
Rumi keamek latemlyea 
karll.... kolaylık olmak 
ilsen bir de kupoa 
koyuyoruz. Bu kupoa.u 
kealp Hklamak ta klfldlr. 

: IST ANBUL NU 
SON P O S TA Halkın g8zildür: Halk bununla wBrilr. 
SON POSTA Halkın kulaj'ıdırı Halk bununla ltltlr. 

ON POSTA Halkın d 111 d l r: Halk bununla ıö ler. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 26 

RUKFELLER 

N POSTANIN 
İNCİ MESELE 

ORTAYA ATTIGI 
·DE · 

asağlam Bir Adama Delilik Kulpu Takmışlar j 

tığla ilk Tedrisat Müfettişini Deli 
arihiV esikalar 

Neden Sattılar? 

Tımarhaneye Tıkmışlar •• SON POST Anın lfta-
ab Meclise Aksetti 

rif Vekaleti, Bu İşi Yapanları 
. 'ila ilk tedrisat mllfettlff ~ 
,Bey bundan iki ay evvel 

diye yakalanarak İzmire 
· miıtir. Zeki Bey lzmir-1 

--..yene edilmiı Ye resmi 
l deli olmadıjı anlqıl
• Bu garip ve feci hlcllM 

:~de cereyan etmiftlrı 
~ala Mtıfettişi Zeki Bey 

idaresinde gördllğtl yol• 
bir raporla Maarif 

etine bildirmiştir. Maarif 
bu raporla harekete rel-

'• tahkikata bqlamqbr. 
"'-t Maarif Mlldllrll bu 
• ıinirlenmİf, Mllfettltl 

)taeye aevketmlftir. 
, allı Sıhhiye mtldllrl MI

aleyhinde emruı akli
. malaldlr diye bir rapor 

·'mqai..z ... Buıaun lzerine Maarif 
_..l'fl Valinin emri ile MBfet-
J.tupudıru jandarman
tile ·fznilre 1_6ndennlftlr. 
llıir Maarif Emini mesele-

BAM 

SON 

Mtltll'l/ Veldll Esal Beg 

• • • iN 

G t) N • • • • BI 

Cezalandırmahdır 
lİ tamik etmiye bqlamıt ve 

' Zeki B. Memleket hastaneıine· 
de mtlfahede albna almmışbr. 
Zeki B. on beş ,On hutanede 
kalmıttır. Neticede kendisinin 
deli olmadığı, emrazı aklıye
den varute bulunduğu hak· 
kında bir rapor verilmittir· Bu 
auretle Zeki Beyin bir haksız· 
hta ve garezklrlığa kurban 
tittitl anlqılmqtır. 

Maarif V ekli eti hadiseyi 
tahkik etmektedir. Veklletin 
kanaati de Zeki Beyia bir 
bakaıd,p maru kaldıjı ıek
llndedir. · Bu ıarip hadlaenln 
mtıaebblpleri hakkında tahki-

kat yapda .. kbr .Zeki Beyin vui
J•tl tamir ecllleeek ye bafka bir 
,.,. mafettlt tayill edilecektir. 

·Zeki Beyin YUiyetl tamir 
edilecektir,. batka bb- J•• 
taYla e.nleıMlitlr amma ha faal 
badiıeye ıebebiyet YeNiden 
ne yaptlacaktır ? 

Ankara, 6 ( H. M. ) - SON 
POSTA ) · nın bu ıon haftalar 
içinde halk menfaati namma 
ortaya attıtı meHlelerln Uda• 
clıl de bu dakikada MeeliH 
intikal etmlt bulunmaktadır. 

Filhakika Maliye V eklletl 
He1etl Teftiılye Relıl Adli 
Bey tarafından yapılmıf ola• 
tahkikatın ••rakı Ankara1a 

ı•lmlttlr. 

Bu tahkikat evralunü ı.a .. 
diHyl ilk olarak haber nrmlf 

•• meniae teıebblı etmlı oı.. .. 
itibarile (SON POSTA) mubar-

E
hı lfıaab mlhlm bir ,_ 

maktadır. Mall1• Veklll ra• 
u dCla usun uzadıya tetkik 

etmlttlr• Bugtla ltleden aoara 
ba ..... ı. mlna1ebetİle ı..1r 
me•'uau Refik Ş.Yket 1JeJ ta~ 
rehadan Hl'.ıa a auU. .••ap 
~ .... eelctlr. 

-::::ıı:===-

Koli Postal şi Tam 
Bir Fiyasko Verdi 

Cik Maçları Dün Bitti 
G. Saray Şampiyon 

1 

-- -.ı11-... .J 

Bu adcmlu, sıra 6111cllgt1n ilce.,. .,. tkt:IU' çır111clarıdır 
Poata koli muamet .. iain l terek bir memur kaclroıu ile 

poıta idareıine devredilmeli, yapıhr ft paketler yGsde nll
ıu rellmden ve poıta idare- beli herindeo muayene edl
ıiade tavanlara kadar ylllue- lirdi. Fakat timdi paketlerin 
len paketlerden de anlqıla· llepai açılıyor. Amma tuarruf 
utı rfbi tam bir fiyasko ver- ıayretile bu it mahdut bir 
mittir. Şimdi, İf yürümemekle kadro ile yapılıyor. 
kalmıyor, llıtelik paketlerin Netice malumdu. Paketler, 
sevkinde de yanlıthklar olu· dağlar gibi yığıldı, tiklyetler 
yor. ayyuka çıktı. Fakat dinliyecek 

kulak bulunmuyor. 
Efendiler, yanlıı hesap Bat-

dattan döner. 

Bu vulfe evvelce Riiıumat 
ldareıl'ain elinde iken ıızılb 
olmuyordu da timdi itler ne· 

Ya vaziyeti eski haline ge· 
suale cevap tirlniz, yahut adam verlnlı de 

dea kanıb? 
Bu mukadder 

verelim: 
Evvelce, bu it Gllmrftk 

ldareıi'nin Ye Poıta'nıa mllf-

bu İf görlllıiln. 
Alemin iıl keyfe tlbl de· 

IQdir. 

MECLİSTE 
r Bugünün Meselelerinden 

o 

Kuruçeşmelilerin Yaşa
ma Hakları Yok Mu? 

. . ., ..... "' .,. .... , ..,,, "-'' ,,,. ,,. ""''"""· 
Dla yua odamlllll kapam I Doktor bu ..... ı.; korku 

qaldı •• .,.,_ yqlau bir lautahim bu dem.ele ıifayap 
ut pdl. Keac:lialal tam.,... olunabllec:etfnl de lllve etmlf 
duk. Ziyaretinin aebeblnl ıo- Ye bunmı için tebdilbaYaya la
rac:akbk. Fakat bize vakit bı- mm J61termiftir. 
Hk!n-dan fllr mail o tevclla Fakat karHmb pde on iki 

- Dert dinlemekte devam ılç ıeçlndirebllen'" uı. -.-a 
ediyor muaunuz? babuıdır. Huta çocuklarım 

Bir 1a11dalya g6stercJik. O- tebdilhavaya ıötllrebilmek için 
turdu ve anlatb: maddi imklna malik delildir. 

- Bu karümizln iki çocutu Hasta çocuklarını kurtarmak 
Yardır ve her ildıi de haıtadır. için kendiıine tebdilhava taY• 
Haatalıklan iae derhal yatağa ıiye edilen bu aile babua ne
dllıllren bir dertten ziyade rede oturuyor, biliyor muaq. 
kalkmamak tızere yatmıya nuz? Çukurboıtanda detll, 
biraz nmaa bırakan bir verem Kuruçeımede. 
baılangıcıdır. (Devamı 3ilncü sayfamızda) 

Buhran Ve Neticesi 

l , 
1 
1 

Memurlar - Bu fırtınanın ıonunda kabak bizim bnşımıza 
patlıyacakmlf. 

1 
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ff Halkın ~esi l D A B 1 L 1 B A B 1 8 L 1 B 1 Günün Tarihi 
Maaşların Tenzili IL'Tı-er_k_o_s---~, ~D-u-.. -n~l=-s_t_a_n~b·u-l_a_B_i_r __ lD-u-_ n_k_ü __ __. Meb'us İntihabı 

fi}<ı:iııe Halk Şirketinin Zabıta Dün Bitirildl .... 
._.te oı·yo ? y ld Du•• ştu•• Dün başlayan ınünbal :a bit· J~ r • Tesisatı ı ı r ı m Vak, aları ıuk intihabı aaat üç bu~" fa: 

Millet MecU.inin bütçe mi~, tasnif ııeticeainde. j\Jietti" 
encilmeninde 931 biltçe•i D J k:lsı namzetleri Ziyaeltını Beyle~ ı·ki Belediyeye evro unur- Bir Camiin Minaresi Kimilen Yıkıldı, Yıldınm Biri Üç Kimyı· Yaraladı, Cemil, Sadettin ve Mitat ·ıdiklefl 
tetkik oluaurke11 bir 1 r B M r müttefikan meb'u• aeçı be~ 
Uerl ıGrGldü: •ft(ernurlar- ken Sıkı ir uayene- Bir Kadının Bayılmasına Sebep Oldu; Hava Bir Kadın Pencereden anlaşılmıştır: Bu nıü~~:.i kof" 
dan kazqf "er•i•i kesil- den Geçirilecek B y X. l S kav D.. .. müıtakil olarak naınzeth11 01a-
meain, '•kat nı•••ı.rdan ugün De agmur u Geçecektir. o ga uştu mak tıtiyen eeıedire hartta ~.,,ı 
bir mikt ten:ı.illt 7apıl- T erkoı Şirketinin lıtanbul TötUn ame-le-ai-nden Kavalalı hendlalerinden Muatıtfha'ttln pey 

n ·~idi. Bir kısım DUu lıtanbul --•dırım felAketiae u~adı. Fakat tlklrkl Beyle Belediye reisi Mu 
1 

•an •• .,. .. , ·ı · ıehrine devrolunmasma karar 7 .. a• H dn h ı J utf!#.' •e'-'..ıar tarafından 1 en t' k f • l d S b hl · L d ·-ı.. balu uan D ıece ıar Of O muş, araaında bir mGnakata 
0 •b.u:.ı.t 

IÜr;Jera bu 111tıtaleaya mu- verildikten aonra hllktmet bü- ne ıce pe ecı 0 ma ı. a a eyın aan a al7au t par- İbrahim, Hüseyin ve Hasan Hallı Farkutoın bir te ... .;. 
' bil balkın fikri de ıudur: tUn tuisatı inceden inceye çaları do)Afıyordu. Bununla beraber ajır •• buulba bir iıminde iç amele arkadaşını ıöre diter yerlerdeki i~~ ........ 

NıQtf ;. (Suıtana~nıd Ftruıı:a 48> muayene ettirerek, o ıuretle ııcaklık vardı. Hava 6ğleye kadar bu tekilde, yan açık " bıçalrlamıt Ye yakalanmıştır. da Fırka namzetleriabı ~ 
- 14 diate bır cereyan var: teslim alacaktar. Eğer tesisatta yan ailnqli olarak dcTam etti. Ôlleden tonra İM bulutlar • larile neticelenmittir. 

u__ .,,.e~..ı... kuanç vergisi b dd 
1 

b lgw rikapıda oturan 50 yacı- Oan·ımarka Kru11azltf'O nıemu• ~--· eş sene mü ete inıasıı ir - al l :1_ f d li J1r.. 'k ı-ı- Y • 

Jc 
__ 

11 
esin de umumiyetle ma- çog mıya, cenup ıt.uı;ame ın ea " J•a-ur tuyı ı ge._T.. lannda Madam Loitili evın . deki .,..... 

csulll d hT d b' şekilde işliyemiyec:ek olanlar bqladı ve netice töyle oldu: ikinci katındaki pencereleri Vieleı Züel iamıa ı· 
·-'ardan nisbet a ı ın e ırer varsa şı'rketin hasılabna ••met k marka kruvazörü dün liın•~ıı!"~.-..- k. l B "'-J ~·dd ti' e· y v 1 M' y k ld siler en müvazenesini kaybe- ı ...... oıiktar ten 18 o unsunk. unun olunarak tamir edileceklerdir. yl e I ır agmur • ID8r8 I I i derek sokağa düşmüf, ag· ır ~elmit, vt_ehri .. toplalr ~n~ Od'" 

lı.:.: de bir kapıya Çl ar. Ha Sa t t ll d "ddetli Y ldı . . LA '1 mıtbr. IU'"Uvuor ıa ı ~- •-de"11' ıu- Belediye, Terkoamı kendisi- a am a ı a şı ı rım mınareyı a mı en surette yaralanmıthr. saya gidecek, ıonra A•rııı' 
Mehmet Ali, ha Ali Mehmet.. ne devri eanaamda ıirketin g~k giirnltüleri ve fimtcklerle yıkmıt ve yangın tehlikesi baş * dönerek Yunan, ftalyan 

1
; 

Şimdi meb'uslar gayrete gel- k&mUrlerile itletme aletlerin- beraber hızlı bir yağmur bo- göstermiıör. Fakat itfaiye Kadıköyünde oturan Calip larile Tunuııı ziyaret fil' nıeli, bütçeyi bir elekten ge- tandı. Y aömur bır' •••t kadar d h İlminde biri 10 knrrnıluk pa- cektir. Dün misafirler .td;ı.,..· den ancak alb aylık mlktannı a- - er a1 yetiterek bu tehlike- -..... Tokatliyanda ıuvare terti~-arlı• 
çirmeli. muhamminler tarafından tak- tfddetli bir · tekilde devam Din öntınü almıgtır. Yıldırım ralan bir ecza ile beyazlatbk· muştur. Bu akşamda Dan

1
•; ., ... 

Bir de Avrupada emsali var etti Te bu mftddet zarfın· " tan ıonra 25 kuruşluk yerine sefiri tarafından bir :ıiyafe 
diye kurulmuş faydasız ve süs dir olunacak bir kıymet the- düştüğü mada o civardan aOrerken yakalanmışbr. rilecektir. 

· d al b d da on defadan fazla tim- uc: 
telAkki edilecek müesseseler nn en nuya mec ur ur. şek çaktı. geçen Şchzadebaşında Balaban- İ Mübadele işi Bitiyorrn 'f 

ıçin verilen büyük paralar var. S ağa maha11esi•de 29 numara- nhisar Rakısı 1ıaber' Bunları kesmeli, iyi bir ithalAt inir Yüzu·· nden Bir aralık yafmur hafifler Ankara dan gelen bir. ıerirılıa 
d

. b da oturan Mukaddeı H. bayıl- göre, lıkan ve mübadele ıf ti t•" 
ve ihracat programı yapmalı, ve ıner gi i oldu. Fakat tam Mısırdan Mühim Mik- eylüle kadar kat'i tasfiye 1"" 
ihracatımw hiç olmazsa ihra- t Bir Genç Kendini saat yediye doğru göz kamat· mıt Te yere yıkılmıştır. Yıldı- tarda Sipariş Verildi mamlanacnkbr. Bu müddet dal'" 

d riJ eli b d b
. · k ktı nm bqka bir felAkete aebep fında bonolar da taınanıile 

catımızın yansına in i · m ·, Denize Atb Ve ra ır ıımıe ça ve ar- - l blmış olacakbr. hakkı huzurlar kaldınlmalı, kasından da uzun ıfiren bir olmamıştır. Müskirat İnhisar dareıinin Ankarada At Koşuları 
daha neler de neler... B O ğ U 1 d U gökgilrültftıO iıitildi. Yalnız Dünktı yağmur ıehi- rakıları için hariçten bazı yeni diiıt dl __ müşteriler bulunmuştur. Son Ankara at lroşularmn li• 

Ahmet Ef. ( Bey~t Koıka tra•ny Din 6ğle lzeri k&prüde İşte bu gök gtlriiltnatınl rin alçak yerlerini ıulara günlerde Mııır tacirleri inhisar devam edilmi.ı, birçok atlar dl 

cadd•I 16 ) Şirketi Hayriye npurlamun mtiteakıp yıldırım dil9ttlğil ha- boğmuf, bilhasaa Yenibahçe idaresinden mühim miktarda kifat kaz.anmıştır. 
- Bize Demiryollan lhım. ~ ı-'-el d d beri alındı. Tahkik ettik, taraflan aeller lrinde kalmııbr. rakı ıipaıif etmişlerdir. Bu ıi- Bahkfarı Biten Göl 

Amenna.. Fakat bu ı.anllı Yanafba· im& e e an arka- H Y" parif (400) sandık yani (5) I da IJO" 
harbi umumi neslinin aırtma dat konUfUl'ken [içlerinden bir yıldırımın Şehzadebaıında Ka- aTa bugün de kapalı ola- ton mlktanndadır. lnhiaar ra- lun::~a~m~::arg~lüc~d:rbahk10ı!,': asırlardan sonraki inıanlarm tanul kendini birdenbire d~ lendcrhane camiinin minarcıi- cak ~e g~k gtlri\ltiilerile kan- kılannın fiatleri daha ucuz •· 

dn 
• dik k k y u olduğu, bir müdd~t ıı'cfftil• 

ynldlnn vurmak doğru değildir. Dİie atmıt, dijer)erf ptmp no ttftğfinft öğren · • fi yafmur yağaca br. olduğu için unanlılann Mısı- l'ölde balak kalmıyacatı bı 
Bence mübrem olmıyan De- bağmmya bııl•mıılırdır. -------~1:--··~------- ra rakı göndermek teşebbtıa- mektedlr. 

miryollan durdurulmalı. Ya- Biraz ıonra etraftan Nn- Heybelide Yangın l Kazm Kaçırdığı Erkek kdri fa~~. vdeır_rmemif, rekabet MUtekaidin Yokfamalart .-
pılacak yollar için hariçten Akh' l 1---- e emel&U9"e_r __ • -- Müt•kaı'dln ve eytanı "• .~~ ...... .J_n_ • Dan Heybelide Münevver••ann en gize &m 17 ... .. ıermaye sokmalı. yoksa zanllı UIUlar yetiflDİ.I, fakat bıtihar yaşındaki Fatma 15 yqmda K Kızd mllln ağusto• yoklamaları, d.r memurların ekmeg~ ile oynamak eden ıenç bu 111rada dubalum Hanımın eTinden yangın çıkmıf, bir erke;;,; HYIDİf " k-··- omşuya 1 metglhlannın mensup 

01
,.,,-~sa -.,.... Maliye tahıll tubeleriode 

tuarruf ıayılmaz. albna kaydJtı için kurtarmak geniflemeden a6ndnrllm6'tlr· __ ,~lfbr. Sonra Da Kendisini lacakbr. 

