ucuzdur. y~rde Arayınız. 

Nalça 

DlKKAT 
DUnya Köpek 

MARKALARA 
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İmzalarından Tanıdığınız 
Edipler Nasıl Adamlardır? 

bath mı falan. ) 

Muhtelif Rus Ve İngiliz · Müfrezeleri Bizi Takip 
Ediyorlardı. Biz De Süi-atle IIerliyOrduk 

imzalarından tanıdıiJnı.z bir
çok kimaeler vardır ki, tahıala· 
nnı tanımuaınız. Fakat onlar 
hakkında hayalinizde tereHÜm 
etmit bir tip vard11. Bu muhay• 
yel tipin hakikate ne derece te
vafuk ettitini merak edeniniz. 

ltt• anketimi• •izin bu me• 
rak •• teceHBaün&ıG ele bale 
edecektir. 

2 •• Ne kazandıklarım tah
min edersiniz ? 

3 -- Nuıl yatadıklarıoı zan~ 
nedersiab? 

Bu ilç sualin cevabını yazıp 

bize gönderiniz. Arzu edenenl• 
bir de resminizi ilin edlnls. 
Gelen cevaplar sıra ile netre
dilecek Te anketin aonand• 
bu muharrirlerin her biri hak• 
kınd" bu iiç aualin gazetemlı 
tarafından hakiki cevapları 

verilecektir. 

YAZAN: M. KAZIM 
-18-

Bereketullah Efendi ile beni 
evine davet etti. Güzel bir 
bahçenin ortasında büyllkçe 
bir havuza karşı, Sultanabattan 
beri ilk defa olarak sandal-

yeye oturduk ve burada Mliey
yedülvüzera iıminde Arapçaya 
vakıf bir de maliye memuru 
ile tanıştık. Müslüman ve Türk 
olduğumuz ıçm hürmet ve 
hüsnü kabul gördük. Fakat 
bir müddet sonra ıehre 
uğrayan Rus kuvvetleri 
Bu iki muhterem zata tutarak 
Siberyaya sevketmişler. Kendi 
kendime düsündüm : 

- Acaba, dedim, bu biça
relerin bütün kabahatleri bize 
hüsnü kabul göstermiş olmak· 
tan ibaret olmasın r 

ir 
Şehrin hlkiminin evinden 

çıktıktan sonra handa ar
kadaşlarla buluştuk. Fon Hen· 
tik biraz tehir haricine çıkarak 
talim yapmak lüzumunu ileri 
aürdü. Çıktık, ~ tlifekleri 
muayene ettik. Ve maalesef 
silahların güçlükle dolduğunu 
gördük. Bir mOsademe vukuun
da Fon Hentik ile ( Rör ) nn 
elindekilerden başkası işimize 
yaramıyacaktı. 

28 Temmuı 

Muhtelif Rus kuvvetlerinin 
muhtelif istikametlerden bize 
doğru yaklaımakta olduklarını 
ifittik ve tehir içinde Ani bir 
baskına uğramamak ıçın 
biran evvel yola koyulmağı 
münasip gördük. Fakat ya bu 
haber yalandı, yahut ta gelen 
kuvvetler bizimle milsademe
den çekindi, ki hiç kimse ile 
karıılqmadık. Seyahat mun
tazam bir şekilde devam edi
yordu. 

Sıra ile F ethabat, Dekllk, 
Abışur, Şehri Ganç, T qgün, 
Ruşenabat, Tahtabun köylerini 
birer birer geride bıraktık. 

Rus ve İngiliz müfrezeleri
nin bizi takip ettiklerinden 
tl1phemiz yoktu. Ellerinden 
kurtulmak için yegane çare 
mümkün olduğu kadar sfiratle 
yürümekten ibaretti. Binaena
leyh isimlerini saydığım köylerde 
ancak bir kaçar saat dinleni
yor, sonra yola koyularak 
mütemadiyen ilerliyorduk. 
Artık çölO geride bırakmıştık. 
Dailık arazide yürüyor, hazan 
da ormanların arasından ge
çiyorduk. 

Hihayet Yezdan kalesi 
•~aktan göründü, genit bir 
aefes aldık. Artık Efgan hu
tludu ancak iki Uç saatlik bir 
mesafeye kadar yaklaşmıt bu
lunuyordu. Vakıa yine tehlike 
vardı, fakat birkaç g(ln evve
line kadar pek çok eksilmişti. 

ŞUphe yok ki, lranın bu kıı· 

INGILIZLERIN 

-----
.. 

' 

ze alarak okadar süratle 
yol katetmiı f dik ki, düşman 
kuYVetleri geride kalmışlardı. 
Biz Efgan toprağına gidinciye 
kadar arkamızdan yetif meleri 
imkim yoktu. 

Diğer taraftan (Y e:ıdan) m 
1 harap kaleaine bir n6betçi 

koymak, ufku dtlrblln He arq
tırmak, tehlikenin gelitinden 
um•nında haber almak mDm· 
kindi. 

* (Y ndaa) da bir tin din-
lendik ye fıraattan istifade 
ederek umumi bir içtima ak

tedip vaziyeti gözden geçirdik. 
Almanlar: 
- Efganistan ile lngiltere 

arasında bir muahede muci
bince Efgan hükumeti lngil
tcreden müsaade almadıkça 
ecnebi devletlerden biri ile 
mOnasebete girişemez diyor· 
lardı. 

Bu mUtalea doğru idi. Doğ-
ru olunca da Almanlar şu tav
siyede bulundular : 

- KAıım Bey Türktür, Be
reketullah Efendi de Hintli. 
Binnetice ikisi d~ mllslüman. 
Binaenaleyh Efganistanda bize 
nazaran fazla yabancı sayıl
mazlar. Kendilerinden rica 

" J<us ( Bolşeoilc ) asbrlerl, çölde bir lcuga l e~e!im. Bizden evve~ .<~erat) a 
önrintle b1111go gapıgorlar. d gıtsinler, Efıan. v~ ile ko-

manda bütün telgraf telleri 1 dikleri aeyyar mUfrezelerdeD . nuşsunlar, heye~ı~ız ~a~kında 
Ruslarla lngilizlerin ellerin· bizim hakkımızda pil p 1 Efgan hükfi.metinın bissıyatını 
deydi ve bu teller vuıtuile nllne malamat alabilirlerdi. aorsunlar 1 
memleket dahilinde gezdir· 1 Y almz biz or nlu v ö- Mabadı arın) 

Dertlerin .. ••v•• VEREM 
n_ Bura~:c!~~D: ( Baı tarafı 1 inci aayfada ) 

Vakit epeyce geçmişti. K6-
ytln benim semte yakın oldu
ğunu anlayınca Eyllpten vaz· 
geçerek, tramvaya atlayıp 
doğru oraya, Harbiyeden bir· 
kaç adım yukarda, Şişli cad
desinin sol tarafına dOıen "F e
rik&yüne,, gittim. Hakikaten 
burada yazılacak çok şey var-
dı. Köye girdiğimi pislik ko
kusundan anlamıştım. Elimdeki 
küçük kolonya ıiıesini bumu
ma doinı tutarak dolqmıya 
başladım. Uf acık bir dük.kAnm 
6nünde oturan yqlı bir Efen-
diye yaklaııp bu kokunun ne
den geldiii ıorunca adamca
ğız uzun uzun gnlerek dedi ki: 

- Görmüyor musunuz ? Na 
işte ... Ônftnde uzanan bu koca 
llğım ne? 

