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f esikalar Hakkındaki Neşriyabmız 
tecliste Har8retle Müzakere Edildi 
~liye Vekili İzahatile 
rlcara, 7 ( H. M. ) - ilk 
'lk "SON POSTA" tarafın· 
~ ortaya atılan milyonlar 
~erindeki tarihi vetdka· 
il paçavra fiatine aatıl· 
~ ıııeselesi Millet Mecliıinin 
~il celsesinde çok ha· 
~~~li bir müzakereye veılle 

ı. 

\"lrtantıa meb'usu Refik Şev• 
~ 8. bu mühim meseleyi 
~il hafta Maliye Vekilinden 

Meclisi Tatmin Edememiştir e 

cevabı Mecliıl tatmin etme· 
~ dlti anlaıılayordu. Takrir ••

bibi Refik Şevket B. bu oeYap 
kartııına ıunları ı6yledl: 

" - Vekil B. bu izalıatile, 
90k yaralı olan kalplerimize 

aopk ıu serpememlftlr. izahat 
bizi tatmin edememlıtir. ,, 

Maliye Vekili takrir sahibi· 
- nin bu ı6ılerini ıUkutle kar

ııladı. 

ikramiyeler Meselesi 
Mecliıin ayni celsesinde 

Kırmı~ı 

Fenerli 

$.fil er 
Mart Şua.J lımlnd• &tr ı•· 
atecl kadın, Parlıln beW 
bath snlr yerlerfal Ye et• 
lence nlerlnl 1rHmlt, 1r~h·· 
dQklerlnl yaır:mıttır. Birçok 
llaanlara terdlme edilen ba 
lıayret veriol Heri blıdm 
ıGtunlarımu:da okuyacakıı• 
nız. Bu ıarlp tetkikin gen~ 
Ye gilael bir kadan tarafın

dan yapılmıt olmaaı da 
ehemmiyetini çofalbyor. H .. 
yatın en gh:ll ka,elerlne 
bakarken bilmedltfmlz pek 
çok t•yler CSğrenecekıinlL 

Neşriyatımız V • 
Devlet Şurası 

l __ B_u_g_iı_·n_u_·n_M_es_e_l_e_le_rı_·n_d __ e_n __ I 

1 
Halkı Ölüme, Kendisi 
Boşalmıya MahkUm 
Semtte Dolaşırken ... 

r 

\~~lcrirle sormuıtu. Mecliıln 
~ ü celsesinde bu takrir 
~ lldu ve Maliye Vekili de 

- Vp verdi. 
~ tkil Mustafa AbdOlhallk 

l.tanbdl Defterdarile baıı me
murlann maarif vergisi tahıl· 

Bu Dairede Dünden 
itibaren Hararetli Bir 

Faaliyet Başladı 
~ •atılan vesikaların mülga 

Ye nezaretine ait olduğunu, 
~ defa Meşrutiyetin ilk 
~ trinde, bir defa da muta .. 
~de tasnif ettirlldiifııi, 
~ veaikalann be taınif 
\ llıen:ıit olan birtakım 
\~k olduğunu söyledi ve 

llbndan aldığı binlerce liralık 
ikramiye meselesi de ganı .. 
tOldlt 

Mecllll tatmla 9demeditf anlafılaa V kili b b t kf 
Maliye nklU Abdllhallk Bey Maliye e u usua a 

:umgelen totebbU.lerde bulu- kanuni htıktlmleri anlatbktan 
nulduğunu, batta aabn alan· ıonra Refik Şevket Bey mat
ların da bunları geri vermlye buabn bu huıu.ta yapbiı hlı-
haıır olduklannı bildirdi. metleri teıekkllrle bahsetti. 

Ankara, 1 ( H. M. ) - Son •· 
.-P..oatanın neıriyab Devlet Ş6-
ı ~ını harekete getirdi. Du.t 

iteıi reiıi dün bOtlln doeye
çtkartarak ıUratle tetkik 

o1tanması icap edenleri ayırt-

aıııtır. Bu cinsten yllzlerce 
ittklaya teıadüf edllmiıtir. 

Ba ıBs•l ıag/lg• N cloan 6rıgibl lclJm/Jr lo•larından 
lılç6ir işe yaramaz 6lr haldedir 

- Kuruçqme btıtnn aahlll 
boydan boya ltgal eden klS
mllr depolan yUzilnden oturu· 
lamıyacak bir hale gelmlıtir, 
denildiği EBmao bu iddianın 

içinde en ldıçtılc bir mtıbalata 
hluuinin mevcut olmadığına 
emin olabilirsiniz. V niyeti bO-
tUn fecaatile bir dakika içinde 

(Oevaml 7 ncl ıayfamızda] ~n geri ahnma11 için 11· 

ln,.ç Hapsi 
Fakat Maliye Vekilinin bu (Devamı 3ilne0 ıayfamızda) 

.. Maliyenin Gözü 
lstanbuldan Hindistana Açıldı 

~ ' 

Manisada Müntehibi Sanileri Fırka 
Vİçin İade 
~ilmedi? 
~İye Vekili Hüki'ime· 

0 ~ Bu işte Tuttuğu ı 
rı ~ensipleri Anlahyor 

~dliye Vekili Yusuf Kemal 
~birkaç günden beri şehiri
~:dir. Hususi bir mahiyette 
~ 11 ve gidecektir. Dün 
~Uf en karıılaştığımız Yuauf 

'1 Beyden cari bazı adil 
~ hakkında malümat iıte-

,,tl , qlJhaaaa borç hapıi üıe-

ngilizler Aleyhine ayan Çıkarmak atiyen Türk 
Heyetinin Kanlı Ve Korkunç Maceraları 

lzmirdeki Kitaplar 
Sahlmıyacak 

hmir, 7 ( H.M. ) - Şehri· 
mixde aatılıta çıkarılan (43) 
bin kitabın ihalesinden feragat 
edllmeıi için Maliye Vekile
tinden emir geldi. 

Bu kitaplar bir ilim heyeti 
tarafmdan tetkik edilecek. 16-
zumlu olanları ayrılacaktır. 

Maryoserra 
ltalyada Mahkum Oldu 

Disiplinine İnkiyat Göstermediler 
Maniıa. 1 (H. M.) - Burada yapılan meb'ua intihabında 

mOntehibl ıanilerin bir kısmı mllıtenkif kaldı, öbllr kıamı iıe 
reylerini muhtelif kimıcler Uzerinde dağıttılar. 

Bu tarzı hareketin ıebebi, Halk fırkası tarafından namzet 
glSıterllen Bolu Halk fırkası reiıl Tabir Beyi Manin balkının 
tammamaaıdır. 

Bu vaziyet neticesinde 189 mUntehibi saniden ancak( 147) ıl 
reyini kullanmıı, bunlardan da mühim bir kıımı aandığa be
yu rey atmıılardır. Bundan baıka fırka tarafından namzet aöa
terllmemlt olan bazı klmıelere de rey verilmiıtir. 

Bunlar arasında F eyli· Lütftı B. 8, Batcılar Bankası Mndn
rtl Kenan 8. ı, F abr1katör ismet B. 3, Demircili Mustafa ve 
Hanı Cemal Beyler de ikiıer rey aJmıılardır. 

Hileli bir iflls meıelesinden · Hallı Fırkuının Maniıa tqkillb erklnı bu •ulyet k&rfl-

dvduk. Bu mesele hak· 
~"' \ ... Adliye V ekill diyor ki: 

lilk6met bor9 için b.psir 
~ dolayı ltalyada muhakeme al· ıında hayrette kalmıılar, neticeyi Halk Fırkumın umumi 
• bna alınan ~aryoıerranın Ud Hne ldtiplljine blldlrmiıJerdir . . 

bapıe mahkum edlldlil haber ve-

" 

• 

H•11•t 6att11 aoslle 61rlllcte 
1U1 tarihinde umumi harp 

.-nuında Enver Pap Alman· 
lvla birlikte Efganiıtana blr 

heyet göndermişti. Bu heyet 
Aayada İngilizlerin aleyhinde 
tahrlklt yapacak, Asyada is
yan koparacaktı. 

