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• 
Bakırköyünde 110 Bin Liralık Bir lhtilis Bulundu 
Kagseri-Ulukışla Hattında Yolsuzluk iddiaları Var 110 Bin 

Liralık 

Yapılan 47 Şimendifer Köprüsü ihtilas 
• 

Şartlara Uygun Olmadığı için 
Teslim Alınmıyacak, Deniyor .• 

Ankara, 29 (H.M.)- Hlki
met bundan bir mllddet evvel 
kayseri • Ulukııla demlryolu

nun İnfaatim ihale etmişti. 
ltın çabuk bitirilmesi matlup 

olduğu için, ihale fiabnın ve 
faizinin diğer hatlardan olduk· 
va yilkaek olmuı mecburiyeti 
karşısında bile kallnmıfb. 

Fakat bu işi llzerine alan 
Jtılyos Berger Şirketi htıkdmet 
tarafından yapılan fiat ve para 

fedaklrlığına rağmen bu İf İ 
el' an intaç etmemİf, yani hat

tın inşumı bitirmemiıtir. Yap
tıtım tahkikata göre bu battua 
kııımlara aynlan inşaatını llzer
lerine alan bazı mliteabhit-.. 
lerin iaimleri burada hayretle 

Jıılgıu ılrlcstinln son d•mlrgôlu lnıaat /aallgeti 
le ihale edildiklerine dairdir. ıimendlfer k&prtlıtlnllıı muka-

zikredilmekte ve bu arada 
bazı rivayetler de Ulve olun
maktadır. Bu rinyetler inta
abn bu mllteahitlere ne suret· 

Fiat fazlabtına rapen it- Yelenamede teabit edilen fart
lerin istenilen vaSJflarda olma- lara uypn bulunmadığı içba 

dıiı ve hatta tirket tarafından kaliul olunmıyacağı da a6ylen6-
bat güıergihmda yapılan (47) mektedir. 

Nafiada Tasarruf Ceza Usulu Kanunu 

1 
Ankara, 29 (Huıusl) - Ta- Ankara, 29 (Hususi) - Ad-

1arruf dolayısile Nafia Veklletf liye Encümeni ceza usulU mu
bazı mtlhendis ve fen memur- hakemesi kanununda yapılan 
larmı kadro harici bırakmıtbr. ta3ilitı müzakere etmektedir. 

BiR KAHPELiK 

Alman Nazırları EncUmen bir maznunun hAkim 
Berlin, 29 (Hususi)- Batve- huzuruna yakalandıktan 24 aaat 

idi ve Hariciye nazın Pariıtea sonra çıkarılmaaı mecburiyetini 
IOnra ltalyayı da ziyaret ede- 1 kabul etmemi,, bu iti tabkt. 
nklerdir. kahn 10nuna bırakmıtbr. 

Apartımanlar Dile Geliyor 
------

lkbaadl buhran tiklyetlerlne ratmen 
devam eden 
.. taat 16ıterl· 
•or ki, memle· 
lıette para ka· 
1anılıyor. Fa
lıat bu para 
itle t ilmi yor. 
Toprap tahvil 
olunuyor. Ka
aanan ve bu ka
zan dıklarını 
binaya tahvil 
edenler kim
lerdir ? itte bir 
müddetten beri 
devam eden 
bu reıim silıi· 
lesi, size, bunu 
&ğretecektir . 

Bu ruim, 
Meşrutiyet ma· 
halle ve cadde
ıinde, Kıtla ao
kağında ( 88 ) 
numaralı ( Çt
turi) apartım ... 
ııının i6ıterl- I_ 
Yor • Klj'ıt 
tUccut Çltuıl if~ l.miQd• '* R~ aittir. 
Henlll b9f ..,.... tia 4i odaaı vum.. 

m ö t e m a dl yen 

• 

11 daireıl vardır. 

Bir Köyün En ÇOk 
Sevdiği Bir Genci 

Öldürdüler 
Kozan. (Hususi) - Bu dYar

da Ayte boca klytmde bir 
cinayet oldu, k6yde çok MYilea 
Veli Efendi isminde bir ıeaç 
lldOıilldO. Katil m .. bur _...... 
kablardaa çolak Mmtafachr. 
HldiH tiyle geçmiftir: 

Veli Ef. gece evinde uyW"" 
kea Çolak Mutafa ıelmlf, 
kendisini uyandırmıt ve : 

- "Beni dllfmanlarımla ba· 
nıbr" teklifinde bulunmuştw. 
Veli Ef. bu teklife henilz cevap 
vermeden Çolak Mustafa bera· 
berce qağı inmelerini a6yle-
miıtir. Veli Ef. aıağı ineceti 
sırada kansı ; 

" Aman Ef. içimde Wr 
korku var. Bu adamla yola 
çıkma.,, demiş, fakat dfnlete
memiıtir. İkisi birlikte klyden 
on dakika kadar ozaklathktan 
sonra orada puıuda saklı bulu
nan Muıtafanın arkadatlan 
birdenbire meydana çıkmıılar 

1 
ve başta Çolak Mustafa olduiµ 
halde sillhlarmı çekerek Veli 
Efendinin vUcudunu delik de
şik etmişlerdir. 

Çolak Mustafa ile şerir ar
kadaşları yakalanmadı. Takip 
ediliyorlar. 

Hare1rahlar Azalllldı 
Ankara, 29 (H. M.) - H.,,. 

cırah Kanununun muaddal 
şekli meclisten çıkıncıya kadar 
yol ve aile masrafları için t ... 
serrufkArane bir talimabaame 
yap•lmıtbr. 

Bakırköy Malmüdürü 
Nail Bey Dün Akşam 

Tevkif Edildi. 
Maliye mUfettişleri Bakırkly 

MalmUdUrliiğünde bir aydan
beri tahkikat yapıyorlardı. 
Neticede ( 110) bin liralık açık 
çıkllllf, bu parayı Malmüdil· 
rtıntın ihtillı ettiği anlqılmıı 
ve mlldür Nail B. dün ıaat 
bette tevkif olunmuıtur. 

Yaptığımız tahkikata ıöre 
bldiaenin esası ve içyüzfi 
ıudur: 

Şehrimizde maq cnzdanı 
sarafhğı yapan tefecilerden 
birisi maliıl gazilerden bir 
kıımına borç para vermİf, 
buna mukabil onların maaı 
cllzdanlannı kendisi almıştır. 
Bu iş için Noterde mukaveleler 
yapılmıştır. Fakat bu tefeci 
ıaaraf güniln birinde BakırklSy 
·r.talmOdtırn Nail Beye ıiderek 
·elindeki cilzdanlann on aene
lltini almıya tqebbtıa etmif, 
neticede it olup bitmit Ye ali
kadar malullerin biç haberi 
yokken on ıenelik mutlan 
deve olmuştur. Nihayet maaı 
aabiplerinin şikiyetl llzerine 
tahkikata başlanmıt ve meıele 
meydana çıkmııtır. 

MalınOdUrtı Nail Bey dün 
mllddeiumumilik tarahndan 
ikinci iıtlntak dairesine g6nde
rilmit, orada ifadesi alındık
tan ıonra tevkifhaneye g6nde
rilmiıtfr. 

ispanyada 
Yeni 
Karışıklıklar 

başvekil Zamora, natak 
söglügor 

( Yaı.111 4 llncO nyfaaıacla) 

Yeni Bulgar Kabinesi 
Sofya, 29 (Hususi)- intiha~ 

batta kaybeden kabinenla ıu 
günlerde lıtifuını vermNine 
intizar olunuyor. Y eal kabineyi 
M. Malinof t&fldl edecekUr. 

Bizi Kemiren Afet : VEREM 

Nasıl Kemirmesin Ki ••• 
Elde (2) Dispanser Var 
Merdivenlerden inen Bir Kadın, için, için 
Ağlıyordu. "Niçin Ağlıyorsun?" Diye Sordum 

YAZAN ı M•llluı A...ı 

Bıı çocıılclar, işte bıı lllam başında ognııgorlar 
Verem, cemiyetimizi kemiren afetlerin bqında reliyor. Doktor

lara •oraraanız, bu hutahtın ne korkunç blrtey oldupnu, memle-
ketteki tahribatının ne derece mülhit oldutunu hayr~tle 6trenlr1lai• 
·so~ POSTA". biraz .da ihmale utrıyan bu Rfetle mücadeleye karar 
vermıft muharrari Melıha Avni Hanımı bu huıusta tetkikat yapmaya 
memur etmittir. Bu ıütunlarda birkaç gündenberi çıkan yaı.ılar, itte 
bu tetkikin mahsulüdür. Meliha Hanım, bugün de haıtahkh bir aile
nin halini anlatıyor: .. 

Ertesi sabah, tekrar Yemiş lerin bulunduğu yere geldiğim 
iskelesine yollandım. Kızgın zaman yorulduğumu hissettim. 
bir güneş, eritici hararetile et- Başımı nereye çevirdimse her 
rafı kası~ ~avuruy?r~u:. !ra~- ı gözümün iliştiği yerde balık 
vaydan ın111ce Emmonii ıle başlnrı, kocaman fare ölüleri 
Yemit iskelesi arasındaki me- midemi bulandırıyordı. Havas•na 
-.;afeyi kaç saniyede kısalttı~ı- balık, pastırma, ölil fare koku· 
mi bilmiyorum. Fakat otobii~- ( Dev:tmı 6 ancı sayfada ) 

Bir l'v!üracaat 

Verem - Şu istidamı lutfen muame eye koyar mısınız? 
Memur - İstidayı okur: " Efendim, TUrkiye Belediyele

rinden görd !Um nezaket ve miltamaha Uzcrine, memleketinizde 
lyioe yerleju k için Türkiye tabiiyetine kabul edilmemi rica 
ederim. " 
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sinin Kaldırılması A~;e :;:k. yunan F eder as y o- Denizde Mu~:~~e~~;isi 
M~!~ . ."~.g~a!~. Mü:~kaşa;ar nunun Bir Müracaati ~~:uc;;et 

Mecliıinde 9iddetli müna
k .. alara aebep oldu. Baaı 

meb'uılar klmilen kaldınl
muını blle İltedller. Bu 
münakata ve müukerel~riD 
halk araıındaki akialerioi 
tiyle tHbit edebiliriz: 

Halil B. Bakarla!Sy Cevizlik 118 

- Muamele Vergisi için 
Mecliı Encümenlerinin kabul 
ettiği au çok yanhftır. Bu 
·nrıri almmarnalıdır. Eğer ala
ucakaa bile aümrükten girer
ken iptidai mevat üzerinden 
alınmalıdır. Bu suretle hem 
verzi kaçakçıhğına mani olu
nur, hem de Muamele Memur-
lanna it kalmıyacağı için bun
lann maqlan tasarruf edilir. 

Ayni zamanda da imalithaneler 
ikide bir memurların tazyikıa
dan kurtulmuı olur. 

Jf
lbaaa B. Kadirra meydanı Kumlıapı 

caddHl 14 

- Memleketimizin aan'ate 
Ye un' atklra fevkallde llatl
yao Yardır. Birçok servetlerini 
makinelere bağlıyarak mtı.tah· 
ıil •niyetine geçen fabrikat&r· 
ler cidden himayeye muhtaç-
brlar. Meclise teklif edilen ll
yiha çok ..katb. Bereket Yer· 
liıa ki meb'ualarımıı bunu k .. -
fettiler. Bazı meb'ualanmız da 
bunun bnabOtthı kaldırılmuam 
teklif ettiler. Çok isabetli olan 
teklifin ikinci tetkikte nuan 
dikkate ahnmuım arzu ederim. 

• • llurat lamaU 8. YedikuJe köaele 
fablluatartl 11 

Mediate reddedilen muamele 
Jlyihaa ela verginin tarh itini tali 
derecede ve iptidai tahailli 
Maliye memurlanmo takdirine 
bırakıyordu. Hilkümet ve Maliye ••kili bu verginin kaldınlacağı 
hakkında vait vermişlerdi. lkb
Adl buhran bUtün şiddetile de-

nm ederek hllk6metin bu vadini 
unutarak eski ıeklinden daha 
atır bir ıurette llyiba teklif 
etmeıi çok tuhaftır. Eski kanun 
ylzde alb vergi alıyordu. Bu, 
oldukça buit idi. Yeni llyiha 
(10) bin liralık ciroyu affedi
yor ve iptidai sermaye için de 
Jlizde yirmi tenzilit kabul 
ediyor. Halbuki iptidai sermaye 
f&zde elliden aıağı değildir. 
Şimdi ıermayemizin yfizde 
otuzundan da vergi vermek 
mecburiyeti hisıl olacak. 

Talebe Birliğinin Vaziyeti 
Milli Türk Talebe Birliğinin 

ihmal ytızllnden inhilale doğru 
rl ttiği kaydolunmaktadir. 

Yunus Nadi Bey için 
Adliye Vekiletine 

Müracaat Edildi. 
Yarın gazetui Batmuhar 

riri Arif Oruç 8. tarafında. 
Cumhuriyet gazetesi aleyhinde 
bir hakaret davası açılchğıni 

diin yazdık. Miiddeiumumilik 
Yunuı Nadi Beyin meb'us
luk 11falını nazan itibara 
alarak tefrii maauniyetinia kaJ
dınlmasını meclisten istenmek 
üzere kanunen Adliye Vekll~ 
tine m~racaat etmiş, Ye Mes'
ul MOdllr Aglh Beyin enakmı 
ayırarak iptidai tahkikatın ya· 
pdmaaı için ml\ıtantikllte ve~ 
mlftlr. 

• M6ddeiumumillğln Y almaz 
gazetesi aleyhine açtıtı dava
ya alt iptidai tahkikat ikinci 
mllatantiklik tarahndan ikmal 
edilerek lddianameaini hazırla· 
mak lzere dlbı mllddeiumumi·. 
liie •erilmif tir. 

Tütün Hırsızları 
Kuruçeşme Deposunu 

Yine Ziyaret Ettiler 
Tlt&n inhisar idareainin Ku-

ruç .. medeki depoauna geçen· 
lerde deniz tarafından sandalla 
hıraıılar ıelmit ve bekçilerin 
kontrol aaatinin asılı bulundu
iu pencerenin demirlerini eğe
rek içeriye girmiş, iki çuval 
ttltun çalarak kaçmıtlardı. Bu 
bır11zlık iki defa tekrar edildi. 
iki bekçi de kovuldu. 

Üç gün evvel ayni depoya 
bu defa da koruluk tarafın-
dan üç hırsız gelmit ve bekçi 
Tabain Ef. haberdar olarak 
üç el ıilih atmlf ve polialer 
yetifmişlerse de fakat hırsızlar 
koruluk araıında kaybolmuş
lardır. Bunların işten çıkarılan 

Kavalalı bazı amele olduğu 
tahmin edilmektedir. 

BreslAv Sergisinde 
Breıllv Sergisinde teıhlr 

olunan Türk mamulltının tak
dirle karıılandığı haber veril· 
mektedir. 

Darülfünunda 
Darülfünun Emini vekili fen 

fakültesi reiıi Mustafa Hakka 
Bey dlin alqam Ankaraya git
miştir . 

Fener - Olimpiyakos Maçında, Yunan Kalecisine 
Yapılan Tecavüz Müsebbibinin Cezalandırıl

maması Rica Edilmiştir .. 

Yunan Futbol Federuyonu tarafından Türk Federuyonu 

riyHetine dün bir mektup gelmiştir. Bu mektubun muhtenyab 

şaynı dikkatir. Yunan Federasyonu, Olimpiyakos takımı 

ile karşılaşan Galatasaray ve Fener takımlarının elde ettikleri 

muvaffakıyetli neticeyi tebrik ettikten sonra Fenerbab

çe · Olimpiyakoı maçında Yunan kaleciıine yapılan tecavüz 

müoaaebetile ezcümle diyor ki; 

Mesele Basittir Dostane Mudahele 
Olimpiyakoı takımı kafile Fakat hadisenin diğer Türle 

reiainden heyetimizin aldığı mes'ulü hakkında alındığını 
malQmata göre cereyan ettiği öğrendiğimiz tiddetli kararın 

bildirilen mlleaaif hldiae, fut- affı için nezdinizdeki dostane 
bol aalıalarında her uman gö- mlldabalemizin kabuJOnD Ye 

rilı l k "d d tt hldiaenin kapanmıı addedilme-
ege en va ayı en ma u ur. . . . d . T 

B · kı , r ti l ıını rıca e erız. avauutunuzun 
ır ıım mes u ıye omuz a-

1 
icrası esnasında mektubumuzun 

r~nda t~fıy~n. oyuncumuz tec- alAkadar makamlara ibraz olun-
zıye edılmııtır. masını da ayrıca rica ederiz. 