Ben, o nlbayetai:ı, derin, 
uzayıp giden çukuru, böyle 
bir vaziyet kartıaında kalaca· 
ğımı aklıma getirmediğimden 
dere sanmıştım. Elim ağzımda 
hayretle bakmırken Ali Ef. 
sözüne devam etti : 

YAKIN ŞARKTA 

ceillle " Liğım köyü ,, dense 
daha doğru olur. Dolaş göre
ceksin. Her evin önünde en 
qağı üç d&rt liğım uzanır. 
biz IAğımlar karıısında hava 
alır, liğımlar içinde yatar, li
ğımlar yanında yer, içer, 11· 
ğımlar ortumda yaıarız. Az 
bir masrafla insan ıibi yap• 
mak, bundan kurtulmak kabil 
iken meşgul olan bile yok. 
On bir senedir bu köydeyim, 
lıep mnracaat ederiz. Yedi se
n• evvel bir heyet geldi. Sizin 
rf bi bunınlanm tuta, tuta yaz· 
dılar, çizdiler, fakat yedi ıe-
nedenberi haber çıkmadı. Al
laha tllkredelim ki k6yüD ha· 
YUI iyide nefea alıyoruz. Yok
aa hepimiz bir günde 61ftp gi· 
deceiiz. 

Biraz daha ytlrilyüace iç 
bet lliım ortasında bulunan 
kulilbeciktea inceli, kalınlı 
aeıler yllkseldi ı 

- Buralaran temizlenmem 
için Allahın yağmurunu bek
leriz. Şu g6rdüji1n8z Ayazma 

cadde yokuşunu ael basınca 
pislik kokuaundan birkaç saat 
olsun kurtuluruz. Evlitlarımızın 
yüziinde bir damla kan kal
madı. Bunlar millet, vatan 
yavrusu değil mi ? Hepsi bal
mumu gibi sapsarı ; bir gün 
ayakta, iki gün yataktalar. 
Bütün bu pislikler yetifmezmiı 
gibi balakçılar da kokmuş ba-
bklarıni getirip bu çokurun 
içine dökerler. 

Allah yardımcımız olsun de
mekten başka çaremiz kalmadı. 

Arka sokaktan gelen ti~
man bir Hanım söze karıştı : 

- Köyümüzün kimsesi yok, 
ne muhtar, ne bekçi, hiçbiri 
bizimle meşgul olmaz. Geçen 
aene istida verdik. Pislikten 
kurtulalım diye her ev, fakır 
balile birer lira vermiye razı 
olmuıtu. Fakat cevap veren 
yok ki. Her ıene ç6p paruı 
veririz. Parayı alıyorlar amma 
bir ç6pçünlln de gelip kapımı· 
zı çaldığı yok. Biz de tozumu· 
zu, toprağımızı yine bu çukur· 
lara d.Skmiye mecbur oluyoruz. 
Kazanç vergisi, çöp parası, 

Anketimiz tudur: 
Matbuatta imza.la.rı çok gö· 

rülen, birçok eaerlerile size 
kendilerini tanıbp sevdiren mu
harrirler vardır: Nazım Hikmet, 
V ili Nurettin, Peyami Safa, 
Mahmut Yeaarl, Ahmet Hatim 
aibi. 

Şimdi ıize aoruyorux: 
1 - Bu muharrirleri hayali

nizde nuıl taaavvur ediyor
•unu•? 

(Genç mi, ihtiyar mı, l'üzel 
mi, çirkin mi, züpbe mi, ağar-

Hakikate en ziyade yaklaıan 
karilere o muharririn imzalı bir 
fotoğrafisl ile, imzalı eaerlerl 
hediye edilecektir. 

Cevabınııun çabuk çıkmasını 
utiyoraanız acele edinlL 

* Gönderilecek cevaplamı "ede· 
bfyat anket " memurlnfuna 

• kaydile gönderilmesini bilhaa1a 
l rica ederiz. 

-----------------------------------"\ Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * Size Tabiatinizi * Sögligelim ... 

Reamlnh:.i bize gönc.leriraeniz alze 1 
tablat!nlı:I söyliycblll rtz. fakat bunun 
ıçin gönderlleeek ruimler iyi vo tabii • 
pozda çıkmıı olmıısa lliıımdır. Taki 
mlltehauısımn m6taloHında hataya 
dllfmesin. .. 

Tabiatlerln[ anlamak Uzere blse 
realm ıönderen karilerlmlz hakkında 
m6tehaHıaımızın mütaleaaını aıaJıkl 
ııatırlarda okuyabfllrainf:z: 

* Mehmet beg: Uyıaldır. Teı· 
vika k a p ı lı r. 
Bir it üzerinde 
uzun müddet 

sebatla ısrar 

etmez. Kadın 
ve his mevzu-
1 ar ile fazla 

m e f g u 1 olur. 
Kendini gösterici 
nümayişkirane 

hareketlerden 
tJazeder. Stisü . .; şıklığı s~ver. ,.. 

( Fot«>t~afının d~clnl an:u etmiyor. ) 
M. K. Beyin arkadaşı: A

laycı ve komiktir. Etrafını 
güldürmekten haz duyar. Si· 
nema artistlerini taklit eder. 
Keder ve neşesizlikle alakası 
yoktur. Boğazını çok sever. 
içkiye ve sefahate mütemayildir. 

Hıfzı beg: Sakin ve mah
cuptur. Nüma
yişti ve aliyişli 
hareketlerden, 

kendini göster-
• mekten müçte

niptir. Tevazu 
•e sadeliği te ... 
cih eder. Fiil 
ve hareketle
rinde ihtiyat-

\rdır. Menfa· 
atlerini ihmal l.. .ıe-z. .. 