Bu heyete Tnrkler, Alman· 
lar Hintliler dahildi. Heyet 
20 nisan 331 de buradan ha .. 
reket etti. Evveli lrana, ora· 

~~•• tr, , dan Efganistana geçti. Hint 
\ 'dU•klll Yusuf K•mal L. hududunda lngilizlerle çarplftı • 
~ n:ıemeslni ve Ulmsız S b b b" •\tlonun kaldınlmamasını , onra aıına in ır macera 
~t''rısip addetmektedir. 1 geldi ve bUttın Asyayı dolaıa· 
'~-tnl 6 noı Hyf amııda ) rak bin bir felAket geçlrdL 

Bu heyete dahil olan bir 
TD.rk, (6) ıene ınren maceralı 
bir hayattan sonra TOrkiyeye 
dlSndU. Şimdi lıtanbuldadır. 

Bu zat (6) senelik macera· 
ıını günU gününe kaydetmiı, 
kıymetli bir habra defteri vu
eUda ietirmiştir. 

Bu hatırat bize, lranı, Efga
nistam, Türkiıtanı, Hıveyi, 

bütün Asya milletlerini yakın .. 
dan tanıtacak, orada lngiliz
lerin nasıl çalıştığını öğrete

cektir. 
Bu Türk çocuğunun mace· 

ra dolu hayabnı yakında "Son 
Poıta,, nqr• bqhyacakbr. 

ri~•h~~ Mu~Hna~m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 ıonluk bir davanın maznunu leli. /stanbuldan Bükreşe, Yahut... _ . 

HAMIDIN 

SON 

GÜNLERi 
Abdülhamidin hal'ind•11 
Cllümüne kadar yanında 

bulunan bir memurun 

not d11/t11rl. 

• ••• Mllll Mefktlreye dotru 1 
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Meb'uslan Ve Başına d V ·ı • 8 ) d intihabında 
Adliyede 

Hakimler Arasında Mü
him Tebeddülat va:.. 

Halkm Fikri Gelenler a en mıye aş an 1 Bir Mesele Adapazarı reiılifine l.taj'.,... 
aıaaından Sudi, lıtanbul :r ~ 

h • Ankara ceza relıi Ke• .,.,..ı CUla fiinl mlnhal •eb'· 
ualarıa intihabı yapıldı. 

Seçllea yeDI ua Ziyaettin, 
Allettln Cemil, Mithat ve 
Sadettin Rıza Beylerdir. 
Bu intihap kartııında din 
temu ettitimlz halk, ftk
.rln i fÖyle bildiriyor: 

K ... _. 8. ( Kadakly Kuttllll 11) 

Bu meb'usların isimlerini 
•izdea ifitiyorum. Ben münte
hibi sani olsam bittabi tanın
mıa bir mealek ve siyaset sa
hibi olanlara reyimi verirdim. 
Memleketin iyi gören, iyi dü
fllnen ve sözünü esirgemiyen 
kunetli meb'uslara ihtiyacı 

vardır. 

HOml B. ( Edirnekapı Ahmetdecl. 
mahalleal 28) 

- Memleketin bugünkü ik
bsadt buhran ve ısbrabına ça
re aramak için Mecliste silik 
phalyetlerden ziyade müstakil 
bir fikir ve ıiyaset sahibi 
adamlara ihtiyaç vardır. Dtn
kO ıeçilen meb'uslar belki 
f&yanı htırmettirler. Fakat ben 
kendilerini hiç tanımadijım 

için rey de vermezdim. Ben 
mOntehibl aani olaaydım. Hiç 

bir ıarez ve ıvaza bakmadan hiç 
birıeyden endişe etmeden mem
lekete nafi olacağına k•n••t 
•ttitim ıevate reyimi verirdim. .. 

Alamet 8. (Beflktq, lhlamW' cacldul 
ti) 

- VallahJ birader benim 
intihaptan filin haberim yok. 
Kimleri ıeçmiıler bakalım ı 
Sadettin Rıza, Ziyaittln Mithat, 

Allettin Cemil Beyler... Pek 
lli. Fakat hiçbirisini tanımam, 
Allah mllbarek eylesin. 

• 
Fas.al Bey (Kumkapı Yeni eokak 

No. 36) 

Millet Meclisi milletin mu
kadderatına hakim olan bir 
mecliatir. Buraya seciyesi, ka
naati aiyasiyesi sağlam ve her
kesçe tanınmıı zevat girmeli
dir. Meclis demek (Kuru kala
balık) demek değildir. Ben 
mllntehlbi ADİ olaam diln reyi
mi hiç kimseye ~ermezdim. 
Çlbıkn dOnktı intihap edilen 
meb'u.lar ayarında mecliate 
pek çoktur. Meclia dört meb ' -
ua eka1k olaa da toplanabilir. 
Hiç olmaZ1a senede d6rt meb'
m maqa tuamıf edilmit olur
du. 

iltica Ettiği Evde So
yulmuş, Don Gömlek

le Dışan Ahlmıı 

TaTapnt .. nda oturan Fer
ruh B. enelki sin hava al
mak için Beyazıda kadar çık-
mıf, bir aralık üzerine fenalık 
gelmif ve bir ihtiyar tarafından 
istirahat için evine davet olun-
muıtur. F enıh bey ihtiyarın evine 
gelince uykuya dalınq, aabaha 
kadar derin bir uyku uyumat 
ve sabahleyin rahatmzlıtı ha
fifliyerek kendine ıelmlftir. 
Fakat F errub 8. uyandıfı 
ıamu elbiaelerile birlikte (800) 
liralık klrkltı paltosunun or
tadan kaybolduiuııu 16rmllf, 
o •ada baıka fiyec:ek biqey 
bulamadıtı için karakola ka
dar don 16mlekle titmiye 
mecbur kalmıfbr. 

Olen Çocuğun Elbisesi 
Bir ıazete, Etfal lıutaae

llnde ilen 1 yqanda bir. fO
cajun, babama elblMab ve
rildlilnl. elblaelerinln ftl'llmai 
için de Tera.Mt Ulma l.tenlldl
tfııl yazdı. Biz tahlrfk ettik. 
ffutane Mrtahiblnin 16yledi
tme f6r• m ... ı. bic te b6yle 
olmallllfbr. Çocukcatız difte
riden 61mllf, hatalık sari ol
dutu için elbiaeler Yerilmemlt
tlr. Eter hademenin ....... t 
blccetinden bahaettlil mey
d- pkana ceza sOrec:ektir. 

Tütün İnhisarında 
Memurlara Rubu 

Maq Verildi 

Tattın lnlılaar idaresi, Me
murin ıandığından latikraz 
ederek dtbı memurlarına rubu 
maaş Yermittlr. Maq tahaisah 
geldltl •aman bu para faizile 
beraber aandıta adenecektir. 
Faizi Maliye Veklleti tanı
yacakbr. 

lstanbul lektupçulugu 
l.taabul Yillyeti mektappı

hıtua Koaya mektupçuu Ra
if Beyia tayia edileceti bll
dlrilmekteclir. Fakat Yillyette 
bayle haber olmadap tibl 
DabWJe V eldletl bealla ba:rle 
blr lsti•uc ta yapmamıp. 

Fakat Bu it Çok Zor Olmut, Mahkumlar 
Ağızlarına Sokulan Tüpleri lıırmışlardır. 

Korku ile Çıldırmalan ihtimali Vardır 
Haldannda ftrilea idam htıkmlala T em,k Malak .... ee 

tudik eclilditinl ificlea Hamdi •• Nl,ui ilminde lld kati 
Tevkifhuede (18) pdenberi yapbldan aclık .,....._ ... 
ediyorlar. Tecrit edildikleri bir odada ylı llattl yabnlflar n 

hayli dı aayaf dllfmDtler. Su •• ekmek için ıe1enlere Te 
nuihat edenlere k&ftırler savurmakta deTam ediyorlar: Her 
kapı açılınca ıehpaya ı&ttırDlecelderini zannederek korku ile 

16zlerini açmaktadırlar. Açlıiın •erdiji zif •• bllyük korku 

De çıldırma ihtiınali pek kuvvetli olduğundan babaedilmek
tedir. Dlln öğleden 10nra Tabibi Adb Hikmet Beyle Tevkifhane 
doktoru Fuat Bey Teyldfhaneye ıltmifler, Niyazi Ye Hamdiye 

aulhat •tmltler, fakat dlalet•memiılerdlr. Bunun tberkıe 
katiller ayn ayn odalara alınmıtlar Ve: 

" - Arkadquı yedi, HD de ye, yoksa zorla Ana yemek 
yedirecetfz, bittabi eziyet g6recekainl" Diye lklna bir auihet 

falından IODl'a da a6ı dinletem•mltlerdir. Tevkifhane bademe• 
alnin yardımile mahkQmların elleri ayaklan tutulmak auretile alt

larından •• burunlarından yumurtalı et myu verllmif, almak late
memiıler, ttlpleri ı•ıl'IDl.flar. Buna rağmen lıay•tlan mablablleeek 
kadar 11da almıtlardır. Buglln de ayni ameliye tekrar edilecektir. 