~~------------.-..-----------~-----
Gümriik Başmüdürü, Ağır Ceza 

Reisinin Sitemine Ne Diyor? 
Ev•elki gUn Ağır ceza mah

kemesinde suiistimal cilrmftn
den maznun bir Rüsumat 
memuru muhakeme ediliyordu. 
Bu memur hakkında mahkeme 
tarafından RUsumat ldareıine 

baza ıuallcr ıorulmuş, fakat 
aradan aylar geçtiii halde 
cevap ıelmemittir. 

Evvelki günkü celıede maz
nunun dosyası tekrar karıt

hrılmıı ve cevabın yine gel
mediği anlaşılınca müddei· 
umumi çok haklı olarak ıu 
talepte bulunmUflu: 

.. - Sorulan suallere ayla,;.{ 
danberi cevap vermiyen me

murlar hakkında takibat yapıl
masını talep ederim.,, 

Bu ıayanı dikkat talep kal'
.şı~ında mahkeme reisi de alA· 

ka göatermit ve Rüsumat ida· 
resini hatalı bir vaziyette gBr
düğiinli aöylemit ve: 

- Arkadqlannm işini ih
mal eden rllıumat memurları 

elinde ibadullahın iti ne olur? 
Biz bunu dtin lstanbul Rn

aumat Başmndnrn] Seyfettin 
Beye ıorduk. Bize dedi ki: 

" - Biz ıorulan auallere 
cevap yazdık Ye dosyUile 
beraber ait oldup pa~e 

gönderdik. 
Avukatlann elinde kalmıt 

olacak. Yoku burada gedk· 
mcmiştir.,, 

Müdür Beyin aöyldiği avu
katlar her halde Rüsumat 
idaresinin hukuk milşavirleri 

olacaktır. Bayle bile olaa 1re
cikıne yine gUmrUkte olmuı 
demek değil midir? 

~---~---------~-· Matbuat Kanunu 
Yeni bir Matbuat Kanunu 

projesi hazırlamak üzere An
karada b ir komisyon tCfkil 
olunmuştur. 

Validen Şikayet 
Sabık Mülkiye Müfettişlerinden 

Ar.lı. Bey, Floryadaki Barutçu 
ç1ftliti hakkında mahkemeden 
i•tirdat kararı aldığı halde Vlli
yetin mümanaat etmesi y6ıtünden 
Valiyi flkayet ctmlftir. 

Bir Haber Hakkmda 
Geçen giln Serbea Farka 

etrafındaki faaliyet haberlerin· 
den babıederken Koçarlıdan 
aldığımız bir telgraf yanlıthkla 
l:r:mirden alındığı tarzında ı&s· 
terilmittir. Tashih ederiz. 

Kandilli Lisesi 
KandiUi Ortamektebi ge

lecek ders aeneıinden itibaren 
lise olağaktır. 

Yirmi Gün Evvel Evin
den Kaybolan Adam 
Denizde Ôlü Bulundu 

Dün Kumkapıda Sandık 
burnunda Rüsumat kulübesile 
deniz hamamlan aruındald 
kayalar üıtünde bir ceset 
görülerek polis marifeti le sudan 
çıkanlmıştır. 

Üzerinde koyu devetüyü 
renıinde kalın ceket pantalon 
ve yelek bir ayağında tulum
bacı fotini v:ırdır. 

Para cüzdanının içinde Ca
hil isimli bir mühürle dört 
kuruşluk para bulunan bir 
cüzdan ve küçük bir yüzük 
çıkmıştır. 

CeHt tefeullh ottiti için 
Morga nakledilmiyerek defne:-
dilmiftir. (20) g(ln kadar evvel 
Silivrikapıda bu isimde bir 
adamın kaybolduğu · tesbit 
edilmiş, ailesi çağnJarak elbi· 
seleri g6sterilmiı ve tanınmış
br. Ailesi Cahidin intihar etti
ği ihtimalini ıöylemiıtir. Polis 
tahkikat yapmaktadır. 

Kuruçeşmede 
Kömür Tozuna Lağam 
Belası Da Zammoldu 
Kuruçeşme tramvay cadde

aindeki liiamlar patlamııtır. 
Yol dar olduğu için otomo-
biller zifoı hllinde gelip ge· 
çenlerin nıttlne ve ••lerin ka· 
pılanna, duvarlarma aerpmek
tedir. KZSytln sokaklannda 
elektrik olmadığı için bele
diye kGte ba,tannda fener-
ler yakhrmakta idi. 

Son zamanlarda bu fener-
lerin ıaz tahıiaatını keıtiği için 
ıokaklar karanlık içinde kal-
mııtır. Kuruçeımeliler beledi
yeye bu iki dertlerinden tikA-
yet etmişlerdir. f'.lkat varakı 
mibri vefayi kim okur, kim 
dinler. 

Açıkta Kalanlar 
Belediye memurlarından açık

ta kalanların miktarı ( 54 ) 
kitidir. Bunların açık maaşları 
geçenlerde kesilmiştir. Bele
diyenin bunlan mllnhallere ta
yin edeceği rivayet ediliyor. 

Kadmıar Birliğinde 
Kadınlar Blrliti klJylere ı5n· 

dereceli ir9et heyetlerini teıblt 

etml9, bu heyetlerle beraber 
ridecek Hanım doktorlarada 
mOracaat et•lttlr. 

Ankara, 28 - Millet Mecliıl· 
nin evvelki glinkü içtimaında 

lktıaat, Maliye velBütçe Encümen• 
leri azasından mürekkep muhtelit 
bir encümende yeniden tetkik• 
karar •erilen Muamele Verwitl 
lAyiha-.nan pleeek lçd.. de.
reıine kalacatı ı6ylenmektedir. 

Buna sebep olarak ta muhtelit 
encümenin henüz tetkil edilmr 
mit olma11 ileri ılrllaektedit· 
Y alaıı: ihracat maddelerinin blı 
kanunla verriden iatiınuı dütil
nllmektedlr. Dlpr taraftan muit• 
telit enc&menln yarın ( bugla ) 
letekkUI ederek tetkikata ba,ıa
muı da muhtemel JrÖriilDyor. 

Yukarda lıml reçen Gç .
cümen llyiha lzerindeld eül 
noktai nazarlarında larar etmek· 
tedir. 

Şehrimizdeki içtima 
~brimi:ıdeki •anayi erbabı 

dün bu vergi mereleaini JrÖrür 
mek için toplanmıtlar, vergi kal· 
dırılmaaa bile hiç olmaua İkbaat 
Encümeninin noktai na:ıarının ka 
bul edilmesini istemiye karal' 
vermi9lerdir. 

Tokat Kahramam 
Fenerde bir eğlenti eınasında 

bir tokatta Dimitraki famlnde 
birini 61düren Tacettin dün iki 
buçuk mene hapae mahkum ol• 
muıtur. 

Mübadele meselesi 
lakin Tasfiye Kanunu oıucl• 

hince mübadillerin müracaat 
müddeti dün aktam bitmiştir. 

Dlin aktam lakin daireıinin antl 
çok kalabalıktı. Müracaat elini• 
yenler haklarını kaybedeceklerdir 

lzmitte Tes'it Merasimi 
DGn lı:m itin dü9mandao kur

tulutunun onuncu yıl dönüml 
ldL lzmit balkı bu me•'ut günil 
heyecanla tes'it etmitlerdir. 

Fransadaki Türk Talebeler 
Fraaaanın Marsilya ve El'9 

ıehirlerinde tahsilde bulunan 
Türk talebeler tarafından bir ce
miyet teşkil edilmiıtir. Cemiyetin 
maksadı, tahıilde bulunan v• 
sonradan gelecek talebeye yardım 
etmektir. 

Malul Gaziler 
Cuma rünü •eçilen malGI 

gaziler merkez heyeti azalan 
aralanndan Bekir Sıtkı Beyi reb 
intihap etmişlerdir. Yeni heyet 
26 maddelik bir çalı9ma pro.ra• 
mile ite başlamıştır. 

Atletizm ·Heyetinin istifası 
Hiçbir taraftan muavenet ve 

muzaliaret iÖremediklerindeD 
tiklyet eden lıtanbul Atletizlll 
heyeti istifa etmiftir. Faaliyet 
mevsiminin batlangıana teaa• 
düf eden bu toptan istifa, ... 
yanı teeasllftllr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Apartımanlar 1 

o 
t> 

1: Yolcu - Ne o, Huma Bey, bu Ylra· 1 2: Haaan 8. - Bizim gazetenin yapıaı 
DeDiD ininde •• lflD Yar? yu. Şuraya bir bina çakıp ailndOzleri pbfll'

U. bqamm Mkmak lıtiyorua. 

3: Yolcu - Ooo... Hasan Bey... Sen 
Aparbman yapanları alaya alıyomm amma 
k•nclin de binalar yapbnyonma. 

4 : Haaan 8. - Ah, keıki her aparblll,ıl 
bir mektep, bir kltapbane bir matbaa ol ..... • 
Ben ıık demezdim. 

, 
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Hergün J Son Posta'nın Resimli Makalesi -tl Ertesi Gün 
Amerikanın Müdahalesi 
Avrupa Buhranını 
Halledebilecek Midir? 

------M. ZEKERiYA 

Almanya, Y oung planı mu
cibince bersene tamirat bedeli 
olarak eski müttefiklere 600 
milyon lira kadar tazminat 
verir. 

logiltere, Fransa ve İtalya, 
Almanyadan aldıkları bu pa
ranın bir kısmını alıkor, mü
him bir kısmını da Amerikaya 
harp borcu olarak öderler. 
İngilterenin Amerikaya ödediği 
harp borcu senede 300 milyon 
lira, F ransanın ödediği harp 
borcu 200 milyon liradır. 

1 -- Cumartesi sabahı kalkanlar ya 2 -- Yahut rarıon listeyi 

bütün 

getirince 

z.evklerinl 

3 -- Fakat bazan bir günlük eğlence, 

böyle batağrısı, ve dermansız.lak içinde geçirdikleri 
unuturlar. 

güniin bir evin yıkllması, veyahut ta aylarca 
kalkarlar. borca girilmesilc neticelenir. 

=========-== 

Amerika Avrupadaki eski 
mlittefiklerinden aldığı bu pa
ranın mUhim bir kısmını yine 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
karzen Almanyaya verir. Bu 
suretle daimi bir devir yaparak 
tazminat ve tamirat meselesi 
yilrllyllp gidiyordu. 

Fakat bu ıene btUUn dün
yayı sarsan iktıaadi buhran ve 
Almanyada günden giine teh
likeli bir tekil alan siyasi va
ziyet ll:ıerine Amerika Alman
yaya ve Alman sanayiine para 
ikrazından vazgeçti. Eski 
mllttefiklerden harp borcu kar
tılığı olarak aldığı parayı ka
ıalannda saklamayı tercih etti. 
Almanya ve Alman sanayii 
lıliyecek para bulamayınca, 

taahhUdUnU ifa edemiyecek 
bir hale geldi. iki Uç aydan
beri bu kabiliyetsizliğini her 
vesile ile tekrar etti ve niha
yet moratoryom ilin etmiye 
mecbur olacağım bildirdi. .. 

Amerlkada iktidar mevkün
de bulunan "Cilmhuriyetçiler,, 
Amerikamn Avrupa işlerine 
kanımaaına muhaliftirler. Bu 
aebepledir ki, Amerika, bütnn 
beynelmilel içtimalara seyirci 
Yeya misafir aıf atile ittir ak 
ed~r. Yine bu sebepledir ki, 
Amerika Avrupanın harp borç
larını ne affetmiye, hatta ne 
de tehire yanqmamıştır. Şim
diye kadar, bu yolda yapılan 
btıtnn telkinleri reddetmiştir. 

Fakat timdi Amerika Reisi
cumhuru Hooverin blltün dün
yayı hayrette bırakan bir tek
lifi karfıaındayıı:. Hoover, Ame
rikada lkbsadl buhranın şid
detlenmesi karıısında son çare 
olarak Avrup lılerine karıt
mıya mecbur oldu. Maliye Na
&D'ım Avrupaya tetkikat yap
maya g&nderdi. lngi.lterenin 
muvafakatini aldıktan ıonra, 
eaki mllttefiklere Almanyanın 
tamirat ve tazminat borcunun 
bir ıene için tehir edilmeıini 
teklif etti. Bu mUddet zarfında 
Amerikanın da miittefiklerden 
alacağı olan harp borcunu 
tehir edeceğini bildirdi. 

Şimdiye kadar itilaf dev-
letlerinin çoğu muvafakatleri
ni bildirdiler. Yalnız Fransa 
ve Belçika bazı ibtırazl kayit-
ler koymak iıtiyorlar. 

Fakat timdi bütün dünya, 
bu teıebbUslln tahakkukunu 
bekliyor ve Avrupanın, hatta 

MiLLET MECLiSi 
Yeni Bütçe Ancak 
Temmuz Sonlarında 
Müzakere Edilecek 
Ankara, 29 (Hususi) - Büt

çe Encümeni muhtelif Vek~
letJerle umum müdürlüklere 
ait masraf bütçelerini tetkika 
devam etmektedir. Şimdilik 
Maarif, Hariciye ve Nafia büt
çelerinin tetkiki kalmıştır. 

Fakat son verilen malumata 
göre yeni bütçenin meclisten 
15 temmuza kadar çıkması 

mümkün olamıyacak, müza
kere bir müddet daha gecike
cek ve belki temmuz sonlarına 
doğru kanuniyet kesbedecektir. 

Diğer taraftan hükumet ta
rafından 30 sene hizmet gö
renlerin tekaüde sevkleri hak
kında hükümet tarafından 
bütçe layihasile birlikte yapılan 
teklifin bütçe encümenince de 
muvafık görtUdOğO tahmin 
olunmaktadır. 

Murabahacılık 
Nizamnamede Faiz Yüz

de Beşe İndirildi 
Ankara, 29 (H. M.) - Mu

rabaha nizamnamesinde yilzde 
dokuz tesbit edilen faiz mik
tarını Maliye VekAleti Borçlar 
kanununa istinaden yllzde beşe 
tenzil etmiştir. 

Muhasebei Umumiye kanu
nu bu şekilde tadil edilecektir. 
Murabaha nizamnamesinin llğ'vı 
muhtemeldir. 

Ankara Hukuk Cemiyeti 
Ankara, 29 (H. M.) - Altı 

ay evvel teşkil edilen Hukuk 
Mezunları Cemiyetinin hilA 
Dahiliye VekAletince tesçil 
edilmemesi bUtiln hukukçuları 
müteessir etmiştir. 

Irak Kırahm istikbal 
Şehrimizdeki Iraklılar yakın

da buraya gelip Ankaraya 
gidecek olan Irak Kıralı F eysalı 
merasimle istikbale karar •er
mitlerdir. 

dlinyanın ikhsadi buhranına kadır •• onlar izale edilme
kartı bundan bOyUk neticeler 
doğacağını tımit ediyorlar. dikçe buhranın da ortadan 

ir kaldırılmuı mOmkUa değildir. 

Alman borçlarının tehiri Hı· Yaloıı bu tetebbllı Almaa-
bıadt buhranı halledebilecek yanın vaziyetini biraz dOzelte
midir? cek, bayab tehlikede bulunan 

Bizce bayır.. Bu~nldl Uda- Drunina kablnealnin mevkllnl 
.. di buhranın Hbebi Alman- takviye edecek ve Avrupaya 
yanın uld dOtmaıalarına b019 lata bir mUddet için blru 
ldemesl ~d!i'dlr kil tım...