M. K.. Beg: 
(Fotoğrafının derclııf anu etmiyor> 

Hovardameşrep ve iarafa 
mütemayildir. Yedirmekten. 
içirmekten fazla haz duyar. 
Masa arkadaşlığı çok cazip 
olur. Tuhaf hikayelerle, hazır 
cevaphğile etrafını ağzına bak· 
tınr, meclislerde daima aranır. 

* Ruia ı&ıderen buı karUerfıab, 

mlitehaa114aıou&ıa cevaba l'eclktltl içi• 
aabıraızlanıyor ve mektup ıönclererek 
foto~rafllerhıhı aldbetlnl 8ğreamek ,,. 
tlyorlar. Bu fotojrafJler latı,u cdrcek 
Ur. Bu husıuta mU.terilı olaalanaı rtea 
eı.lerlz. 

yokl parası, yan aç, yarı tok derhal uzaklaştım. Meydana 
gezerek bütün vergileri fakir toplanan çoluk, çocuk, kadın, 
sırtımdan çıkan yorum. erkek feryat ediyordu: 

Günah bize. Hiçbir acıyanı- - Bugüne kadar derdimisi 

O kimse sormamıştı. Sen Hızının 
mız yok. ç beş kuruş birik- galiba. Bize el ayak ol 1 Allah 
tirip te bu pis mahalleden aşkma kurtar bizi. 
kurban vermeden çıkarsam Onlar bağırırlarken ben de 
şükredeceğim. Bet beniz kal- İstanbulun en kibar ve en 
madı. Allah rızası için kurtarın i4lek yerlerinin hemen yanıba
bizil Yoksa hepimiz veremden şında olan bu köyceğizin pe-
5lftp mahvolacağız. rişan halinin, feryatları il• 

Gittikçe etrafım kalabalık- ciğerleri parç.alıyan, pislikler 
!aşıyordu. Derin dertleri ol- içinde yaşıyan binlerce zavaJ. 
duğu anlaşılan, pislikler içinde lının, masa başında prograDI 
yaşıyan biçareleri ayrı ayrı hazırlamakla meşgul bulunan 
dinlemek çok isterdim. Fakat Şehir Meclisi azalarının rüya
onların senelerden beri yaşa- larma girmesini ve program· 
dıkları hu kokulu yerde bir Jarmı hazırlamadan evvel JOt ... 
dakika daha duracak olursam fen buralara uğramalarım Al· 
düşüp bayılacağımı anlıyarek J laha yalvardım durdum. 

CASUS TEŞKILATI 

Poliı mndtırll doatumuz ol
dujıı için, meseleden haberdar 
olur olmaz bunlan tahliye etti. 
Fakat, gittikçe kendisinin de 
mUtkill vaziyette bırakıldıtını 
ve pek yakında bUtllıı salllıi
yetlerinin elinden alanacaiını 
zannettiğini söyledi. 

ların Taıos adasından ta Ce- dedi. len adam hakkında bizden 
rigoya kadar Yunan sahili - Fakat bir haftadan beri, malumat iıtiyorlar. Sonra lnı· 
boyunca mOteaddit tahtelba.. hastayım, yataktayım. Yürüye- rozdaki ..• 
birler ikame etmek niyetinde cek halim yok, dedim. Ve sözi\mtl kesti. 
olduklen anlaşılıyordu. - Azizim Z, dedi. Ben de - Çok müteessifim, dedi 

Blitün bu muammaları bal· sizi bu suretle göndermek fakat yarın aabah Spetzai va" 
letmiye vakit bulamadım ve istemezdim. Fakat vaziyet bi- purile hareket etmeniz lizıDI" 
gece saat on bire doğru V raz daha tavazzuh ed!nciye dır. Biz biletinizi aldık ve bet 
ile Serlie Garton odama gel· kadar sizi burada alıkoymak şeyi hazırladık. Tekrar emnİ" 
diler ve soluk soluğa, ferdaaı mes'uliyeti çok azim. Hepimi· yetle avdet etmek olduğu za" 
sabah meclisi meb'usanın feı- zin, her dakika birdenbire man - eğer olursa - size Capri 
hedileceği ve benim derhal Atinayı terketmemiz ihtimali adasına telgraf çekerim. 

- Yazan: Makenzie -

ordusunda Menelaus nammda 
bir şeriki bulunduğu bildirili· 
yordu. Koca Atinada Antoni
adis namında birini aramak, 
bir çuval buğdayda bir darı 
tanesi aramak gibi idi. Maa
mafih bütlln adamlarımı top
ladım ve bu ite memur ettim. 

No. 11 

Fakat hiç bir netice hasıl 
olmadı. Aranan adamın yalnız 

bir ismini bilmek klfi gelmi· 
yordu. Adamlarımın Antoniadiıi 
taharrı ettikleri esnada kendi
lerine mütemadiyen müşkülat 
ihdas ediliyordu. Hatta ikisini 
tevkif bile etmiılerdi. 

Evvelce anlatbğım, Atmaya 
gelen Alman zabitleri korkusu 
yerine şimdi de kaybolan ma
ynler, Yunan torpitosile Se
laniğe giden Alman zabitleri 
korkusu kaim oldu. Bu raporu 
aldıktan sonra her taraftan 
raporlar gelmiye batladı. Bun
lartn tetkikinden de, dilşmao· 

Yuııani&tanı terketmekliğim IA- çok. - Tucker ne olacak? 
zımgeldiğini söylediler. V fcv- - Bari bir iki gün müsaade ı - Tuckeri, Cauckiyi .,. 
kalade telqlı idi. ediniz de işlerimi tanz:im ede- ı Weiri Midilliye gönderiyorudl· 

- Yarın saat on birde yim, dedim. Elimizde bir sUrü Onları hiç merak etme. 
Napoliye hareket edeceksiniz, ı fı var. Mondrosta tevkif edi- ( Arkası var) 
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Abdülhamit, Hasta Olduğu 
•• • 

Zaman Da Hastalığı Ustüne Kon-
durmazdı. Hastalıktan Çekinirdi. 

NAKiLi ı ZIYA ŞAKIR _ -4---------
Abdlllbamidin, geceyi olduk- · 

ça muıtarip geçirdiğini işit
IDİf tim. BugUn, saat sekize 
kadar biç meydana çıkmadı. 
Sekiıde, Abit Efendinin oda
ıının önünden geçiyordum. 
Beni gördü, çağırdı. Boğaxında ı 
beyaz bir tülbent vardı. Boğa
llnın çok ağrıdığındnn ve gilç 
yutkunduğundan bahsediyordu. 
O esnada Nuri ağa geldi. 
Doktorun geldiğini haber verdi. 