Katil Nazmi 
Enelki fln Galatada Yıldı• 

Orman Talebesinin Tetkikleri 
Orman mektebi talebesi bu 

alqam vapurla Ayancata gide
cekler, Zingal ormanlaruıda 
tetkikatta bulunacaklardır. 

birahanesinde arkadqı Mebmedi 
6ldnrmek isterken araya rfren 
birahane sahibi Y orglyi bıçakla 
öldören Numi hakkında Bey-
oilu sulh mahkemesi tevkif . ~-ı Kıskançhk YUzUnden 
mnzekker..ı kesmişti. Nazmi Takılmde Camca IOkatında 

unnci Müntehipler Ara- 1tara •t•rcez• ualıj'ID•· •at:~ 

1 
d F ka Di . 1. • pzaıından Mithat, lzmir aı• 1 ~ 

ıın a ır sıp ını [ ııtanbul azaıından aa-.~ 
Temin Edilememic mi? latanbul . azalığına eıbalk ~ 

Y hlldmlerındeo Sedat, 1 Jh •• 

Cuıa rtınU meb'u intihabı 
yapdclı Ye neticede Halk F 11'

kaNND 16ıterditi nam:ıetlerla 
mltfefikan 1eçildikleri ilin 
edlldi. 

Halbuki bizim atrendiğlmi
ze ıöre, vaziyet başka türltı

dlr. Halle Fırkası İstanbul 
Merkezi, müntehibi sanilere 
matbu birer Jiste dağıtmıştır. 
Bunda fırka meb ·us namzetle-
rinin isimleri yazılıdır. 

Fırka nizamnameainı naza
ran, fırka namzedi olarak 
HÇl)en ikinci mlntehiplerin, 
ellerindeki liıtelerl rey aandı
jına atmalan lhımdır. Fakat 
400 kadar mllnteblblaanl bu 
U.telerden namzet Allettin 
Cemil Beyin lamlnl tllmitler, 
punlalan .. ndıj'a o tekilde 
atmak lnemitlerdir. 400 mtln
teblbl aaninln bu hareketi 
derhal Ankara Fırka Merkezi
ne bildirilmft, Fırka Umumi 
Merkezi ise mllntebibi uniler 
aruında fırka disiplinini temin 
edemedlji için latanbul Fırka 
Merkezini muahue etmİftlr. 

Bakım Evi Açıhyor 
Edlmekapıda İDfUı hitam 

bulan çocuk balom evinin açal· 
ma merasimi hugtln Hat 
d6rtte yapılacaktır. 

ıulb blkimlitlne Teldrd•~ 
ıaaındaa Nuri, Mania " ~ 
na lıtanbul aıaaından ~ 
din, lıtanbul azalıtın• -~ 
dar mOddei umumisi Şukril~ot' 
küdar müddei umumi mu• Ger 
tine Gerdoa bakimi Hayri, ,.-. 
doı hakimlitine t.t.Dbul b"' 
anüllıimlerlncfen Cemil, ~r ııJt 
aulh hakimliğine ye fi'• 
hukuk hakimi Mazhar .;..,.. 
Edime ıulb hildmlltine lttll'• 
bul hakimlerinden Yahya, z0ır 
bul eulh hakimliğine: ~ 
guldak müddeiumumi ınu~ 
Hayrullah, Zonıuldak müd a,.t 
mumi muavinllfine •taıl aılll 
muavinlerinden Ragıp, Çc:;:.,.. .. 
azalığına l&tanbul sulh hi ·~ 

lerinden Kemal Hayri,İıtanbul ~ 
bikimlitine Kocaeli ıullı h ,; 
Kemal, lstanbul MüddeiudlMad
liklerine Geyve ve Saray oır 
deiumumileri Sadun, Abit, 1' ,_ 
eli Sillh hikimi Kemal, Dil..,.- , 
relıi Senih Beyler tayin ol ı 
muılardır. "'~ 

Bir Yolsuzluk ı 
Zat Maatları Muhaaebecill~ 

BakırkBy, Oıkndar ve Bef1,,malmadnrıaklerinden malO ~ 
vvllen on aenelik maatlar ~~I 
kında Maliye müfettişleri tetk•ffl' 
yapıyorlardı. Müfetti,Ier bu

1
p,.. 

bası yolıuzluklar a-örerek İeri'' 
darların IOıumu muhakeme 
karar vermişlerdir. 

Yetim Maaşları ,.~ 
Miltekait yetimlerin üç tl•~ı• 

maqlarının verilme müdde .. tr 
bltmittir. Fakat maaş tevsii 1J1r 
mamlanmadığından müddet 
kaç ıGn uzatılmışbr. 

Yeni Bütçe 1~ 
dl1n mllddeiumumillğe ıretiril- u 1,oturan bıaan Bey lamlnde bir 
mit •• altınca mllatantik Sil- sat Hvgili.1 Nermin Hanamı 
reyya Bey tarafından latic•ap., ıftabanca ile ka11ğından yarala
edildikten 10nra tevldfbaııey:e . JIP kaçmııbr. Sebep k11kan~-
g6nderilmiftir. rı ~llkbr. _ ___ _ _ Randev,ıcu .• 

Yeni bütçenin Mecliste te~titl 
unaaında hükGmetin teklif ~)10" 
189 mUyon yerine 182 111• .. 
kabul olunacatı anlatılıyor ,. 
memur mıı.aşlarından tenzilat 1 
pılmıyaeatı du bildiriliyor. (.'.) T "' 

BU ADAM KİM? 
SON POSTA'da her t"iln laeil:etçe tanınmıı, mqhur bir adama 

alt on ıual ve on cevap bulaHIJııınnıı. Her ıuale Yerilen cevap 
ıldn için blr meçhulü halledecek ve on cevabı okuduktan ıonra 
meçhul adamı bulacakıınıs. Eter bulamazsanız yarın biz ıize bu 
adamın kim olduğunu ıöyliyecefiı. Fakat bulmıya ıayret ediniı, 
çok eğlenecekıiniz. (Bu etlencemi:ıin piyanıomuıla alllu.ıı 1oktur; 
makıadımız karilerlmizi düşündürerek etlendirmektir. 

t - TGrk mii? 
2 - Sat mı? 
3 - lıminin ilk harfi? 
4 - Son harfi ? 
S - Ne yapmıttır? 
6 - Naııl almüttilr ? 
7 - Ne uman? 

1 - Bu adamın batb 1an'a
tl var· mı idi? 

1 - MaaleHf evet 
2 - Hayır. 
3 - v. dir. 
4 - 1. dir. 
S - irtical tahrlklt. 
6 - Aıalarak almilttilr. 
7 - iki devri ayıran hlr 

lnkılip •Huında. 
8 - Evet. 

9 - Ne ldt? 9 - Denltllk. 
10 - Nerede •••lmııtır? 10 - KaprO batında. 

( Diln tarif ettitimiz lnaan methur (Kleopatra) ldL BurGakGnG 
•• )'arta ruacatıs.) 

1 

Evindeki Kızlan Tehdit 
Ediyonnuı •• 

Galatada bir randeTIJ evi 
itleten Catyo iaminde bir Ruı 
madamının evine devam eden 
Sunalı Feriha, memleketine 
gitmek iıtemiı, Madam buna 
razı olmamlf Ye föyle bir teh
dit aavurmuıtur: 

'"Buradan bir yere fidemez
ıin. Yoksa Arap Abdülkadire 
senin surabnı parçalatbnnm." 