1 
nefu ılclaracakbr. itte oka· 

dl bubram: ı s hepleri bambaş- dar ••• 

Garbi Anadoluda Fırka Teş- ESKi BORCLAR 
.> .. * .. kili Haberinin Esası Nedir? Hazine Obligasyonlarile 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Beraber ~denmesi İçin 
Aydm, 29 (Hususi) - Burada yeni bir fırka teşkili veya Talimatname Yapıldı 

eski bir fırkayı ihya etmek teşebbüsünün başında doktor Ankara, 29 (H. M.) __ Şim-
Etem Vassaf B. bulunduğu kuvvetle söylenmektedir. Kendisile diye kadar deyn ilmühaberile 
görüştüğüm Etem Vassaf B. bana ıunJarı söyledi: ödenen sakit hiikumete ait 

borçların mahsup müddeti 
Maksat Nedir? lstanbul Ve Anadolu mayıs nihayetinde bitmiştir. 

" - Serbes fırka ismi altın
da olmasa bile Liberallığı 
müdafaa edecek bir fırkanın 
Garbi Anadolu mmtakasında 
doğması tabii bir hareket 
olacaktır. 

Şimdiye kadar memleket ıshra-
bını,dertlerini, yakından duymuş 
olan ve bugünkü vaziyeti ısla
ha çare arayacak çok kuvvet
li şahsiyetlerin bu fikrimize 
iştırak ederek rehber olacak
larını kuvvetle ümit etmek
teyiz. Gençlik, Liberallığı mU
daf aa edecek olan bu ıahsi
yetlere kavuşmakta gecık-

İlmi ve şuurlu, cümhuriyetci, Sakit hükumetten tebeyyün 
milliyetci mefküre ile yürüyen eden borçların buadan sonra 
bu mubalifeti .istihfaf edenlere hazine tarafından ihraç edile

halk kütlesinin ehemmiyet verme- cek tasfiyei düyun opJigasyon-
• y . • •• • • larile ödenmesi için bir tali-

dıgın~ ~o~lemeyı zaıt bu!~yorum: matname hazırlanmıştır. Obli-
F els~fı ı~tıhadımı.7:.ı. teşkılat e~a~ı- gasyonlar 30 sene de itfa edi
yenın bıze verdıgı haklara uıtı- lecek ve faize tabi olacaktır. 
neden söyleyeceğiz ve hürriyet r O ' O A 

hakkımızı her zaman isteyeceği1. ~ır Dava, Bır Şıka yet 
Şimdiye kadar merke:, . .nkara, 29 (H.M)- Hüseyin 

fikir ceryanlarını idare eden ı:ı.ıninde. birisi ~ki amcası aley
lstanbul mtlnevverlerinin yeri- hmde hır arazı davası açmış, 

b d h k kl ·ı bunun üzerine sulh hikimi 
ne, ıstıra ı a a açı fe ı e Hn · · ·· h d it 
hisseden Gerbi Anadolu genç- l seykınTı bb mudşl~ e e k at 1?a 

• v • d d y k a ara ı ı a ı ye sev e mış-
lıgın e~ ogaca .. olan . s~n tir. Hilseyin de Adliye vekale-
hareketı çok gormemelıdır. tine müracaat ederek hakimin 

tiye emin ve metin adımlar- ve müddeiumuminin haksızlık 
miyecektir. • la yfirüyeceğiz. Cümhuriyetin yaptığını söylemiş, vekaletin 

Anadolunun mustarıp köy- ve inkılabın muhafazasına ça- müdahalesini istemiştir. 
lllsll de bu hizmeti münevver- ı lışncak yeni fırka gayet esaslı 
lerden bekliyor. 

1 
bir programla işe başlayacakbr. Bir Ceset 

-------~------......... ,... ____ ~----------

Düşen Kızlar 
Son Zamanda Adetleri 

Fazlalaştı 
Son günlerde izalei bikir 

hadiseleri pek çoğalmıştır. 

GUnde Müddeiumumiliğe 15-20 
müracaat vaki olmaktadır. Dün 
Miiddeiumumilikte dört izalei 
bikir davuı yapılmııtır. Bun
lardan bir kıımı da yqlan 
kUçUk olduğu için kanunen 
evlenemeyipte emri vakiden 
istifade etmek istiyenler tara-
fından yapılmaktadır. 

Cenupta Şekavet 
Men'i Şekavet Kanunu· 
nun Tatbikı Söyleniyor 

Adana, 28 (Hususi) - Ada· 
na, Cebeliberket ve Kozan 
valilerinin Ceyhanda vukubu
lan toplantılarında, men'i Şeka
vet Kanununun bu havalide 
tatbik edilmesi lüzumunu hüku-
mete bildirdikleri söyleniyor. 
Rivayetlere göre adetleri yilz 
kadar olduğu söylenen Hay
dutların tenkil ve imha edil-
meleri yakandır. Salôlıattin 

Unkapanı Sularında 
Bulundu 

Bu sabah saat dokuz bu
çukta Halicin aşa~ ı tarafların
dan gelen bir ceset Unkapanı 

köprüsü altından geçen san
dalcılar tarafından görülerek 
sahile çıkarı~mıştır. 

Bu cesedin bir hafta kadar 
evvel Haliçte miisadeıne eden 

motörlerden Mezbaha ınotörll

nun çarkçısına ait olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Ceset otuz yaşlarında bir 
adamdır. Arkasında kahve 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

" rengi bir elbi e vardır. Ceset 
tamamen şişmiş ve tanınmı-

Muharrirlerimizden Me
Uba Avni H. birkaç gün
dür veremliler arasında 
ıördUklerini anlatıyor. 

Bu mil9ahedeleri oku· 
yanlar, verem denilen afe
tin ırkımızı ve neslimizi 
nasıl için için öldUrdil
j'ünll çok yakından his· 
Htmiılerdir. Bu yazıları 
okurken insan bu vak'a· 
ların lıtanbulda, bizim 
g6ıümtls önünde cereyan 
ettitin• inanmak lıtemi

yor. 

Bnttın bq vak'alara 
okuduktan, Meliha Avni 

Hanınır dinledikten sonra 
•erem afetinin ölümden 
alevi karşısında Türk nes
linin tedricen munkariz 
olduğunu görmek insamn 
tüylerini Urpertiyor. 

Fakat bu mUthit facıa 
karşı!lında hiikfimetçe ve 
milletçe lAkayıt kaldığımı
za ve hllA ne bir hasta
ne ne bir aanatoryom, 
hatta ne de asrJ bir dis· 
puer yapamadığımıza 

bakarak, dUımanımızı ta
nımadığımıza inanıyoruz. 

Bu iİdi~le kurtulabilece
ğimi1e, sen de ey kari 

/~ lnata. later inanma/ 

yacak bir haldedir. 

VekAlet Emrine Alındı 
Ankara, 29 ( H. M. ) -

Londra btlyük elçiliği evrak 
memuru Ali Rıza Bey Harici
ye Vekil eti emrine alınmııtır. 

Müessif Bir Vefat 
Maruf doktorlanm ııdan Samoel Ef. 

Abravaya nın reflkaaı Madam Ventura 

Abravaya dUn gece Tarabyadakl ika· 

metgli.hında vefat etmlttlr. Cenaze 

merasimi buınn aaat 15 te BUyUk 

Hendekte Ken111et lzrael ılnagonunda 

icra olunacağından bUtOn akraba •• 

doılarının teırlflerl rica olunur. Madam 

Vantura Abravaya kibar muhitte çok 

ıevllan ve hllrmet edilen bir kadındı. 

M. Abravayaya ve bDtila allulae 

beyanı tulret ed~ 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Cevabını Bir Türlü 
Alanıadığımı7. 
Sualler 

• • 
Demokrasi halk hükumeti 

demektir. 
Demokrasi "hikimiyet mil

letindir.,, Der. 
Büyük Millet Meclisinin top

lantı salonunda " Hakimiyet 
milletindir.,, livhası asılı. 

Devletin resmi gazetesinin 
adı "Hakimiyeti Milliye,, dir. 

Halk Fırkasının adı bile 
demokrattır. 

Tiirkiye Cümhur Reisi, Tür
kiye Başvekili, Vekilleri, Millet 
Vekilleri bütiin resmi nutukla
rında Türk milletinin, Türk 
halkının, Türk köylüsUnün efen
di olduğunu ilan ederler. Bü
tün bu nutuklar demokrasinin 
parlak bir ifadesidir. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu 
"demokrasi,, rejiminin kanu
nudur. 

Jf-
Fakat yine hükümetin resmi, 

yarım - resmi ve -gayri resmt 
gazetelerinde, sık sık, "demok-. " . . ,, 
rası ., , ammenın reyı,, , par-
lAmantarizm,, aleyinde yazılara 
tesadüf edersiniz. Bunlar lls
tikli, kaçamaklı, dolambaçlı 
satırlar arasında babp çıkan 

bir demokrasi düşmanlığının 

tezahürleridir. 
Sözlinil sakınmıyan bir mes

Iekdaş, dünkü Cumhuriyete 
yazdığı bir makaleyi şu aatır

lerla bitiriyor: 
"Demokrasiya,, denilen o 

eşek oğlu eşeğin Allah belA
sını versin, monşerl., 

Ben bl\tün alakadarlara so
ruyorum: Bu muharrirler, Bil
yiik Millet Meclisinin salonuna 
asılan "Hakimi yet Milletindir" 
lavhasmı indirmek mi isti
yorlar? 

Devletin resmi gazetesinin, 
Halk F ırkasınm adını değiş
tirmek mi istiyorlar? inkılap 
ricalinin bütUn nutuklarım 
yırtmak mı istiyorlar? Ve bn
tün bunları, yani Türk demok
rasisini yıktıktan sonra yerine 
getirmek istedikleri nedir? 
Bahsettikleri inkılip hangi-
sidir? 

Ve nihayet, Türk demokra
sisinin düşmanı olanlar banif 
inkılAbm dostudurlar? 

Hava Vaziyeti 
Yağmur Ve Fırtına Dün 

De Devam Etti 
Müthiş ııcaklardan ıonra 

evvelki gün başlıyan yağmur 
diln sabaha kartı dinmif, fa
kat dün öğleden ıonra tekrar 
ıiddetli bir fırtına ile beraber 
yağmur ve kısmen de dolu 
yağmış ve lstanbulluları epey 
korkutmuştur. Yağmur gece 
de yağmıf ve birçok yerleri 
yeniden ıular kaplamıı, yollar 

, çamur birikintilerile, dolmut, 
bazı yerlerde tramvay seferleri 
müşkülita uğramış, batta Kara
köyle Beşiktaş arasında yanm 
saat kadar tramvay işliyeme
miştir. 

Takıim caddesinde de Abi
de meydanının etrafım su bu-
mır otomobiller i4lememit bir
çok insanlar sırtlarda geçiril-
mittir. 

Rasatanenin verdiği malu-
mata göre evvelki gün yağan 
yatmur 20 milimetreyi bul-
muıtur. Dlln de akıama kadar• 
17 milimetre yağmur yağmııbr. 



4 Sayfa 

1 Dünyada Neler Oluyor?j 

İspanyada 
• 

Yeni Bir isyan 
Hareketi 
Tayyareci Franko Endü
lüs Cümhuriyetini ilan 

için isyan Etti 

Madrit, ?:/ (A.A) - .. lnfor
mationes,, gazetesine Seville 
den bildiriliyor: Bu sabah T ab
lada tayyare karargAhı zabit
lerinin jeneral San-Jurjo'nun 
emrine itaat etmedikleri ve 
hllkiimete kartı asi bir vaziyet 
aldıkları ıayiası çıkmııtır. 

Bu mesele hakkında ma
halli hükümet erkim kat'ı 
bir ketumiyet muhafaza etti
ğinden bu ıayiaları tevıik 
kabil olamamıştır. Esasen ka
rarglh ıehirden 5 kilometre 
mesafede bulunmakta ve oraya 
yapılan telefonlara da cevap 
verilmemektedir. 

Diğer taraftan, jeneral 
Buiz Trille'nin iki bölükten 
mürekkep bir asker müfreze
ıinin Tablada'ya ıevkini em-
emrettiği fakat askerler 
tam kamyonlara bindi-
rilecekleri esnada karargihtan 
bir memur geldiği ve hareket 
emrinin geri alındığı öğrenil

miştir. 5 tayyare yüzbaşısı sa

bık umum kumandanlık daire
sinde mevkuf bulunmaktadır. 
Anlaşıldığına naz tran karargi-

hın bütün zabitleri isyan hare
ketine milzaharet etmemiş ve 

her halde yarısı hükumete 
aadık kalmışbr. 

Madrit, 27 (A.A) - Seville
den .. La Voz" gazetesine bil
dirildiğine nazaran kumandan 
Fraucu'nun planı şu idi. 

Tablada tayyare karargahı

nın isyanı ve kendisile hemfi
kir olan zabitlerle birlikte 

Seville garnizonunun müzahe
rctini temin etmek; zabitanın 

silahlarını ve Seville'de Endü
lüs cümhuriyetini ilan eylemek, 

isyan hareketini binbaşı Bar
ron'un akim bıraktığı ve ka-

r.:rgahm idaresini ele almıya 
muvaffak olduğu söyleniyor. 

Zabıta kuvvetleri Tablada 
etrafında devriye gezmektedir. 

Asker kıtaatı Seville ıokak
larmda gezmekte ve mühim 

noktaları işgal etmektedir. 
HUkiimet makamah (Tabla

da ) da yapıldığı şayi olan 
tevkifat hakkında büyük bir 

ketumiyet muhafa etmektedir. 
Bu akşam saat 17 de bir aıker 

müfrezesi, tahrikitçıların mev
kuf bulunduğu şehir civarında 
bir nümayiş yapmııtır. 

ispanyada 
Madrit, 27 (A.A) - Harice 

gönderilen matbuat teJgrafları 

tiddetli bir aansllre t&bi tutul
maktadır. 

Başvekilin Beyanatı 
Madrit, 'l7 (A.A)- Muvak

kat hUkQmet reisi M. Zamora 

matbuat mümessillerine beya
nahnda 1abahleyin bntnn 1.-
panyada ıükQnun me•cut ol
duğunu ve Tablada tayyare ka· 

rargAhı isyanını hayretle haber 
aldığını ıöylemittir. 

M. Zamora tayyare kuvvet
leri kumandanı Franco'nun 
tevkif oluDK&jma beyan • 
miftir. 
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ÖLMÜŞ ARTISLERIN ÇOCUKLARI BA
BALARINI FiLiMDE SEYREDiYORLAR 

1 Memleket Haberleri J 
Tüyler 
•• • 
Urpertici 

Anneler, Babalarını Cani Rolünde Görer 
Çocuklarını, Hakikati Anlabncıya Ka

dar Kan Ter içinde 

Tlıomson Fretl 

öldiilü 

çocaf a 

zaman 

ona 

hatır/ ıgamıgacalc 

kadar lciiçülctü. 

Kalıyorlar ..• 

Fretl Tlıomson ba filimde bir 
,aki rolilnii gapıgorda. 

Sinema · artistinin oğlu ol- ' cuğun hıçkınklarla ağladığı 
mak belki' iyi bir ıeydir. Fakat 1 görülOr. Işıklar yanınca yanın
babanız öldüjü zaman onu da oturan ihtiyar kadın çocu
tanımıyacak kadar küçOkseniz, ğa sorar: 
o vakit bu, bir felikettir. - Neye ağliyorıun yavrum? 