Abdülhamit, doktorun oraya 
getirilmesini emretti. Ve ken• 
disi de, pencereden birteye 
bakmak· baban esile ayala 
kalktı. Doktor geldiji ıaman 
ayağa kalkmamak için bu tekil 
tercih etmişti. 

Doktor geldiği xaman Ab
dülhamit onu bUyiik bir ilti
fatla karşıladı. Elini uzattı. 

- Üç gündür, bize gelme
diniz doktor ... 

Dedi. Halbuki doktor, der
hal cevap verdi: 

- Hayır efendimiz.. Dtın 
değil evvelki gün gelmiş .. 
kadın Ef. hazretlerini muayene 
etmiştim .. 

Abdülhamit; hafızasının sar
aılmasını gösteren bu misalden 
bozularak, iti tatlıya bağlamak 
için gülümsedi: 

- Bilmem.. İnsan, sevdik
lerini daima gözünün önünde 
l~rmek istiyor da ... 

Sonra bana döndU, Doktoru 
prezanta etti: 

- Doktorumuz Atıf Bey ... 

Yıldız Saragında, Ahilllaamltlln IJrdek aulamagi 
seı1dili kfiçiik köşk 

ıızlığından bahsetmekle bera
ber rahatsızlığı kabul etmiyor. 
Bilmem ki nasıl ıöyleyim: Yani 
~~ıb.ıotsızlığı, biç üstilne kon
durmak istemiyor. Herhalde 
hastalığınin ıayi olmasından 
korkuyor. Nitekim, gece ge
çirdiği ııbrabı, bir aralık ate
ıin verdiği buhram uzun uzun 
anlatbktan ıonra: 

- iki sene evvel, yine böyle 
olmuştum.. Çabuk geçti. Bu
gün de kendimi iyi buluyorum. 
Dedi. Bu ıözlerile acaba blzl 
mi? Yoksa kendini mi teaeJli 
etmek istiyordu. 

riyor. Gilnde birkaç defa; 
Mllşfika Kadın Ef. nin odası
na giriyor. Hulasa; adamakıllı 
istirahat etmiyor. 

Dün kendisine tesadüf etti
jim zaman ; nasıl olduğunu 
ıordum. Boğazındaki ıatırabın 
devam ettiğinden.. Yine ara-
11ra ateş geldiğinden bahsetti. 

- Acaba doktor Beyin 
Yerdiği ilAçlar teıir etmedi mi 
efendim? Dedim ; derhal ce
Yap verdi: 

- Yalnız gargarayı kullan
dım. paketlerdeki tozu atbm •• 

Hayretle yüzüne baktığımı 
hl11etti ve izahat verdi: 

- Dahilen lllç alamam. ~ 
Zatea buna Ulzum da yok. Bi
liyorum ki rahatsızlığım, pek 
çabuk geçecek birıey ... 

Senede 20 Bin 
Lira İçin Bir İs· 
tikbal Göçüyor e 

(Bat tarafı Sinci NJfada) 
ÔnOmibdeJd •ene itin 7apala• 

cak olan Hnayl atelyelwlnlD 
pllnları talebe tarafıadaa 7apıl· 
mıı n lntaat para11 VekAJettea 
Maliyeye rönderllmlttir. Yine bu 
1ene zarfında binlerce lira 1arfe-
dUerek kimyahane laburatuar
ları aarl techlzatla teıiı Ye kimya 
leY&ıımatı retiriJmittir. 

23 mayııta umumi lmtibualar 
batl•mıt, fakat tam 31 de mek
tebin laf•ı Refik Bey tarafından 
tal•beye tebllt edilmiftU. Ba 
haber bGtün müdavimleri, meaua-
lan, müderriıleri HrallUf, herkeal 
hayret içinde bırakmıtbr. Talebe 
p_lltllel meratlbe riayet ederek 
lkbHt Vekaletine, BatvekAlete, 
Relılc6mhura telrraf çekmittir. 

Refik B. yalnız ipka edilen 
(50) bin lira bOtçeli maden mH
lek kısmına lllveten (20) bin Ura 
daha aam ederlerH umum mek
tebi idare cdecetinl Vekalete 

·bildirmiş Vekllet bunu da nazarı 
itibar• almamıtbr. 

Mektep Refik Beyin bildlrdlti 
,ıbt (70) bin lira ile idare edile-
btlirdl. Talebe yalnız late.tni 
klfl 18rilyor H elbise kitap •c 
aalreden vazıeçlyordu. Eıuen 26 
kiti olan ve ipka edilen maden 
meslek kısmına iliveten ayni 
kazanda diğer talebe için de Jc· 
mek pişirileblllrdi. 

lktıaat V ekiiletl blr Hne ev-
nl verditi (müstehlik detti mfiı· 
tahıll) yetiştirmek karannı unut-
muş bulunuyor. Fakat hiç 
olmaz:aa • talebeleri unutmaması 

lazımdır. Mektebin lağvı müfettl:ı 
raporile yapıldığı yazılmıt lae de 
bahıedilen mllfettft bir af evvel 
ıelmlf 2'lirmilt tesir alhnda kal
mııbr. Bu latyı en ziyade TOrk 
mühendiılcrlnin yetfımeafnl çeke-
mlyen ( Eretli Franaıı KlSmOr 
Şirketi ) nln Hbep oldutu anla· 
talmaktadır. 

Tekrar temenni edlyorwa ki 
lktııat V ekli eti bu m .. eloyi 
battan tetJdk etıln •• talebele· 
rlnl memleketio madenelllk letlk
balinl diltG.nerek WAl'uu daha 
mualp venin. 

.1...,ddak YGlnek llaadba ••Sanayi 
Mllbeadlt mektebi talebelerinden 

Muharrem 
r 
~s BLOZ KUPONU 

Allah kendisinden razı olaun .• 
liem nazik hem de hazık. •. 
Doğrusu bizi çok memnun edi
Yor... teessilf ederim ki : 

Doktor Atıf Bey; AbdtU
hamidi kaldırdı. Pencerenin 
6nUne g&tUrdll. Boğu.ııu gtı

zelce muayene etti. Dilini 
çıkardığı zaman gördüm. Ta· 
mamen paslı idi. Yutkunurken 
ılbrap hi11ettiğini ıöylOyordu. 
Doktor: Boğazının 1ağ tarafında 
bir iltihap buldu... Muayeneden 
ıonra, derece koydu. Fakat, 
Abdnlhamidin aleti yoktu. 