Feriha bunu zabıtaya haber 
Yermİf, Madam yakalanmıı Ye 
ev de mllhürlenmiıtir. 

Ticaret Ofisinde 
Harici Ticaret Ofiıl idare 

komlteai dfln toplanmıı, Mı•ırla 
ticaret muahedeai aktl hakkında 
hanrlan rapor mG&akere edilmlı 
ve Pariı aerglıine lttlrake karar 
ve rllmlttlr. 

Kamyon Bulunamıyo~ıod• 
Bir hafta evvel Tak•• fil" 

poliı noktaaı ön On de Juet iıOI bit 
de bet yatında bir çocuk ıJJİir 
kamyonun altında ezilerek öl bdl• 
tü. Ogündenberi kamyonu pas• 
mak mümkün olaınamıttır· 

111
et

kimseler bu kamyonun Nec oır 
tin Molla Beyin efYalarını BiiY cO" 
dereye taşıdığını ıöylemlşlebİJdlt' 
cuğun babaıı bunu poliıe .• .,d ... 
miş, fakat karakolda kendı•• 
tahit iıtemi,lerdir. 

Millet Meclisinde 1,.. 
MWet Mecliıi temmuz 0~"9" 

nna kadar çahtacak, verıl sat~ 
nunlarını çıkartacaktır. "tldl' 
encümeni 93i bütçeıinl ~· 
ederken bazı ihtiliflar çık;~ 
Bu ihtilafların hallinde 
hakem olacaktır. 

Misafir Zırhll .~ 
Limanımıza gelen Da_nl111

et "' 
sırhhıının ıuvarlıl dOn .Vıl~ .ı· 
Kolorduyu ziyaret etmıf, 
3 ı ı ' tler iade olunmuftur~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve • 
Tanassur Hadisesı 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



' 
Hergün 

Genç ligi 
Ecnebilerin Elinden 
Kurtarmak Lazımdır 

'5 M. ZEKER.iV A 
ııı Anıerikada iken elektrikçi
.. tahsil eden lsmail isminde 
~.genç tanımışbm. Bu genç 
~r bir Tnrk çocuğudur. Az 

par:ı ile Amerikaya git
~. Parası bittikten ıonra 
.._ ml\ddet ıpız kalmlf, 
~larda yatmlf, aç dolaşmıı, 
'8.ayet Genç Hıristiyanlar ce
'iyetinin amele arasındaki 
~lerinden birine iltica etmiştir. 
L Burada kendisine ııcak çor
"" temiz bir yatak verilmlt 
~. lt buluncıya kadar orada 
"tlabileceği bildirilmiş. 

Oç glln, beş gtin genç mem
~ ve müteşekkir iş aramış. 
'
1lllayet bir gtin odasına şube
~ nıftdürll gelmiş. Eline bir 
'-ti! sıloştırmıı ve hıristiyan 
~ak şartile kendisine derhal 
, bulacaklarını bildirmiş. 
iL Genç, açlığından ve ıefale
"llden istifade etmek istiyen 
~ misyoner müessesesini der
\aı terketmiş ve kendisini tek
._., açlığın kucağına terketmi
), nıecbur olmuştur. 

* Yine Amerikada iken dok-
lar Riza T evfiğin damadı lb
~m Safa isminde bir genç-

tanıştım. 

~u gencin de başından buna 
h -tızer bir macera geçmiştir. 

IGtahim Safa da, lsnıail gibi, 
'çlağa mukavemet edemiyerek 
('r. M. C. A) cemiyetine iltica et
~ 1/e ayni teklifle karşılaşmıştır. 

* latanbuldaki Genç Hıristi-
)'nlar Cemiyetinin kız ve 
"'kek kısımlarını idare eden 
~erikalı Misyonerlerin dörtte 
'"\1ltıü şahsen yakından tanırım. 
Bunların hepsi Misyoner 

~tktebinden yetişmiş dar ka
L~· cahil insanlardır. Vazife
'q'j, vaktile Afrikadaki vahşi-

~ hıristiyan yapmıya çalışan 
b tolik papazları gibi, genç-
iJe beynelmileliy~t fikri tel
~- etmektir. Bunlar artık 
i:'li hıristiyan yapamıyacak· 
~nı anlamışlardır. Yeni pro-
t•~ları ve yeni gayeleri, 
Grk gençlerini beynelmileli-
~çi yapmak, onlara milliye-

' unutturmaktır. 
t Geçen glln İstanbul (Y. M. 
~ A.) cemiyeti namına iane 
~lamnk üzere dolaşan genç
.. den biri bana bu gayeden 
~arla bahsetmiş, hatta mis
~"-trlerin bu gayenin tahak-
~Una çalışmalarına bir ~ar
~ olmak üzere benden ıane 

t111i1ti. 

~S~te birka; gündenberi 
vN POSTA,, nın mahiyetini 

~~il ve tetkika çalııtığı Genç 
~· tistiyanlar Cemiyeti böyle 
it rnnessesedir. 

~· augün bu müessesede iki 
~din fazla Türk genci var
~· stanbul Türk Ocağı hiç-
t'-l laman etrafına bu kadar ti toplıyamamıştır. 
~Iİtk~ğil yalnız Latanbul, bütün 
~l ıye gençliği serazat ve 
~~ •başına bırakılmıttır. Tür
\iCtıin hiçbir yerinde genç-
•, 

11 ınuhtelif ihtiyaçlarına ce
~ "eren milli bir mUessese
~lıaı kalmamıştır. Gençliği da
\d a.k, onların fikri, bedii, 
~tıi inkişaflarına hizmet 
~i hlüesseselerde birleşme
~tllt. ~ani olmak, cümhuriyet 
\tsı?ı~ en büyük hatalarm

(l bırıdir. 
i:.~çlik, memleketin, bilhaa· 
"""4lıllbın en büyük mesnedi 

• SON POSTA 
§ 

Sayfa J 
• 

Son Postanın Resimli Makalesi ~ Şahsımızın Hüviyetleri lf. Sözün Kısası 
Büyük 

•ıı• .. _ - - ...... 

Ölülerin 
Yıldönümleri .. -

Geçen ay Adanada Ziya 
Paşanın ölümüniln ellinci yıl
dönlımll için bir ibtif 81 yapıldı; 
geçen gün de ressam Avni 
Lifijin ölümünün yıldönümll 
ıçın, glizel San'atlar Bir
liğinde bir toplantı oldu. 

1 - Herkes iki yiWil inaandır: 
Biri kendi tanıdığı adam, diğeri bqka· 

2 - Bazan bu ikisinden maada 
kendimizde üçüncü bir şahsiyet daha 
vardır: Olmamız llzımsıeldiğine kani 
olduğumuz adam. 

3- Bu üç adamın ayrı ayrı resmini ya
paraanız, hiçbiri diğerine benzemez. Buna 

Garbın edebi mecmuaların• 
da, hemen hergün, büyük bir 
adamın yıldönümüne te.aadüf 
edildiği için, bu ihtif allerin gün
delik baaübadelmevtler haline 
geldiği görülür. Bizde "ihtifal,. 
kelmesi gibi, adeti de yeni 
umumileşiyor; hatta bu işlerle 

lanmn tanıdıtı adam. 

•• 

ratmen bu üç f&hıiyet ayni adanıı teşkil 
eder. Siz bu ilç tahaiyetinizi tanır mısınız.? 

•• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi uğraşan bir zat, adeta yeni bir 

mesleğin yaratıcısı gibi şöhret 
almıştı : Merhum ihtifalci 
Ziya Bey. 

iZMiR BAGLARI 
Büyük Zarar Gördü, 
Bu Sene Mahsul Çok 

Az Olacak 
lzmir, 7 (H.M.)- Bir lıaf

tadanberi yağmakta olan yağ
murlardan Komalpqa kazuı· 

mn merkez kıımım tetkil 
eden ( Budamacılar ), ( Çayır· 
Jar) , ( Taşhyol) ve ( Yeni
kale) köyleri ile bu köylerin 
civarında bulunan dağlar ta
savvurun fevkinde bir zarar 
gördü ve bu yerlerde bulunan 
(2000) dönümll mlltecaviz bağ
dan yüzde sekseni mahvoldu. 