Bir gün ansızın ıinema per- Çocuk ağlamaktan kanlan-. 
desinde babanızla karşılqır, mıt g6zlerini kaldırıyor ve ı 
sesini duyar, hareketlerini i'Ö- - Bu g6rd0ğünilı adam 
rtırıtınO.z. İhtimal ki orada babamdı, diyor. 

yapmakta oJduj'u rol hayaliniz- Bu .çocuğun, ( Reid) in oğlu 
de beslediğiniz güzel adamla olduğu anlatılıyor. ( Wallace 
taban tabana zıttır.. O vakit Reid ) bu filimde hırsız rolü 
sukutu hayale uğrar ve milte- oynamaktadır. Babasını o baW 
essir olursunuz. de görmek çocuğu feha haldlt 

Bu faciayı tecrilbe eden ço- mütee11ir etmittir. 
cuklardan biri (William W alice Daha fenası çocuk babaaı· 
Reid) in küçük oğludur. nın bulunduğu filmin ne vakit 

Bir glln mahalle ıinamala- ıösterilip ne vakit ıösteril
rmdan birinde filim g6sterilir- miyeceğini bilmiyor. Çünkil 
ken aeyirciler arasında bir ço- onun oynadığı filimler eski-

Amerikanın 

Moratorgom 
Teklifi 

Berlin, 27 (A.A)- Berlinln 
salahiyettar mehafilinde Fran
sız cevabı hakkında fU intiba 
vardır: 

1 - Franııı • Amerikan 
müzakerat. ancak bu iki mem
leketi allkadar eden bir me-

seledir. Alman hllk6meti bu 
mllıakerata hiçbir v~çhile mtl
dahale etmemelidir. 

2 - F ranıız cevabının mula
teviyatı inkisarı hayali mucip 
olmuıtur. Çnnkn, hukuki ku
yudu ibtiraziyenin, F ranıanın 

kabulOnden beklenebilecek 
milıait piıikolojik tesirleri kıa
men lzıle etmesinden korku
luyor. 

Almanyaya morotoryom •e· 
rilirae iktısat edilecek paranın 

ılllhlara verilmemeıinf Franaa 
..,t kotmaktadır. 

Cenubi Amerikadı 
Nevyork, 27 (A.A) - Nev

york Tim• aueteainia V as
lmat- muhabirine .....,... 

·M. Hoveri 
Teklifi 

• 
lngiltere 

Londra, 'l7 (A.A)- Alman
yaya muavenet teklifinin ha
kiki amili M. Hoover olmakla 
beraber, bu hareketin bir
takım mesainin neticesi olduğu 
ve bu mesainin merkezinde de, 
milhim Britanya ıermayesinin 

yatınlmıt oldutu Almanya 
vaziyetini çok iıgal ettiği, 
M. Montagu Norman'ın bu
lunduğu her gün biraz daha 
muhtemel gödkllyor. M. Mon
tagu birkaç haftadanberi Al
manya 'ya allratle muavenet 
edilmesi huıuaunda Britanya 
kabinesini iknaa çala91yordu. 

M. Hoover, CemahirimtUtehide 
hük(imetinin Cenubi Amerika
dald ikbıat bubranmı hafiflet
mek için derpit eylediji vası-
talar hakkında bir iki haftaya 
kadar mllhim beyanatta bulu
nacaktır. Maamafib bu teklifi 
ekıer ecnebi de•letlerin hllann 
ıuretle kartılamıyacaklarından 
endife etmektedir. Buhranın 
fiddetle biueclilclitl mahal Şl
Ucllr. 

sın çocalu 
onu ba hırsız 
rolünde fÖ

rünce ftııır-

mııtır. 

Mil ton Sil l 

miştir ve sinemada program 
haricinde gösterilmektedir. 

Yine bu feci tecrübeyi 
yapan ikind çocuk, ( Fred 
Tbomson ) un kOçOk çocuğu
dur. ( Fred Thomıon ) iki sene 

evvel 6ld0. ÔldOğU zaman 
annesinin kucağında Uç yaşın
a& kGçllk bir çocuk bıraktı. 
Fakat ıimdi çocuk babasını 
habrlamıyor. Fakat evde ba

basının bıraktığı bir beyaz at 
vardır ki, filimlerde oynadıiı 

ıamanlar bu ah kullanırdı, 
çocuk buna biniyor ve onunla 
eğleniyor. 

Küçük Thomıon babasını 
filimde bir haydut rolilnde 
ilk gördftğ6 zaman ağlamaktan 
ıözleri kızarmıf, birkaç gece 

Alman 
Başvekilinin 

Nutku 
Berlin, 27 ( A .A ) - Bq

vekil M. Brüninı, bankacılar 

merkez cemiyetinde bu sabah 

söylediği bir nutukta ecnebi 

sermayesinin çekilmesi netice
sinde memleketin maruz kal· 

dığı vahim tehlikeleri ehem

miyetle kaydederek Alman 

iktaadiyatınm yeniden doğ

rulmak için Hoever planının 

tahakkukundan ciddi bir hamle 

bekledijini söylemit ve demit

tir ki : Sıbahtli bir siyaset iktı-
1adi ve mali feraitin istikrarı 

nisbetinde mümkündUr. Umumi 

itlerde olduiu gibi husuat 

itlerde de herkes için parola 
" lktıaat ,, kelimesi olmalıdır. 

Pervanesiz tayyare 
Berlin, 27 (A.A) - " Jour

nal de Douze Heures " gaze

teaine nazaran pervaneıiz tay
yarenin inpatı ilerlemiştir. 

Tayyare hava cereyanını ken
cllHtbaden lbdu etmektedir. 

• 'Bir Facia 
i Bir Amele Makinenin 

Çarkına Takıldı, Feci 
Şekilde Ezildi 

öldüğü zaman çocuğa 
bu gaıta idi. 

uyku uyuyamamıştı. Annesi 
ona babasının hakiki çehresini 
anlatıncıya kadar neler çek
mişti. 

( Lon Chaney ) de öldüğü 

zaman arkada büyükçe bir 

evlat bırakmıştı. Bu çocuğun 

da bfitün zevki ıinemaları do
laşmak, babasının filimlerini 
ıeyretmektir. 

Şarlonun da annesi yanında 
kalan bir oğlu vardır. O da 
babasını filimde gördüğü şe
kilde tanır. Ona Şarlonun • 
hakiki çehresini annesinin öğ-
retip öğretmiyeceği meçhul
dftr. 

Bu ıerait dahilinde bir si
nema artistinin oğlu olmak 
lıter misiniz ? 

liberal 
Fırkasında 

Ayrılık 
Londra, 27 (A.A) - Baş

larında ıör John Simon oldu
ğu halde 12 kadar liberal 
meb 'us liberal fırkasından ay
nlmağa karar vermişlerdir. 
Bunlar muhafazakarlar fırkası 
na geçmiyecekler, müstakil 
liberal sıfatile hareket edecek-
lerdir, 

Sör Jhon Simon ile arkadaş
ları maliye nazın M. Snowden' 
ln umumiyetle liberal fırkasına 
karşı almıt olduğu vaziyeti 
muhakkirane görmüşler ve 
bundan dolayı gücenmiılerdir. 
M. Simon liberal fırkası reisi
nin bundan ıonra vaki olacak 
tebligatını telakki etmek 8"ZU· 

ıunda olmadığını reise bildir
mi9tir. 

Fransada Casusluk 
Paris, 27 ( A.A ) - Lecca, 

isminde bir Romanyalı Fransa 
hariciye nezareti binasından 

bazı vesikaların a71rılması me
ıelesinde casuslara yardım 
etmiş olmakla zan altına alın
mııtır. 

MUrefte, (Hususi) - Burr 
ya bir saat mesafede bulunaD 
Hora köyünde feci bir kaza 
oldu. Un fabrikasında çalıt• 
makta olan (40) yaşlarında 
Bayram oğlu Hüseyin isminde 
bir amele, makinenin çarkına 
kolunu kaptırdı, ezilerek fed 
şekilde öldü. Talat Behçet 

Sıvasta At Koşuları 
Sıvas, (Hususi) - llkbahat 

at koşularına başlanıldı. Ko· 
şular Uç hafta devam edecektir. 

Uydurma ilmühaber 
Merzifon, (Hususi) - Bu 

civarda Ağveren köyü imanı.I 
Ziya, Muhtar, Piri Mehmet, 
aza Seyit ve Kamil Efendiler 
uydurma ilmllhaber tanzinı 
ettikleri iddiasile mahkemeye 
verildiler. 

Tacirlere Kredi Meselesi 
Dörtyol, (Hususi) - İktısa· 

di vaziyet yüzünden bazı 
tacirler bankalara borçlaruıı 
ödemiyeceği ıçm bankalat 
diğer tacirlere borç para ver
memektedirler. Tacirler lktısat 
Vekaletinin bu işle alikadat 
olması fikrindedirler. 

Sahipsiz iskambiller 
Mürefte, (Hususi) - Ban• 

dırma vapuru ile buraya gelen 
yolcular karaya çıkarken bir 
kayık içinde (60) deste kaçak 
iskambil kağıdı yakalandı. 

Bir intihar 
Bartın, (Hususi) - Ayaı 

zade Ata Efendi bir sinir 
buhranı esnasında kendini iple 
asarak intihar etmiş, ölmüştür. 

Bartmda Tahkikat 
Bartın, (Hususi) - Bazı şi· 

kayetlerin tetkikı için bir 
:niilkiye müfettişi bugünlerde 
buraya gelecektir. 

Afyon Kaçakçısı 
Adana, (Hususi) - Bir ba• 

vul içinde on üç okka ~fyon 
açıran Af yonkarahisarlı Om er 
Lüfi Efendi yakalandı. 

iki Gazete Arasında 
Adana, (Hususi) - (Yeni 

Adana) ve (Türk Sözü) gaze· 
telcrinin biribirleri aleyhine 
açtıkları karşılıklı davaların 
muhakemesine devam edildi. 
Yeni Adana sahibi Ahmet 
Remzi B. tarafından satıldığı 
iddia olunan Fransızlardan 
iğtinam edilen bayrak için 
şahitler dinlenildi. Mersin 
Meb'usu Ferit Celal Beyin 
şehadetine müracaat için da· 
va talik edildi. 

Birbirlerina Girmişler 
Lüleburgaz, (Hususi) - Pı· 

narhisarın Tuz~kiı köyünde 
ihtiyar heyeti azasından Veysel 
ağa Salim isminde bir köyHl• 
nün tarlasına beninısemiş ve 
sürüp ekin bile ekmiştir. 

Ayrıca tarlasında karısile 
birlikte çalışan Salimi de döv
müştür. 

Veysel ağa bukndarla d.a 
kalmamış, akşam olunca Sah
mi köy odasına götürmüş, ora· 
da da dövmek istemiştir. Fa
kat Salim daha evvel davra· 
narak Veysel ağanın kafasını 
ıopa ile yarmıştır. 

Fare Teh!ikesi 
Lüleburgaz, (Hususi) - Bir 

müddet evvel yapılan mücade
lede 'ııeısmen mahvedilen tarl• 
fareleri yeniden baş gösterdi· 
Ziraat memurları mücadeleye 
başladılar. Fakat bu muzır 
bayvoınların verdiği zarar çok 
mühimdir. 
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Gençler Ve Aileleri Okusun .. Hayata Atılacak Ve Kalp işleri Kadın • 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Samsundaki Hadise 
19-6-931 tarihli l'aaetenlacle 

Samaun aporuna ve ıen~litlne 
tem.aa eden yazıları teeHGrle 

Kendinize Bir Meslek Seçmeden iddi ir Gcnçkız 

okuduk. Halbuki burada dayakh, 
bıçaklı bir maç yapılmamııtır. 

Evvel Muvaffak Olmuş Büyük- Sevimli Olamaz Mı? 
1 • • • T • ı • • D • J • • 1 Kadanlann en bUylik ihtiyacı ı MeHle aeylrcller araatDda tabad

dGa eden Adi bir zabıta vak'aaı· 

du. 
erJDJZJD a vsıye erJDJ )0 eyJDJZ 1 beyenilmektir. Erkeklerin bu 

ı ihtiyacı kadınlardan geri de- BLUZ 
Şimendifer takım kaptanı 

Saim 
Hallupor takım kaptana 

Den Hayah timdillk bitti. Birçok gençler tahaillerinl bitirip 
bir mealek seçmek vaziyetinde bulunuyorlar. Son Posta, genç
lik karfıaında bulunduğu bu mü9küUl bildiği için hayatın muh
telif sahalarma atılarak muvaffak olmut kfmaelerle görilttG, ' 

____ A_l_i_M_u_r_i_B-. ---J fildir amma, açık açık lltiraf 

. mertliklerine dokunur. Fakat Müsabakamız 
Osman 

SON POSTA: Bu huaıuta bb 
llluharrlrimlzin verdiği malümatı 
Ja:tmııtık. Sporcularımızı bu gibi 
laldlaelerden tenzih ederiz. Fakat 
bazan bu aibi nk'alara da fahit 
olunuyor. 

muvaffakiyetleri hakkında fikirlerini sordu ve öğrendi. 

Kendilerine bir meslek aeçmek vaziyetinde bulunan l'ençler 

bir kaç gündenbcri devam eden ve bir zaman daha devam 

edecek olan bu ailaileyi okurlaraa Jatifade
0 

etmlt olurlar. 

Ticaret Serbest mi, Değil mi? 
• 

Fabrika mUmullll ve müteahhidi ' mut ve menfaatler temin et• 
Lllellden Akıaraya tatınmak 

için yoldan geçen bir yfik ara
baaını çevirdim. Arabacı "Ben 
buradan yfik alamam. Buranın 

arabaaı ayrıdır. Bu yilkil alırsam 
yolauıı; olurum." 

Ben sordum: .. Oğİum ticaret 
aerbeat değil mi? ,, O cevap ver· 
dl: .. Ef. ne aöylüyoraun. Bafı-

nuzdakl Uç bet deynekçlnin na
rın1i yandık. Onlar keselerini 
doldurdu. Biz iae bir lokma 
ekmek parası için malımızla ca
ıumızla aktamlara kadar nöbet 
yerinde bekliyoruz." Bu memle· 
kette ticaret ıerbeat dej-11 mi? 

M. Sülegman ----Bir Ouşunce 
De•let Demiryolları, tatil dn

reainde muallimlere, tenzUltlı ta· 
rife tatbik etmeli. Bu auretle 
naualll•lere memleketin laer ta
rafanda faydalı aeyahatlar yapmak 
fırsatı verllmelidlr. 

.Sioos: A. Atalag 

Cevapsız Kalacak Bir Sual 
Efendim, 

Geçen rün bir aat anlahyordu. 
Muatar nuy•tt• kalmıf, bir ana
da au dökmüt- Fakat oradan 
veçen belediye memuru kendialn-
den iki lira ceza almıf, halbuki 
bu zatın Beyazıttakl evinin ya
nındald anayı bizzat Belediye 
çöp deposu haline aeti,...... C6p 
arabaları nlerden topladıkları 
ç~p)eri buraya yığıyorlarmıı. 
Acaba bunun cezasını kimden 
almalı? 

M.N 
Bir Tavzih 

Geçende Cemal isminde kü
çOk bir çocuğuD ihmal y0zl1nden 
lldiltünG yazmıttık. Tıp Fakül· 
.teai Relaliğinden aldığımız bir 
teakerede hidlse şu aurede tav
ılh edllmtıktedlr : 

Muhterem i"azetenizin 21 ha
ılran 1931 tarih ve 324 numaralı 
llOahaatnın birinci sayfaaı birinci 
altununda ( ihmal haıtalıtı ) aer
la.balı makalede bahıolunan 
Cemal lamindeki çocuk yalmz 
)>ansuman edilmek üzere Tıp Fa
kGltesl cerrahi poliklinitlne bir 
defa mGracaat etmlt ve panau
manı derhal yapılmıttır. Bu ço
cuk haataneye yatırılmadığı gibi 
tedu·I ve rontkenle de muayeaeal 
ı,ın tekrar retirilmemlttir. 

ION POSTA: Hidiae FakGJte 
rty .. etlnln dedltl ribl de olsa 
rakın bir tehlikeyi bir panau
•anla ıavuıturmak herhalde 
dotru detildir. Bilakis ailenin 
ikazı llzımreJirdi kanaatindeyiz. 