Bu cevap; beni tatmin et· 
medl •• G6rliyorum ki rahataızlı· 

ak '.., 
iı! ı•çmekten ıiyade, artm -9-

(Makam) da iken kendisini 
tanımadım. Ştıphesiz, yanımdan 
ayırmazdım. Böyle muktedir 
bir doktorun, nasıl olup ta da
ha hAll yüzbaşı kaldlğına bir 
tlirln akıl erdiremiyorum. (De
rin derin göğıilnll geçirdikten 
•onrıı) Ah.. Ah.. Bana he11eyi 
•rzetmexlerdi ki. .. 

Doktor Atıf Bey; hakikaten 
Çok ciddi ve çok terbiyeli 
bir adam. 

Abdillhamidin, takdir ve 
lllkranlarına, sadece tebe1-
•Umle, Ye bqım eğerek te
kkkUrle mukabele etti. 

Kahve ve sigaralar içilirken 
Abdülhamidin geceki rahatsız· 
hjından bahıediyordu. 

Burada, ıayanı dikkat bir 
llokta Yar. Abdnlhamit, rahat-
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Doktor, yanımdaki lkanepe• 
de oturuyor ve reçete yazıyor
du. Göz ucile dikkat ettim. 
Eneli, bir gargara Ye aonra• 
da [Salul - ile • aanii karbonat 
aut.. Seherinden iki aram.. 4 
paket) yazdı. 

iıtldadı g&lteriyor. Nitekim 
dnn; ıaat bir buçukta gelen 
doktor Atıf Bey de, muayene
den ıonra biraz endiıeli ıö· 
rthıdD. 

Bunun için ( mtlfa•erel bb
biye ) ye lnsum 16ıterdi. Eh •• 
ne olur, ne olmu?. (emanetin 
cam cebindedir), derler. Dot· 

ıt T•-• su ruıu, Abf Beyin bu ihtiyatklr· 
Abdülhamit, basta... lıtım pek beğendim. 
Fakat ; Haıtalıtı biç kimac- « 

ye benzemiyor ... Biz.im bildi- Akıanı ıaat yanmda, dok· 
ğimiz, huta olan adam ; ıoyu- torlann geldiğıni haber •er
nur, döktınftr, yatağına girer, dikleri zaman, Abdülhamit 
istirahat eder. Halbuki Abdül- ı adeta telaş etti. Birşey söyle
hamit böyle değil... Ne arka- mek istedi .• Söyliyemedi.. Dü
sından elbisesini çıkarıyor... tilndil. Yutkundu.Elini boğa
Nc de yatağa giriyor ... Ekıeri zındaki aargının üzerinde gez
umanlarını Ahit Efendinin dirdi. Nihayet; yalnız doktor 
odasında geçirmekle beraber ( Atıf Beyin ııelmesini emretti. 
aık ık oturduğu ye-ri değişti- (Arkaaı Var) 

IUCAKTAft KUCAÖA 

- İyi... dedi, motör yarım 
aaate kadar ıtelir. Biz bir iki 
kadeh daha içelim, iskeleye 
gidinciye kadar motör de gelir. 

Nadire bir kadeh yuvarla
dıktan aonra ellerini çırptı : SERVER BEDi 

- Fena mı ? Fena mı ? 1 hayreti hlli ıail olmamıtb : 
lıllc ne gUzel mehtap ta var. - Ablacığım, dedi, ne ya-

- Fena olur mu ? Hem pacağız Beyoğlunda? 
ben hiç motöre binmedim. - Sen şimdi hiç ıorma •• 

- Aman... çıldıracaksın... Bak, hoşlanacaksın .. 
~nfea... Meney... Şimdi rakı - Merak ediyorum çok •• 
'1a alını.. PUfilr püfür.. Deniz - Daha iyi ya iıte .. 
~vuı ala ala lıtanbula gideriz. Tekrar yerlerine relip otur-

Nerminiıı ıevlnçle karı tan dular. Nadire saatine baktı: 

- Aman ne iyi, ne iyi ... 
Ne iyi aklıma reldi... Mehtap 
ta var. 

lakeleye ıcldikleri vakit 
mot6r ortada yoktu. Fakat 
Nadire ellerini gözlerinin Oıtll· 
ne koyarak denize baktı: 

- Geliyor. Muhakkak o
dur, dedi. .. 

Mot6rln klçDk aU•erteelne 

Oaıetem.bin '-tinci _,,.. 
11nda lntitar edeıa blGa mO•• 
bakaaına lttlrak etmek btl
yenler bu kuponlan toplama
Jıdırlv. Herfiln bU blb reaml 
•e bir kupon n•tredllecek " ba 
neırlyat 15 ,an deTam edecek· 
tir. Kariler ıs kupoa topb1a
calrlardır. 

r ~ 

BEŞiNCi 
PATRON KUPONU 

No.2 
Oaıetembde relecek pvtemlae 

rllaU çıkacak PatronG bedava al· 
mak latlyoraanııı, bu kuponu kesip 
ıaldayıau •• perıembeye kadar 
çıkacak kupo.,Jarı toplayınıı:. Pat· 
ronlanmddan pek ..... _ ola• 
cakaınııı. 

Patronlar nqredlldlklerl rU.· 
dea itibaren latubal karilerimbı 1 
bir hafta l•tr• karllerhalı: oa 
rUn içinde kupoalanıu rlSad•· 
melidirler. Bu mllddet r~tiktea 
10nra kuponlar kabul edllme:ıı. 

alçak bir maaa koydurdular. 
Ellerindeki paketleri açblar. 
Nadire iıkele gazi.notundan ta
bak, çatal ve ıaire ıetirtti, 
ıonra kaptanı çağırdı: 

- Geçen ıefer de beni ak 
16Hlrd6.ııtla detil mi? 

- Evet, Hammefendi. 
- Evvdl turadan bir ka-

deh çekiniz bakalım. Adama
kıllı fitil olacağız. Hepimiz. •• 
Anladm mı? Makinist, dlimen
cl, falan filAıı... Hatta gemi 
bile... Gemi bile ıarhot ola .. 
cak. 

- BattlatUne Efendim. 