Bu bağlarda nınm değil, yap
rak bile kalmamışbr. 

Yine bu civarda bulunan 
(3000) dönümlük bağ ise yüz
de yetmif zarar görmlişttır. 

Bunun haricinde kalan bağla
rın zararı ise yüzde (50) ile 
(25) ara•unda tehalüf etmek
tedir. 

Bu sene İzmir viliyeti da
hilin de üzüm buhram olacağı 

ve geçen seneye nazaran yüz
de otuz nisbetinde mahsul 
alınabileceği anlatılmaktadır. 

Kemalpaşa bağcıları Ziraat 
bankasından maada it banka
sının da muavenetine muhtaç
brlar. 

Rakı Sofrasında 
Kavga Çıkh, Bir 
Genci Öldürdüler 

Y erebatanda Muhteremefen· 
di sokağında (1) numaralı ev· 
de oturan Bahriye H. ~ocaaı 
şerefine bir ziyafet tertip etmiş, 
bir aralık davetliler arasında 
kavga çıkmıı ve davetlilerden 
Ahmet bıçakla Bahriye Hanımın 
üvey oğlu Talib öldürmüıttır. 

Darülfünun Bütçesi 
Dlln Ankaradan gelen Mu

ammer Raşit B. yeni DartUfO.. 
nun bütçesinin bUtün fakülte
leri memnun edecek bir ıe
kilde olduğunu söylemiştir. 

olmak lizımgelir. Gençliji 
mühmel ve perişan bırakmak, 
inkılabın müdafaa cephesini 
tahkim etmemek demektir. 

Kubliy hidiseai, henllz unu
tulamıyacak kadar yakın bir 
maziye aittir. Menemen hAdi
aelerinin tekerrürilnll fıteml
yorsak, gençliği teşkilAtlandır
mak, onları ecnebi ve misy~ 
ner müesseselerinin elinden 
kurtarmak lbımdır, 

Namusuna Tecavüz Edilen Bir 
.. .. 1f. 

Kız Kendini Öldürmek İstedi .. 
lzmir, 1 (H. M.) - Halk Fırkasının, muhtelif ıebepler 

dolayisile vazifesine nihayet verilr iş olan sabık mutemedi 

Salih Beyin 24 yatındaki oğlu Necati Bey geçen sene (iki· 

çeımelik) te Leman isminde bir kızı kaçırarak bikrinl izale 

etmişti. 

Bu kız: o zaman dava ikame etmiş, mUddeiumumilik de 

Nacati Beyin tavkifine karar vermişti. Necati B. hakkında 
müteaddit defalar tevkif müzekkeresi istar edilmit olmasına 

rağmen yakalanamadı, arandığı zaman saklandı, aranmadığı 

zaman da kollarını sallayarak gezdi 

Bununla beraber bir aralık yakayı ele verdi ve cl1rilm 

mahalli olan Kasabaya glSnderil i, fakat yolda jandarmaların 

ellerinden kurtularak kaçmıya muvaffak oldu. 

Necati bey tarafından iğfal edilen Leman Hanım bu ıatın 

bir tftrlü tutulamamasından mitttessirdi ve arasıra Müddiumu
miliğe müracaatta bulunarak ş·kayet ediyordu. Mahkemesi 

bitmeden sokağa çıkmamaya ~a ahdetmişti. Fakat anlaşılan 
teessUrll son derecesine gelmiş olacak ki dün gece intihara 

karar vermiş ve bir şişe tentürdiyot içmiştir. 

Leman H. şimdi Memleket jıastanesinde tedavi altındadır. 

Hayab tehlikededir. Müddei amumilik tahkikata başlamıştır. ---------·---------• 

Son Posta'nın ikinci Zaferi: 
Satılan Evrak Geri Geliyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Maliye Vekili esasen bu hu· 
suata Millet Meclisine bir tefsir 
liyihası verildiğini, Devlet Şfı-

raamın yapacağı tefsirin kafi 
olamıyacağmı, tefsirin Mil· 

let Meclisinden çıkması 

lizımgeldiğioi ve Meclisin ka
rarına intizar olunduğu içindir 
ki ikramiye dağıtılmasına ni· 
bayet verildiğini söyledi. 

Bu münasebetle Refik Şev
ket B. şu beyanatta bulundu : 

"- Memleketteki 63 def· 
terdar içinde yalnız lıtanbul 

• • • 

defterdarının ikramiye almatı 

doğru değildir.,, 

Bu sırada meclisten şu ıeı
ler yükaeldi: 

"- Brnvo; on para bile 
veremeyiz. Doğru değildir . ., 

Angurya Cinayeti 
Bakırköy'de Angurya Çift

liği Kahyası Mehmet ağayı 

öldnrmekle maznun Şerif ve 

Rızanın muhakemelerine baş

lanmıştır. Maznuıllar cürmü 
birbirlerinin üstüne atıyorlar. 

• 
ister inan, ister inanma! 

İstanbul gazetelerinden 
biri, iımi meçhul baxı 

kimselerin bir ışçı ve 
çiftçi fırkası tqkil etmek 
üzere olduklarını haber 
verıyor. 

Henftı ne fırkayı kim· 
ferin tetkll edeceği haber 
veriliyor, ne de proiramı 

itan ediliyor. Yalnız bu 
gazete meçhul fırkanın 
programına esu olacak 
bazı maddeler neırediyor. 

Bu maadeler de birbirimt 
tutmıyan, hatta nakseden 
fikirleri ihtiva ediyor. 

Daha birkaç ay evvel 
lideri memleketçe malum 
olan programı bUyük bir 
ekseriyet tarafından kabul 
edilen bir fırka yaşamak 
imkinına mazhar olama• 
dığına göre, liderleri meç-
hul, programı meçhul ve 
gayesi meçhul bir fırka-

nın muvaffak olup yeıı· 
yabileceğine artık ı 

iner lna11, 1:. Lı· inanma! 

HiLELi REKABET 
Kereste Meselesinin iç 
Yüzü Bambaşka Bir 

Şekildedir 

lzmir, 7 (H. M.) - ismi he
nüz gizli tutulan maruf bir ta
cirin İkhsat Vekaletinden 
incir kutusu yaptıracağı id
diasile kanununa tevfikan 
giimrUksüz kerste getirtmek 
müsaadesini aldığını, fakat 
kutu kerestesi yerine inşa-

at kerestesi getirttiğini, bu 
keresteyi de piyasada sattığını 
haber vermiştim. Bu haberin 
fzmirde şuyuu çok büyük bir 
te!Jir yaptı. Vak'a hakkında 
tafsilat aldım. Bu tafsilata 
göre: 

Bu zat geçenlerde Anka
raya gitmiı ve henüz tatbik 
mevkiine geçmiyen 1708 nu-
maralı kanundan istifade etmek 
üzere lktısat vekaleti ile te
masa geçmif, istediğini anlat
mış, müsaadesini almış, fakat 
kutu kerestesi yerine inşaat ke-
res~esi getirtmiş, hadiseyi ev
veli kereste fabrikası sahibi 
olan bir meb'us haber almıştır. 
Bu meb'us iki ay evvel lzmir
dcn vasi mikyasta kereste si
µarişi almıştı, halbuki ortaya 
ucuz fiatla Romanya kerestesi 
çıkınca bu siparişi vermiş olan 

Sultan Fatihten, Tevfik 
Fikretten ve Yunus Emreden 
sonra bahtiyar ölüler arasına 
Ziya paşayı ve Avni Lifiji de 
ilave edelim. Fakat şu beş 

isim arasındaki tarih ve mes• 
- lek farkları da gösteriyor ki, 

bizde, ihtifaller tesadüfe bağlı 
şeylerdir. Sırası ve nizamı yok· 
tur. Münevverlerin mevlfıdu, 

gönülden ne vakit ve kimin 
için koparsa o vakit ve onun 
için okunuyor. 