Rıu B. c Nlfaa! cadcleal ") mlmkthı olamamlfbr. f ~ Ô1"1ı1rmek f stedi Komünistlik Maznunfal1 . 
- Meclis, tasarrufa memur- Tıhkikabmıza göre bu genç .;ır: BU ADAM KiM? Bakirköyde-Ce-vizlikte otu- Aydından tehrimh:e ıe~~: 

lann maa•mdan birbir •ev Ahmet iaminde bir Erıurum- rad Kiıım Beyı·n zevceaı· Emı'ne komfinlltJlk maznunlarının • _.,. 
Y :r ., waur Arr,;...;-d••lan Ah ·..lı_ UN POSTA'da her gtin herkeı.re tanınmıf, m-.. a.w bir adama ki b' fi y d ... --~-_,...-4 •u.nı:tıre yapmanm • aa -. , me0111 • ~ H k z hra H ta arı ıtir mittir. akın blrk d f _

1 
alt on aual ve on cevap bulacaknnı%. Her auale yerilen cevap anım, OmfUSU e anım h kt 

7oiunu bulmalıdır. aç gila enberi aua ıinirll ıi:ı.in lçia blr meçhulü halledecek·•e on cevabı okuduktan 80nra tarahndan tahkir edildiğinden akemelerine ba,lanaca ır. 
ıt olduğunu ı&ylemektedtr. meçhul adamı bulacakıını:ı. Eter bulama:uanız yarın biz ıize bu mftteessir olmuııı. ,.8 sonra ten- Doktorların Kazancı 

Adz Bey Nuro.m-tye ikbal lnra- adamın kim ol~u;ıınu aöyliyeceA"iz. fakat bulmıy~ 1rayret ediniz, Y rıiJerl 
taaealad• Jt çok. ·~lenecekaını:ı. (Bu e~lenceınizin piyanıomm.la alikaaı Jolltur• türdiyot içmek ıüretile intiha- Doktorların kazanç yeti b•"• 

- Bugünkn gazetelerde me- o..- B, Fatth Kıztqı 
18 

makaadunu karilerimizi dütlndilrerek eflendirmektlr. ' ra teşebbbUı etmit, fakat ve Tıp Fakülteılnin va:ıiye teııı•' 
morların maaşlarından kazanr d .__ 1 kurtanlmıştır. kında Sıhhat Vekiletile rı0 

Y - Bntçemn e 1Ut1lacak çok 1 - Tilrk mil? 1 - Hayır. t-\mek üzere doktor Tevfik S• 
1 

Tergiıi kesileceği, yahut ta ıeyler ftl'. Her nede111e bizde 2 - Erkek mı? 2 - Hayır. T ı h Paşa Ankaraya ıitmiştir. 
aaaşlarmdan umumiyetle bir b f b 3 - Gilzel mi idi? 5 - Pek çolr. ütün n isarında Mahsul Bereketıı· oıacak 
alktar kırpmak suretile tuar- ir tuarru menuu alda olun- 4 - l.minin bq harfi ? 4 _ K. br. 
-• ıl ~ b n _ ca cl.lıal •avallı memurlann A l k 1 • B e"'° ,.. J•P acaaı yazı yor. uen S - Son harfi? s - A. dır. y ı çın ugün Emir Bu aene mahsulUn f

1 
b•" 

t.. iki auretl de muvafık bul- maaılan akla ı•llyor. ( Vur 6 - Nerede 3lmüttür? 6 - Mıaırda. Bekleniliyor seneden bereketli olacak et 
mam. Bir defa (kazanç) keli- abalıya) deniyor. B..ce hiçbir 7 - Nuıl ~lmilttiir? 7 - ZehirlenereL ber verilmektedir. TacirliJJ 
mui ticarette kullanılır. memur açıia çıkarılmamalı ve 8 - Bir milletin batında ı,.,. 8 - EYet. Tllttbı lohiaarında Haziran timdideo maluauliln ~ti" 

Memurların maaşlarına (ka- _ ..... r d d k lunmq mudur? maaıı henüz verilmedi. Bugün miktarım 6arenmek ist-P 

) 
d S . b. . -...ann an a eailmemell· 9 - · Nutle mqhurdur? g _ flıı dostu t.lrblrlne dil- Ankaradan emir geldiği tak- eli • 

sanç enmez. anıyen ızım dlr 11-ll.....- mutlak bi k d" d 1 k d r. 
1 d

.. • ~~ a r ııım ı Ll ır e ay ı agy ıblacaktır. 
memur arımız unyamn en az • rmea e. Veşı'I Aycılar 
maq alan adamlarıdır. Tasar- ......, açıla çıkarılacak- 10 - Bu doatlu kimlerdi? ıo - ilk mühim Romalı tdJ. Umum Müdür Behçet B. 
rufu blUdlmet bqka cihetler- aa ba takdirde ylkaek maq· ( Diakl adam AbdCllhaınlttL Bupuküna de JUlD yaza- tfttün fiatlerinin yilkaeltileceti Y qil Hil.il cemiyetine 

111~ 
den aramah, bunların maafla- lardaa bir miktar lr .. meli ft cap) haberini tekzip etmekte Ye ıup içki düşmanları dü11 i~ 
rına kat'iyyea dokonmamalı. bunlara -.-.eldir. idarenin umumiTaziyetinbı gittik- ıiz bir vapur teneztıhO Y{P-
• çe inkiıaf ettiğin aöylemektedir. mışlar, Yalovaya gi~ 

Son Posta'nm Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sinekle,] 

1. Hasan B. - O ne?.. Bizim ev sinek 1 
dold~. Geçen yo bukadar değildi, bu ıeue 
De yar? 

)11//I/ Vfiıiııu 
2: Hasan B. - Yahu sinek Efendiler... 1 3: Sinekler - Hasan Bey, artık biz ev- ı 

Bizim ne blyle niçin hOcum ediyorsunuz? Jerden bqka yere ıitmiyecejis. 
Ne .ar? 

f~t ·-- . -. -~· 

4· s· k - 11ğrtl" 
· ıne fer - Dükkanların seınttne . dt:l; 

kZ,acağız, çünkU oralarda iş yok, bill 
cılar aTlıyorlarf 



7 Huiran 

Her gün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
mistir. 

kuru çeşmelilerin 
Yaşama Hkları 

Yok Mu? 
( Bat tarafa 1 inci sayfada ) 

O, Kuruçeşmedır ki, Boğa
lln en gtızel yerlerinden birin
de kAlndir. Arkasını ormanlık 
lair tepeye vermiştir. Sert rüz-
llrlardm muundur ve sabah
tan akşama kadar gilnq için
dedir. Y alnaz, Boğaziçinin sert 
rllzgirlardan masun bir yerinde 
•e sabahtan akşama kadar 
llbıeı içinde olan bu Kuru
Çefme, içinde yqıyanlan huta 
eder. Yatağa dGtOrilr. Ve ni
laayet te &ldllrilr. 
Neden mi diyorsunuz ? 

Çünkil bu k6yün eahilinde 
hoydan boya kömür depolan 
tesis edilmiştir. Çilnkll en ha
fif bir rüzglr bu k5mtır depo
larının tozlarını havaya kaldı
l'lr, evinize getirir, zerre zerre 
eiğerlerinize doldurur... itte 
ondan. 

Kariimiz anlatırken aih
Jordu: 

- Kiracı değilim, evimi 
değiştiremem, zengin değilim ; 
hava tebdiline gidemem, rica 
tderim, geliniz, görilntlz, lalm 
•e vak'a tesbit ederek g6r· 
d6klerinizi yazınaz, belki na
lları dikkati celbeder, belki 
hu kömür depolannt bqka 
lair yere kaldırırlar da ben ve 
benimle beraber btltlla k6y 
Laıkı kurtulur! Diyordu. 

Jf-
. Kuruçeşme k&mtlr depo-
larının uzwı bir tarihi vardır 
•• macera11 bizim yazmamıza 
16zum olmadan nazarı dikkati 
eelbetmİftir : 

Beş sene evvel Operatör 
Emin Beyin Şehremini olduju 
lamanlardaydı. Şehrin en mu· 
tena bir noktasının k6mtır de· 
Polarma tahsiı edilemiyeceği 
dtıştıntıldft, kaldınlmasına ka· 
l'ar verildi. Naftadan, Mftdafa
tf Milliyeden, Dahiliyeden iki-
ter ve Emanetten de bir mu· 
talıhuın ift:irakile bir komis
•on teşkil edildi. Bu komt.. 
Joa depoların Kuruçeşmede 
... mUlnm beledi ve ııhhl 
llaahzurlarma ittifakla te1bit 
ttti. KaldınlmU1na karar verdi. 

Yer aradı ve nihayet en 
lbthıuip mevki olarak latinye
)İ buldu. O sırada ortaya ser-
"-yedar bir Amerikalı çık· 
~. Gaıterilecek yerde url 
"-•talara malik bir depo yap· 
'-ya imade olduğunu a6ylll
hrdu. it neticelenmek ilzerey· 
.-_ Fakat vaziyetin ciddileşti
lhaı görilnce klmllr depolan
lba sahipleri tellfa dilftlller, 
lttebbn.ata airiftiler. 

Kömür depolannm bqka 
~ yere kaldırılmua hem bal
~ lllıhatini, hem de Boğui· 
~ en mutena bir noktamm 
~racakb. Fakat bu, depo
~ sahiplerini zarara sokan 
._, karardı. Endifeleri son 
'-ctclini buldu. qi mliaakqeye 
~:diller, araya temler ıinll· 

sonra da Emin Bey Ema• 
'etten aynbnca tetebbla ya• 
"da kaldı. 

* L_? zamandan bu umana 
~ .... ,., ıeçmiftlr. Ba 

SON POSTA 

_S_o_n_R_os_t_a_n_ın_R_e_sı_·m_l_i_M._a_lc_a_le .... s_i _____ •_Mı_u_v_affi_a_k_i!l_Y_e_t_•-JI 

1 - Hayatta muvaffak olmıyu ı ..... 
lar, meaell fakirler, dimatlarında it iti• 

aabit bir fikir t&flrlar. Onlar lfla sllıtea 
aembille balp kendilerini bulacapa lna• 
uırlar. 

2 - Bunları hayat matl6p eder. 
Dlnya bu fibiler için çetin ve Hrttir. 
Bunlar ancak iti taba,,al eder vaklt
lerial lldlrtlrler. 

5 - Eter muvaffak olmak flliyoraanıa 
asmedln, kabiliyetinizi lnkltaf ettirmlye 

~•latan bqkaal8daa it beklemeyla iti 
blaaat yaratmaya utratıa. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Sözün Kısası 
Misyonerlerin 
Yemini 
Karşısında 

r 
j 

.. ---' 
bmirdeki Amerikan kolleji 

muaUimleri, TllrklUğe htlrmet 
edeceklerine dair talebe huzu
runda yemin etmişler. 

Onların, kendi gayeleri 
aleyhine verdikleri bu teminat 
gGlOnç ve bu yemine inanmak 
daha ,Oltlnçttır. Kollejdeld 
taze Tlrk zekllanndan bu aaf
lıia ummam. latanoz çıkararak 
Meryem Ananın kandili annnde 
diz ç6ken •e mukaddes he
defleri aleyhinde yalan yere 
yeminler eden bu adamla!'& 
inanmak, bir dolandırıcıya al
danmaktan daha safiyane olur, 

Yemin, bulU.unu lapattaa 
4ciz olanların teminatdır. 

.............................................. Iİll ............................................... ı Dürüst adam yemin etmez. 

75 BiN LİRA 
Devlet Demiryollan Bir 

Dava Açb 

Ankara, 6 (Huıutl) - DeT
let Demiryollan idareal mftte
abhit YnlyOs Berger Şirketi 
aleyhine ( 7 5 ) bin liralık bir 
tazminat davaaı açm11tır. 

Ankara Ticaret mahkeme-
sinde görlllecek olan bu dava 
da Ankara·Kayıeri hattındaki 
Karagedik ttınelinin beton 
kııımlannın mukavele f4rtla· 
nn\ uyğun olmayan bir ıekllde 
yapıldığı iddia edilmektedir. 

Mahkeme tarahndan bir 
ketlf yapbnlmlfbr. 

. 
Türkiyat Enstitusunun Nakli 

Ankara. 4 (H. M.) - Tİlrk 
Tarihi Tetkik Enctımenl .Uık 
Tlrk Ocağı blaa•na tapndı. 
Burada bnynk bir klltftpane 
yapılacaktır. Dartllflnundakl 
TBrkiyat EnstitllsOnltn de bu
raya nakledilecetl haberi 
hakkında enctımen azasından 
bir zat ıunu söylemiştir : 
-Bu tasavvur tahakkuk eder· 

se ıOphe yok ki iyi olur. Ens
titünOn, ammenin enzarına ar
zedilmeai lazımdır. 

Deli Bir Baba 
Alb Çocuğunu Balta 
ile Öldürdü, Kendi De 

intihar Etti 
V arşova, (Husuai) - Rib

nik kasabasında bir maden 
amelesi bir cimaet bahruu 
emamnda bet kaile bir ço
cuğunu balta ile kestikten 
soma kendini de evin n.t ka· 
bndan aokap fırlatmıf, llmit
siz bir halde yaralanmıfbr. 

Alman Nazırları 
Loadra, 5 ( A.A ) - M. 

Brlininı ile M. Fon Cartiuı, 
ikindi vakti buraya vud ol
muılardır. 

mtlddet zarfında da mf bu 
k6mtlr tozu ytlzllndea birçok 
vatandq 6lmftf, birçok •a
tandaı hastalanmıfbr. iddi
anın delilini mi latiyonuam? 
Haıtahğın raporunu mu itti· 
yonunuz? Vak' anın tafalllbaı 
mı lıtiyonunuz? Bunlann heplf 
•ardır. Ve soruyonunus ı Ku
ruçeşmeaba ba dertta kurtul
muı zamana ıelmeclf mi? 

( Dttam e4eeelrtlr ) 

Başvekil Atinada Venizelosla 
* * * Bir Mülakat Yapacaktır. 