Sayfa 7 

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

ı.t-D.ı Ziraat Mektebi Mndnrlljiınden: 
Mekteblmidn 1 Hulran 931 tarihinden Mayıa 932 gayesine 

kadar on iki aylık erzak ve aalreıl 1 Temmuz 93 J tarihine 
mtlaadif ~arpmba rOnll aaat t~ te ihale edilmek üzere kapalı 
sarf uıullle mllnaka1aya konulmuştur. Taliplerin ıeraiti mOna
kuayı anlamak için her glln Ye iştirak için de yevmi moz
k6rda Galata1aray Liıeai biııuı dahilinde Liseler muhasebe
dliti nezdinde mllteıekkil mubayaat komisyonuna müracaatlan. 

1 Temmuzdan İtibaren 
Beyoğlunda lstiklil Caddesi No. 453 

( Sabık Winer Kafe ) de 

KOHOUT 
Lokanta ve Birahanesi Küşat 

edilecektir. 

S!iitU T:;~ıkz~~m~;P~o~71 
KARADENiZ POSTASI ~ s A o E 

ERZURUM ~h~~i::n 17 de Sirke:~:::u :~:a~!~:~ 

ı 
günil tam saat 
l ı:' de Sirkeci a 1 rıhtımından ha-

reket edecektir. 

f stanbul dördüncü icra me
murlu~ndan: Tamamına 9420 
lira kıymet takdir edilen SuJ
tanahmette Kabasakal mahal
lesinde cedit 8, 1O,1 1 , 13 numa
ralarda elyevm üç bap hane
nin tamamı 29-7-93 l tarihine 
mUıadff çarıamba günll öğle
den ıonra aaat on 6çten on 
albya kadar lstanbul dördüncü 
icra memurlupnda aablacak
tır. Sabf ıartnameai 6-7-931 
tarihinde dJvanhaneye talik 
olunacaktır. Artbrma Emllk 
ve Eytam Bankası kanununa 
teTflkan bir defa olup en zi
yade artbranın Oıttlnde bırakı
lacaktır. Arttırmıya iştirak için 
%1 t•minat akçeıi llzımdır. 
Hakları tapu ıicililn ıabit ol
mıyan ipotek alacaklalarile di
ğer allkadaranın ve irtifak 
hak aahiplırinln bu haklarını 
ve huuslle falı. Ye masarife 
dair olan ıddialanm lflln tı\ri· 
hinden itibaren yirmi glln için
de evrakı mllabitelerlle bildir
meleri llzımdır. Akai halde 
hakları tapu lldWe aablt olmı• 
yanlar aabf bedelinhı payllf
muuıdan ha1'19 kalırlar. Allka· 
darlann icra " illa kanunu
nun l 19 uncu maddesine göre 
tevfikı hareket etmeleri ltızu· 
mu Ye mllterakim verııi, bele
diye, vakıf icareti tmllfteriye 
aittir. Daha fada mal6mat al
mak almak latiyenlerin 930-61 O 
doıya numaruile memuriyeti
mize milracaatları ilin olunur. 

- Yok canım, 6yle reaml 
kouutmayı bırak, benimle ar
kadqça, daha doğruau, kill
hanbeyce konUf, aııladın mı? 

- Anladık be kardeı, an
ladık be.... imanım! 

- Çap fU arkadqlan da 
çekalnler ... 

- Amma blru aplabm ••• 
Kıyıdan görllrler ••• 

- Pek lll. 
Kaptan arkadqlarına ba

tırdı: 
- Ali... ipleri çekin .•. 
MotlSr açıldı Ye BOyllkada 

Ue H•yheli aruında durakladı. 

Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve İzmire azimet ve Çannkka-

leye uğrayarak avdet edecektir. 
Yolcu hileti vapurda da ve

rilir. Adres: Yemişte T avilzade 
biraderler. Telefon: f st. :2 ı O 

İstanbul dördUncli ıcra me
murluğundan: Tamamına 5580 
lira kıymet takdir edilen Yemiş 
baba Caferi semtinde Ahı 
çelebi mahallesinde Değirmen 

ıokak 5 cedit No. bir bap 
dUkkAnın tamamı 29 - 7 - 931 
tarihine müsadif çarşamba BÜ
nü öğleden sonra saet on üç-
ten on altıya k:ıdar Istar.bul 
dördüncü icra memurluğunda 
satılacaktır. Salış ş.artna
meai tarihinde divanhaneye 
talik olunacakbr. Arttırma 
Emllk ve Eytam Bankası ka-
nununa tevfikan bir def olup 
en ziyade arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Arthrmıya işti-

rak için %7 teminat akçesi 
llzımdır. Hakları tapu sicilile 
aabit olmıyan ipotek alacaklı
larile diier allkadaranın \ e ir
irtifak hak aahiplerinin bu 
haklannı ve hususile faiz ve 
muarife dair olan iddialannı 
lllD tarihiDden itibaren yirmi 
KllD içinde evrakı müsbitelerile 
l>ildlrmeleri lhımdır. Aksi hal-
de haklan tapu ıicililc sabit 
olmıyanlar aabf bedelinin pay
llfmaımdan hariç kalırlar. 
AlAkadarların icra ve iflAs ka
nununun 119 uncu maddesine 
ıöre tevfikı haraket etmeleri 
Unumu ve m&terakim vergi, 
belediye. Yakıf icaresi mftıte
riye aittir. Daha fula izahat 
almak iatiyenlerin 930-611 
doıya numaruile memuriyeti-
mlze mllracaatları illn olunur. 

Gemiciler kUçnk muanm 
etrafına ıeldller. Fakat mah
cup ye mntereddit duruyorlardı. 

Nadire hepıinin ellerindeki 
mqrapaya, kınk bardağa. ;a
ufa rakı doldurdu: 

- Bak tartım var, dedi, 
ıuıuz çekeceğiz... Haydi, Ner
min, aen de .. 

- Aman abla .. 
Y 000... Amanı zrımam 

yok.. Bu akşam içimden geli
yor. 

Ferhunde Hanımın ziyare .. 
tinden aonra, ruhunda karıpk 

( Arkaaı nr) 
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3,500,000 çift 
Satılmaktadar. 

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

BRITIS LASTİK AYAKKAPLARI 
Piyasada Plevcut Ayakkaplarınm En Sağlamıdır. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbul ciheti 

Ali Kemal • ş.1ın11 ..... , No. 120 

Ali Rıza _ Kalpakçıw Mahmut
ıaat• No. 142 

Bahkçıyan Agop - !..~~~~~ 
Bıçakçı Zade lbrahim -

lakeoder Botua No. 14 

TUrk Anonim IAslik sirkeli· 
lle1ılanc:ık Ne. Si 

Vertanesyan ve Horasan
ciyan • Kavaflar Balat 

Vitali Ben,ussan ve Seriki-
sepetçi Haa 

Zeki Rıza· [Muıt 8!a0Jl.~~'N~~1~~ 
Be o wlu ve Galata ciheti 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik - PaN::~~ 
Tateosyan, Artin - P8N:~r~~ 
Yazıcıyan, Bedros- P~::,.~~; 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi - çı6t~~ 2~· 
Hasan Nazif Bin A~i -

Sıhhatinizi, çocuklanmzı, yemeklerlnizi ve kendinizi 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali haşarat tehlikeli hastalıklar tevlit, yemeklerinizi 

t1ı1lvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı selbeı;ı.;r. 