Mezarı olmayan Namık Ke
mal için, meşrutiyet ilam sene
lerinde yapılan birkaç mera· 
simden sonra hiçbir hareket 
vukua gelmedi; amlmıyan ve 
isimleri bu sütuna sığmayacak 
kadar uzun ve şerefli bir liste 
dolduran büyük ölülerimiz pek 
çoki:ur. Maziye borçlarını öde· 
miyenlerin istikbalden alacak
lara olamaz. Her memlekette, 
bu gibi ihtifalleri başta Maarif 
vekaletleri, sonra cemiyetler 
ve matbuat idare eder. Bu 
satırları vekaletimize, cemi· 
yetlerimizc ve matbuatımıza 

büyük vazifelerinden birini 
hatırlatmak için yazdım. Milli 
hafızayı uyandırmak ve terbiye 
etmek onların işidir. 

Muhittin Beyin Ayhgı 
Şehir Meclisi belediye reisi

nin aylığına (250) lira zam
metmişti. Dahiliye Vekaleti bu 
zammı kabul etmemiştir. tüccarlar siparişlerini geri 1 

almışlar.. Jr.I'" b} 
Vaziyet bu şekli aldığı za- ~u ay Abidesi 

men yerli kereste fabrikası
mn sahibi olan mch'us İzmire 
gelmiş, İkttsat vekaletine bir 
telgraf çekarerek me3eleyi an-

Komisyon iane Şeklini 
Dün Kararlaşhrdı 

latmış, İktısat Vekili hadiseyle Şehit Kublay namına diki-
lecek Kubliy heykeli ıçm 

derhal alakad;ır olmuş, yerli iane toplamak üzere istanbul
mahn "zararına yabancı malı 
süren zabn aleyhine şiddetli da Ticaret Odasında teşekkül 
teıebbüse geçmişler, fakat bu eden iane komitesi, dün sn
arada fabrika sahibi meb'us . reyya Beyin riyaseti altında 
ile bu tacir arasında bir ilk . içtimaını akdetmiştir. 
itilaf aktedilince ilk gün- iane ~omitesi lntanb~l. hal
lerde meseleyi takip eden kmdan ıane tol?l~mak ıçın şu 
kalmamış ve hadise ka- \ planı kabul etmıştır. 
panmıştır. Maamafib tüccarlar Hükumetten, Belediyeden 
tkbsat vekaletine müracaat ve İdarei Hususiyelerden 
ederek bu tüccarın mahkeme- maaş alan memurlardan maaşa 
ye verilmesini istemişlerdir. 60 liraya kadar olanlardan bir 

defaya mahsus olmak üzere 
maaşlanndan yüıde yanm, 60 Filinta İle Bir Ada

mı Yaraladılar 
Karşıyaka, 7 (H.M.) - Bu 

sabah saat altıda Kar:;ıyakaya 
tabi (Alurca) köyünfin (Gavur) 
mezarlığında Arnavut Sabri 
isminde bir şahıs bir arkadaşı 
ile pusu kurmuş ve biraz son
ra oradan geçen çoban Hasan 
o~lu Y usufu filinta ile iki ye
rinden ağır surette yaralamış· 

br. Carih kaçmıt iae de az 
ıonra yakalcnmııtır. 

liradan yukan maaş alanlardan 
yüzde bir iane kesilecektir. 
Bu suretle toplanacak iane 8 
bin lira kadar tutmaktadır. 

Memurların haricinde kalan 
serbes meslek sahiplerinden 
iane toplamak üzere de tali 
komiteler teşkil edilmiştir. Bu 
k ,.mitelerden herbiri kendi 
mes'ektaşlnn arasında iane 
toplıyacaktır. Toplanacak iane
nin esgarI 25 bin lira tutaca
ğı tahmin edilmektedir. 

• 



4 SaYfa 
SON POSTA Hazira~ 

.. 
{ Memleket Haberleri 11 

Bir Haydudun 
Yaptığı 
Vahşet 

YNAROZ PAPAZLARI 
ARASINDA BiR KADIN ••• 

1 Bir ihtilaf :J 
Avukat 

f Parmağı 
1 • 
işe Karışınca 

---· 
Afyonda Şehvet Uğruna 

. Bir Genç Kızla Bir 
~ Erkek Öldürüldü. 

Afyon, ( Husu5İ ) Şu-
budun Karaçalı köyünde 
Ahmet çavuı isminde bir 
haydut bir müddettenberi ken
disine metreslik eden bir 
kadının kızma da göz koymuı, 
bir gtın dağa kaldırarak kın 
berbat etmiştir. Kadın bu bi
dise liz:erine kızını yanına ala-
rak buraya gelmiş, mahkemeye 
bir şikayet istidası verdikten 
sonra akrabasından bir kadınla 
bir erkeği alarak tekrar 
köye dünmüştilr. Fakat yolda 
karşılarına Ahmet çavuş çık
mış, dördünü de silahla vur
muştur. Şimdi genç kızla 
erkek ölmiiştUr. Kadınlar da 
hastanede yatmaktadırlar. Ka
til Ahmet çavuş yakalanmıştır. 

Adanada Açıkta Kalanlar 
Adana, (Hususi)- Yeni be

lediye kadrosu mucibince t 5 
memurun açığa çıkarılmasına 
karar verilmiştir. 

Kozacılara Mükafat 
Bursa, ( Hususi )- Bu sene 

iyi koza yetiştiren ko~acılara 
t 4 J 6 lira mükafat dağıtıla
caktır. 

Sıcaklar Çok Fazla 
Balıkesir, (Hususi)- Sıcak

lar bunaltıcı bir şekil aldı. 
Birkaç gündür hararet 33 - 35 

1 derece arasındadır. 

Köyden Kız Kaçırdılar 
Konya, (Hususi) - Çumra

nın Orhaniye köyünde Ali oğ
lu Mehmedin kızı Zekiye çeş
me başında su doldururken 
Hüseyin ve Osman isminde 
iki şahıs tarafından zorla ka-
çırılmıştır. ı 

Bomba ile Yaralandı ~ 
Afyon, ( Hususi ) - Ömer 

bağlarında Sabri isminde 9 
yaşında bir çocuk yerde bul
duğu bir bomba ile oynarken 
bomba patlamış, çocuk, ağır 
surette yaralanmıştır. 

Bahkesir Berberleri Bau manııııtırlnr deniz kenarların-

u t 1 dakl yamaçlarda kartal yuvalarına 
YUŞ U ar benzer. Buralııra karadan yol yok. 

Balıkesir, (Hususi) - Şehri- tur. Denizden uzun z:lnclrlere baflı 
mizdeki berberler kendi ara- torbalar içinde çıkarlar. 
larında uyuşarak hep birlikte Aynaroz manastırlarını işit-
Cuma tatili yapmaya karar miyen var mıdır ? Rumelinde 
verdiler. deniz kenarında yüksek dağ-

Nahiye Müdürü Mahkum ların sarp tepelerine iltica 
Balıkesir, (Hususi) _ Sarı- etmiş kartal yuvalarına benzi

köy Nahiye MüdUril Zühtü, yen bu papas şehri, münhası
Tahrirat Katibi Mustafa ve ran erkeklerin yaşadığı bir 
Jandarma Karakol Kumandam yerdir. (JO) bin nüfusu olan 
Kerim Beylerin, zimmetlerine bu şehrin hayvan iakinleri 
para geçirdikleri iddiasile baş- arasında bile bir dişi mahluk 
}anan muhakemeleri bitmiş ve 
müdürle karakol kumandanı yoktur, burada tavuk bile 
llçer ay hapse ve katip te bulunmaı. Nakil vasıtası ola-
50 lira cezaya mahkum olmuş- rak kullanılan hayvanlar da 
lardır. Fakat mahkeme ceza- munhasıran katırdır. 