Ankara, 6 (Hususi) - Bqvekil lımet Pı. nın ıu gDnler
de l.tan6ula gideceği hakkında bir gazetenin verdiği haber 
tahakkuk etmemektedir. Yalnız Başvekilin refikası H. gelecek 
hafta içinde bir lıtanbul seyahati yapacaktır. 

lamet Pt- ise Haziran ıonlarında Tevfik ROıtn Beyle bir 
ilkte Atinayı ziyaret ederek M. Venizelosla bir MOllkat yapa
caktır. Sonra da Peşteye gidilerek Macar Başvekili Kont Bet
Ien'e iadei ziyaret edilecektir. 

Kral Faysel 
Gazi Hazretlerini 
Ziyarete Geliyor 

1 Gaziye Hediye 
1 iki Arap Ah Hediye 

Edildi-

Ankara, 6 (Husuıl) - Bu- Baidat, (Hususi) - Tftrld-
rada dtln pyi olan bir re baytar mftfettiılerindea 
habere rlre Irak Kralı Beyin riyasetinde damaz
F eysal temmuz bqlangıcında hk hayvan almak kere Bat
Ankaraya gelerek Gazi Hz. ai dada gelen heyet Arap kısrak
ziyaret edecektir. Kralın refa· 1an ve atlan tızerinde tetkikat 
katindo Irak nazırlarından b~ ,lapmıı ve (25) kadar kısrak 
kaçının da bulunacatı aöyle-:. ve at almışbr. lrakla Hindistan 
nlyor. aruında beygir ticareti yapan 

Köprülü Zade 
----

Fakülte Reisliğinde 
Kalmak istemiyor 
Ankara, 6 (Hususi)- Bura

ya gelen bir habere g6r• 
Darillfnnun Edebiyat F akOltesl 
reisliği için bug6n intihap 
yapılacaktır. Köprlllll zade 
Fuat Beyin bu sefer reisliii 
iıtemediii a6ylenmektedir. 

Yunan Mecliside 
Atina, 5 (A. A.) - Meb'u

aan mecllal, matbuat kanunu 
11,Dauım ikinci kıraatında 36 
reye kal'fl laD reyle kabul 
etmiftir. 

• • • 

meşhur zengin Mehmet Şeyhli 
Bey Tftrkiye Reisicnmburuna 
bir kısrakla bir at hediye 
etmiştir. Heyet reiıi Ankara· 
dan sormut ve hediyelerin ka· 
bul olunarak sahibine teşekkllr 
edilmesi cevabım almııbr . 
Heyet frakta hllaal kabul 
16rmüştnr. ---iki Kıt'a Arasmda 

Rio De Janeiro, 4 (A.A) -
M. Mello Fraaco, Paria ile 
Rio de Janeiro arasındaki tel
siz telefon aervlainin kilfat 
resmini yapmıştır. hk muha
bereyi yeni Reisidlmb•Jr intihap 
edilen M. Doumers ile yap-
mıftır. 

• 
ister inan, ister inanma/ 

.. SON POSTA " da bir 
haber vardı. Btıtlln daire
lerde memaırlar arasinda 
teakibat yapıldığı gibi t6-
rayı devlette de iç me-
mur açığa çıkanlmıf. Bun
da ıayri tabD birfey yok. 

Fakat çıkarılan bu tlç 
memur ela bir iki ecnebi 
Hum bilen, ylbek tahsil 
tGrmllt. renç ldmıelermif. 
8unlara, çıkardmalU'lmn 

ıebebi olarak ta f11 ma
zeret ı&ylenmif: 

- Siz taball ılrm&f 
gençlersiniz, hayatınızı ber 
vakit her yerde kaun .. 
bilirsiniz. 

Biz tasarruf yaparken 
devairl de urlleıtlrmek 
ı.terken, teakilıab bu Iİh• 
Diyetle yapu bir dairenia 
buıtıuktı idare ıiıtemfDI 
aaladatıaa, arbk, 

DENiZ KUVVETi 
Fransada Bahri inşaat 

Devam Ediyor .. 
Pariı, 5 (A.A.)- Meb'uun 

mecliai bahriye encUmeni, 1 
haziran 1931 ve 1932 seneleri 
arasında iki muhafazalı kru· 
vazörle bir avizo, bir battıharp 
gemisi, 4 refakat ve bir sahil 
nakliye gemisinin teıgihlara 

konulmasını bir muhalif ve bir 
mllstenkif reye karşı ittifak 
ile kabul etmiştir. 

Paris. 4 (A.A) - Meb'uaan 
meclisi bahriye encümeninde 
Bahriye nazın M. Dumont, 
beynelmilel mukavelelere tev· 
fikan 35 bin tonluk iki kruva· 
zör yerine 23 er bin tonluk 3 
kruvazör inşası hususunun ter
cih edilmesinin siyasi. mali 
ve teknik esbabını teşrih etmiı· 
tir. 

Başvekilin Tenezzühü 
Ankara, 6 (Hususi) - Baı

vekil dün Ankara civarındaki 

büyük ıu bendini gezdi. Sonra 
Gazi çiftliğine geldi ve oradan 
lran sefaretanesine giderek çay 
ziyafetinde hazır bulundu. 

Hayırlı Bir İş 
Verem Mücadele Cemi
yeti Bir Sanatoryom 

Yaphnyor-
Verem Mncadele Cemiyeti, 

memlekette gtınden gllne artan 
bu afetle esaslı bir cidal 
yapılma11 kanaatindedir. Fakat 
biri lıtaubulda Y erebatanda, 
diğeri Eyüpte, Belediyenin 
yanındaki iki küçük dispanaer
den bqka filen bir it yapamı
yor. Çinici varidat membala
n yoktur. Fakat bu cidalin 
biran evvel açılmasmı da 
elzem buluyor. Bunun içindir 
ki vaziyeti, merbut olduğu 
merkeze bildirerek şimdilik 
mahdut yatakh kBçOk, fakat 
muhakkak bir aanatoryomun 
açılma11 llzumunu bildirmif 
Ye tahsisat istemiştir. Verem 
MDcadele Cemiyetinin emrine 
bu nretle otuz bin lira veril
mlftlr. Cemiyet, timdi tetkikat 
yaptırmakta ve anatoryom 
ittihaz edilebilecek bir bina 
veya bina yaptırılabilecek ml
nulp bir yer aramaktadır. ,.,., '"""' ,..,,. ,,..,,,,.., Ba aanatoryom tlmclilk 15-

. 20 yataklı olacaktır. 

Bfttün bu misyoner efendileri• 
Tllrkltığe cidden bllrmet et· 
tiklerine inanmamız için, on
ların paaaportlanru yaptırdık· 
lannı g6rmemiz lizımdır. 

Miayonerleri blmil tren v .. 
ya vapur Ttirk topraklaklann
dan uzaklaşmadıkça, hançer
lerini gizliyen bu adamlana 
silahlarını terkettiklerine inan
mayalım. 

Yeni Neşriyat: 

Fatih - Harbiye 
Peyami Safa Beyin gazete

mizde tefrika edilen bu romanı 
kitap halinde çıkmıştır. Mevm 
itibarile, Uzaktan Uzağa, mu
harririn ilk eseri "S6zde Kts• 
lar" ı hatırlatan bu eser, vak'a• 
dan ziyade ruhi meselelerin 
izahına fazla yer verdiği için 
bambaşka bir mahiyettedir. 

Romuaıa iami, bele kitabm 
kapağına konan tramvay resmi, 
eserin pek aade mevzuunu ilin 

ediyor gibidir : Şarkla prbı 
temsil eden Fatih ve Harbiye 
semtleri arasında genç bir kız 
büyük bir tereddüt geçirir. 
Eser bu tereddütün met •• 
cezirlerini ve bundan doğan 
şiddetli deruni mücadeleyi 
tasvir, tahlil ediyor. Bu itibar
la yeni Tiirkiyenin en bllyGk 
içtimai meselesi, çok afaki 
ve bitaraf bir tahlil eleğinden 
geçmiştir. Bir romanda bayat, 
yahut sadece fikir arayanlana 
her ikisini de istediklerini ba 
kitapta bulacaklardır. Tenkidi 
müllhazalanmızı neşredeceği· 
miz güne kadar, karilerimize 
bu kitabı okumUf bulunmala• 
rım tavsiye ile iktifa ederiz. 
Sühulet ldlttlpanesi tarafından 
cidden eşsiz bir nefuetle 
neşredilmiştir. 

OarUlfUnun Emini 
Darülfünun Emini Muammer 

Raşit 8. bu sabah Ankaradaa 
şehrimize gelmiştir. 

işçi 

ister Misiniz? 

Gazetemizin ucuz •• 
KtlçOk illnlarandan iati
&ade ediniz. 25 kurut 
sizi bllytlk zahmetlerden 
&urtarabllir. 16 kellme
Jk bir ilin 25 kurup 

ls11F ADl iDiNiZ 

, 



4 Sayfa 
SON POSTA Haziran 1 

Küçük Haberler VATAN ÇOCUKLARI ŞSZKEN 
ECNEBİLERE NE LÜZUM VAR? 

1 
Ankara, (Huıust) - Anka· 

rada hiNedllecek derere~e 
bir Macar ve Bulgar kalabalııı 
var Bu kalabalığın lfiln geç• 
tlk~e çoğalacağı, adedini.n_ on 

Dul Kadın 
Meraklısı 
Bir Haydut 
Kozanlı Şaki Gödetek 
Mustafa Jandannanııı 

Pençesine Düştü 

Hasta Vatandaşlanmız 
·Sokakta Sürünmekten 

Kurtarılmalıdır. 

Giinl11rden1Mri bir laastan11 
köıesi balamıgan Yakap 

olla Ahmet 
Çankırının Küçük Hacıbeyler 

köyünden Muhsin oğullarından 
tehit Y akup oğlu Ahmet is
minde bir gençten acıklı bir 
mektup aldık. 

Bu genç ölüm halinde has
tadır, köyünde bakacak kim-
sesi yoktur. Muhtar onu Çan· 
kırıya getirerek memleket 
hastanesine yatırmak istemiş

tir. Fakat Hastane, verem 
olduğu için bu hastayı kabul 
edememiştir. Bunun Uzerine 
bu genç vilayete şöyle bir 
iıtida vermiştir: 

ÇANIRI V1LA YETİNE 
Maruzatamdır, 
Küçük Hacı bey l.öyünde dot

muş bir vatandatım, babam mil
li muharebede ,ehil oldu, anam 
bundan iki aene evvel öldQ, ben 
yalnız ve kin11eai:z mal ıe mnlk
ten mahrum, fakril zaruretle 
peritan ve bakımaı:zlık yüzünden 
aefil bir halde kalmlf bir Türk 
genciyim. Hutalandım. Mabru
miyetime ln:zımam eden bu hu
talık beni günden güne alt etti, 
yüzüme bakan kalmadı. Kl>yde 
beni bakmak ve tedavi ettirmek 
rayeıini ıüden olmadı ve ola
maıdı. Muhtar beni tedavi olun
mak için Çankırı Memleket baa
taneaine retirdi. 

Memleket Haataneal tabibi 
beni tedavi edemiyecej'İni ve 
hastaneye kabul olunmıyacatımı 
ı6yledi. 

On aekiz yatında renç bir 
Türk köylüaüyüm. Babam bu va-
tanın latlkllli için ıehit düttG, 
beni milletine vedia olarak bı-

raktı, ana11:z, babaaıı. kalan va
tandatlann ana ve babHı mille-
tidir. Bilha11a bir ıehit çocuA"u
aun bGyle aokak ortalarında aft
rilnerek ean vermeıine milletimin 
tükıek tefkat ve hamiyeti 
milıaade edemiyeceğini takdir 
buyururaunuL Bugün ben derdü 
elemle inlerken, 9ebit babamın 

binlere baliğ olacağı aezılıyor. 
Macar ne Bulgar kalabalığı 
kemiyet ve keyfiyetleri itiba
rile Uzerinde ciddi ıurette 
dnı'nnnlecek bir mevzudur. 
Bu ecnebiler Ankaraya neden 
jeldiler, ve getirdiler ve bu 
latilA bize nelere mal oldu? 

Umumi harbin neticesi ola· 
rak daralan Macariatanın lktı
aadt ve ıınat faaliyeti, kısmı 
uamı amele ve çiftçi olan 
Macarları doyurmaz oldu. 
Hissedilecek derecede çoğalan 
ltsizlik buhranı Macarları bat· 
ka memleketlerde it aramıya 
" hicrete ıevkctti. it yapacak 
muhit Ye it taharrisi eanuında 
1Gpbea1z ki iktısadt ve ıınaf 
hayatı kendilerinden geri olan 
mmtakalan tercih ettiler. Bir 
Macar ver.a Bulgar amele ve 
ftçiıinln lngilb: ve Franıız 
ifçisile rekabet edemiyeccği 
bir mfttearife halinde idi. 

Bu taharri eıınasında Ma-
carlar ve Bulgarlar Ankarayı 
keıfedince Kriatof Kolomp 
kadar aeYinç ve neıe duydular. 
Çnnkn Ankarada mühim bir 
imar faaliyeti vardı. Yeni bir 
ıebir kuruluyordu. Bu uiurda 
milyonlar aarfediliyordu. Bu 
tarihten itibaren Ankaraya bir 
Macar ve Buliar akınıdır bq
ladı. 

Bu,nn Aokarada binler• 
ce Macar ve Bulgar vardır. 
Bunların bepıi ayni it 
sahasında ayni tartlarla çalı· 

kartı g&ıterllen fazla itimat ve 
teveccbh gibi ıakim itiyatlar, 
ate tarafta Türk if çiai işsiz 
dururken, ılyl iıtiımar edilir
ken Macar ve Bulgar iıçisinin 
müreffeh yqamaaını temin edi
yor. Türk itçiıl otobüı parası 
veremediği için işine yayan 
giderken Macar veya Bulgar 
amele başısı hususi otomobili 
veya motosikletile gidiyor. Bu 
fark neden? 

Macarlar ve Bulgarlar An
karaya san'at ve işçilik namı· 
na hiçbir yenilik getirmediler. 
Yalnız meyhaneleri, bar ka· 
dınlan, ıaraplar, kokain, mor
fin itiyatları ile saf ve temiz 
Anadolunun göbeğinde bir 
gece sefahat bayah yarattılar. 

· Öyle bir gece hayatı ki muhitinde
ki gafil kütle gittikçe çoğalıyor ! 

Bugünkü vaziyet şudur : 

----------
Anktır•gı istll8 eden macar iıçllerden bir grup 

ıan, ayni alyi aarfeden ıon Macar va Bulgar iar•onu
Türklerden çok, pek çok ka- dur. En iyi terzi ve hatta 
zanmaktadırlar. Kendi memle- lltıma, duvarcı, ıucu ilh ..• 

ketlerinde kendi seviyelerindeki Macar ve Bulgardır. Fakat işin 
hemşehrilerine nazaran mürcf- hakikati hiç te böyle değildir. 
feh yaşamakta ve mühim mik- Her sahada Türkler de, 
tarda para biriktirmektedirler. Türk işçisi de Macarların ve 

Buıtın Ankara aakinlerine \ Bulgarların seviyesinde, bazı 
göre en iyi kadın, Macar ve aahalarda onlardan da yüksek-
Bulgar kadınıdır. En iyi ga - tir. Maalesef bizde ecnebilere 

Macar ve Bulgar akını var. 
imar için sarfedilen milyonların 
mühim bir kısmı ecnebilerin 
cebine giriyor ve bu suretle de 
milli para harice akıyor. 

Hükumet son senelerde yerli 
malları himaye ve milli paranın 
harice gitmemesini temin için 
tedbirler almıya çalışıyor: 

Bu arada da Gümrük tari
felerinde bariz bir himaye sis
temi kabul etti. Fakat bu tet
birlcrin yanıbaıında unutul
maması lAzım bir nokta var : 
Milli ve yerli sayin himayesi. 

Türk işçisinin asgari ücretle 
azami siya dahi razı olduğu 
şu :ıamanda Macar ve Bulgal· 
ithalatına karşı azami giimrük 
tarifesinin vaz'ı zamanı gel
miştir. Ve batta geçiyor bile ... 

Sabahaddin Reşit 

Belediyesinden Memnun Şehir 1 Başı İnsan, Viicudu Yılan! .. 

Yozgat, Gittikçe Güzel- Ankarada Garip Bir 
leşen Bir Viliyet Oldp Hilkat Nümunesi ... 