Haşarattan ve hastalıklardan ve isttraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ve tohu~ 
Iarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli maJıdır. Türk zekhı, Türk . amelesi ve Türk pa· 

rasile yapılmış olup daha müessir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke 
yapmaz. Kokuı:m hafif ve latiftir. insanlara ve çocuklara 7.ararı yoktur. Bütün devairi devlet, ec

nebi mües!'e~at, Seyri,.efain, Şirketi Hayriye, •ha~taneler, Hilaliahmer yatı mektepleri , vapur kuınpan· 
Gurpikyan,Bogos - :a':!,tN;~~; 
Hacı Ali Zade Mehmet Arif 
lbrahim Ağ:ahz .. ~:f a'· EYİJp Zlzo arı UyU dere ca -

7 • deai No. 69 • 71 

lsmail Hakkı - ~::.çutN'0• c~ö 
Hlklmiyetl Milliye No. 80 

Suat Nazmi - ç ... ,.boyu No. t6ı 
· yaları, Devlet Demiryolları, Amerikan Ford kumpanyası, Liiylik otı•ller, Yalova kaplıcaları, Bursa 

Mustafa - s011" "~it~~:r:0N~a; 
Mehmet Nuri - oıvaoyoı63 _N;;, 
Mustafa SelAmi - Yeıaıc~~:S 
Papazyan,Mihran-::~iı5ı!i~; 

Kepekliyan Karlo -T•:C'kt.~ı~~: 
nm No. ''..13 

Marinos - Tünel aokak No. 2 

avaciyan, Karnik- K•
1p;l':,'1:; 

Tertsakyan,Melkon-~~bN~.tf3; 

Papazyan Artin - vu~:k~:.1~; 
Beşiktaş ciheti 

Kırasas Leonides - kı>yı,ı No. S 

Yusuf Ziya · Haır1'N0• ~;d~e;: 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

500 Adet 18 No. yuvarlak fırça 
100 Kilo Jelatin 1 

15600 Kilo köhne kanaviçe 

6fl 1931 pazarte.91 
saat ( 10 1-2) 

40 " tt çul 1 sn /931 çarşamba 
1300 ,, ,. ambalaj katıdı saat ( 10 1-2) 

Ballda muharrer eşyadan JelAtinle fırçalar mevcut nümu
aelerine göre satm alınacaktır. jel Atin için ( 10) , fırça için (30) 

ve sablacak köhneler için ( 120 ) lira teminatı muvakkate 

akçelerile beraber tayin olunan günlerde Galata' da mubayaat 
komisyonuna ve köhne eşyayı görmek için de her gün Azap
kapı ambarına müracaatleri. 

Müteessir olmayınız 

KREM 
PERTEV 

Sizin de kaybolmak Uzere bulunan 
gUzelliginizi ihya edecektir. Krem 

Pertevin cihanşümul şöhreti 
esassız değildir. 

Tacirlerin nazarı dikakatine 
lst. Posta ve T. T. Başmüdürlüğünden : 
Ecnebi memleketlerden po!ta paketi ile eşya celbedenlerin 

ounlara ait menşe ıehadetname ve faturalarını mahreçte 
paketlerin ıevk varakalarma raptettfrmeleri veya mürsiller 
tarafından doğrudan doğruya İstanbul Paket Posta MildUrliip 
namına gönderilmesinin temini ve ellerinde şehadetname ve 
fatura bulunanların da bunlan derhal paket postanesine ver· 
meleri mart 931 nihayetlerinde mükerreren ilan edilmiş idi. 

Aradan üç ay geçmiş olmasina rağmen yabancı memleket· 
lerden gelen paketlerin ancak yüzde on beşinin sevk varaka· 
ımda ıahadetname ve fatura mevcut olduğu ve doirudan 
doğruya paket mUdUrltlğüne ganderilen tehadetname ve fatu
ı ~ların da lqey mesabesinde bulunduj'u iÖrüidü. 

Ashabına bir tesbilih mahsusa olsun diye o zamandanberl 
fatura ve ıebadetnamelerin getirilmesini mutazammm olarak 
paket postanesinden gönderilmekte olan biriaci ihbarnameler 
bugünden itibaren gönderilmiyecektir. Paketler bahren ve 
fat ra ve şahadetnameyi havi mektul!l,Jr lterren gelmekte 
olduğuna göre fatura ve şahadetnam;T:rin paketlerden çok 
evvel ashabına vusul bulmakta olduğu ftlphesizdir. Binaenaleyh 
namlarına paket gelen kimselerin f aturalarmı ve varsa ıaha
detnamelerini derhal pakel postanesine tevdi edilmiyen paket
ler - bu evrak ibraz edilmemiı addolunarak • doarudan 
doğruya gümrllklettlrilecektir. Muayenaye ıevkinden sonra 
getirilen şahadetname ve faturalar kat'iyyen nazarı itibara 
alınmıyacak ve gllmrllk rllıumlarmda bu yüzden biç bir suretle 
tashihat yaphrılmıyacaktır. 

Keyfiyet son ôefa olarak ilin olunur. 

Büyükada 
Mehmet Hasan-Balıkpa~an cad-

deıı No. 12 

Yeniköy 
Simonides ,Simon-Kt?11~a~~.c;1· 

Sarıyer 
Yervant lgop-

l 931 Türkiye Güzellik 
kraliçesi inci dişli 

NASIDE SAFFET HANIM 
' 

kullanmakta olduğu ' BİOKS,, 
diş macunu ile diş f ırçasmdan 
son derece memnun kaldığını 
beyan etmektedir. 

BIOKS diş macunu ile 
flrçaları Türkiye di' ta
bipleri cemiyeti tarafmdan 
tavsiye edilmektedir. 

Muhasebe memuru 
aranıyor 

Almancaya Ylkıf bir muhuebe me· 

muru aranıyor. Taliplerin bonaervla 

auretlerl ve tecrUmel hal ve talep 

ettlklerl maqı müt'fr bir mektupla 

ve E.. K. rumuzile 176 İstanbul posta 

kutuauna mUracaat. 