Tefrikamız: No 17 

All Nuri B. Diyor ki: 

Benim asıl mesleğim asker
likti. ErkAnı harp binbaşısı 

idim. TekaUt oldum ve sivil 
baya tta ne it tutacağımı şa-

tırdım. Ozamana kadar elde 
ettiğim malQmatın sivıl hayatta 

sahai tatbikını bulamıyordum. 
Uzun dilşUncelerden ıonra ti

carete atılmak ve bu suretle 
1 inkişaf etmiye karar verdim. 

Avrupadaki ıermayedarlarla 
fabrikaları memlekete celbet-

mek, birçok it sahaları hazır
lamak, bu vesile ile hem mem· 

lekete nafi olmak, hem de ken
dim mllatefit olmak, ayni za-

manda da birçok millettaş 
ve arkadaşlarıma it bulmak; 

mesai programımın ana hatla
nnı tqkil ediyordu. ilk za
manlar tecrllbesizlik dalayıaile 
oldukça büyük mllıkllllta uğ-

radım. Tiearette hiçbir ihtisa-
11m yoktu. Banka muamelib 
bilmiyor, işten anlamıyordum. 

Bnınn bunlara rağmen ite 
devam ettim. İyi ve hakiki . 
bir ıerik bulmak saadetine na-
il oldum. Onun yardımile bu-

gün muvaffak oldum ve bir 
mevcudiyet temin ettim; umu

mi itimadı kazandım. (65) ki
ti bugün teıkilitımız altında 
çalışmakta ve yaşamaktadırlar. 

Muvaffakıyetin Sırları 

Dediğim gibi ilk ı.amanlar
dakl tecrübesizlik beni şaşırt
mıştı. Likin ticarette muvaffa
kıyetin çok bilmekten ziyade 
mühim ıurette biraz talih ve 
tesadnfe, sebata ve dürüst ça
lıtmıya bağh birşey olduğunu 
takdir ettim. Betıce benim bU
tUn muvaff akıyetim müteaddit 
tesadüfler eıeridir. Nite
kim birçok ehemmiyet verdi
ğim ve llmit beslediğim itler 
akim kaldığı halde hiç aklım
da olmıyan, hiç teneffü Umit 
etmediğim işler muvaffak ol-

KIRMIZI FENERL, tVLER 
iMUHARRIRI: MARYSE CHOISY 

(Franaısca aahnnt 2001000 ıncl tab'ından tercllme edllmlıtlr.] 

PARISIN GiZLi EVLERiNDEN l fotoğraf gibi naklediyorum : 
BiRiNiN MÜDÜRILE O - Sizin tetkik ettiğiniz 

MÜLAKAT.. bu mevzu yeni değildir, fakat 

Bana en mükemmel izahat 
•erecek adamlardan birile mil-

. lakat yaptım: Pariıin en eıki, 
en tarihi evlerinden birinin 
nıüdürile. Çok sevimli ve de
ğerli bir adam. Bütün Fransız 
edebiyatını biliyor ve cereyan
larını takip ediyor. 

Ben fikirlerimin zıddını s6y
liyen bu zabn fikirlerini bir 

daima fena milşahede ve 
daha fena izah edilmittir. 

Bu meselelere dair yapılan 
eserleri kaatediyorum. Niçin 

bu kitapların muharrirleri ha
kikati değiştirirler ve mildafa

alan olmıyan insanlara, kızca
ğızlara ~ücum ederler? Ev it· 
letenlerin hepsinin doiru ve 
namuslu lnıanlar olduklanm 

miştir. Bazan kendi kendine 
gelen işler olmuştur ki bize 
mevcudiyet temin etmiştir. 

• 
Talihin Mevkii 

Tecrübeler göstermiıtir ki 
muvaffakıyet esası itibarile 
talihe bağlıdır. Büyük müte-

ıebbiı kumüıyoncular vardır ki 

hazan ( 15 - 20 ) ıene çalııır 1 -. h tt h k ti t · 
· l F k ıure a ı are e anzım 

bırşey yapamaz ar. a at ar- t k li da y · f b 'k 
1 e me zım r. anı a rı a-

kasından bir tesadUf bütün 1 b ı d ki Af' d arın mensup u un u an 
bunları tela ı e er. bt ı·f ·11 ti · ·b • t •l 

Binaenaleyh kumüsyon ve 
vekllet işlerinde icabı halinde 

mukaYemet edebilmek lizım
dır. Ticarette bilyük rol oy-

nayan amillerdenDbiri doğruluk 
diğeri de yorulmak bilmez bir 

faaliyettir. Bana askerliiin 
babtetmit oldup antrenman 
ye metodik çalıtma ticaret 
bayabmda bOyGk bir mesai 
kuvveti bahfetmiıtir. 

Gençlere Tavsiye 
Gençlere tavsiyem ıudur: 
T emıil ettikleri fabrika veya 

mlleuuelerin hukukunu bUtOa 
mevcudiyetlerile muhafaza et-

meyi kutsi bir vazife bilmek, 
ve itimat kazanmaktır. Bu şe· 

rait altında muvaffakıyet elde 
edilmese bile müesseseler da
ima size bağlı kalır ve sizi 
tutarlar. Meseli benim temsil 
ettiğim bazı fabrikalar vardır: 
Senelerdenberi bu fabrikalaran 
mü~easiliyim ıimdiye kadar 
hiç bir iş yapamadım, fak at 
ben fabrikalara karşı ken
dimi mahcup gördüğüm ha
lde fabrikalar bana müte-
ıekkirdir. Çünkü yapılan 
herfeyi yaptığımı, fakat ahva
lin ilcaatı karşısında iş yap
mıya imkAn olmadığını takdir 

etmektedirler. 

Bir Zihniyet Meselesi 
Birde Avrupa fabrikalarının 

zihniyetini anlamak ve ona 

iddia etmiyorum ; Fakat, her 
meslekte olduğu gibi, bunla
rın arasında da iyileri ve fena· 
ları var. Fuhşu müdafaa 
etmek te iıtemiyorum : Fay
dalı mıdır ? Ortadan kal
dırmak IAzım mıdır ? Nasıl? 
Fuhuı hangi tarihte başlar? 
Bunlar llzerinde konşmamız 
uzun olur. 

Sen - Evlerin ıimdiki tef• 
kilAtını mükemmel buluyor 
muıunuz? 

O - Zabıtanın her hususta 
dddiyetine taraftarım. Hatta, 
mesleğimiıde hep namuslu 
adamlaran bulunması için 
onların daha ciddi olmalarım 

temnni ederim. Biliyoraunuz19 
bir kadın ev açmak istediği 
vakit polil ıunlan ister: 

mu e ı mı e erın zı nıye ı • 

bizdeki zihniyeti telif ederek iki 
tarafı memnun etmesini bilmi

yen bu ıahada muvaffak ola
maz. itimden memnun olmakla 

beraber tavusut itlerinden 
ziyade istihıalit aabuı beni 

çok cezbediyor. Fakat oraya 
giden yol daha uzun •• 
zahmetlidir. 

fHastalara Kan 

Bir Adam Vücudünden 
120 Litre Kan Verdi. 

Paris, 27 ( Husuıi ) - Rey
mon Briye isminde bir adam, 
Wastalara verilmek üzere şim
diye kadar vücudünden 442 
defa kan aldırmıştır. Alınan 
kanın yek(inu ( 120 ) litreyi 
bulmuştur. Kendisine bir Ame· 
rikan doktoru tarafından (25) 
dolarlık mühim bir teklif 
yapılmıı, fakat bunu rt!dde
derek Pariste kalmıştır. 

-==: TAKViM 
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Rumi 
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Y at11 2.03 '21 . 43 
lmaak 6.26 2 . 11 

t - Ev açacak knoınlar 
evli olmalıdırlar. 

2 - Tem iz bir mazileri ol
duğunu espat etmelidirler. 

3 - Kocalarının muvafakat 
ettiğini bildiren bir vesika ib
raz etmelidirler. 

4 - Ticaret odasına k11y
dolunmalıdırlar. 

5 - Keza ıicile geçmiş 

bir mukaveleleri olmalıdır. 

Tabii en kiiçllk bir mahkn
miyeti olan bir kadına milsa
ade verilmiyor. Hatta polis 
mlisaade vermtı:den evvel ev 
açacak kadın hakkında aylar
ca tahkikat yapıyor. 

Fazla olarak, her umumhane-
cinin poliste bir dosyası vardır, 
Oraya en ehemmiyetsiz hadl
ıeler kaydedilir. Bu derece 

kendilerini beyendirmek için 
kadınlar kadar zayıf oldukla
nna ıüphe yoktur. Herne hal 
lae, biz kadınların bu ihtiyacını 
daha kuvvetli kabul edelim. 
Kadıköytlnde Meliha R. imzalı 
bir mektup aldım. Bu kız di
yor ki .. Yirmi Oç yaşında bir 
kızım. Useyi bitirdim. Fransız 
mektebinde llç aene okudum. 
Mutavusıt bir ailenin kızıyım. 
Gayet hassas, rakik, izzeti 
aefsine çok dtııknn ciddi bir 
kızım. Bu devir kızlan gibi 
oynak, kortecl değilim. Bu 
yqıma geldim, daha henüz hiç 
bir talibim yok. Gnzel belki 
değilim, Fakat çirkin de deği
lim. Ev kadınıyım, yemek pi
tfririm, dikişlerimi kendim di
kerim. 

Buna rağmen erkekler tlze
rinde hiç bir tesir yapamıyo

rum. Kapalı bir ailenin kızı 
değilim. Muhitimde erkekler de 
Yar. Fakat benimle daima bir 
yabancı gibi görüşfirler, ciddi
yetimi takdir ederler. O ka
dar ... Ben sevilmek istiyorum . 
Ciddiyetim erkekler üzerinde 
menfi tesir yaparmıf. Erkekler, 
ıen, şuh kadandan boşlamrlar
mış ... Ôyle mi hanım teyze .. Beni 
sempatik göstermiyen ciddiye
tim midir?,, 

Erkekler ıöyle kadın sever, 
kadanlar ıöyle erkek sever di
ye kat'i hüküm vermek ıadar 

abes birıey olamaz. Pek• çok 
defalar erkek te o zamana ka
dar hiç beğenmediği bir tipe, 
bir kadana Aşık oluverir, ka
dın da beğenmdiği bir tipi 
sevebilir. Bunun muayy~n ka
nunu yoktur. 

Yalnız vakıalaran bir adedi 
bir ifadesi vardır. Bu adedi 
ifadeye göre erkekler kadını 
iki cepheden severler. O nlar 
için esaslı olarak iki nevi ka
dın vardır. Biri zevce.. HayRt 
~adını dır. 

Eğer muvaffak olabilirse 
kalp kadınıd ı r. Çocuklarman 
anasıdır. İsmini ve şerefini 
taşıyan, yalmz onun olan, çok 
kuvvetli rabıtalarla ona bağ
lanan kadındır. 

İkincisi metres : Zevk ve 
eğlence kadımdır. Bu kadına 
hazan kalbini verir. Fakat o 
vıman mevkii değişir, zevce 

hayda, şarta tabi bir ticaret 
tanımıyorum. Meseli barlar, 
dans salonları ve oteller bu 
derece kontrola tabi değııdir

ler. 

Birçok kadınlar oralara 

B 1 ii z Müsabakamız 
Başladı. Takip Etmeyi 

Unutmayınız. 

Bl6z müsabakamız cuma 
günü başlamııtır. On bet giin 
devam edecek ve bergün bir 
blm resmi neşredilecektir. 
Karilerimiz 7 inci sayfada inti
ıar eden bluz kuponlarını toplı-

yacaklar. En ziyade beğendikleri 
Uç bluzu bildireceklerdir. En 
çok rey kazanan blQzlara rey 
veren karilerimizden ilç kifiye 
birer bluz hediye edilecektir. 

Bedava bir bluz sahibi ol
mak iatiyorsanız bu mllsaba
kayı takip etmeyi unutmayum. 

lntiıar eden blüz resimle
nnı kesmiş olmamak ıçm 
karilerimize yedinci sayfaya 
kupon koyuyoruz. Her gün ye-

dinci sayfamızda intişar edecek. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin gösterdıği ar• 

zu üzerine (7) inci sayfaya 
nakledilmiştir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayırca1uını z. 

sandalyesi,1e dahi oturur. Kal
bini vermediği zaman yalm% 
parasını verir. Buna mukabil 
ondan neş'e , zevk ve eğlence 
ister. Hu kadının ciddi olması 
elbette matlup değildir. 

Birinci kadanın ciddi olması, 
sempatik olmaması demek 
değildir. Ciddi bir kadın pek 
güzel neş' eli, sokulgan ve 
konuşkan olabilir. Erkeğin 
sevmediği kadın ciddi kadın 
değil, nbus kadındır. 

Hanımtegze 

para harcatmak için giderler. 
Eğer müşterilerden birinin ar
zusu varsa hususi odalara gİ• 
rerler. Bu odalarda, bir ucıu-

mhanede aranan temizlik yoka.ur. 
(Arkası var) 

--....... ===========-=-========================-==----===--=--=-----

OiKiŞ 
Sağlam ve 

BU S 
MAKARALARI 

ucuzdur. y~rde Arayınız. 

Dıinya Köpek Nalça 
MARKALARA DiKKAT 



1 Sayfa SON POSTA 
1 

36 Saatlik Mesafeyi 3 Fersah Diyen Kılavuz Me 
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YAZAN: M. KAZIM 

- 19 - ı' 
Almanların bu tavaiyeal de 

manbkl görDIOnce ağuatMun 
beşinci giintl Bereketullab Ef. 
ile birlikte Herata müteveccihen 
hareket ettim. Yanımızda iki 
nefer ile (Yezdan) dan abnmıı 
bir de kılavuz vardı. 

Takriben iki aaat kadar 
yürüdükten sonra beyaz bir 
taş yığınının kenanndan geç
tik. Kılavuzumuz bu noktada 
bir saniye durarak: 

- İşte, dedi, burası hudut· 
tur, bir adım atar atmaz Efgan 
toprağına girmit olacaksınız: 

Bu bir adımı attık ve Efgan 
topragana da girmiş olduk. 
Burada ne bir hudut muhafızı 
vardı, ne de karşımıza her 

Ktfbild• Bahir Şalı Hz.lerinin balıçesl, lı~g•t azasından iiç sima 
valisine bir mektup yazmak liitfen tehir kapısının açık bu· 
oldu. Bu mektupta viirudumu- lundurulmaaını rica ediyorduk. 
zu bildiriyor ve belki ıece Filhakika Efganistanda btı
karanlığmda varacağımız için yükçe tehirlerin sur ile muhat 

J 
olduğunu ve akpm ezanile 
birlikte kapılarının kapatıldığı· 
nı iıitmiıtik. İhtiyata riayet 
ediyorduk. 

Mektubu bir atlı ile erken
den gönderdikten • sonra ikin
diye doğru yola çıktık. Akşa
ma doğru bağlar ve bahçeler 
araauıcla " Herat ,, kalesi gö
rt\ndU. V • dnı, toprak, çöl, 
birdenbire ağaçlıkla muhat 
genişçe bir foseye inkilAp etti. 
Bu mevıimde kilçük bir dere 
haıini almıı olan Herirut nehri 
göründü. Harapça bir köprü
den a-eçtik. Uzaktan bir boru 
sesi işittik ve nihayet tehrin 
''Kandihar,, ismini taşıyan bü
yük kapılanndan birini gördük. 

Kapının önftnde ünif ormah 
bir kaymakam bizi bekliyordu. 
SelAmlaıtak. Attan inerek 
kucaklaştık. 

(Mabadı yarın) 

imzalarından Tanıdığınız 
Edipler Nasıl Adamlardır? 

f mzalanndaa tanıdıtınıı bir· 
çok klmHler •ardır kl, fahW.. 
rıDJ tanımas .. ms. Fakat onlar 
hakkında bayallnlıde tereuGm 
ebnlt bir Up rardır. Bu muhar
rel tfpln hakikate ... dene• t.. 
nfulc ettltlnl merak ederabalı. 

ftte anketlmls azla bu me
rak Ye teceHilıilnGzG do isale 
edecektir. 