Halk Çalışıyor Ve Okuyor ' 1 Kıtır Kıtır 

Yozgattan ılrln bir manzttıra 
Yozgat, (Huauıl) - Y ozıat l temizliğini içmeden anlatmak 

aon aenelerde okadar firinlel" kabil değildir. 
ti ki timdi Anadolunun en Memleket imara da çok 
güze~ villyetleri~den birid~. müsaittir. Son senelerde baş-

Dort tarafı yüksek daalar- gösteren imar faaliyeti buna canlı 
la çevrilen Yozgat, 1350 met- bir delildir. euun.k bı· 

f d k l b
. vi1 I.. r yangın 

re i!1i a a uru mut ır l· neticesi evvelce klmilen harap 
yettır. Bura -la kışla~ ?zun an- olan çarıı bua-ün asri tekilde 
rer, fakat yaz mevwsımı de bu- mağazalarla bezenmittir. 

Şeker Yiyiyormuş! 

Bu garip mahluk aşağı yukarı şu şekildedir 

Ankara Hususi muhabiri- görmek için içeriye girdik. 
miıden: Perde açıldı. Masanın Ustün-

Afrikadan gelmiş havan de batı bir arap kızı ve vil-
y arı•1 kız yaruı yılaol cudu kalın bir yılandan ibaret 
Kooufuyor ıöylüyor olan . bi~ mahl6k yatıyordu. 
Anlatıyor dinliyor! Kız ıımsıyah gllzel bir arap 

Kozan ( Hususi ) - D~rt :' 
evvel hapisten çıkan Godel 
Mustafa birkaç ıerirle birluliıı:: 
Kadirli dağlarında çapulc 
ve eşkıyalığa başlamışlardı. 

Jandarma kumandanı Mah~ 
Bey bu şerirleri takip edere. 
yakaladı, Adliyeye teslim e~; 

Gödelek Mustafa bastıg 
köylerdeki dul ve kimsesiı 
kadınlara işkence etmekle ın 

. .. 
ruf bir hayduttur. 

Komşusunu OldUrdU . 
Amasya, (Hususi) - Evde~ 

eşyaları çalarak çarşıda sata 
smail oğlu Sabri, bu hareke" 
tini babasına haber verkj: 
komşusu Ali Ağayı tüf~ 
öldürdü. Sonra karakola gıde-> 
rek gendiliğinden teslim old0 • 

Gönen At Yarışları 
Gönen, ( Hususi ) - Geçek 

cuma yapılan at yarışları .ço 
güzel oldu ve Bandırma J~ 
darma kumandanı yUzbaşı ki 
rahim Beyin ( Ateş ) ismi~~e cİ 
ah sürat koşusunda bırJJI 
geldi. 

Çumraya Buz Yağdı 
Konya, (Hususi) - İki Oç 

glin evvel Çumraya mur.ab~ 
ve müstatil şeklinde ve yıroı• 
dirhem sıkletinde buz parÇ• .. 
lan yağmıştır. i-

Buzdan camlar kırılmış, b 
risinin başı yarılmıştır. Ek~~ 
ler de kısmP-n zarar görmi.\Ş • 

Adanada Garip Bir intihar 
Adana, (Hususi) - AliçO" 

cuk bağ·larında bir facia old0
• 

M h L A f" o • d bit e met ut ı ısmın e ·de genç, bağda ablası Haıtl1 

Hanıma üç el tabanca attıld'111 
sonra son kurşunlarla da keır" 
disini öldürdü. Hamide Haııııı> 
ağır yaralıdır. 

Kıçılurıgın Arkadaşı 
Cebelibereket, ( Hususi ) ,.... te .. 

Meşhur haydut Klçıkwk çe. 
si efrcodından Kürt ours011 

yakalandı, Adliyeye verilJİ. ~ 
Sahadetname SahtekarhO' 
' ~~ Fevzi Paşa, (Hususi) - ~·1

1 o' let mekteplerinden mezun e 
mıyanlara sahle şahadetnaıı> 
satan bir kumpanya meydaO' 
çıkarıldı. ~ 

- Afrikadan. 
- Şeker yer misin? 1 
- Yerim, diyor, ve be~~ .. 

dişlerile şekeri kıtır kıtır çıfl 
nıyor. Jel' 

Seyirci kadınlar ve erkek 1,rı 
hayretle biribirlerine bakıyor ol' 

- Hey yoluna kurban ,t .. 
duğum Allahı; neler de yar 
mışl diyorlar. 

* Y! .. 
Bu Afrikaiı yarısı yılanj, 11'1 

rısı kızın teşhiri, zavallı ~ 
dolandırmak için bir Açı~dilt• 
zUn icat ettiği bir ~s~ ıab' 
Bir Türk kızın yüzünü •1Jeuıı 
boyamıtlar, başını crtası rıı• .. 
bir masadan geçirmişler, Jst" manevi ırözlerinden kanlı yatlar 

akmakta oldufuna eminim, mer
hamet ve ıefkatinfze iltica ediyo-
rum. Beni ıokak ortalarında 
ilmekten kurtarınız.,, 

n~lhcı geçmez. Saglam ve sert Caddelerin etrafına çam 
~ır .havası vardır. ~ ~zg.at ağaçları dikmek mevcutlan 
vı~~ye~ınde halkm başlıca tfı çıft· çoğaltmak, yolları genitletmek, 
çılıktir. Son senelerde hububat İ9 memlekette çirkin bir vaziyet 
tihaal ve ib~a~atı hayli arttı. österen dilenclliji menetmek 

y ozgatta tıftık, yün ve yu- f eledi yenin bqlıca faaliyetle-

saz alıyor aaz veriyor kızı. Ditleri bembeyaz. Kıvır· 
Şeker yiyor •Ot içiyor! ak ve siyah aaçları var. Ne ı 
Bathyor beyim batlıyor yazık ki Allah bu arap kızı~ 

ıanın alt kısmını kaparıJ~~ıııı 
dır. Masanın üstünd~. dııo" 
kızın kafasını yılan 'Vuco taıJİf .. 
andırır uzun birşeye rapte 

Memleket hastanesi bu gen· 
ci kabul etmemekte mazur 

olabilir. Bundan dolayı hastaneyi 
muahaze etmek istemiyoruz. 

Fakat geçen gün İstanbul 
ıokaklarında kalan köylülerle, 
bu :zavallı gencin feci vaziyeti 
bizi mllhim bir memleket me
ıeleıile kartı karşıya buluo
durmaktadır. Çünkü hiçbir 
memleket, vatandaşlarının ıo
kaklarda kfmayesiz ve yardım
ıu: &lmelerine ıöz yumamaz. 

murta pek çok istihsal olunqr. ri d d. Bundan b k 
k 

. . n en ır. 8f a ae-
Hal ın gezıntı yeri, meml9r nelerdenberi ihmal edilen Elek-

ketin cenubü ıarkt ıırt}~ınd~ trik derdi de Belediyenin lıim-
çamlıktır. Buranın dııer bır til h 11 dil i 1 ._ t 
imi (Soğukluk) tur. me e a e m f ve ~e~ e"e 

Oraya her hafta otomobiller bqtanbata tenvir edılmıttir. 
otobnaler muntazam aeferlef Yozgatta Maarif faaliyeti de 
yaparlar. Temmuz ve apıtoıu hayli Uerdedlr. Y enlden • mil· 
kAmllen orada geçiren yüzlerce kommel bir llk mektep bınaaı 
aileye tesadüf olunur. Orada yapıldı. Bundan bafka orta 
bulunan ve (Kaymak donduran) me~tebe de bu Hne li.e ıekli 
denilen ıuyun aopkluk M venlecektlr. O.lan 

Haydi bathyorrrl... nın başını bu kadar itina ile 
Bir çığırtkan kapıda durup 

dinlenmeden bu cUmleleri bay- yara.tmıt ta vücudunu bir yılan 
k1rıyor, elindeki zilı fangırda- teklınde · halketmiştir. 
byor ve halkı) içeri davet edi- Bu yarısı yılan ve yansı kız 
yordu. On kuruıluk bileti olan olan ucube masanın üıtüne 
kadın, erkek, çoluk çocuk içe- bqını koymllf up uzun ince 
riye dalıyordu. Afrikadan ge- vücudunu laalka halka kıvır
ttrtlen yarısı kır, yanıı yılan mııtı: 
bu hilkat ucubesini Anka- Ucubenin mürebbisi elinde 
rada Adliye Veklleti ile url detnek, Türkçe olarak ıoru
hllllar civarında teıhir edl- yor ı 
liyordu. - Sen nereden ialdin ? 

Ben de bir dit doktoru ar- U b Tn k cu e r çe cevap veri-
kad.,.mla bu aaribei hilkati yor : 

lerdir. . ·ıel<V' 
Basit ve iptidai hır hı rde., .. 

lıkla Ankara halkı günle t<sJ'' 
beri dolandırılıyor. C~•"eJ' 
Belediyeıi bu işten 1 

görünüyor. ı-ıc•d" 
Belediye bu işle 8 ~b•bet 

olmıya dursun, zabıta bıç •""' 
görüne dursun, halk a\T\l k d6' 
para dökedursun, fırı~d~yot: 
nUyor ve çığırtkan baV 30 

Afrikadan gelmiş ha{:! .. 
Y arııı kız, yarıaı Y1 a 
lıh..... s. Jl. 



7 Haziran 
~ 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Acaba Niçin ? 
Meılektaşlarımızdan ıımall 

f.l•kkı Efendi 11 mayıı tarihli 
'iılrnaı gazetesinde berberlerin 
tuıııa günleri bir a-ün tatil etmeıi 
için berberler nizamname1lne 
koydukları ve bu nizamnameyi d• 
lriıkGmet ve Mecliıln kabul et-
titinl 'H bu tatile de Gireaon 
bıeb•uıu Hakkı Tarık Beyin Mec-
liıe vermİf olduğu bir takrirle 
berberlerin lıtirahatine mani ol- f 
duğunu bildirmektedir. 

Acaba neden? Çünkü meclise 
"erilen layihanın makul bir •e
kilde yazılmadığı için tabii kabul 
edilemezdi. Mesela lsmail Hakkı 
Ef. o zaman yalnız lıtanbul ber
berler cemiyeti reisi olmakla 
beraber lzmir ve Karadeniz sa
hilinde bulunan berberlerin reiıi 
olmadığı için onların haklarını 
müdafaaya imil olamazdı. Çünkü 
berberlik hükumetçe tanınmıf bir 
lnhl1ar tirketl değildir. Bu bu
•uıta yalnız İıtanbul berberlerinin 
latirahatini değil bilumum Tür
lıiye dahilinde bulunan berberleri 
himayeye kalkıfbğı için Gireııon 
ltıeb'uıu Hakkı Tarık Beyin 
berberler liyibasını kabul ettir-
lnemekte hakla olaa gerektir. 
l>enıek berberlerin iıtirahatine 
liakkı Tarık B. değil 1abık iıtan
bul Berberler Cemiyeti reisi ia-
Pnail Hakkı Ef. nln mani olduğu 
•nl&fılıyor 1 9 mayıı tarihli Yıl

llıu razeteıinde berberler erkinı 
diye re.imlerini koyarak esnafa 
tanıtmak lütfunde bulunduğu 
berberler erkim araaında ıabık 
relı lımail Hakkı Ef. olmua 
rerektir. Çünkil 2 mayıs cumar
tesi günü saat ikide kendiılnl 
ıiyarete gittiğim, cemiyet reiai 
Muatafa Ef. nin heyet idare hak
kında fikrine mQracaat ettiğim 
laman lımail Hakkı Ef. nln he
Yeti idareden üç arkadaşile bir
likte iıtifa ettiklerini bizzat ıöy
lediler. 

Kadık3y0nde Ürgüplll 

Mustafa 

Bir Hakaret Meselesi 
Geçen &"Ün hastaneye gittim, 

•ertabip Necip Bey beni tahkir 
tderek muayene etmiyeceğinl 
•6yledi. Baı;hemşire buna .şahittir. 
lutfen Sıhhat Vekaletinin nazarı 
dikkatini celbediniz. 

Yozgat: Atiye 

Açık Kuyular 
Geçenlerde bir çocuk kuyuya 

dGştfi, boğuldu. Kaıumpafada 
llGyOkpiyalede de böyle ağzı açık 
bir kuyu var. Belediye bunu ka
l>atıp faciaların önünü almalı. 

M. N. 

Bir Cerh Ve Bir Tahliye 
• Ben Hayreboluluyum. Karde
tırn on aekiz yaşında kunduracı 
~ehmet oğlu Salih, Adliye mü-

llfiri Hasan Ef. nin oğlu Yac;ar 
t~rafından önü kesilerek üç ye
tinden yaralanmıştır. Hastaneye 
llakledilen kardeşimin on be, 
t\in ıonra tekrar muayenesine 
IGıum ğöıterilmif, fakat bu ara
da da fail kefalete raptedilerek 
•erheıt bırakılmıştır. Hidise, mu
bitimizde derin bir te1ir yapmıt 
"• bizi de mütee11ir etmiştir. 
~dliye Vekilinin nazarı dikkatini 
'-lbetmenizi rica ederim. 

Hayrebolulu Hllaeyl• otlu ı 

Şera/ettin ----
Cevaplarımız 

Oaman Zeki Beye: 
kari aGtunu muharrirlitlne 

HaaderebillHlnla efendim. .. 
Betiktq, Küçükhamam karıı

"-da No. 36 Sait Beye: 
~ Cuma tatlllni iıtememekte 
'-Jlclı olabilininiz. Bu da bir mO
lt ••dır. ikinci noktaya gelln::e, 
"-&nunun yuak etme1ine rağmen 
, "'• rfinG ruhaat11z dilkkln 
~•aların ceza göreceti cuma 

tiU kanununda yazılıdır efendim. 

• Edirncde M. Y. Beye: 
llf ~akkınız var, muhblrimlzln 
it~ bir hata veya acele.1 buna 

ep olmuştur, efendim. 
il ,.. 

Urdur Hasan Bedrettin Beye: 
'dt Ma.aleaef tirlnizden l.tifade 
~f lniyccetlz, bizi muur ıörünGs, 

ttıdlın., 

=;p 1 g !0'1 PQ*t~ ; 

Dünyada ::eler ~lugor? • ~ İ< adın Ye Kalp İşleri 1 
ispanyada , Cumhurıyet Nızam Evde Erkek Mi, Kadın 
Altına Alınıyor - Fransa, İtalya Mı Hakimdir? .. 
Ve Rusya-Cenevrede Müzakereler 

Londra. 3 (A. A.) - Serbe1 lrlanda hükOmetl 340 milyon frank temin eden muazzam bir piyango 
tertip etmiştir. Piyangoda otuar bin liralık 19 ve birçok ta 10 ua ıs biner liralık mük&fat Yardı~ 
Yarın 50 kiti milyoner olacaktır. .. .. 

Bu piyangoda ııbbatl temin için azami tertibat ahnmıftır. Piyango numaraları bOyük blr dolaba 
konuyor. Kazanılan ikramiyeler ayri kOçOk bir dolapta bulunduruluyor. Buradaki reafmler plyankonun 
ne ıuretle çekildiğini göıtermektedir. Bu piya.ıgonun biletleri bütün dünyada aatılmaktadır. Büyilk 
piyangoların hariçtekilere i1abet etmesinden fngilizler endite etmektedir. 

• 
ispanyada 
• 

lntihahat 
Madrit, 3 (A.A.) - Kabine 

müessesan meclisinin içtimai 
daveti hakkındaki emirnameyi 
tasvip etmiştir. Emirname şudur: 

1 - Müessesan meclisi doğ
rudan doğruya balkın umumi 
reyi!e intihap alunacak ve 
cümhuriyet idaresinin teşkilile 
meşgul olmak üzere 14 ağuı
tosta toplanacaktır. 

2 - Müessesan meclisi tet
rii ve tesisi en vasi salahiyet
leri haiz olacaktır. Müessesan 
meclisi teşekkül eder etmez 
muvakkat hükümet iktidarı 
ona tevdi edecek ve müesse
san meclisi tarafından ittihaz 
olunacak karar her ne oluraa 
olsun ·yapılan işin hesabını 
verecektir. 

Madrit, 3 (A.A.)- intihabat 
28 haziranda yapılacaktır ve 
tesavii ara husulünde yapılacak 
olan mütemmim intihabat 5 
temmuzda vukubulacakbr. 