Haliç İ•keleainde mazbut ve 
mahfuz 1776 kilo mahlebin tim

diye kadar vukubulan 163 buçuk 
lira maerafile badema tellaliye 
ilin ve ıaire gibi vukubulacak 

kiffel masarifi miltterisine alt 
olmak tartlle beher ok&raaına 

kırk kurut bedeli esaa takdir 
ettirilerek J 7 • 7 • 931 l.>erşembe 

gününe kadar müzayedeye ko
nulmuıtur. izahat almak ve m•lı 
görmek lıtlyenlerin Haliç ormr,n 
idaresine ve yevmi ihalede Del· 
terdarlık binasındaki ihale ko· 
misyonuna müracaat eylemeleri. 

Muhasebeci aranıyor 
Franıızca muhabereye mukte

dir, taşraya gitme Ül:ere tecrGbell 
bir mubaalp aranıyor. Taliplerin 
tercümei hal ve bonHrvl• •uret· 
lerl ve talep ettikleri hl&afl mGt'lr 
bir mektupla C.C. rumuı:lle f.tan· 
bul 176 poata kutu•u adre1ine 
müracaat etmeleri. 

hamamları ve bütün miie!'lsesatı milliye FAYDA İbliınal eyler. F '\ YD \ diğer bazı fena mü~tah· 
zarat g ibi scr~f·mlctip bayılt ırıaz. Kat'i olarak öldürli r ve ha~arat bir dnlıa dirilmez. Aksini iddia 
edene beş bin lira tazminat verilir. 

I 

Servetimize ae1yahm ve ecnebi yaldızh reklamlarma aldırmıyahm. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. -- ----------------------------------

Erzak ve levazın~ 
münak S~~ı • 

ıre 

Yüksek orman 
torluğundan: 

mektebi 

saeal 

rek-

Orman ameliyat mektebinin 1 haziran 931 tarihinden eylül 
931 gayesine kadar erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Talipl ·rin şartnamelerini 
görmek üzere her gün ve miinakasaya iştirak için de yvmı 
ihale olan 1 temmuz 931 tarihine müsndif çnrşamba günü 
saat 15 te Fındıklıda kain G üzel San'atler akademisinde yük
sek mektepler mubayaat komi.,yonuna miiracaatları. 

Yalova Kaplıcaları 
.AÇILMIŞTIR. 

12 Kişili!< Orkestra 
Oteller: 75 - 500 kuruş . 

Y ki . Tabhdot ( Sabah - Öğle -eme er. Akşam ) 225 - 450 kuruş 
3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuru,. 

V •• t} • • 1 inci 30 kuruı apur ucre erı. 2 inci 20 kuruı 

Her türlü malumat YALOVA da Müdüriyete 
lstanbuida Seyrisefain Müdüriyet kaleıuine 

Müracaat Telefon - Beyoğlu - 17 45 

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

YUksek Orman Mektebi Rcktorluğundan: 
Mektebimizin haziran 931 bidayetinden mayıs 932 gayesine 

kadar on iki aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şnrtnamclerini görmek 
üzere hergün ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 
1 temmuz 93 t tarihine müsadif çarşamba günll saat 15 te 
Fındıklıda kain güzel san'atlcr akademisinde yüksek mektepler 
mubayaat komisyonuna mUracaaUarı. 

Erzak Ve Levazımı 
Saire Münakasası 

Yüksek Baytar Mektebi Rektorluğundan: 

Mektebimiz.in 1 Haziran 931 tarihinden Mayıs 932 gayesine 
kadar on iki aylık erzak ve levazımı sair~si kapalı zarf uaulile 
mtlnakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
Uzere herglin ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 
1 Temmuz 931 tarihine mUaadif Çarşamba günü sa t 14 tc 
Fındıklı'da kain güzel san'a tlar akademisinde Yüksek mektep· 
ler mubayaat komisyonuna mUracaatlan. 

Memur Aranıyor 
FııbrJkn veya şimendiferlerde yede~ 

parça d epo memurluğu etmiş Almanca• 

:yn vlikıf bir memur aranıyor. Fransı:ı:cat' 

d:ı vakıf olanlar tercih olunur. Mufaı..ı 
tercümcl hal ve bonservis auretlctl 

ve talep edilen maaşı b ildiren mektupla 
A. T. rumuıile fstanbul 176 posta ktJ" 

tuıun mliracaııtlat. 

-----------~-------------
tstanbul Dördüncü İcra me" 

murluğundan: 

Tamamına 38439 lira kıy· 
met t akdir edilen Boğaziçind• 
Beylerbeyinde elyevm Çavuf" 

başı caddesinde 17, 19, 17, 19,20 
22 No. bir bap sahilbane v• 

müştemilatmdnn derununa cari 
nısıf masura mai leziz ile ka· 
dimen tevsii intikalli 13 No. 

ma köşk bağ ve on dört nu· 
maralı ma müştemilat bir bap 

c:ahilhane ile on beş No. h 
ma köşk ahır ve derununa ca· 
ri iki .masura bir çuvalda• 

ın ai Iezizin yirmi dört his•• 
itibarile yirmi bir hissesi 
29-7-931 tarihine mUsadif 
çarşamba günü öğleden sonr• 

• saat on üçten on altıya ka· 
dar İstanbul dördUncil icra 
memurluğunda satılacaktır. 

Satış şartnamesi 6-7-931 ta• 
rihinde divanhaneye talik olu• 
nacaktır. Arttırma EıalAk •• 
Eytam Bankası kanununa tevfi• 
kan bir defa olup en ziyad• 
arttıramn üstilnde bırakılacak" 
tır. Arttırmıya ittirak için °o 1 
teminat akçeşi lizımdır. Hak" 
l arı tapu aicilile sabit olmıyall 
ipotek alacaklıları ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını "'8 

hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım ilin tarihinden 
itibaren yirmi gUn içinde ev
rakı müsbitelerile bildirıneleri 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmıyanfar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Alikadarlar•: 
icra ve iflb kanununun l 1 . 
uncu maddesine göre tevfikt 
haraket etmeleri lüzumu .;e 
mfiterakim vergi, belediye, va
kıf icaresi müşteriye aittir, 

Daha fazla malumat ahnıt1' 
istiyenlerin 930-621 dosya 11~: 
mnrasile memuriyetimize Jll 

racaalları ilan olunur. 

---------~---~---________... 
Mew'ul Müdür: Sabri SalıTTI 