Anketimiz 9udur: 

Matbuatta imzaları çok wa
rülen, bir,ok e1erlerile •ize 
kendilerini tanıtıp Hvdlren mu
harrirler vardırı NAzım Hikmet, 
VAii Nurettin, Peyami Safa, 
Mahmut Y .. arl, Ahmet Hatim 
gibi. • 

Şimdi size •oruyoruz: 

1 - Bu muharrirleri hayali
nizde nasıl taaavvur ediyor
•unuz? 

(Genç mt, ihtiyar mı, güzel 
mi, çirkin mi, zllpbe mi, atar· 

bqlı - falan. ) 
2 •• Ne kuaaclıldarını talt

mla edenfnlı ? 
5 •• Na11I Japdıldaruaı ua

aedwmnb? 
Bu it nalla oeY&bmı yaSIP 

blH 1'8nderlnlL Arzu edenenlı 
bir de reıminld ilin ediniz. 
Gelen cevaplar ııra ile netr• 
dilecek ve anketin •onunda 
bu muharrirlerin her biri bak
kınd" bu ilç •ualln l'uetemls 
tarafından hakiki cevapları 

verilecektir. 
Hakikate en ziyade yaldafaD 

karilere o mubanirin imzalı bir 
fotoğrafial ile, imzalı e1erlerl 
hediye edilecektir. 

Cevabınıun çabuk çıkma11nı 
t•tlyoraanız acele ediniz. 

* Gönderilecek cevaplann "ede-
biyat anket ,, memurlnpna 
kaydile gönderilmesini bilhas•a 

l rica ederiz.· 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim ... hanği bir memur çıktı. Ancak 
Efgan toprağında bir saat 
kadar yürüdükten sonradır ki 
deveye binmiş Efganlı bir 
yolcu ile karşılaştık. O da, 
selamsız sabahsız gelip geçti. 
Mustafa adını taşıyan kılavuzu
muz ( Herat ) şehrinden evvel 

Dertlerin En Büyüğü: VEREM 
Reamlntzl bize ılSnderfnenlııı alze 

tabıatfnlzl MSyUyebllfrh. Fakat bunu• 

için ırladerlleoek rHtmler Jyt ve tabll 

poada çıksq elauı lhımdır. Taki 

Niyazi beq : Ciddi ve dil· 
~ rllattflr. lıleriııİ 

, yanda bırak· 

maz. Kendini 

saydırmak •• 
tevakkuf edeceğimiz ilk Efgan 
köyünün buradan itibaran üç 
feraah mcaafede olduğunu 
aöylüyordu. Fakat biz bu ilç 
feraablık yolu, iki buçuk gün· 
de katettik. Kendi kendime 
bilmem kaçıncı defa olarak: 

- İranda feraah denilen 
ölçü bizim bildiğimizden aca-
ba farklı mıdır? Sualini irat 
ettim. Fakat nihayet bir bu
çuk gilnde gidemediğimiz kö
yOn ışıklan görUndüğll zaman 
kılavuz merakı mı izale etti: 

- Hakikati halde yol nç 
feraab değil, tam otuz alta 
Aatte ve ausuz bir çölden 
ıeçer, dedi. Fakat size bunu 
hareketinizden evvel söylesey· 
dim kuvveı maneviyenizi kıra
caktım. Binaenaleyh bilmecbu-
riye bir "Dürugu maslahat
amiz" söyledim, dedi. 

- Haydi bu da ayle olsun, 
Yardığımız köyün adı "Pehre" 
idi. Köylüler beı yabancının 
geldiğini g6rünce merakla 
etrafımızı aldılar: 

- Kim olduğumuzu, nere
den gelip, nereye gittiğimizi 
aordular. 

- Türkilz, Müslümanız, ls
tanbuldan geliyoruz, ( KAbiJ) e 
gidiyoruz, dedik. Sevinç ve 
memnuniyet eseri gösterdiler. 
Bu •ırada köyiln hlkimi de 
ranımıza gelmişti. o da kim 
olduğumuzu sordu. Ve öğre
nince 6nümilze dnıerek bizi 
temiz bir odaya misafir eW. 
Burada rahat ve endişesiz bir 
ayku uyuduk. 

Sabahleyin ilk itimiz (Herat) 

( Bat tarah 1 inci •ayfada ) J At pisliklerinin pırıldadığı, za-
ları bulaştıran lstanbulun bu ten tnknrUlecek yollara tnkll· 
kaıesinde serinlemenin, yor· re, ttlldlre «diapanaere,, kadar 
g~nluğumu gidermek için ge· ıeldim. içeride çıt yoktu. Dik· 
nıf, rahat bir nefes almanın kat ettim. Merdi•enleri inen 
mkinı yoktu. Havayı içime çak· ı bir kadm için, için atlıyordu. 
mekten ziyade, içimdeki havayı Hemen ıordum: 
dııarı boşaltmıya çalıııyordum. - Niçin ağhyoraun? Ne 

Balat otobftaleri hareket et• oldun kadınım!? 
tikten sonra ııra Eytıbe ıeldi. - D6n lmıml d6nl bu~ 
Sıska çocuklarını kucaklartnda gGnO değilmif. Doktorlar hafJ 
taşıyan çarşaflı kadınlarla, ter tada tlç defa ıelirmiş. Hem 
kokulu, saçı sakalı birbirine de sabah aaat ondan on ikiye 
karıtmıt erkeklerin doldurdu- kadar. Ah ae ebem ıimdi?. 
ğu bir otobüste, gtıç hal ile, Vakit ıeçti, artık beni içeri 
zayıf vticudumu ilittirecek bir almazlar ki. Gtındeliğimden de 
yer bularak ben de aıkıttım. oldum, Nasıl atlamayayım kı· 
Yolum beni kırmızı ytızltı, ıen, am 1 • 
omuzlaranda asırların ağır yllk· - Niçin alma•ınlar? anlıtı 
lerini taşıyacak kadar kuv- yamadım?? 
vetli insanların yaıadığı, - Anhyamazaın ya. Ati 
gtlzelleştirdiği bir köıeye ıö- yavrum! Tok açın hllinden 
türecek sanıyordum. Ne yazık hiçbir zaman anlamaz ki. Başı· 
ki gittiğim köyün hayalimde na gelmemiı ki bilesin. Biz 
yer yapan renkli rilzel tablo•u Eynp kadınları erkek olduk. 
her adımda gö~ken •lyah, Kocalarımız ya asker, ya işsiz, 
kapkara lekelenle örtllldtı. ya tebit. Burada fabrikalar 
Dar so.k~klar arumda kıyamet vardır. Fesane, iplikhane, ttı
alimetını andıran koca otobO. tlin. Hepimiz sabahtan oralara 
çukurlan atl~d~kça ~trafama koıarıı. Kazanç kapıaı, ne ide
tutunamıyor, akide bır yere lim. Dtıdtık atttı mil amele 
kap~ıy'!rdum. Açık camlar· içeri per. Düdtıkten sonra 
dan ıçen dolan toılar kurfU• kİmHyİ kabul etmezler. 8ea 
~t . ~ir bulut halinde Y,_Dzlerl busıDnlerde çok fazla zayıfla-
bırbınnden saklıyordu'. Saıımda, dım, •onra öksürüyorum da. 
solumda . oturan aim11yab br- Git bir defa ıöıter diye burayı 
naklı, pı• kadınlar koyunla- tarif ettiler. Akal teytan, 
nndan çıkardıkları .. ~erleri, akıl edip te giballnl sormadım. 
yaladıktan sonra, ailıyan ço- Hem ne bileyim, hergün ha-
culdarınm ağızl8!'ı~ ~loyorlardı. karlar aanmıfbm. 

Otobilsten ındırım zaman - Çalıtbğın yerde ıenln 
hiç adetim olmadığı halde, tft.. fibl zayıflıyanlar, akatırenler 
kftrmek mecburiyetinde kaldım. var mı? 
Ağzımdan, tasavvur edilemiye- - Ne diyoraua?. Naaıl ol
cek kadar ıimsiyab bir ttıkl- mu. Yine hamdolıun ben yal
rllk çıkh. Boğazım yanıyordu. DiZ akdrOyorum. Kan kusanlar 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
- DojTu amma A iflerİDİD 

tarihi kımeti yok, dedim. Aııl 
mühimmi B iı!eri.. Hem de 
bu mUşevveı işleri tanzim et
mek yolunu henüz bulmuttum. 
Yazık olur.... diye ıızlanmıya 
baıladım. 

CASUS TIŞIÜLATI 
- Yazan: Makenzie -

Y alnaz unutmayınız. Yann sabah 
gelirken b6tnn kiğıtlarımzı bi
zim böroya getiriniz. Hepsini 
yakalım. 

- Peklll amma, blltlln fft
leri yakmıyaJım. Ha•luck te, 
ben de çok mltteeuir oluruz. 
Bir yolunu bulup bunlara Mfa· 
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rette tahtı emniyete koyamaz 
mıyız? 

- Eh.. Sefir itiraz etmez
••, belki de kartonları kurta• 
rabWriz. Fakat diger kiğatla
nn hepsini yakmalıyız. Biz bu 
ıece blu ait bQtiln evrakı 
Jaldık. 

KAtıtların bu suretle imha· 
ıından ıonra yeni bqtan ya· 
pılacak uzun muhabereleri dil· 
tünüyor, hiddetimdeD adeta 
ağlıyacağım ıeliyordu. 

Mondroata ve lmroıta tevkif 
edilen iki adam vardı. Bundan 
maada Maltada daha llç me.,.. 
kuf bekliyordu. Soma Ermeni 
llWı kaçakça11 Yarda. Vardı da 

bile var. Herkesin beti benzi mlltehaudımıa mUtalea.ıada hataya 

balmumu gibi sapsarı. Kadın dl1f111eala. 

vftcudu bu. Bu kadar sıkıntıya 
dayanır mı? Bizim Eytıp halkı Tablatlerlnl anlamak Uıere bize 

battanbaşa veremdir desem real• pd•r- karllerlmb hakkında 
yalan s6ylememit olurum. V al· mtıtetuaauaımma mtıtaleaaını •t•tıkl 

labi burada az çok ileri gelen• Hbrlarda oluıyablllralnlı ı 

ler bile bu illete yakalanlDlfbr. 
Fakat •aklarlar, aöylemeder ki.~ 
Ôyleya konukomıu kapımızı 
açmaz diye çekinirler. Hoı 
kimin kimden çekineceği var 
ki .. Hepimiı aynı yolun yolcu•u. 

Meltmet bey: lıgtızar ve 
sokulgandir. 
M u amelesinde 
m ü t knlpeaent 
olmamak ister. 
His mevzulan· 
nı ihmal etmez./ 
Tenkit ve iti· 
raz yapar. Ce- · 
sareti medeni-

Hanım, mahallede ç.amqır, 
tahta ıribl bir it bulmak için 
ıözilnll daha fazla uzatmıyarak 
benden ayrılınca, orada bulu
nan memurdan anladım ki bu 
dispanseri htık6met değil, ve· 
rem mücadele cemiyeti açmıf. yesini istimal 

Cemiyetin blltçeai istenfl· ·eder. Baza n 
diği kadar geniı, olmadığından hırçın olur. Menfaatlerine li
nç giln kadar meıgul olmak kayıt kalmaz. 
kabil imİf. lstanbuldaki nüfusa 
nazaran ayn ayrı ıemtlerde 
yetmiı bet di•pansere fiddetle Ankarada Emin beg: Mü-
ihtiyaç olduğu halde koca dekkik ve ağır 
latanbulda hllkümetimlzln aç· başlıdır. Her-
bjl yalnız bir tek dispanser feyi kolay ko-
var. Sonra diıpan•erlerln ta· lay beğenmez, 
hakkuk ettirdiği veremliler mütkülpesentli-
için biç olmazsa dart tane te mütemayil-
haatane llzımken dört odah dir. Tok •özlü-
bir banecik bile yok. dftr. Sonra söy-

Bu varla yokun, yolda varm liyeceğini evve-
neticeıini kafamda canlandır- J il söyler. ftle-
mıya çalııırken arqbncı ıöz- · rine hile, mu-
lerle mahalle aralarına sapbm. j amelesine riya arıştırmaz. lti
Camiikebirde, TOlbentçi soka- mat ve samimiyetini israf et

tına girmiıtfm. Birdenbire aeı meL Medih ve takdirden hoş
bir çığlık heni olduğum yere lanır. 
mıhladı. 

vardı. Merhamet.izçe bu ki· 
tatlan ve veaaikt mahvetmek 
cidden acınacak bir baldı. 

Nihayet V. kartonların •e
f aretaneye tevdi edilmesini 
kabul etti. Bunlardan mada 
büttın kiğıtları yaktık. Bu 
meyanda Antoniadiı ile Me
nelau• ve Süveyt kanalı iatih
kimatına dair Kahireden ge· 
len telgraf ta imha edildi. Fa· 
kat bu telgrafın imbaıı, bet 
ay sonra başımıza oldukça bir 
bell getirdi. 

V. ile arkad8fl fitmeden 
enel bir defa daha itiraz et-

miye kalkııtım. 
- Faka ti dedim. Bu suret

firar editimiz korktuğumuz 
hissini vermez mi? Evel beev
vel adamlarımızan işlerine mü
dahale edildiğinden dolayı hU· 
kümetten bir tarziye istemeli· 
yiz. Verdiğiniz talimat muci· 
hince hareket ederek bir vak'a 
hudusllne mani olmak için 
elimden geleni yaktım. Fakat 
zaaf göstermek doğru değil. 

O vakit aaray polisi bllıbntnn 
ytı.ı bulacak ve tekrar İf• 

baıladığımıı vakit bir ıtırtl 
mDfklllltla karplqacajlz. Be-

kendisine ehe 
miyot verilmr 
ıini iater. Gr 
çimsiz değildir. 
lğbirarı deva 
h olur. 

~ 

Fegzi beg: ılgan ve gir
ndir. Şöhret 

ve ikbali sever. 
Süse ve şıklığa 
IAkayıt kalmaz. 
Kadtn ve se.,.. 
gi mevzulanDI 
ihmal etmez. 
Alaydan, rüfe
kasma muzip
lik yapmaktall 
hazeder. Netr 

sini nadiren z:;i eder. .. 
Reıılm rönderen baıı karllerlıal9, 

mllteha11ısım1'?1n cevabı ıreclktljl içi• 
aabıraıalanıyor ve ıaektup rBadel'er.11 
fototrafllerlnln aklbetlal lipea1aek , .. 
Hyorlar. Bu fotoJraftler lntlfar ed.
tfr. Bu huauata mllaterlh ol•alannı rld 
ederiz. 

Yeni Nttıriyat: 

Ceza Tatbikatı 
Geçen sene Adliye Veklletl 

tarafından ağırceza müddei
umumilerine Ankara Hukuk 
mektebinde verilen kurslardall 
Vasfı Raşit Beyin Ce.ıa Mu
hakemeleri Usulü KanununUJI 
tatbikat ve sakkine ait 8 dert 
bu kerre Ankara Hukuk Mek
tebi tarafından bashnlmıştır. 

Fiati 1 liradır. Tevzi mahalli 
Cihan Kütüpanesi. 

nim adamlarımın gördükleri 
iş A işi gibi değil. Gizli ol· 
duğamuzu iddia edemeyiz. E11 
doğrusu burada niçin bulun· 
duğumuzu resmen hükumete 
haber vermektir. Proteıto r 
derlerse o vakit ya çekilir 
gideriz, yahutta gine burad• 
kalırız. Fakat knldığamız ta~
dirde kuvvetli ve resmi bit 
vaziyetimiz olmuı olur. 

B6yle miltereddit bir surett-
bareket ediıimlz nihayet bnttlO 
Balkanlardaki mevkflmizl ,.r 
sacak. 