Bir Kıra! Taraftarı 
Seville, 4 (A. A.) - Bor

majos kasabasında cümhuri
yetçiler taraf andan bir miting 
terlibedilmiştir. Kıraliyet ta
raftarlarının eski tefi Baldo
mero, bu eanada evinin bal
konuna eıkl sarı kırmızı bay
rağı çekmiştir. Geçenlerden 
baııları bayrağı koparmak 
Uzere balkona tırmanmaya uğ· 
raıtıkları ıırada Baldomero 
ve akrabası matraklarla soka
ğa çıkarak mlltecavizlere ıopa 
atmışlardır. 

Bunlardan biriıl ağar ıuret· 
te yaralanmııtır. 

Portekiz 
• 

Ve ispanya 
Parla, 4 ( A. A. ) - Hali 

hazırda Pariıte bulunmakta 
olan Portekiz Hariciye Na:zın, 
Viyana'dan çekilip bazı Fran
sız gazetelerinde intiıar etmiı 
olan ve kendiıinin Neuea 
Wiener Journal gazeteai mu· 
hablrine ispanya ile Portekiz 
arasında bir gümrük blrllğj 
Tllcuda getirllmit olduğuna 
dair bir haber göıtermlı ol
duğunu iddia eden haberin 

dojru olmadıtuıı beyan etmlıtlr. 

Fransa Almanyanın 

Ve İtalya Harp Borçları 
R 4 (A A ) - A . 1 1 Paris, 4 ( A.A ) - Paris oma, . . mıra • B . d ·ı 

lık dairesinde Adriyatik üssüc ~i!1zeteleri dün M. rıan ı e 
bahriıi kumandam amiral Rota, . '.M. Von Hoeıch arasında vuku 
contre amiralı Descottes ıe- bulan mülakat hakkında tefsir
refine bir :ziyafet çekmiştir. lerde bulunmakta ve bu milkl-

Fransı.ı bahriye erkAm ve leme ile yakında Chequers de· 
zabitleri ile Fransız ata~na• y pılacak nıülikat araımda bir 
valı ve mahalli erkana memurin alaka ve münasebet bulmak
bu ıiyafette hazır bulunmuş- tadır. Almanya bütün cihan 
lardır. Amiral Ducci, Duille d' ·ı 
diretnotunda bir resmi kabul ı IJlitehaısıslarının en ışe 1 

e 
gördükleri iktısadI ve mali 

yapmıştır. H d 
vaziyette bulunuyor. er va e 

Rusya buliılünda Almnn hazinesi müş-
1 'e Fransa kilat karşısında bulunmakta 
Y • ve gazeteler hali haurda pa-

Paris, 4 ( A.A ) - Ticaret 
işlerinde mütehassıs zevattan 
mürekkep olan ve Rus ticaret 
komiserliği muavininin riyaseti 
altında bulunan bir Sovyet he
yetinin atideki işleri görmek 

- üzere bugün Parise gelecektir. 
1 - Geçen sene zarfında 

Moskova hükumetinin Damping 
meselesi Fransa · Rusya ara
sındaki mübadelata hemen he
men tamamile inkıtaa uğrat-

mış olduğundan bir tüccarı 

l
r muvakkat sureti tesviye akti. 

2 - Fransa ile bir ademi 
tecavüz muahedenameıi imzası 
için keıa bir ıureti tesviye akti. 

Ruıya harbin red ve takbi-
hine dair olan Pariı misakını 
imzalamış olduğun-lan Fransa 
muhafili iki taraflı bir misakın 
fazla birtey illve etmiyeceği 
ve binaenaleyh liizumıuz oldu-
ğu fikrinde bulunmaktad}r· 
Uyuşturucu 

Maddeler Meselesi 
Cenevre, 4 (A. A.) - Uyut· 

turucu maddeler konferanıı 

2 muhalif ve 3 mUıtenkif reye 
karıı Ruı Şurl)ar ittihadı He
yetinin tadil teklifini mllzakere 
edilmemeıine karar vermiftlr. 
Bu tadil teklifinde mukavele· 
namenin ıerek bam ıekJinde 
ve gerek mOıtabzar ıekJinde 
uyuıturucu maddelere ahttıra· 
bilecek bUtlln iptidar maddeler 
hakkında tatbiki fikri ileri ıll
rt1lmekte leli. 

ranın ancak Pariı piyasasında 
veya Paris piyasasının iştirak 
muavenetile tedarik edilebile
ceğine nazan 
mektedir. 

dikkati celbet-

Binaenaleyh Chequera mü
lakatının dllnkU mUIAkat gibi 
Y oung plamnın yeniden tetki-

ki ihtimalini izhar etmesi ikti-
za eder. 

Cenevre 
Müzakereleri 

Cenevre, 4 (A.A) - Mesai 
konferansının madenler komiı-

yonunda kömllr ve linlt maden 
ocaklarında mesai aaatlerinin 

yeknasak bir kaideye tabi tu· 
tulmuı lehinde bulunan mu

rabbaı heyetlerle bu ıuretle 
bir nizamname Tllcude getiril· 

meaine hasım olan ve Alman 
heyeti tarafmdan ıevk •• idare 
olunan heyetler arasında ba· 
raretll mlkadele devam etmek· 
tedir. 

Franıız amele murahha11 
M. Vlııne, ayni umanda hem 
k6mtır ue hem de linlt m .. 

denlerine pmll bir muka•e
lename vtlcude getlrilnıesinin 

sarurt oldutunu beyan etmiı
tir. lngiliz murahhaaı, mftza-

keratın aldıtı ıekllden dolayı 
IDkiaarı hayalini lzhu etmiıtir. 

Sevmiyen Kıskanır Mı? 

Ttırkiyede umumiyet itiba· 
rlle evde bAkim olan erkektir. 
Evvell Türk ailesi pederşahi 
bir ailedir. Bu itibarla evin en 
yaılı erkeği evin batı addolu
nur. Kadınlar, evlatlar, evin 
yaşlı reisine itaat ve hürmete 
mecburdurlar. 

Sonra lktısaden de Türk 
ailesinde hakim olan erkektir. 
Kadın çalışmaz, müstahsil ol
madı§'ı için erkeğin eıiri kal
maya mahkumdur. 

Fakat garp hayatım taklide 
çalışan bazı aileler de kadın, 
evin hAkimi olmıya çalışır. 
Garp bize kadına hnrmet et· 
meyi ~ğretir. Bu telAkki, za
yıfa acımaktan doğmuş bir 
hissin mahsultıdlir. Çocuk ve 
ihtiyara acmıp hürmet edildiği 
gibi. Kadın da çocuk ve ihti
yardan farkı Ôlmadıiı ıçın 
hiirmet etmek llzımdır. Gar
bın bize telkin ettiği kadın 

hürmeti böyle bir hürmettir. 
Bu hürmet ise kadını küçilk, 
zayıf merhamete layık gCSr
meği istilzam eder. 

Fakat burjuva cemiyetinin 
kadını, erkeğin kendisine gös· 
terdiği hilrmetin saikini ara· 
maksızın istifadeye , kalkmışbr. 
Zekisile, şeytanetile, ıinirlerile 
evde erkeği yenmittir. Erkeğin, 
evde kadının arzusuna ram 
olmasını kabul etmiıtir. 

Onun için garbı taklit 
eden ailelerde erkeklerin kılı
bık, iki yilzlU, hazanda eıir 
olduğunu görürüz. 

Fakat kadının bu hakimiye-
ti tam hakimiyet değildir. 
Erkek kadının bu hakimiye
tinden kurtulmak için evden 
kaçmıya, kendisine başka 

kadın aramıya mecbur olur. 
Burjuva ailelerinde erkeklerin 
bir kaç kadınla yaşamalarının 
bir hikmeti de budur. 
Kadın hakim olabilmek için 

ikhsaden de meı'ul vaziyette 
bulunmak gerektir. Hayatını, 
tuvaletini baıkasının parası 
ile temin eden bir kadın müs-
takil değildir ki hAkim olabil
sin. Kadın kazanmadıkça, evi
nin masrafma ittirak etmedikçe 
ne müstakil, ne bAkim, ne de 
mes'ut olabilir. 

Hanım kızlarıma tavsiyem 
iuclur: Evlenıeniz de, beklr 
yaşamı da, çalıımayı, para 
kuanmayt hayatınızın birinci 
rarh olarak kabul etmelisiniz 
bilmelisiniz ki çahımıyanın 
yaıamak hakkı bile yoktur. .. 

Ankaradan M. 1. yazıyor: 
"17 yaşında bir genç kızım. 

Knf vUm olan bir gençle tanı
tıyor •e aeviılyorum. Fakat bu 
ı•nç iteni ıevmediğini ıöyle
diği halde, kııkançlık alliml 
gösteriyor. Bu hali beni dil-
tündUrUyor. Sevmiyorsa niye 
kıskanıyor, aeviyoraa niye ak-
sini iddia ediyor? Bu muam
mayı bana \ıaUeder miılnlz?" 

Kı.ıım, bu ıeaç pek bod
ıAm bir lnaana benziyor. Se-
viyor, fak at itiraf ederse 
kendi ıafını HDa ılSylemİf 
atacağından korkuyor. Sem 
kendisine ballamak Ye hot
ıAmhğını tatmin etmiı olmak 
lçln bu yolu tercila ediyor. 
Yoku kıskanan adamın 11ev· 
memeıi mümkün müdür? Tec· 
r8be için bir mllddet ondan 

ŞAPKA 
Müsabakamız 
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Foto Sebah Jovalyc 
ince ılyab baıırdan yapılmıt 

dDz, fakat zarif bir 9apkathr. 
Bir de kurdeleıi vardır. 

Şapka müıabakamıı bit· 
mek lizeredir. 15 inci şapka 

modelinin resmi netredildiji 
gUn müsabakamız bitecektir. 
O günden itibaren karilerimlz 
on beı resmi kesip idareha· 
nemize adreslerile birlikte 
gönderecek ve en çok beyen
dikleri nç şapkanın numara• 
ıım bildireceklerdir. 

Reyler alındıktan ıonra, 
idarehanemiz tarafından tas
nif edilecek ve kazanan ıap• 
kalar ilin olunacakbr. 

Blrlncllfll kuanan ıapkaya re7 
Yerenler ara11nda kura çekilecek " 
blrlncilif 1 kazanana o ıapka hediye 
edilecektir. 

ikinci modele rey verenltr 
ara1ında yapılacak kurada bl· 
rlnclliği kazanana o fapka hedl• 
ye edilecektir. 

OçUncU modele rey nrenlerdi 
blrlncllifl kazanana da faıonu ken 
tarafından verilmek here Greta a 
eHeaeıl o modelde bir 9apka yapA• 
caktır. 

Bu yaz ıon moda beda•• 
9apka giymek iıtiyen karilerimlf 
bu modellere alt re1lmleri ke1IJ 
aaklamalıdır. 

Şimdiye kadar almadığınıa 

retlm varta, o re1ml lıavl nllı• 

bayı ldarehanemizden tedarik ı 
edebilininiz. 

ATRON KUPON 
2 

Gazetemizde relecek per,emh. 
cOnö çıkacak Patronu bedava al
mak lıtlyoraanıa, bu ku1»9au keılp 
aaklayınıa Y• perıembeye kadar 
çıkacak kupoi"lan toplayıaıa. Pat· 
ronlanmızd- 1»9k memuu.n ola
cakıınız. 

uzaklqımz. Görecekıiniz ki ahi 
arıyacak ye ıevdiğini itiraf 
edecektir. 

• Ankara Kız Lisesinden Fah-
riye Handan Hanım: 

Biz yalnız erkeklerin tahia
tinl MSyledijimiz için ıordujıı
auz suallerin cevabım Yere
miyecejiz. 

• Edirne Erkek Lisesinden 
İbrahim: 

Sualinlzln ceYabmı kat'ı ıu
rette doğru almak ilterse~ 
Harbiye mektebi mtıdllriyethit 
tahriren mllracaat etmenid 
taniye ederim. 

lıanımtegze 

-==TAKViM-
Ola sa 7- Haziran-931 
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Lik Maçları Dii.n Bitti 

Aynca Atletizm Müsa
bakalan Da Yapıldı 

I Resminizi Bize G8nderinU, 

Galatasaray Takımı Şampiyon 
Stad711mda din, iMi 1eneld · Batln oyun imtidadmca le-

lik maçlannın son tlç mllsaba• tanbulsporun kombine bir oyu
kuı Galatasaray - latanbulapor, muna mukabil Galatuarayın 
Fener - Slleymaniye .,. Betik- mh'iç çalımlı Y• pbal bir 
tq - Beykoz aras1nda yapıldı. oyun tanı takip ettiji r&ıe 
Ônllmtızdeki t9f1'inievYele ka- çarpıyordu. Galatuaray oyun
dar bir daha karşı karşıya culanna bu çalım hastalığı o 
plmiJecek olan taknnlana derece sirayet etmifti ki mua
mlubakalarmı aeyretmek için Tinler bile ayaklanna geçen topu 

b h kir en kın yoldan arkadqlarma 
oldukça kalabalak ir eYea g&nderecelderine karplanaclald 
kltlui tribthıleri doldurmuştu. rakip oyun-:unun r_•lip kendi-

ilk Müsabaka lerine çalmalarım bekliyor " 
ilk maç Galatuaray - latan· bu suretle ytlzde 1eben ayakla

balapor takımlan arasında ve lanndaki topu kapbnyorlarch. 
Refik O.man Beyin idaresinde Bualaruı batında birkaç o,_.. 
bafladı. tık dakikalarda Galata- dur iyi oyıııyan Ye bu,n. biç 
saraym sol mlldafaa~nm ihma- muvaffak olamıyaa Suphl 
lhaden ilerliyen lat&nbulspor geliyordu. 
mubadmleri ilk golll gtlzel bir Supbiye, bir daha bayle 
wnıtla yaptılar. Ümit edilmi- hareket etmemesini halisane 
JeD bu golden sonra l.tanbul- tavsiye etmekten kendimizi 
•por daha dnzgün oynamıya alamıyoruz. 
başladı. Mnsabaka bilhaua latanbul-

Galatasaray ise muhtemel sporun hOtOn gayretlerine rat-
men birer rolle berabere ne

bir mağlfıbiyetten kurtulmak ticelendi. 
için biraz uabl olmakla be-
nber lstanhulspor kaleaine Fener - SUleymaniye 
oldukça lehlikeli akınlar yap- . .Fener SnJeymanlye maçı 
mıya bqladı. Bu eanada Ga- ılkine nazaran daha canlı ve 
latasarayın yapbğı tehlikeli heyecanlı oldu. Stlleymaniye 
akınlardan biriainde latanbul- takımı bu aene lik maçları 
ıpor mtıdafaasının yapb;ı:.. ikinci devreainde r6ıterdiği 

•• gOzel oyunlardan birini daha 
bir penalbyı Necdet aılcı bir oynadı. Maçın neticui 1 _ 4 kate vuruşile sayıya tahvil aleyhlerine hitmeaine nazaran 
etti. Bundan •onra Galata..- SOJeymaniyeliler Fener kalesini 
rayın akınlan daha ziyade ıık- iol olmaya ramak kalacak de
lqb, fakat bir netice alına- recede llkıfbrdalu. Mapa ilk 
aach. Birinci imam bu 1Uretle dakikalannda F -.rbabçe ilk 
1-1 beraberlikle bitti. golftnt\ yapb. 