)arı tecil etmiştir. Halbuki son ıamanlarda 

Buğday l.Jcuzluyor (Mil. Choi•y) isminde bir 
lımir, (Hususi) - Son gt1n- Franıız kadım, bu manastıra 

lerde buğday ve un fiatleri girerek orada bir ay yaşamak 
çuval başına 75 • 100 kurut imkanını bulmuştur. 
kadar düşmüştür. (MU. Choisy) Pariste göğsil-

Tacirfer Sıkıntı Çekiyor nu bir erkek göğsüne benze-
lzmtr, ( Hususi ) - TUtnn tecek idmanlar yapmış. Sonra 

İnhisar l'1aresi merhun tütün- Selanige gelmiş. Orada bir 
)erin mubayaasına henüz baş- erkek kıyafetine girmiş. Dudak
lamadığı için alakadar. tacirler İ )arma bıyık, gözüne gözlilk 
çok sıkıntı çekmektedır. takmış. Aynaroza hacce giden 

Suzan Hanım Tahkikatı bir İtalyanın yanma hizmetçi 
İzmir (Hususi) - Müstan- kaydedilmiş, beraberce Ka

tiklik S~zan Hanım mesele i valaya gelmişler. Orada bir 
etrafındaki tahkikata d~vam kayık kiralamışlar. Birkaç gün 
etmekt~ ve ali~adaı ları ~ınle- denizde çalkalandıktan sonra 
mektedır •. Verılen malumata Aynaroz sahillerine gelmişler. 
göre tahkıkahn ıon. safha~ı E 1 (V to edi) kö üne 
Suzan Hanımın lebınde bır vve i P Y 
cereyan almıştır. çıkmışlar. 

Agnaroz manastırına 

ilk giren kadın Fransız 
muharrirlerindan Mat .. 
mazel Choisg olmuştur. 
Bu kadın manastırlara 
ıirebilmek için satda 
gördügünüz - kıyafete 

girmiştir. 

Burası manasbnn en eski 
bir köylldür. Aynarozda yır
mi manastır vardır. Bu yirmi 
manastırdan gelen (20) murab

baı burada toplanır, ve haf
tada Uç gUn içtima ederler. 

ilk sıeceyi bir manastırda 
geçirmişler. Bu man shr ka

lın dıvarlarile bir kaleye ben
Eiyormuş. İçinde yzun kirli 

sakallı, uzun eiyab cOHbeli, 
pis papaslardan başka 

yokmuş. Misafirleri 
çağır .mşlar: Onlara a:ı pişmiıı 

havuçla peynir ikram etmişler. 

Madmezel (Choisy} · le ge
ceyi ahıra benziyen ~ir yer
de geçirmiş. 

F aknt pislikten ve bitten 

uyuyamamış. Fransız kadını 
bir ay kadar hemende bütün 

manastırları dolaşmış, gördük
lerini kaydetmiş ve nihayet 

pisliğe tahammlll edemiyerek 
tekrar Parise dönmüştür. 

Bazı manastırların d,, ,arla
rında ölü iskeletleri v~ bu is
keletlerin altında şu lavha var
mış: ,. Unutmaki biz de sizin 
gibi idik ve siz de bizim gibi 
olacaksınız. ,, 

Aynarozda mezarlık yokmuş. 
Bir papaz öldümü, onu yıka
maksıım, soymaksızın cübbe
sine sarar toprağa gömerler
miş. Üç sene aonra toprağı 

Matmazel (Choisy) gördük
lerini bir kitap halinde neşret-
miştir. 

~~--------------~--------~~~~ 
Buna Serkeşlik Derler .. 

Bir Rum Mektebi Maa
rife Kafa Tutuyor 

Beyoğlunda ( T ars Varido) isminde leyli bir Rum. mektebi 
vardır. Mektepte Lokaa Mozas isminde bir Rum doktorunun 
Cor~i isminde bir çocuğu okumaktadır. Doktor Lokas 
vaktıle karıımdan ayrılmıı, timdi karı ve koca ayrı yaıa
maktadırlar. 

Bir ~ün kadın, ~ocuğunun hastalığını haber almış, gör
mek içın mektebe gıt~iştir. Fakat mektep idaresi çocuğu 
babasından başka kımaeye gösteremiyeceğini söylemiştir. 

Bunun üzerine Madam Maarif İdaresine tikayette bulun
~u! ve Ma8:rif ld_ares~ de çocuğun sıhhi vaziyetinin tet
kıkı için Sıhhıye Müfettışlerinden Doktor Burbanettin Beyi 
mektebe göndermiştir. 

Fakat mektep. mUdUrU bu aefer çocuğu Maarif Müfettişi
ne de göstermemıı ve babasından baoka kimseye göste
rilemiyeceğini söylemiştir. 

Bu ırada mektebe gelen Doktor Lokas ta Maarif Mü
fettişine karşı, çocuğu kendi sinden başka kimsenin görmi
ye salAhiyeti olamıyacağı gibi garip bir ifadede bulunmuştur. 

Maarif ldareıi mektep hakkında kanuni takibat yapmak
tadır. Şu bidise doğrudan doğruya bir Rum mektebinin tabi 
bulunduğu resmi dairenin emrini hiçe sayması ve karşı gelmesi 
demektir. Maarif idaresinin bu ıerkeı mektep hakkındaki 

· tahkikatını ıUratle bitirmeıi lAzımdır, 

' 
\ . 

Kazar cesede bakarlarmış. Eğer 
kemikler kuru, kehribar ren
ginde, bozulmamış bir hald~ 
ise o papazın azizliğine hnk
mederlermiş. 

Bazı manastırlar varını' ki, 
oraya yalnız uzun zincirlere 
bağla torbalar içinde çıkılabilir
miş. Bu manastırda yaşıyanlar 

dünya ile alakalarını tamamen 
keser, yalnız kiliseye gitmek 
için manastırdan çıkarlarmış. 

Manastırdaki papaslar ıııebze 
incir, zeytin ve peynirden baş
ka birşey yemez, günde üç 
saat uyur, yaz kış ateş yak
mazlarmış. Günlerini zikir ile 
ıarap yapmakla odun kesmekle, 

. kitap ciltlemekle geçirirlermiş, 
herşeyde mutlak iştirak varmıı. 

Bu manastırlara, ekseriyetle 
bir cinayet yaparak ölümden 
kaçan caniler iltica eder, ve 
orada papa~ olarak hayatla
rını inzivada geçirirlermiş. 

Bu papaslar su nedir bil
mezler, yikanmazlar, ıaç ve 
tırnaklarını kesmezlermif. 

Aynaroz manastırları doku
zuncu asırda tesis edilmiştiı-. 
O vakittenberi buraya hndın 
veya dişi hayvan girmemiş!ir. 
Burada yaşıyan papaslar, dlin
yadan uzak, tufeyli ve tembel 
bir hayat yaşaı lor. Bunlar 
dünyada olup bitenden, baya .. 

l 
tm seyrinden bihaber ashabı 
kehftirler. 

Tug"'la Harmanlarında . t 
Faaliyet Durdu; Adale. 

Bir Taraflı OlmaZ··· 
-- ·, k•f 

Kltıtane civarında bır 
. ardır· 

tane tuğla lmalltanesı v t 
Son ıUnlerde belediye hareke ~ 
sıeçtl. Bu imalltanelerdeıı çı 

b , ... kan dumanların etrafın a 
sını zehirlediğini ileri sOrdO '' 
faaliyetin durdurulması lö~:: 
muna karar verdi. Fakat be t 
diye buralarını büsbutün kap• .. 

d B. k •• Eğer, 
ma ı. ır ıart oştu: f 
dumanların iyice yükselııı: .. 
için birer fenni baca yapı 
cak olursa faaliyete devaOI 

olunabilir.,, Dedi. ·ği 
Halbuki belediyenin dedı ,

11 bacaların tanesi 25 - 30 bı 
liraya yapılabilmektedir. 1~•; 
lltane sahipleri ise bu ka a 

1 
masrafa katlanamıyacakların 
ıöyledikleri için bugün l(Ağ!l~; 
nedeki tuğla imalAtanelerıP lı 
kapılan tamamen kapaııac• l 
demektir. Biz hu meseleY 
tetkik ettik ve şunları öğrendi~; 

Bu itin içinde, belediyeoı, 
vaıife endişesile verdiği k~ 
rarın haricinde olarak b~1'
mllesseselerin yaptığı gariplı 
ler vardır. r 

t .• 
Şu meşhur Barut ııh•S 

Şirketi bu imalatanelerdel> 
. . . . itJCI 

bırısını satın almış ve yer 
bir saçma fabrikası yapmıştı~ 
Sonra bir tanesini da.ha al~dcı 
istemiş, faknt fiat mese}esıo 

11 
uyuşulamaınışbr. işte butıll 

11 
üzerinedir ki Barut lnhisat

1111 

hukuk mlişaviri bu1!1nan a;ll; 
kat Emin Ali e 1' 
belediyeye müracaat edere 

0 
tuğla imalatanelerinden çıkSr.tl 
dumanların o civarın bava~~. 
bozduğunu söylemiş. Filhak~.,.. 
belediye doktorları gidip got• 
müşler ve dumanların sıbb9 lı 
muzır olduğunu lesbit .ed~r:flJ 
bunun önüne geçilmesı la~ıt• 
olduğu kanaatine varmışlar J,ı' 

Tabii Belediye de, doktorııııJ 
ta:afmdan gösterilen lüıtJ ..... 