V aablJ'llzlanıyordu: 
(Arkuı ·-> 
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Ucuz iLANLAR 
t18 B.ıtar 1elc1L Ş.hlrlerclM ki,._., aarftyelere flkılacaktır. Kiraya verlleeelr • 

....... dalrtı..., oclalan ... nrai .e7ahat .....ıaıaaeak e•, daire Ye oda lıtıyoraaaa: 

I~kı· Kadın efen dı.le zu·· lf et Usta 1 ~-~-ü_ç_u .. k __ Ar_·-a1r_ .. _~_·ald-t ptlrm_e_ytnbı._<25)_kurut_'_a ıbe_ba_lfl , __ .pab-lllrls._, 

Ve Sımcemal Kalfadan Başka Ab
dülhamitle Alikadar Olan Yoktu 

SATILIK EVLER 
KADIKÔVONDE SATILIK •• 

reddet lrirrlr ••ne - Katftkl-
yü•ii• en · etlencell ~ olaa 
Yofmtçu pula ,..-m (..h•a 
Fenerbahçe, Kalamlf 1ı.,... ... 
aantl f.Tlrallclal olaa, lf ... 
apartman taraada laP- .ı ... 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 5 
Abf B. ıelcli. Derece U,. 

da. Hararet a Soma tek 
dikkatle bote- _,ene 
etti. "!le neticeden memnaa 
alrtlnmMI. Behem~hal, lteld 
doktorlmo ılrmeaiae de ml
IUade ebneaiai rica etti. Tam 
bir çeyrek Aat, mOcaclele " 1 
ID&nak ... du aoma, Diha1et 
Abd&lbamit rua oldu. Hem-, 
haber flnderilc6. Müafa la
lim Beyin refakatinde olarak 
doktor Andon Ye Selhn Be,
ler de pldi. Biraz enel, ~ 
lann yildnl ,._.1r 1.t...ı,.n 
AbdDlh•mit, hepiaine •Jn .,.. 
iltifat etti. Ôyle bir Yuiyet ki, 
doktorla hutayi tefrik etmek 
iınk&nıız. 

Doktorlar birer birer maa
Jene ettiler. Ve aolll'a, Altclll
laamidin Ruim Beyle llkırchp 
dalmumdan biliatifade hlr kl
teye çekilerek hutalajm tek
lile Yerilecek illçlar baklnnda 
lknfttlier. 

Abdulhamlt, mlf&Yereain W. 
raz uzunca ıllrmeainden 8ialr
lendi. Fakat, onlara hluettt.
IDemek için ıayet mllltefitue 
laareket ederek, he1>9ini 11,.,. 
lçmiye davet etti Ye ltep1lne 
de ayrı ayn aigara vardi. 

- Eh, ılyle bakalım Abf 
Bey •• Maşallah, hirteyim yok 
dejil mi? •• 

Abf Bey, bittabi Abdlllaa
lllidin fikrini teyit etmekle 
beraber; eğer boğazdaki iltihap 
bu ıece kendi kendine atd
lllaua, yaran (biaturi) ile açd
lbak zarureti ha11I olacajml 
ICSyledi. . 

Ab, o anda Abdlllhamidi 
llrmeli idi. Btitiln metanetini 
toplamaama.. Ve bissiyabndan 
renk vermemeye pek çok çalıı
lllaaına rağmen, gene hafifçe 
titredi. O kadar dikkat ecli
)'ordum ki: Adeta göz bebek
lerinin bliyllyüp küçtildüjiinl 
laiuediyordum. 

ôtekiler farkında olmadılar. 
Fakat, artık Abdlllbamidi az 
tok tanımıı olan doktor Atıf 
8ey her halde onun gizli en
cliteaini anladı: 

- Maamafih.. biz yine bir 
lar,ara ile dahilen ahnmak 
lzere bir toz verecetiz. Hari
ten de ilk aık IApa konacak .• 
~anaıman nmit yapılacak. Ümit 
•deriz ki İnpllab yarma kadar 
~endi kendine birfey olur. 

De eli 

Tefrikamız : No. 65 

Mdlllluanltlln Amut tll'fl/Hıl•ıllll .. Mrıs.r·f,ii• •"" IM/ıler/ıa 
Soa olmle Altcllllaamicll 1 

memnua etmlfti. Ylae iki HD• 
enel pçirclijt aym nlaatu.
bktaıa Ye o amaa ela iltihabın 
lreadl kendine aplchtnaclaa 
bahsetti. 

Doktorlar ıtderkea, Abdll
laamlt ıenit bir nefu almqtı. 

Bu mGnuebetle blqeye 
dikkat ettim. Mo.ftka ve Na
ciye kaclm efendilerle Zllfet 
hazinedar uata •• bir de Sun
eemal k.Uadua lt .. ka, Abdtl
laamldia ..W..t " hayatlle 
eldclea alllraclar ola 1111 iri. 
.. ıok. 

OtekUer aahlren eadlteft 
......... eld. berah.. -~ ... 
li de keneli bavuallda. Hele, Alltbrl lıl,Jcantle AWl111"ı
Abdlrrahlm Ef. Ue __ ı~ç mi- adile 6era6er 6ıılunan ofl• 
tanlann akıllan, fUdrleri la- AM.,.,.... E/. 
tanbulda. Diln, Sulye Saltan oldu dedim?.. Meter; ıinek 
le AJte Sultaa 'ODQfUyorlar- •IU'llllf··· 
da. ~ye Sultanın: 

- Babam pbuk IJi ola 
da, izin meaeluini bir daha 
10rdunak ••• BLOZ 

(Arkaaı Var) 

KUPONU 
Dediğini kulatımla ltittim. 
Maamafi, haklan da yok cı...t.•bln betinel •1'• 

değil... Koca aaraylara.. iate- ıında lntl .. r eden bl6z mO... 

-10-

dikleri gibi iezmelere, tomıa- bakaaına lttirak etmek latl-
lara alatmlf inaanlarm; b61le yealer bu kuponları to~ 
Mldz on odadan ibaret bir hdarlar. HerıGD bir blb r•.ı 
k bah Ye bir kupon D8fl'eclllecek ve bu 
lfkte Ye uıu mahdut , ne9r~1at ıs ıan devam edeeelı• 

n mahaur bir bayat itinde tir. Kariler ıs kupon topbya• 
,..._.ya ........ epeyce alç-

1 
..,..ea ... kJ•a-.r.-dar ... .._ ______ .,,,, 

tir. J Boiuiçlnia, tatla Ye muat-
tar havuı aerede ?.. Buran.m, 
(Sam yeli) ne bemiyen (Var
dar rtlakln) nerede? ••• 

Hele aivriıinekler ••• Bu na
zik derili iaunlara biç rahat 
ve huzur vermiyor.. Hepsinin 
Yllcudu, kabarmıf.. Hepsinin ; 
kollarında, bacaklannda kedi 
brmığı gibi, bmak yaralan ... 

Dün, AbdOrrahim Efendi; 
doktor Atıf Beye ayağını ga... 
terdi. Merak ettim; acaba ne 

BEŞiNCi 
PATRON KUPONU 

Nö. 3 
Gaz•t,.mJzde gelecek perıembe 

pi ~ıkacak Patronu beda•• al
mak lıtiyoraanaz, bu kuponu kesip 
ıaklayını:ı v~ pertembeye kadar 
çakacak kupo:'\lan toplaya•ıa. Pat' 
ronlanmızdan pek memnun ola
cakıınaz. 

Patronlar nqredildlklerl rGn· 
den itibaren Jataabul karllerlmlJı 
bir hafta, taşra karlleri•lz oa 
rnn içinde kuponlanna pndv
melldlrler. Bu mlddet ıreçtlkten 
ıonra ku onlar kabul <'dilmez. 

i 

~ .. YHu .... -= 1i .... Gala.... . ., 
Pt- haaın• 41 ..... ,. .a. 
, ... ileri. -s 
llOYOlcODEDE IATll..8' lla

• - Pfy...,a .., ... ...,. ~ v-n- ... .,,., _ ..,~ ...._ 
, .... e .................. e .. ~ .................. .... 
......... .,. ..... c. 
.,.,._.. tuma4a ...... ... 
....... elektrik, ...... .. .. 

U.lı..r~a111:.::-&t1a'::-11:ı: 
~:ı ........ 41 ·-a" 
•lr ... -a 
KALAIOŞTA IA'hLIK, klrahlı 

mlk•namel kltk - ..... ,., ... 
tu1ona ltet dakika meaafecle 
plljlar ........... ----- ..... 
dahlllade nezuetl hYkalldeyi •at• (24) odah, •lttemOlb aalre
yl haYI lr3tk ıablık oldutu tlhl 
loptan yahut cllrt imim olarak 
ldrahktır. Taliplerin Galataü, 
....... taU,... .... ,.c1a '1 ....... 
nıJ'8 mlncaatlerL -5 

KADIK0V0NDE llllalrtlanla 
ıablılr hane- Dan irattan tharet 
• bir oü, •utfak, lruJU, ........ 
elektrllır, hanıuf, ltu10J11 ba.t 
aaaretl fnkalldeyl haiz hane 
~bblrtır. Tallplerla Galatada 
Mehmetallpqa hanında 41 numa• 
raya mGracaatluL --1 

AKSARA YDA ACELE ıabhk 
~-· Tramn1a lf dakika ..-
..... clart kat,.. .... ••tfalr. 
.,., Mhp, elektrltl .... ..... 
abhktır. Tallplerla Galatacla 
11-..etallpqa haaında 41 au .... 
raya •lra~atlerl. __ -::-5 

INfAAT 
APARTMAN, hane lata etmek 
~ - Apmtaaa, ..... 
•kkln in.. etmek lıtlyealer ile 
OıkOdu. Kuıldı t.r .. ny -41..
•lhıDda Ye ditw M1'119 ....... 
lerinde (Villa) tarmacla Wtk lnta 
etmek lftly•lerln OalatMit Meb
metallpqa •aaaada 41 __.ara 
•lraeaatlwl. 

clataat paruı aokHa •••ara 
tuhll&t 1'3ıterl ltr.) -1 

O T E L 
ANKARADA Meydanpallı -

lıhcılla, Vekil etler, elenir .e 
bankalara, ticaret mGe11eaelerlae 
tok yakaa, H&klmlyetl 111111,. 
••rdanında la Bankau kar9111•• 
da JCDI lata edilen •M91cla_~palh. 
oteli a91lmıtbr• S.. elektrik, Mn• 
JO, kalorlfw flbl tulls ~ 
.. lnlrahatl IMalstllr. Aalıaraya 
1rltmek iatfyenlere tavalye olunur. 

-7 

KIRALIKLAR 
KiRALIK DEPO - Gelatada 

Yenlcamlye çıkan Kereateci ao, 
lraj"ında 10 No. h depo ldrahktır. 
0.Jatda .. kı Liman dalrealaia 
kar•• cihetinde Ali Ekber hanının 
kapıcıaın• müracaat ediniz. 

KUClllll ıucı&ı 
taayliyeceğiz.. Kaptan ıen de.. baflDI çıkararak aular pöskUren 
Ben kumanda verince bqlay•- ağzından bir kahkaha aalver
nızl dl, motöre yakl8'b ye kena-

Ve tlrldller biribirinl takip nm tuttu. 
etti. Nermin batınyordu : 

SERVER BEDi 
t.._ tnrll daypnua galeyamm ı - Hanım içkiye pek ahpk 
"'1ua Nermin de kendini değil ıaliba .• 
..... tmak ~ cotmak iatiyordu. Nadire ce•ap Yerdi: 
~ hayatmda hiçbir ,an, - Acemi nefer talim edl-

hillerinla dizaüaini elden J•rm. 
~ralcmamı1t tam, kayataız Epey içtiler. Mot6r hareket 
'-tm bit cofkunluja kendini etti. Epey açalm11larch. Nadire 
~· Kaa bir tereddlt- yerinden kalktı Ye ı•mideld-

Bir arahk Nadire ıoyunmı- - Aman abla, yapma ... 
ya b-.lam19tı. Nermin hayretle içeri gir.. Kalbim çarpıyor .• 
ıordu: Bir,ey olacak .• , Korkuyorum. 

- Ne oluyorsun abla? - Ne olacak? Ne olur? 
- G6rüra(bı timdi. - Haata olacaksın .. 
Nadire çırıl çıplak ıoyundu - Olmam.. Sen oradan bir 

ve bir ııçra)'lfta denize at- kadeh doldur da bana ver .. 
ladı. 1 - Abla, çıldırdan mı? 

Nermin yerinden lralkmıı: / - Ver, diyorum. 
- Abla, abla... Diye batır- : ,- Olmaz .. 

(16) W.• Wr illa klftdtr. Her kelime faaluı için bir kW'Uf lllYe edlalL 

EV ALIYORUZ 
Xcm..ı SATILIK fllilila. ..... 

" lılçlk .,....... ela•laraa 
Beyotla, fltll, Karaw,, E•.aal, 
llalamatpaea. S.ltulaamaaı, 5.a. 
•• .. ••t, Dlnayola, Sarapu 
......_.._ •tabii uaWd lttalunaa-
a., pMhmlue K. O. • ...... 
........ -a 

IATDJIC RANISf olanlara -
Pek tere&b rerlwtle olmamalı 
tutll-. u. ..... .. ..,. 1r..... •t. .... ..... ..... 
haae, 411kklnı olaalana Galatatla 
Mela•etallp... •anıatla 41 nu
•ar•,.. •lraeeatlerL -S 

IATILIX iNi lld 11111•• -
GaJatM.. .., ... ., lllU. M·ıha. 
o. ..... ,.. •talik aparta-. 
laa•MI, Galata, Beyofl., ...,._ 
.................. da ....... 
" 4111ıkbı, Sultanalametten Be
JU•Ü, Beya11ttan Fatih Ye Ak-
1Uaya lradu laaneli olaaluul 
Gaıatatla Melametallpqa haatau 
41 •••araya •Graeaatleri -S 

SATILIK ÇIFl'Llk, uazlal olan
lara - Aau.a., R....u..M 1ab-

bk tlftlljl olanlar ile Bofulçlnin 
RameB cihetinde ylz cHSnGmden 
Afajl o1 ••• a11 ... ,. arulal, 
Botulçi, HaH'9 Marmara ıaahille
rlnde fabrllca l•taıına mlaalt 
...., ..,.. uulıl ola11lar1a Gala
tada Mehmetallpa.. hanında 41 
numaraya •lracaatleri. -3 

SATILIKLAR 
TAŞRA YA AZiMET dolayııile 

.. ..,.. aabhk Aldıln - Pl1 .... 