Gevşek Bir Oyun Bu rol Slleymanfyelfleri 
ikinci kısım bqladığı za· daha fazla çalıfbrmıya HY· 

man Galatasaraym yapacağı ketti. Nitekim aolle neticele
pl adedinin fazlalqacatı necek bir akını el ile durdu
tabmin ediliyordu. Llldn 18• ran F enerUlere bir penaltı 
yanı hayrettir ki Galatasaray verildi. Sıkı bir ıutla top at
aabaclmleri bu beklenilen aa- tara takıldı. ilk haftaym bu 
11lan yapmak değil, ihzar bile suretle berabere neticelendi. 
edemiyorlardı. Henaman mu- ikinci parti bqladıktaa bir
laacim hattında bqh batına kaç dakika sonra kalecisinin 
bir tehlike olan Kemal Faruki bataamdaa Stlleymaniyeye bir 
hugtln çok tehlikeaiz bir mu- ıol oldu. Oyun tekrar b..ıa
laacim vaziyetine sirmifti. chğı zaman Stlleymaniyeliler 

Sai içte oynıyan Ercllment hücuma geçtiler. Fener kalem 
ıelen toplan hasme vermiye tnkıtıyor, çizgi therinde Fene
memur bir halde bocalayıp re bir favl. Sıkı bir ıBt direji 
«lwuyordu. Denilebilir ki Ga- aıyırarak dıtan çıkıyor. Sl
latuarayın iç muhacim feri bu- leymaniye htıcum battı Fener 
sin oyun Uzerinde hiç mües- nıaıf aahasmdalar. 
1İr olamıyordu. l.tanbulapor iki korner ve bir flrlkik. 
kalesinden kurtulan top Gala- Fener kaleai tehlikeli anlar 
tuaray mll"affaauun ortasın- reçiriyor. Partinin yirmi be
clan hiç mftşktlllta uframadan tinci dakikaauıda Fikretin at
lrale cinnna kadar geliyor ve bjı aol S11leymaniyelileria 
orada mUdafi oynıyan Nihat ıayretini aarsıyor. Arbn F .... 
t:arafmdu uzaklqbnlabiliyordu. hlkim bir oyun OJDuyor. Zeki 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TBŞKIL!TI 
- Yazan: Makenzie -

15 t .. rinenelde bea de re.o 
men mukabil cumlulr teflrill
bm idareye tayin edilmit ve 
Liebig de enelce alyledijim 
ıfbi 0 gen Sellnlte hareket 
etmİt oldujundan l>u vazifeyi 
V nin emri altında olmak Dzd
re tek bqıma idare etmiye 
lralmlfbm. 

O akpm ıaat albda Uebl· 
pa khueyi katlettirmedea 1&· 

limen Sellnil• hareket ettljlnl 
'1aber ..,..k ıpa Aaad••J 

No.4a 

sobpna sittiiim vakit V yi 
beniz ıelmlt olan Fitzmaurice 
Ye V/aplerle bqbap buldum. 
Venizeloaun latif.. V yi utea 
uabilettirmifti. V Tlrk .. bir
lerinde ukerl konaolos iken 
Fitzmaurice de l.tanbuldald La
ıillz aef arethanesinde bulun
dufu için, ikial bqbqa ve
rhace belkide Tllrldye ile Yuna· 
nlataıun kartı karpya ıeldlk
lvi meuuu balais olmUfbL 
Her .. laal ile, Fitzmaarlee 

* * * Size Tabiatinizl Sögligelim ... 
• mtH ... ......... .. .... ( 

taMallaW ..,..,....... , .... ..... 
lfla sl•••rllecek ,........ .,. ... ...... 
......... ....._,, .a..TUI ---·-·- .......... ....,. ......... 

TaWatl1 W "'-•il .... .._ 
r ............ ....., ····-- ...... ....... ek1ap .......... 

• HlluMI E/. : H-..1• iti-
l'U etmu, ma-

N. Pollbr E/. ı Salda Ye 

mi de ldd k tir • 
Nulhat kabal 
Ye iyİ feylerf 

takllt eder. 

Çok .a,lemu, 
,.,..,. ill'af 

.. ... itlerin-
de dikkat Yar-

ti kalmalı ter- :lır. 
dlı eder. t.raf- .,. 
taa " her ..l Lnl E/11ndlı Ha,.tr --
..,_ bntmak- ndtlr. Şddığ 
tu mllçtealp- H'fer ft mo
tlr. Geçim b.. daya tabi ol
.....da mir mak llter. 
ldllpeMnt .. Maddi Ye JO-
....k.. «leill- raca itlerden 
cUr. Te hllrriyetinf 

.+ tealdt eden a-
FatUıt. •R. M.,,· Hanı• lullerden bu-

(Pototr..._. d..a.I latem.-lttlr> etmez. fiil VP 

Taldlt n latihaada fula hareketleri tt. 
manffak olur. Kederlerini ve aadtilerin mahsullldlr. 
zaiflarmı izhar etmekten çok ir 
endite eder. Tahakküme ta· Rella rllllder .. bul brflert• 

bammlllden ziyade tahakkllm •ltelıauıumaua enaba pelldlll .... 
aabanızlanıyor " mektup sl•derenlı 

etmek iatet. Arkadqlarile fotefrdllerlaba aldbetlnl atr•aa•k ı .. 
ç.buk boı.Ufur. Kendiainden U,orlu. Bu fetotraftl• bdlt• edecek

talep edilen bir hizmeti veya tir. Bu huuata mlaterlll .ı.a1uuu r1 .. 

bir menfaati uirgemeı. eden.. 

bir f avla gftzel bir wrutla J yeti ile bitiyor. 

kaleye abyor. Bu rolden bir Atletizm 
ild dakika aonra da oyun 4-1 
Feneria galibiyetile bitiyor. Dtın ıabaah saat onda Ka-

Son Müsabaka dıköy apor aahaıında Galata

Son OJUn Befiktq • Beykol 
aramda yapdch. Bu, bugln 
yapdaa mtlRbakalana en b .. 
yec••t. n Mril oldu. Bqiktq 
takımı aeçea hafta Feneri 
yenen kadroıww detiftirer61c 
aahaya çıkmlfb. Beykoı da mu
hacim Saitten mahrumdu. Ha
kem Necmi Beyin ldaruinde 
bqlıyan maç aılo n çabB!r 
devam ediyordu. 

Tarafeynin biribirini taldp 
eden bllcumluı ile oyun açı
lıyordu. Oyunun ilk anlarında 
Beykozlulann daha mlleulr 
bir oyun tarzı takip ettikleri 
pze çarpıyordu. Buara Beykoz 
bir gol fınah kaçırdı. Betik
tqlılar bu tehlikenin verdiii 
gayretle ileri abhyorlar. Kor
ner oluyor. Komerdea ıela 
topu HO.nl1 gol yapıyor. 

Bet dakika eoma Beşiktaf 
ikinci rolll de yapıyor Ye ilk 
parti bitiyor. ikinci parti ticl
detll bir yaj'mur albnda cer• 
yan ediyor. Befiktq ba kı11111-
da b&kim bir v~7ot teala 
ediyor. Fakat nafile bllttln 
gayretler neticeli& kalıyor " 
oyun 2 • O Betiktqm ralibi-

Sofyadan ..w&• ....... 
laer • kadar Atiaada ancak 
bir iki .... lraldiu ela ODUD, M 
d7anti V Dla •u••Hlnl IOD

derce artbrclı. Arbll Tnrkl .. 
rhl keacliabal bpnp • 
korkunç ltkencelere tabi 
tatacaldan oada aapit bir fikir 
halini almafta. Enelce lstanbul
daki ln,nt.... aelveti ile uld 
Tilrklerin aruında bqbca •u
habere yuatua Fitzmaurice idi. 

Bu zat eald Tnrldsin 1908 
lnlnlibnma &ılbı• pçebile
celderi kuaatiade idi. Fakat 
ıeaç Tllrkler İf bapna ıe
çince, ona yeni Tnrklyedo it 
kalmamqb. ltittitbıı• nazaren 
Bulrarlan da eaki Tllrlder gi
bi zannederek iltecliji yola 
ptincetlal lmlt •tmif. Ba 
...... ele .......... Soı,.,a 
ela terketmlftl. PltmwiilCe 

•aray ve Kurtulut atletizm 
takımlan arasında bir kartı· 
lqma olmut . ve Galatuarayh
lar (61) aayı ile mtlaabakayı 
kaıanmıtlanbr. 

MOaabakalar eberiyetle 
ikinci aınd atletler aramda 
cereyan etmİf Ye pyam mem
nuniyet dereceler elde ~ 
miftir. Fakat sariptir ld dlbddi 
müaabakalarda atletizmi tepik 
ve teşci etmek iizen tetkilltta 
vazife alan zevatt1111 hiçbiri 
görllnmedi. 

Elde edlla dereceleri kay
dediyoruz: 

ıoo metre ıllratı 
l - Tarhua l1 S ~ 1 - Ha,.. 

dar, S - Nlkopulee. 
200 metre lllratı 

ı - Eaftl M 1&aly91 1 - 'l'•haas 
s - Nlkopul ... 

400 aetn •atı 
J - Kalfopuloe 55 Sil ...a1e, t-6-

aer, S - Nlkopuloe. 
IGO metni 
l - CelAI I' il" 1111 1 - Va.f, 

S - PlaomWe. 
SOOO metre ı 
ı - Sı.aıtopuloı tt S. Sil dakika 

2 - Çallkla, S - PukaU.. 
ua\lll atlama ı 
ı - Selim 5,H metre, t - Nllıopa· 

lee, S - Koamla. 
!enk •ti••• ı 
• - Şeldp s. ti ...... 1 - ...... 

balislddem lrlaadah olduja 
laalde, hayabmn k..-ı azamı· 
.. Şarkta ıeçlrdill lcla tala 
ltir leYant•• olm111t lrıandab
hktaa ,a1ma tellffulDtbı ha
•ualyetl kal•lfb· On1111 Rkrill
ce Yunaniatanı bizimle bera
ber harbe drlklemek ifla 
kunel cebriye iatimal etmek 
batta Korfoya itral etmek 
icabediyordu. 

Onun için Sir Edward Gre-
yin Y unanhJara Kabna aduuu 
teklif ettiğini ifidince son 
derece hayret içinde k•lmıfb. 
Adeta eaki kafalı bir muallim 
rfbi ldL Mllklfat vermektellH 
cezalandırmayı tercila edea 
takımdandı. Benim fikrimce 
itillf h6k6metleriain bu bapta 
yapacaldan en tealrli hareket 
derhal uker ve top pd..
meldl. Vadeclilea 150000 uk• 

HuiraD 1 

"SON POST nm Yeni Müsabakası 

Nakit Ve 
Dağıhyoruz 

"SON POSTA,, nm Bir Kısım Karileri Büyük. 
Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır .. 

• SON POSTA " nm yeni mtlaabaka•na lftirak euaek 
için ( Dtm,a,. Klmlv idare Ediyor.? ) MrllYbuı .ıtaada 
nepetmekte oldutamm rulml.t, yahut ta IMa ......... 
mabaua kaponlan toplamak kAflclir. 

Dünyayı Kimler idare Ediyor. 

ROKFELLER 
RoW.U. chlnyAlllD en 

napa ada•• olarak değil, 
fakat lime • çok yardım 
et.it bir adam olarak ta 
baglD cllaJ•JI idare eden 
imllala• aramda aaydabilir . 

Rokfelleria, her tarafta 

ilmi tetkik mtlaıeaeleri ve 

bey'etlerl Yardır. Bu heyet

ler hergtln yeni keıiflerle 

beteriyete hizmet etmekte
dir. Rokf.Uer her 'sene bu 

itler lçia ,a. milyonlarca 

dolar para Yermektedir. 

Rokfeller ylb Y8f1na yak
latmıt ihtiyar bir Amerika
lıdır. Şimdi itten çekilmittir, 
vaktini bllytlk köşkünde isti
rahat ile ıe~irmektedir. 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

25000 Soför 
Yol Vergisi Yüzünden 

İpiz Kaldı 
V UfOYa, 1 - H11kumetin 

yol vergisini tadilden imtinaı 
herine btlttln taksi aahipleri 
tehdit makamında, maiyetle
rindeki ıof3rleri itlerinden 
çıkarmq ft arabalannı işlet
miyeceklerinl bildirmişlerdir. 
25,000 tofar açıkta kalmıştır. 

raara., S - Vafu. 
Ylbek atlamaı 
1 - Selim 1,M aatre, 2 - Aadlr

maa, S - Nlke&opalo .. 
Oç adım atlama ı 
ı - Selim 12,62 metre, 2 - Azma· 

.&cila, S - Jorjlyadl1. 
Dlak atmaı 
1 - S.aal S0,14 metre, 2 - A.:r.ıaa

atcH., S - Keılt otla. 
Ollle aha•ı 
1 - Nalll ıf.6t metre. 1 - S.lla, 

s - Jerj. 
.. ,...11 JUlfl (4 x lQOt ı 
1 - Oalataaara1 takımı 47 'l/5, 
t - Kstulut-

gelmiş ola idi. Kıral Koa
tantin yine bitaraf kalmak 
latlyecek idlae de, her halde 
Wr 1olu bulunarak Yunaniatan 
da harbe ıllrtlld•ebilirdi. Hal
buki her geçen atın vaziyeti 
daha mllfktlllettiriyordu. Çtın
ldl her ıeçen lfÜD Sarbistama 
•aziyetl ı .. ıa,ıyor mah•ola
yordu. 

Benim fikrimce Sofyadakl 
lnıWz aefaret memurlanndaa 
blçbirlainin bu aırada Yuna-
Distaaa aelme•in• mftsaade 
edilmemeli ve bepal de sefir 
Mbter O'Beime ile beraber 
dojruca Londraya -gitmeli idi. 
Yunan hiuiyab noktai na-
1ar1ndan bundan daha tuurauz 
bir hareket olamuch. Bilhaua 

lblanlJI• rerıia bir umanda bma
n A.tinaya ıel meal, Sofya-

Büyük Felaket 
Romanyada lnfiliklet 

Ve Yangınlar Oldu 

Btıkreş, 4 (A.A.) - 1)80 

ikindi vakti BUkrq y~ 
kiin Moineabiye sel gibi yat' 
mur yağmıştır. Bir şeker t.,. 
fiyehanesine, mtıteaddit bOyP 

benzin depolarma yıldırıdl il" 
bet etmiş, infilakler ~ 
gelmiş, etraftaki mezru __.,-

birkaç aaniye içinde al~ ~ 
yası haline retirmiıtir. l}ellf"°" 

içinde kalan ahali, kasaba1' 

terketmittir. Kasabanın ,.; 
neticesinde harap olmaa&Jldt' 

korkuluyor. 

Gece yaruıında yangı~ 
devam etmekte idi. .,. 
amelenin öldtlj'I za~ 

daki ıiyui hezimetimizi ~· 
bir surette ilin etmek .,, 

ti. t;Jlll#' 
Wapier Ye Garnett~ 

daki aefarete tayin ~ıal 
Gamett Goodheort• ~ 
etti. Wapier, bitin at ~ 
terler ıibi mlltemadi~ fi"' 
tavsiyelerde bulunuyord~ 
kirlerinden bir kıılDI 111° ;-ı 
ça idile de birçoju ela O'. 
ainirlendiriyor, bilb_. bİJlditi'" 
ninghame ı kliplere d.iJY 
yordu. Sefir zaten :::e-e 
terlerden bıkmıt ,....';:~ 
Cunninghame bu .,......,.fit 
Sellnikte bulunduğundaO• ~ 
bir mtlddet ~enlf f ~t 
alacajını Umit etmil!t.- O 

W apier ıelince •• 
tlmldi de bop çıkaııtU- .d 

(Arka ... 



~ 7 Haziran SON POIT~ 

111 iÇ KADIN SALTANAft il 
Padişah Birçok Masumları Çuvallar 
içinde Denize Attırıyordu 

-54-
Derhal meşin Ye keten çu-1 oldup halde Padişahlarım, devam eden Yeniçeri ruli 

ttllar meydana çıkıyor... Halife diye tanıdıkları bir Ye habasetinin mucip olduğu 
&.rayın arka kapı11 yine adamı dÜfDıan ordularının feliketleri yine sopalarla ve 

~atancıda, Baltacılau açılıyor. kal'flSIDda her türlü müdafaa toprağına, ana 'Yafanına kartı 
Ve bunların omuzlarında vasıtasından mahrum bıraka!ak sarsılmaz mcrbutiyeti De 3yle

'-tıdıldan çuftllar, içlerindeki ~açıyo~lar. Bu, ~~c.ak Yenıçe- ce koğmuş, asırlarca devam 
a.._ i larl 'L-.. b Sa rı demlen bu aurüye yakışa- eden saray cinayetlerine, ıe
~- 111&~ d u.;r!l e'dib· : cak bir harokettir. Hakiki Ya- fahatlerine kat'i bir nihayet 
~'111-~un enızın 181 tan ruuhabbeti iıe ancak vata· 'Yererek elini. kolunu bağlıyan 
~·yor. nm d: evlitlarından beklene- eairlik zincirini kırmlf, buglbı-
Tarilıln bu ylz kızartacak bilir. Nitekim de öyle olmuştur. kil Milli istiklalini meydane 

Halledilen Bilmecemb 

Suadiyede 
, Ami Bir Plaj Tesis Edildi 

~- hakkında en muf .... I Bugtnlcft Anadolu e-Ylldı tir ;....: .. 
._.....t Hayrullah Ef. tarilıai- da ı1tray idar. n Dimi- ıe m"911o&&• j 'h 
-- OD dlrdlnc& cilt ft 105111- yetile IOD zam- kadar (B Tiı, 
ti aa_yfumda meYcuttur Ye O D.-.. : M k bl S . f 
'-tlverrih Şehzade Mahmudun n ~nci e te ın ergıs 
"bebı katlini ltiziın yazdığımız 
9'1cilde tafall ettikten I01ll'& 

~ dnayetin mllaebbiplerindu 
..ı ilin yemişci Haıan Pqa 
~dutunu zikrediyor. 

Bu devirde bir taraftan aa
tda taçlı katilin cinayetleri 
~ •ın ederken ve vezirler 
tdikulede kan kuyuaunu 
~~ei binaslp) leri ile doldu
-"flCen ordu da nizam ve in-
' namına hiç birşey kal
~or, vahi ıebeplerle SlpalıJ-

~e Y eniçerilcr ıanki isyan 
~hında birbirleri ile rekabet 
~Yorlarmış gibi aıra ile ayalıt
~orlar ye bunların bu ha· 
~etleri devlet idareabal bh
"'ttin ıarsıyordu. 
k_'l eniçerilerde de gittikçe 
'"- aergerdelik Ye intizam-
~ hissi kunet bulmakta 
~~ O derecede ki Padlplu 
~ nıeydamnda -.e dtıımu 
r~e bırakarak Te yalnız 
~erini dilflbıerek firar bBe 
Yorlardı. 

~ lıu adamların dilfmandan 
~ etmeleri için acaba düş
~ • fazla kuvveti mi sebep 
l ""tu. Hayır .. Hatti öniinden 
~n düşman o derece az 
~l~yıf idi ki Padişahlarının 
\ •kede kalmadığını ve aıke-
~kaçtığını gören ahçılar, 
' eı·, çadırcılar velhasıl 

trJikle alikaları olmayıp 
çUncü Mehmedin husuıi 
tinde çalışanlar derhal 

~.,e geçirdikleri mutfak 
K~ ve havanelleri ile 
~:ita an a hücumediyorlar , 
~ Padişahı kurtarmakla 

U Yorlar, düşmanı da adam
~t tepeleyip firara mecbur 
~Otlar .. 

lcabramanca hareketi yapan 
._.takdir görmiyen iınanlar 
l' Anadolu evlatları, ha· 
~ tlrklerdir. 

defa Anadolu evladının 
~ Çatma Yeniçeri slirüıüne 
~f evvukunu ve Yeniçeri
llıeınleketle, vatanla ne 

e kadar allkadar ol
açıklan açığa ve ib

tk t6ttermiye kifidir. 
l~&n bir kere.. Yeni

ellerinde aillhlan ve 
~baltalan var. BlSyle 

~ -
~kamız: No. 48 

l.tanbul On Befind ilk mektep talebeal bir senede yaptıklan 
...ıa. itlerinden &ftzel bir ıergl YUcuda getirmiılerdir. Sergiyi bizde 

ıezdlk Te ~k beyendik. Reaimde ıaergiden bir köteyl g6rllyoraunuz. 

Ucuz iLANLAR 
VB 

Küçük 

Bahar relclL Şehirlerden kl>ylere, nyflyelere 
pml ... ld.ır. ıu.-.,.. verilecek mnb; clalreala, oclalaruui 
,,.,.. n 1abut klralaaaeak ev, dalre " oda S.tlyorauw 

Aramak ve 110rmakla nklt ıeçJnaeylalı. ( 25) 
lnaut •ize bu ftl 7apablllrls. 

( 16) .. ellınellk bir ilin klfldlr. Her kelime 

fuluı İçin bir kurut lllve edlnlL 

SATlLIK KÖŞK - Ü•kildırda Ka
..ıdıda imam Ethem .okafında 7 No. 
mOceddet k8-k albnda 5 odab Jdlçllk 
bir ev De blrlilde 11tılıktır. lçiade 
Hacı Mehmet Beye mlracaat - S 

SATILIK - Şerefli •eyJdde dart 
bq odalı hanul olıualuın Galatada 
Mehmet Ali Pa~a han.anda -11 Numaraya 
müracaatlerl. - 3 

SATILIK OTOMOBİL - Kapalı 
Chevrole olo111lll ucuı flatle Hbhkbr. 
8araçanebaıınd arpacı AH B.e mtiracaat 

-5 

Mütenevvi: 
Meulml reli yor ı 
EU ÇABUK SONNETCI - Kllprlll 

ude llEHM.ET RIFAT. 
Suadlye lamallaia sokak No. 1 Şehit, 

muhacir, yetim çoculduı parHaı. -2 

ÇANAKKAl.EDE AT KOŞULAR! -
Blyllk ikramiyeli ilkbahar at kotmu 
ıt haslraa cuma ,nnn Ta17are meyda-
nında len edilecektir. -6 

Z'A Y1 - Yedi senelik Di
yanhekir idadi.::;inden ve Darül
fünunun Edebiyat .Fakülte.::;in
den aldığını tasdikname ve şa
hadetnarrıeleri zayi ettim. Hük
mü yoktur. 

Tevfik oilu Behuıt 

Kiralık evler: 

KIRALIK DAiRELER 
Heebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 ocialı sabık Biga· 

diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbelle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı İli
nat oubesinde Bürhan Beye. 
Ti. 22735 -