... - lflelı •e•ldlade aç yol 
at ... .ta her ... elnrltlldlr. Ye
•lt. TAffllar eadd..t Kara,.
•ittiler klfeelacle No. 78 bankçl 
Hamcll Beye mlracaat. -7 

DOKTORLAR 
Pariı tıp fakültesinden mezun 
Cilt ,,. Zllarevt lautalıklar altelaauıa 

Dr. BAHATI1N ŞEVKi 
Kah.a ••tlerl ...... aeldzden 

..... yeclly• kaclu Bab.&U ..... , .. ...ıı .............. 135 
Wrlnd kat. -131 

Diş TABiBi AHMET HiK-
MET - FenDI ıurette .,...... 
dit 9alrarıbr. Altan n her ne.t 
..ti tlltler, mutedil Ye mlult 
.. ralt ile imal olunur. Aalrara 
ac1-.1 No. 151 -11 

GÔZ n GazlGk mGtehuam 
4oldor Fuat Aziz Bey - Muayeae 
ile .... aabbr. Muayene leretl 
........ Babçekapı HaiDlcllye 
..... 50 numuah ••faza. -21 

DIRAZI ZOHREVIYE tedavi
.__. - Dolrtor Arlatidi Bey ı 
laialal aabık Karakat Han 
No. 1 -33 

DIŞ DOKTORLARI 
Dif Tabibi K. Jamgoçyan 

Harbiye poll• karakolu aıra
ıındakl kötebaıında 73 numaraya 
aakletmlttir. Sabah 10 dan akıam 
clokuza kadar. -12 

Dif Tabibi Necati 
Cumaclu •ada hergün sabah

tan aktama kadar haatalarım 
kabul eder. Paa.alh Hamam 
caddHI No. 17 -72 · 

Oifçi Kalfası Aranıyor 
Harbiye Polt. karakolu 11ra

ıındald kaıehatmda 73 numarada 
411t tabibi K. Jamıoçyana mGra
eaa~ -3 

TERZiLER 
KADIN teralıl Hariıto - Be-

1oflu t.tudll eaclcleal Oliyo pa
~ Olp ........... No. leaak
letmlttlr. -6 

-----------------·~-----------------· BiÇKi Dhdş - Metot üzere 
UCUZ NOMuNE çlFn.l(ll - modelden en faatul rob, ... te 

K .. IMa klrfealad• Kancık .akebll•ek lwe eYlerincle tlen 
ıo•eef tarlldle Kurbahdere Wfl- Yeriyorum. M .. ntatı Tetvilciye 
ıındakl cllttfala bajl elli dinim BaJV llOlıak No. 79 a tahriren 
arat,I kltkl ltahp•aa odalan, hlldlnnelerl. -1 
.. ın, .. nn dolabı Ye 5GO mey- -
•• ataçlarapa laari mahal •blak- T AKSITLE - UZUD vadeli, 
tu. Tallplu ,Caplotlunda dit mutedil ıeralt Ue en mütkül
tablltl llelamet Rıfat a.,. •Gra- peıentleri memnun edecek 
eaat edeblllrler. _ 2 tekilde modaya •6re elbise 

yabdır. Babıali No. M Yumf 
%iyL -36 SATllJK IŞYA - Yeni bir 

Al._ piyaDOR, Wr yatak oduı 
Ye Wr arabealc ..ıoa takum 
almak latlyenlerln Beyotl-cla 
kumbaracı JQkutunda MueYI 
•ekt.bl nraıında mobilyacı 
Aleld.,adla Lokreslye mlra
...tıeL -1 

IATILIK deala motlrl - 1930 
•o4ell 10 beyılr bnoetfnde ' 
tta 1 kltllllr pek u kullandmlf 
Johaon denb mot8rl •blaktır. 

fıtiyenler ıazetemlz idare&ine 
oüracaatleri. -1 

-
SATILIK DEöiRMEN VALS-

~ Oı, ylb yirmi çuvalhk bir Vala 
4e4lrmeni yerine ( Montaj )etmek 
1artUe çah,tmp ucuz flatle aab· 
Mrtaı·. Galalata Havra aokatı 

Camaat ha.ıında Nuri Beye 
".:Jracaat. -4 

atladı, ağıut.zına dolu bir 
lracf ehi çektikten ıonra tekrar 
ıuya daldı. 

MOTENEVVI 
Kolay Sünnet 

Ameli yeal itin •efhur tlalepH 
ade doktor Talip Beye het fla 
eYTelden haber Yerllmeal. Sirkeci 
NemHsade Hana. Telefonlıtanbul 
1486 --ıa 

BOY'OK url 1ortanea - Soa 
•odaya ma..ı.k temiz Ye ...... 
•oclel laerlae ..... flatle yor
ıan imal olunur. Nuroamulye 
eaddeal 74 - 76 numarada HUaJa 
ÇaVUfo -1 

Taksitle 
Thomaa Ye muhtelif mubh W. 

alkJet Ye Sarolea markalı •otlr
ılldet Ye Gr ... foa uan Ye ... 
tedll ..,altle verilir albna ..... 
Tramny duratı kartl8ında No.159 
IAlebandır Marenıo -11 

alarak arkaundan ri+.İftİ: 
- Ablacaflm, dedi, ne ola-

1onun? 
Motör hareketini ağırlaıbr

•lfb. Nadire yİDe kenan tutu
. yor, Nermine bağırıyordu: 

Nadire kahkahalarla gllenılı 
çabucak giyiDcli, l(llı.teye 
çıkb: 

: - Haydi bir kadeh daha 
doldur. 

Nermin yalvarıyordu: 

- Abla, gir içeriye, Allah 
qkına, abla Dzülliyonım. 

Nadire gemiye atladı Ye 

i hemen küçllk kamaraya kota-
' 

- Oh... Diye baiu'ds " 
bir kadeh daha çekti. 

« 
latanbula pmce Karakly-

den bir otomobile atladılar. 
Nadire hemea -tine baktı 
•• ylilalhl maldyajmi tazeledi: 

.. aoara bdeld çeldi. l.U. laepaiae bajırch: 
kaptu wdaa - Hep beraber ......... 

... b. ı Nadire ricudunu 
Nadire, cleaiae daldı, ıoDJ'a çekti, bir ~ıçrayııta 

j rak eliae weçirdiği temiz bir 
yakan lrtü ile vücudunu kuruladı. 
ıemiye J Nermin tle ODUD elbiaelerini 

- Vakit erken daha, dedi, 
Beyotlu yeni uyanıyor. Ou bire 
~yrck YU' • 
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Pord llamyonunun trmitl tttetttt 6eytll 
eaanvflu uy~ ~ c.iUbl cltkbt 

bir nlspettt artaakttr. 5atla• bMllyea.I 

urit hut11tu, büyük lıuv~ , duA ~ 
ratmn Pord bmyonunun 'nbl&de vQ. 

rüyüt0nt" kat'ıy~" ecrayı ...., ttnteıltt-, 

fevkaltde fdaltli bir hmyondur. Kanaat 

kcsbeımek ıçin eft yıkın Pord accntutndan, 

bır tecrübedt bulunmutn. talep cdin'!ı 

~lllCOLN ~forııson . Çjifij; 
AIRC.RAFr 

• 

1 r HORHOR uN· B•rot•~ Toka~J 
12.~ .. em•nl .Uhreviye teda'1han"I He•a•• oobohtao~k ~:: .. ::.: 

Sablık vasi bahçeli hane - KOçftk Çamlıcada: 
Ömer Efendi korusu karşııında derununda lkl kuyu •• bir 
maılak, çam ağaçları, visi harman yeri, alb yedi yGzll mllte-

caviz meyva ağaçlarını nezaret klmileyl hala biri harap diprl 
kabili ıllkna haneyi Ye kırk d6nUmll mOteoavtiz araziyi 
muhtevi mahal acele aablıktar. Talip olanların Galatada Eald 
Gamrllk caddesinde (Uğur Han) (2) No. h yuıhaaeye mllracaat. 

lstanbul mıntakası Ma
adin müdürlüğünden: 

Antalya villyetinin Eğdir maa Kardiç nahiyeahıiıı Çaylfl 
karyesinde klin olup şimalen Doğru yol bqı Kapı kaya, Ka
alca kaya tepeleri beynine mevaul battı mOnkealr, garbea Kı
sılca kaya tepesi çay içi camii Kaklık tepesi noktalan beynini 
Yuleden batb mllnkesir, cenuben Kaklık •• Balea pınar tepe
leri mllatekiml, ıarkan Balcı pınar top dOdllk botuk •• dot
ru yol bqı tepeleri hattı mllnkeairi ile mahdut 1808 c:erip 
aaha dahilindeki melquf Krom madenlı 

1 - Teslim tarihinden itibaren 1 inci Hne zarfında (A) 
maden aahasmm 1 : - 5,000 mikyasında topoiraftk •• jeolojik 
haritası yaphnlmak ve mufassal fenni rapor ile (8) ltletme 
proje ve planlan vekllete verilmek, 

2 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir 
aene zarfında 100,000 lira sermayeli bir TOrlı firketl tetkll 
ederek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek, 

3 - ikinci ıene zarfında 1 ~. Oçilncü ~e mtUeakıp aeneo
lerde argari 3,000 ton cevher istibıali ve bunun % 1 O resmi 
aisbisile işbu resmi niıbinin % 6 sı niıbetinde techizata uke
nye tertibi verilerek imrar edilmek ve istihsal ve fmrar 
edemez iae if bu miktara tekabOI eden rüsum tamamen Ye 
tlefaten tediye edilmek ve bundan baıka madenin ihtiva 
eylediği 1305 cerip arazinin beher ceribi için ıenevf 10 
kuruş resmi mukarrer ve bu reami mukarrerenln % 6 ıı 
nisbetinde techiut tertibi verilmek, 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak fartna· 
menin ahkimı maliyesine alt dGrdDcU faslının mevaddı mahsu- . 
aaaına tevfikan hissei temettü olarak ton başına asgari 
1 buçuk ıilin verilmek, 

5 - TaahhUdatı temin için milH bankalardan birinin 7000 
liralık teminat mektubu verilmek. 

6 - Mültezimin birinci sena, birinci maddede gösterilen 
(A) fırkasında yazılı husuıatı ikmal ettikten maada eski imallt 
kale alınmamak ıartlla aagarl 100 metre galeri veya 50 metre 
kuyu açbğı ve madeni kablll imal olmadığından dolayı hilkQ
mete iade etmek iıterae teminat mektubu iade edilmek ıartile 
zuhur edecek talibine ihale edileceğinden taliplerin 30-7-931 
tarihine mtlaadif Perıembe giintl saat 15 e kadar kapalı zarf 
•• teminat mektuplarile hmaat Velrlletl Maden Umum Mndnr
ltttnne müracaat eylemeleri. 

1 Temmuzdan itibaren 
Beyo~lunda istiklal Caddesi No. 453 

( Sabık Winer Kafe ) de 

KOHOUT 
ve Birahanesi Küşat 
edilecektir. 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 
TEMiN iÇiN 

Kullanılmtısı ldzım gelen 

Yegane Macun ~ 
Radyolindir. 

ikhsat Vekiletinden: 
Ankara tohum .. 1ıh ve tecrübe istasyonu için 37 

kalem allt Ye edevat ıartnameai mucibince llAn tarihin· 
den itibaren 21 gtııı müd~etle ve kapalı zarf uıullle 
mtlnakaaaya •azolunmuıtur. Taliplerin ıartnameyi almak 
illere fimdldea Ankara'dt jkbaat Vekileti Mübayaat 
Komiıyonuna •• latanbul'da Ziraat MOdUrlilğtine müracaat 
etmeleri •• mllnakaaaya if tirak için de ihale gtlntı olan 
11-7-931 tarUı.iae mllaadif Cumarteai ızilnll saat on bette 
bedeli muhammen olu 6141 lira 40 kul'Ufun ytııde yedi 
buçup tnerinden teminat akçelerilo birlikte komisyonda 
hazır bulunmalan ilin olunur. 

~ • ·l·TOKS 

V aaiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Proteatolar misli rörillmemlt bir ıüratle gider .. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

MUteb.assısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı aUhrevlye dlıpan· 

ecri batheklml 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu karşısında No.71 

11tanbul 6 ıncı hukuk ma hkemulndon: 
Şehide H. tarafından lı . .ıltte Koıluk 
mahalle1lnde Bo•tan ıokağında Oı
kClplU kocuı depocu Faik Efendi 
aleyhine ikame olunan booanma da· 
vasının 22·6·931 tarihli celael tahldlı.a· 
tında llfınen vulı u bulan tebligata 
rağmen g elmedljfoden hakkında (lıyap 

kararı ittihaz olunarak y~vml tahkl· 
kat olunan 13·7·931 pııuırtesl uat 11 
de t ahkikat hftklml hu:ı: \irunda l ıbatı 

vOcut etmeıl !Uz.umu akıl t kd irde 
gıyabında tahkikata devam oluııacaJlı 

t bllg at makamına kal111 olmak u~e· 

r llln olunur, 

.a c h . 2a4zs 

eev mı? 

"ASPiRiN .. tn aoiuk alaınıı~ının çar• 
çabuk önüne aeçmesı hiç de hayret 
edilecek bir '8Y deflldlr. Blllkla •ayet 
tabltdlr. "ASPiRiN .. gibi 'B?f8' saJlblr.I 
~ıyan bir müstahzar mutlaka mues
alr olmaıı~hr. 
Siz de aynı fikirde deflı misiniz ? 

• 
Istanbul Gümrükleri 

başmüdürlüğünden: . 
Başmüdürlük binasile müştemilitının deniz cihetine nazır 

cephesinin badana, Yağlıboya ve sair tamiratının 8-7-931 çar
şamba gilnil aleni mtinakasası yapılacaktır. 

Mimu veya mühendis olması lizım gelen taliplerin bu bap
taki şeraite ittilA husulile beraber yevmi mezkürda saat on 
dörtte evrakı llzimeyi müstashiben batmüdtirlilkteki komisyona 
müracaatları. 

Sirkeci Gümrüğü Mü
dürlüğünden: 

Ben Amar Sirki Yunanistandan almış oldukları mamul 
ıekerleri burada deklara etmeyip esnayı lubiyatta seyircilere 
satarken görülmüş olduğundan ıekerler zaptolunarak cezaaı 

kaçakçılığın men'i hakkındaki 40 ıncı maddesine tevflkar 

depozito auretile kendilerinden alınmıştı. Bu bapta tanzim 
olunan mUıadere kararı gUmrük kanununun 89 uncu madde
sine tevfik.,n tebliğ olunmak istenmiş ise de sirkin Bulgariıtana 
gitmiş olma!ı dolayıaile tebliğ edilmemiştir. Tarihi ilindan 
itibaren bır ay zarfmda mahkemeye müracaatla itİrciZ edil
mezse kararımızır hUkmü keıbi kat'iyet edeceği 96 ıncı 
maddeye iıtinaden ilin olunur. 

TUZLA İCMELER'I rs TEMMUZ CUMA ~ONO AÇILIYOR 
Sabahlan klSprUtle-ı Haydarpafaya 
hareket eden 7 ,05 ve onu taklp 
eden vapurlann trenleri içmelere 

l adar gider. 
..__ Ffatler Tendi Edllmi~tlr -.-

f.tanbul Mahkemei Asliye 
6 ıncı hukuk daireainden: Cemile 
Hanım taraftndan Aksarayda 
Hekim oğlu Ali paşa mahallesin· 
de Camlşerlf çıkmaz aokağmda 

, 1 numaralı kanede mukim Atıf 

efendi aleyhine ikame <.Junan bo
tanma davuının 24-6-931 tarihll 
celsesi tahkikatında müddeiye Ce· 
mile H. tarafından iddiasını ispnt 
sadedinde tuhut ikame v .. iatima 
edilerek hakkınızdn aon defa 
muamelel gıyap kararı verilerek 
tahkikat 20 • 9 • 931 tarihine mn
Hdif pazar lfÜOil 1&at 11 de talik 
kılınmıt olduğundan yevm i mez
kOrda tahkikat hakimi huzurunda 
lapab vilcut etmeniz ve akıl tak· 
dlrde milddeiye tarafından der• 
meyan edilen vakıatı ikrar etmi 
addoluııaca~mız tebliğ makamına 
kaim olmah. Gr.ere lldn olunur. 

İstanb:ıl 7 inci icra rr.emur
luğundanı Mahcuz Uç adet f, 
Bankası Jıİsse senedatı 3ö-6-
93 I truihinde saat onda İstan
bul E!,;ham ve Tahvilllt Banka· 
smda parrıya ç.•vrileceğl ilin 
olunur. 

Vücudünüzü 
muhafaz;:ı. 

terden . . 
ıçın 

Kullanınız. 

SON POSTA 
Y cvmt, Slyaat, Havadb ve Halk gaaet .. 

!de.re ı l.tanb:i.""Nuruoımani,re 
Şeref ıokağı 3.S • 31 

Telofonı lıtanbal • ll>li>l 
Potta kut'l,tu ı 1.tanbuJ • 741 • 
Telgraf: ı.tar.bw SON POSTA 

ABONE FlATI 

--1'00 kr. 

7i0 • 

BCNBB1 

1 S.ne !700 la, 

'.ı\1 1400 • 
400,, ı,, aoe. 
dl ,, 1 

1 
I00 4 

( 

O:.lonovrak prl vorılna~ 
lı&::ııudu m .. ıaU.ret ahıa!llu. 

Mes'ul M8dGr: Sol>rl Sallfll 