ŞiŞLi HALKINA - Aileler lçla en 
hali• Ye nen• malıeme ile badema• 
melli, tekerli halka, pekılmet •·•· yap
maktayım. Tecrube eden devamla mUr 
twbıı olur. Bomoııtl lataayonuada luet 
P .. a sokatı No. 1-5 Muhll• HaıllD -
~~~~~~~~---~~--

tş ARANIYOR - Küçük 
çocuklara İngilizce tPdrisi ile 
diğer işlerde çah.,.abilcn bir 
genç aile nezıliııde i ~ aramak
tadır. 

Behçet: Türbe 11okl\k No. 20 - 1 

MUHTEREM TÜCCARLAR- Güm-
rllk ltlerialzde İ•lifade, ıllrat, teıhlllt 
ve tealaat laterseniz Babçekapı App-
1a1o haaıada ilhamı Ahmet flrmuına 
veriniz. 

ellerini bırakmıyarak gözlerinin 
içine baktı : 

IUCAITAD IUCAÖA 
- Vallahi bu sabah aklım-

~ SERVER BEDi 
~enin sözleri Nermlnin ( görllnce bnynk bir aevinç g6.
\ d günlerce çıkmadı. Bir termişti. Yerinden fırladı ve 
\' Nadireye gitmek iati· onu kucaklıyarak hararetle 
~ () biraz daha yaşlıydı ~ptO: 

dan geçiyordun. 11 Ah, gelse şu 
hınzır kız r,, diyordum. Kalp 
kalbe karşıdır. Amma ben seni 
öyle bir gece ile, iki gece ile 
bırakmam. En aşağı bir hafta 
bendesin. 

\"1.ttcrUbeli görllnüyordu. - Aferin bebek, dedi, ne 
"' ın bu sabah Adaya iyi ettin de geldin, aferin, 
~ ~Pllnditpalasa girer· gördün mft itte, bayle olmalı. 
~eyi methaldeki 1&· Ne m',i ellerinden tutarak 

dcı. Kadın Nermbai bir kan :pede yanına oturttu, 

Nermin: 
- Y ooo .. Diye bağırdı, ben 

akıama döneceğim. 
- Onu aklından çıkar bir 

kere... Adaya gelinirde akşa· 
ma dönlllUr mil hiç? Ben ada· 
mı kolay kolay bırakır mıyım? 
Hem tenin gibf sıtızel bebek· 
leri .•• 

Mutafa 8. isminde ...... 
Yer bir mtttqebbll tarafından 
1eald• ı-. edilen Sudiye 
pljjı, perpmbe flnD birçok 
claTetlllerin l huurile Kartal 
Kaymakamı (tarafından a6yJe
nen bir autuktım ıoma kllfat 
edllmfttir. 

Kfifat meruimlndu ıonre 
cla'fetlller plljdaki tuiaatı 
l'ezmlıler, plAj mOdllr Ye mn
e11isl Muıtafa B. tarafından 
baz edllmiflerdir. 

Plajın kumlan vapurlarla 
Filoryadan ıretbilmlf, sahildeki 
kayalıklar fenni YesaitJe par
calanarak beton tealaat yapıl

mıı 'e aynca bir de gazino 
İDfa edilmiftir. 

Suadiyenln yeni plljı mB· 
kemmeliyet itibarile Awupai 
bir manzara arzetmektedir. 

·1Haklı Bir İkaz 
Gemilerin Telsiz Maki
neleri Kaldırılmamalıdır 

Aldıjımız mektuptur: Mar
mara 'Yapuru ile Mudanyaya 
gidiyordum. T elılz dairesini 
gSrmek utedim. Ve 6ğrendim 
ki Seyrisef ain idaresinin bütlln 
ikinci ıınıf vapurlarından telsiz 
kaldınlmıı, memurlan da ta
ıarruf makaadile çıkanlmıt. 
Deniz &zerinde, yllzlerce mil 
uzaklarda aefer yapan vapur
ların en büyUk emniyet vaaı· 
tası telaiz ahize ve mllrailele· 
ridir. Bundan alb ay evvel 
İzmire giderken Gnlcemalln 
Mllrefte açıklarında, bqına 
gelen kazanın fena bir netice 
veremeıi aırf telsizle istim
dat edebllmealnden ileri gel· 
mittir. V eziyetin ciddiyetle 
teemmül edileceğini Omit et
mek isterim. 

Fatih: Sofularda 48 numarada 

Elektrikçi: Radi 
11 Son Posta,, - Bu kari 

ehemmiyetli bir meaele üze
rinde duruyor. Cidden tetkike 
değer bir vaziyet kartııında 
bulunuyoruz. 

- Atıf Beyin haberi yok. 
- Telgraf çekeriz. 
- Olmaz. Ben timdiye ka· 

dar hiç dışanda kalmadım. 
- Haydi haydi... Sen Ab{ 

Beyin cariyesi misin? Canın 
ııe iıterse yaparaın. 

Nadire biraz dllfilndü: 
- Dur, dedi, onun kolayı 

var. Bir telgraf çekeriz, iatene 
kendisi de gelir. 

Kısa bir mUnakaşadan sonra 
Nermin razı oldu ve hemen 
telgraf yazdılar, gönderdiler. 

Nermine Atıf Beyden o gt1ıı 
telgrafla ıu ce-.ap geldi: 

" Ben gelmiyeceğlm. Sen 

SaJfa 7 .. 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

~--------- Türkleştiren ı Server Bedi f 

YEŞİL OTOMOBiL 
Birdenbire yanhaneme girdi, 

knrkOnU ve çantasını bir kol
tujım llıtilne atb, odanın or
tumda durdu, aözlerimin içine 
bakarak: 

- Seni arbk sevmiyorum, 
Allaha ıımarladık, dedi. 

Kllrkünü ve çantasını aldı, 
kapıya doiru yürildll. 

Arkuından koıtum, kolunu 
tuttum: 

- Anlamadım, dedim. 
- Anlaıılmıyacak birıey 

yok, teni arbk sevmiyorum, 
Allalaa umarladık. 

- Ha... O baıka ..• Diyecek 
yok. 

Ben Suzanm hayret Yerici 
kaprialerine alıpkbm; buna 
benzer ıeyler yapmamlf değildi. 
fakat ytizilme bir bakb: 

- Ne?" Ona diyecek yok" 
mu? Alay mı ediyorum aam· 
yonun? 

- Eıtağfurullah, Hqa .•• 
- Hakkın var, anlarsın 

amma ... 
Oturdupm hanın betinci 

kat dehlizlerinde kayboldu ve 
beni aon defa g6rmek için 
bir kerreclk bile arkuına 
bakmadı. 

* Tahmin edeniniz ld Suıam 
bir daha &pemiyecetimi o 
aırada habnmdan bile geçir
memlftim. Aiti aydanberi de
Yam eden mllnuebetimlzi kes ... 
meline hiçbir sebep yoktu. 
Daha ikJ ~aihı enel bittin 
amr1ade detil•e bile UZUll 

zaman için beni nvecetW, 
bana pereatif ettiğini söyle
mltti. Herıey bana bu ıenç 
kadının lltlfe ettiği .zannetti
rlyordu. Vakıa ince bir taka 
değil; fakat [ben bunu mazur 
ı&ncek kadar Suzanı .. viyo· 
rum. 

Bir hafta, Ud haha, bir ay 
geçti, ondan bir haber ala
madım. EYine on defa telefon 
ettim, bana hep adrea bırak
madan seyahate çıkbğını aöy
llyorlardı. Y akm arkadaıla
nndan birini g6rdtım, ellerini 
j'6k y(Uüne kaldırarak yemin 
etti ki metresimin nerede ol· 
duğunu bilmiyordu. 

Onu, bulunabileceği her 
aemtte, her e'Yde, her mağaza
da, yolunu bekliyerck aradım, 
bulamadım. Gülünç ve bet
bahtım. .. 

Tam altı hafta ıonra, bir 
akşam, geç •akit kendisinin 
idare ettiği küçük bir yetil 
otomobili Galata' da, bankala
nn önlinde görd~m. 

aılırılma, eileo. Fakat beni de 
çok hasrette bırakma. ,, 

Nermin Adada bir hafta 
kaldı. Bu mUddet, Nerminin 
hayatında yepyeni bir devre 
açmııtı. Hemen hergtın baya
bnda hiç unutmıyacağı hldise
ler karşısında kaldı. 

lık gUnil, öğleye kadar, bir 
bahçede oturdular ve konuş
tular. Nadirenin bir iki suali 
fizerinc Nermin ona hayatınm 
bazı parçalarını anlatb. Nadire 
onu bnynk bir dikkatle din-
ledi. Atıf Beyle münasebetinin 
teferruatına ait bazı ıeyler de 
öğrendi ve dedi k i 

Onun otomobili.. Numaraau 
4812.. Muhakkak ki o. Ap 
ajır yolruıu çıkıyordu. T ered
dOt etmedim. Hemen bir tabi 
aradım. Hafiye gibi onu takip 
edecektim ve otomobil durun
ca yanına fidecektim. Fakat 
bot taksi bulamadım. Akıi sıil>I 
yağmur da yağıyordu. 

" Ne oluna olsun, dedim, 
onu yayan takip ederim. Zata 
gözlerim iyi ıörür, yolruıta da 
o kadar çok tramvay Ye oto
mobil •ar ki Suzan yavq git
mlye mecburdur. Zaten oto-
mobili kendiai idare eder, biraz 
acemidir ve koıturamu. Her 
halde glSzden kaçırmam." 

Mftkemmel karar. Y eıil 
otomobilin peşinden jimnaatik 
adımlarile koımıya başladım. 
Kalabalık, yağmur, bozuk ve 
dar kaldırımlar, lcaddenin ka-
ranlığı.. Suzan da şof örlüğil 
ilerletmiş, tahminimden daha 
hızlı gidiyor. Kanter içinde, 
soluk soluğa koıuyorum ; o 
gidiyor, ben gidiyorum. Yağ· 
mur hızını artbrdıkça arttırdı. 
Şapkam, tepemde, silnger gibi 
ıu yuttu ve ıif ti; elbisem vü
cudum deniz mayosu gibi 
yapıfb. Çare yek ha gayret. 

Nereye gidiyor? Bacaklarım 
titremiye bqladı. Sol dizim 
fena sızlıyor. Otomobil nere· 
de? Şu mu? Hayır. Tramva· 
ym önüne mi geçti? Hayır. 

Kaıeyi dönmüş olacak... Evet, 
ltt.... Oh, duruyor, durdu. 

Otomobilin yanına van• 
yorum. İç.inden bir erkek 
iniyor. Boğuluyorum. Kendimi 
tutabileceğimi ummuyorum. 

Erkek otomobile iğiliyor; 

- Ruhum, beni beş dakika 
bekle! diyor. 

Sonra erkek bana dönüyor, 
ceplerini arqtmyor: "Zavallı 

ıeraeri!" diyerek yirmi kurut 
atıyor ve para, çamurlu kal· 
dırımın tlstllne hiç ses çıkar-
madan dUıllyor. 

Daha •onra, Alicenap zat 
orada bir otele giriyor, şüphe
siz ıece için bazı hazırlıklar 
yapılmaıını emrediyor. Ben 
tabii, o halimle Suzana gö
rilnemlyorum. 

* Fakat o gtinden sonre dO-
tllndiim ve daima düşünüyo
rum ki Otomobilin içinde 
bulunan kadın o değildi; 
Suzan, stanbuldan ayrılırken 
otomobilini genç bir kan 
kocaya satmış olacakb. Suzan 
ben; asla aldatamaz, bu kadar 
çabuk unutamaz... Ne dersi• 
niz? O giln biraz gözy8.f1 
döktUğüme budalalık mı et• 
tim? 

Ben seni ilk görüştimcle 
sevdim. Bu h:-ıyata yeni abldı
ğıru görüyordum. Daha çok 
maaumsun sen. Fena inaanların 
eline düşebilirsin. Senin suyunu 
içerler, posam bırakırlar. Adı 
yerlere dilşerain. Ben sana 
ablalık edeceğim. Artık bir 
kere bu hayata girdin, çika· 
mazsın. Bari ıeoi aldatmasın· 
lar. Ben Hüsniyeyi tanının. 

Nermin, gayet büyilk bir 
bı..yretle s:çradı ve bağırdı: 

- Ay, siz de mı onu tam· 
yora'1llUZ ? 

(Arl..uı ıar 
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o ya İdman Yurdu 
Eşya Piyan · o Listesi 

Konya idman Yurdu bir eıya piyanıosu tertip etti ye çeldldf. Bu 

piyango n. birçok kariimlz llkadar olduğu lçin plyankonun çakllen 
llltesinl sretlrttik. O terlle11 arzu (lzerin p rfa parç neıredf yoruz. 

K 1 K 
' 

9726 10089 10144 10509 Dolma a em azanan ar 
10559 10663 1116ı 11253 

680 5953 24770 12020 12186 12558 12832 
ipekli Eşarp Kazananlar 11589 ıa159 14057 14461 
1074 72 8 10205 13874 14482 14997 16146 16549 

148M 19647 20806 ao 1 ı6646 16703 16908 ı1M1 
11638 171 17999 J8150 18665 18180 

izci Çakısı Kazananlar 18723 1D4M 19683 19740 
1380 1550 4457 9024 19748 19811 19987 20413 

10014 10105 10186 11501 20430 i0453 20674 20737 
11770 15099 16521 18M9 20759 20922 20998 21193 
18978 19759 19988 21 113 21287 21511 21677 21791 
22328 23285 20010 26380 21968 22007 22084 22797 
Sporcu Kösteği Kazananlar 23456 2as11 23915 24208 

2306 6984 8124 8235 24641 25185 25323 25397 
9046 9103 11911 13160 25950 26257 26778 27001 

14217 15115 15471 16673 28458 28483 29071 29411 
18361 ıs367 ıs941 19777 Fantazi Defter Kazananlar 
12856 23094 23755 24518 128 337 418 745 
26690 28346 2985 l 851 950 117 4 1178 

Radyolin Diş Macnnu 1333 1401 14s2 1554 
Kazananlar 1866 2261 3203 3504 

12141 12457 13333 13420 3522 3994 4095 4503 
13520 13613 14018 14037 4770 4891 5009 5094 
14063 14137 14205 14391 5315 5428 5659 5757 
14656 14976 16161 16222 5905 5930 6004 6477 
16387 16931 18279 18649 6491 6670 6678 6803 
18659 19099 19447 20119 7285 7489 7540 8245 
20493 20735 20770 20845 8369 8481 8725 9019 

9105 9413 9462 1C022 
20889 21161 21183 21290 10184 10327 10417 10958 
21483 21523 22742 22774 11186 11445 11547 11713 
23256 237 50 23815 23919 12095 12437 12897 13105 
24487 24932 25475 25514 13232 13493 14355 14429 
26018 26161 26947 27697 14506 14605 15257 15488 
27943 28187 29655 15829 16128 16187 16428 

12 Kart Konya Manzarası ;: :~O: !~;~~ !:i 
Kazananlar 19846 20048 20139 20168 

158 1076 1328 1871 21399 21975 24158 24684 
3666 3932 4052 4497 24747 25008 25537 25998 
4626 4888 5092 5585 26376 26581 26612 27909 
6903 7284 7781 8696 288 l 2 28907 2894 J 29539 

9040 9152 9366 9435 29614 29973 

SON P0STA 

Çocuklarınızı. yemeklerinizi ve sıhhatinizi muhataıa 

ediniz 
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güv v emsali haoarat tehlikeli ha talıklar tevlit, vemekleriniıi 

telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı selbedar. 

u 
ş 

A 
Ha arattan Ye hastalıklardan ve istıraptan kurtulununus. PAYDA haşaratı yumurta ye tohum

Jarile beraber kat'iyyen imha ve Üna eder. Yerli malıdır. Ttırk seklın, Türk amelesi ve Türk pa
rasile yapılmıı olup daha müessir, daha mühlik olduğu ıibf yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke 
yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün devairi devlet, ec
nebi müesaesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, hastaneler, Hillliahmer yatı mektepleri, vapur kumpan
yaları, Devlet Demiryolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa 
hamamları ve btıtün müessesatı milliye FAYDA i timal eyler. 

Servetimize ae1yaltm ve ecnebi yaldızh reklAmlarma aldırmıyahm. 
Kutusu 50, bliyDk 75, bir kiloluk 12~, pompaıı 73 kuruıtur. Hasan ecı:a depoıu. 

KABIZLIK ve 

Hazimsizliğe 
kar,. MAZO N ~::a 

MUferrlh, mldevldlr. 
Bana klan kat'lyyeıa teaılır:ler. 

M A Z O N lamlııe dikkat_ ba9ka 
mıırkalıtn reddedlnls. ıtqhıır ecza· 

nelerde, 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. Me L utfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 

MUALLI MLE RINDEN 

Dahili, •e intani haatalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adru : Babıali caddesi 
Yillyet kar 1111 15 No. 
Mıaa7enehane: Telefoa ı.t.obıal 2!2J 
lkaıaetg&lu ı ,. ,. 223' 

DR. SEMiRAMiS EKREM. H 
Çocuk baatahklan miltebas1111 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Sultanahmette cedit Mehmetefendi medresesi bir sene

den üç ıeneye kadar kiraya verilmek için açık müza
yedeye konmuttur. Taliplerin ıartnameyi g3rmek için her 
glln müzayedeye girmek için 27 lira teminat akçelerile 
beraber ihale gUnn olan T-6-93 l pazar gtlnil aaat on beıe 
kadar encümeni daimiye mUracaatleri. 

Cihangir yangm yerinde 32 inci adada 681, 603, 1114-1, 
680, 659. 660, 661 harita numaralı arsalar arasında 72,60 
metro murabbaı yliıaliz arsanın metro murabbaına 12 lira 
kıymet takdir olunarak ıablmak için alAkadarları arasında 
kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname 
almak için her a-Un levazım müdUrlililine müracaatleri 65,5 
liralık teminat makbuzile ıartname Ye teklif mektubunu 
mnh.Urlll ı:ufa koyarak ihale 1rilnil olan 7-6-931 pazar gU
nil saat on beşe kadar encümeni daimiye vermeleri. 

Şirketi Hayriyeden: 
KöRrfi Üsküdar iakelealndeki büfenin icar müddeti t 5 huiran
Cla hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müddeti de 12 
temmuzda munkazi olacağı cihetle iıticarlarına talip olanların 
heyeti teftişiye riyasetine mllracaatları. 10228 10401 10489 10886 

11270 11715 11826 12943 
14005 14093 16566 17080 
18259 18339 18776 20134 
20328 20470 20784 21045 
21585 21733 22561 22705 
23057 24009 24096 24327 
24433 24452 25265 25616 
25603 26168 26781 28302 
28308 28548 29651 

oğum ve a ın ast 

mütehassısı Dr. Ekrem Behç DOKTOR 

Atlet Fanilası Kazananlar 
112 373 758 

1491 2389 2587 
2900 2968 3303 
4065 4165 4864 
5331 5451 5481 
6285 6290 6406 
7280 7206 7299 
7534 7656 7726 
8067 8115 8318 
8650 8888 0008 
9250 9281 10085 

806 
2760 
3361 
5228 
6109 
6506 
7468 
8034 
8500 
9092 

Hüseyin Naşit 1 

ilrbe, eski Hilaliahmer binası ı 
No. 10 Telefon İst. 2622 
~~ 

• 

burun baıtahklan 

Beyoğlu Mektep aokak 

Telefon BeyoA-lu 2496. 

• A 

No. t 

iZ 1 anı 
• w a iZ - o gazı 

Tah isiye U. Müdürlüğünden: 
12 - 1 O - 929 tar ili ili na zeyildir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o ı il 
Arz 41, 24, 30, şimali 

il 1 1 

!TRIY A Ti 
Kibar ıınıfın nişanei ı:araf etidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Yalı köşkü Cadde~i 
Milhürdar Zade Hanı ro. 19, 20, 32 

ÜKÜF E ITRIY AT FABRİKASI 

ESNAFIN NAZARI DİKKATiNE .. 

( V APi.JRLAR 

Seyrisefain 
MekH acentHl• Galata klf~~! 
Bqı B. 236ı .Şıabe acenteıh 

740 kecl Mnhnrdar sade hanı 7l 

PiRE - ISKENDERIY 
(IZMIR) vapuru 9 ffaz;iraJl 

SAL 1 10 da GalatadaD 
lzmire, Pireye utrıyarak cu· 
marteal lakenderiyeye ••· 
racaktır. 

Trabzon Postası 
(ANTALYA) vapuru 8 

Haziran' puarteıl 11 de 
Zonau}dak, İnebolu, Evreıı· 
ye, Samıun, Ordu, Gire•0~· 
Trabzon, Rizeye gidecekti'· 

ADIKZADE BiRADERLE 

KA'RAÜENIZ 
Muntazam ve Lüks Postası 

Dumlu Pınar 
Vapuru p• AZ.' A }l. 

7 haziran .rl .t-1 . 
· ırünil akşamı 17 de SirkeCI 

rıhtımından hareketle ( z0r 
ıuldak, İnebolu, Ayancı ' 
Samsun, Ordu, Giresııııı 
Trabzon, Sürmene ve Riıe~ 
ye azimet ve avdette •J11~ 
iıkelelerle Göreleye uğtl 
:yacaktır. 

T afıildt için Sirkecide 
Meymenet hanı altınd• 
acentalığa müracaat. 

Telefon lı. 2134 

Dr. A KUTİE~ 
Cild ve emraz Zilhreviye ted• ~ .. 

hanesi Galata, Karak6yde bc'Jr• 
çi fırını ııraaanda No. 34 

BAHRİSEF'IT 
FELEMENK BANKA~ 1 

IST ANBUL şusES 
ldnre merkezi: AMSTERDı\~{ 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. .. 
Tediye edilmiş sernu:ıyesl· 

5,000,000 FL. ı 
İhtiyat akçe i: 3,250,00o f ·. 

1.ıefolS' 
Galatada KnraklSy palastıı beflı 

Beyoğlu 5711-S latanbul tAll ,u.ı\J)ı' 
"Merker. Poltıınul lttl••Undo 

9 J S' lcmcl han, Telatonı at. 
eJAl.l 

Bilumum banka muaın 

Emniyet Kasaları h~arı 

Cilt ve zührevi bastilbkl•' 

oÖK-:f'OF 
hJ119tl 

Ônıer Ahdurra.. ,,,ı 

10352 10424 10545 
10957 11229 11291 
11603 11776 12336 
126~2 13007 13161 
13616 14154 14255 
15834 15028 18006 
16701 16973 17609 
18416 18744 19911 
20172 20181 20832 
21055 21416 218&7 
22562 22642 23319 
24267 2~ 95 24990 
25804 25920 27296 

10208 
10648 
11339 
12435 
13562 
14338 
16617 
18314 
20086 
21046 
22388 
23864 
25292 
29444 

Tuti şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 
il 1 

Bulun n Fen r işaret gemisi yerine her llç saniyede bir 

dl•P,.ıı 
lıtanbul emrazı ıı.dhr vııe 

ltanbul Mmtakası Ticaret Ml\dürlilğllnden; t•athcklm' JJıÔ~oı 
Sıhhi muayeneye tabi olııun olmasın; bütUn esnafın ve m!Jatahdemlerlnln cemiyet- 1 Ankara caddesi f 

1144 7762 25969 
Tarak ((azananlar 

854 932 1076 1251 
1291 2194 2250 2466 
2539 2654 2998 38i2 
4021 4651 5688 5765 
5772 6515 6573 6629 
6976 7187 7397 7803 
8073 8267 9385 9685 

şimşekli ziya gösteren, zatülhareke ve her d kikada muntazaın 
fasıl larda dört çan sadaaı veren bir ziy lı ıamandıra haziran 
931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0,3 saniye ve huıuf 
mliddeti 2,7 saniye olup gardiyanıızdır. 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik Ye kontrol için fener 
iş ret iemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı am ndıranın ir
tifaı dokuz metre ve mesafei rüyeti takriben ( 14) ·mildir. 
Fener iıaret i misinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilAn edilmiye
cektir. 

Ci ali Fabrikaları üdürlüğünden: 
Fabrikamızda nUmuneleri görlllecek olan hurda eşyadan 

kilo olarak tahminen tönbeki b zi (3000), derisi (900), tiftiği 
(200), ip (150), bez kırpıntısı (50), çember (4000), demir ve 
çelik (3000), dökme maden (2000), yatak kasnak ve pareket 
(3000), pirinç (600); haziran 15 aaat t O da alenen müzayede 
edileceğind n taliplerin 100 lira poy ile fabrikada bulunmaları. 

lerlna k ydolmıya ve ıenellk hOvlyet cUr.daı:ıı ıılmıya mecb:ır oldukları esnaf cemi· d No• 1 
yetlerl tallmatnamcelnln Oçüncll maddHiıade muaarrahtn. Yurda karşısın 8 

Cemlyetlerce malt ene lptlduı har.lrandır. Sıhhi muayeneyi rcclktlrdllderln· ---·~~~p-~~--.., 
dcıa veya c:Uzdanı almadıklarından dolayı ıllkadaranın ceuya uframanıaıı mflt· 'f A 
kllllta tutulmama•• için Acilen cemlyetlcrl11.e milracaatları menfaatle,.! tcabındaıa N p o s 
oldutu tavalye ve teblll olunur. SO tt•' 

-----:'~:lttalk gıı' 
't'evn.t, Slyaııl, Hnvadh v• ı:ııJf' 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Ak G . . . 1 
n ara - azı ıstasıyonu yolunun muayyen bir noktasında 

b8flıyarak Gazi ~uallim mektebine kadar ynpılacak şosa ycllar,:a 
kırma taş ferşıyah 30-5-931 tarihinden itibaren 2 t - 6-93 ı 
ta-rihine k~dar kapalı zarf uıulile münakasaya konmuştur 
Talipler pro1e f&rtnameler ve muku elenamc suretlerini Maarif 
Vekaleti inşa t daiıesinden hergün tedarik edebilirler. 
lh le Maarif Vekaleti İnşaat Komisyonu tarafından _ 
pılacağından . miiteahhitlerin 21-6-931 pazar günü s~:t 
on beşte müıayede, münakaia \ıe ihalit kan ö 

· d ki · ununa g re tanzım e ece erı teklif mektuplarını komiıyon · ti 
d. · kl d. rıyai ne tev ı ecıece er ır. 

-N ruo•IP Waıe ı latanbul, u
3
;. jT 

ŞerJ ıokıı~• 

-- zJı:JJ TeJ,.'"ııı lstan~ul ;bul • 14~as1" 
Pc-& ~.1 k•ıtınuı tr so~ 
Telr.ııf ~ 

ABONE flA 'fi .resi 
~c~ 

--- 'l1"° Jıf• TÖRKIYB 

1400 ıu. ı Stus' ı,oO ıl 

' "-1 tı:J~ ıl 
s()# ' 

753 .. . ,, 