r0J•1 
doğru bularak kararını ,,e h•ti 
tir. Şehrin ve halkın sıh r• 
için verilen böyle bir kfr~,t 
b:rşey diyecek değiliz. . 

8 
biÇ 

asıl meselenin, Belediyeıııo .,1·, al ve• • 
haberdar olmadığı bir ıŞ ... tJ0ı.ı 
yüzünden e~elenmiş oldtJi 

öğrenince hayret etti~· ştıııı' 
Diğer taraftan unal beıJ' 

sahipleri hem Belediyeye, .. ,t 
··rac .. 

Maliye Vekaletine mu tO'W 
ederek bu karara itiraz e eri 
lerdir. Belediye itiraıoaıJJôO" 
Vilayet Sıhhat Meclisine .& bıJ 
dermiştir. Sıhhat Me~li~rıy•" 
hususta bir hal çaresı 

caktır. ,ayli>'r 
Fakat biz tunu da Jii~ii" 

Hm ki bu civarın ha,,as~ . )<&' 

nülürken Kuruç..!şrnede/11<ıral1 
mUr depolarından ıŞJ<ııh11' 
mikroplara karşı liik3 Y1

t erdire" 
masana bir Wrlü akıl 
miyoruz. 

---.. tinıal 
Rüşvet Ve suı~ J(e(;l~ı~ 
İzmir, ( Hususi ) ... v ~cıb 

paş~ kazası f.1ahrıüdU~ sııtıf 
f:s~yir Emvali rııctr~ Ii f1lei' 

.. G tJIL) 
muamelelerinde suııı:.1 

daca çıkmıştır. ndorlU~ 
Metrdk mııllaı· r.ı l }lıl 

. . tiff19 dıl' 
tara.fmden bu suııs f1l e 
kında tah:dk ... ta deVf• 

mektedir. 

lı l 
'1~ 
s 
d 
ti! 
d, 
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~Haziran 

Sahte Mekteplilere Dair 
Boıtancı aahlllerinde cereyan 

bden Yak'a umumu miltee11ir etti. 
•zı ahlikı dütkün çocuklar 

~tılh olan mektep talebelerini de 
"kelemek lıtiyorlar. Son alınan 
ttd~lrln mektep talebelerinin 
)•lnıı hOvlyet cOıdanı tqımaıın
~tn ibaret kalacakaa bu da mak· 
'•dı te'min edemez. Bu b6viyet 
tGtdanından batka her talebenin 
~tnıup oldutu mektep armaaının 
qıJcet nya caketinde dikili 
•l~aıı mecburi bulunmalıdır 
lftarif ldareıl bu meseleye çok 
thernmfyet vermelidir. 

KadıklSy Bahariye 

Hamdi 

Bir Maça Dair 
Muhterem efendim, 

., 28-S-631 tarihli nUıhanızda 
tdimede futbol ,, ser levhaaı 

~ltında Yavu.r. klübünün Edirne 
Por klübüne yenildiğini oku• 

d11k. Bu oyun Yavuzun ıallblye
:ıe ( 2-1 ) neticelendi.] Bu tekli· 
' tashih etmenizi rica ederim. 

Yavu:ı: Spor kulllbU reisliği 

Bir Mübadilin ŞlkAyeti 
Tasfiye talepnamelerimf:ı için 

d6rt ıenedir uğraşıyoruz. Bin 
'ıütkOlltla muamelelerimizi ik
lbaJ ettik. Fakat ıeneler geçti. 
't tffiz kararlarımız çıkmadı, en 
lıihayet te kefaletnameler yanlıt 
0lnıuıtur, diye müfettitin emrile 
~0•yalarımız Viliyete gönderildi. 
1' albukf biz kefaletnameleri Vl-

Yetin emri veçhile müteaelıll 
kldlde yapbrdık. 

Teffiz muamelesinden mah· 
t11ın kaltımız gibi timdi de bono 
'1trıak üzere milracaatimizde 
~oıyaların muamele mevkiinden 
lldırıldığı cevabı veriliyor. 

Bu ne hiçim ittir, hakkımzı 
lltden vermiyorlar ? Bizimle 
'lakadar olacak bir makam yok 
lıı11dur ? 

Keşan mübadillerinden 
Seksen doaye aahlbi N. 
Ahmet Süleyman 

Kumkapı KIUbUnde 
ltlübümüzün fahri doktorlu

~11nu kabul eden lstanbul Ta
s 1bı Adliıi doktor Hikmet Bey 

hazirandan itibaren her cuma 
'"•t on birden bire kadar faal 
't•nın muayene.ile meşgul ola
~ktır. 

Bu Nasıl ı,1 
Efendim, telefon tirketi oto

:ltlk telefon münaaebetile me-
llr alınacaA'Jnı ilin etti ve bizde 

~dip yazıldık. Fakat şimdi rörü
~0ruı ki tirket blz Türkleri bir 
~tnara bırakarak kırk kadar 
& 11bl ve ltalyana vazife vermlttir. 
~ 11 ne biçim f9tir. Alakadar ma· 
•ıtılar bu itle alakadar olıunlar. 

lhJan Apti 

Cevaplarımız 
' 4yvahk Clnd zade Mehmet 
~e: Elimizde pek çok fotoğraf 

dır n ılıinki de ııradadır. ... 
~ Şitll Bulgar çartıaı ŞOkrG 
t tlhinı Beye : Son verilen ka
~~la Terkoı derdi ldSkGnden 
t' ledflecek demektir. imzaladı· 
•tııı lıtldayı gönderin efendim. .. 

S ~•ngaltı tüccardan Ahmet 
ı.ı'brı Beye: Bahıettiğinlz me1e
~:~ ld1tik ediyoruz. Kadro tatbiki 
)' kandaki faaliyetten ıonra 
tt~~11 taraflardan tabii bahsede-

«lt efendim. 

ı · .aalıkesir 
~1tıe: 

... 
mıntaka spor reıs· 

~i ~ektuplarınız elimize ıeç rel
b,~ r. O ıebeple yapılan müsa
~n •ların tafailitını netretmek 

ltılt(ln olnmamıştır, efendim. 

.c\. ... 
~~ danada doktor Arif Beyeı 
tdt ttt mektepler talebe kabul 
bt~~·tklerdlr. Fototrafınıa ıırasını 
•'dıı'Yor. Sıraal ıelir ıelmea net· 

'c•ktir efendim. 

,.... 

JAPON PAPASLARI 

}aponganın küçük 
adalarından bi
rinde, manastır 
papadarına ben
zigen bir papas 
sınıfı yaşar. Bun
lar saçlarını, tır
naklarını kestir
mez, iptidai bir 
hayat sürerler.Çay 
içmek en bügük 
zevkleridir. Fakat 
bıyıkları çay iç
mi_qe mani olduğu 
için fincan üzerint 
uzun bir tahta 
parçası kor, öyle 

içerler. 

Almanya 
Ve İngiltere 

Londra, 5 (A. A) - Alman 
Baıvekili M. Brllning ile Ha
riciye Nazırı M. Curtius ve 

1 maiyetleri bugün saat 14,48 
de Londranın W aterloo istasi
yonutıa gelmişlerdir. Alman 
nazırları, istasiyonda Başvekil 
M. Mac Donald, Hariciye 
Nazırı M. Henderson ve diğer 
İngiliz hllkiimet erkanı tara
fından karşılanmışlardır. 

M. Brüning' in 
Beyanatı 

Londra, 5 (A. A.) - Al· 
man başvekili M. Brüning 
matbuat mümessillerini kabul 
ederek, Chequers mülakatı es
nasında İngiliz nazırlarına Al
manyanın iktııadi vaziyetini 
izah edeceğini söylemiş ve 
bugünkü dünya müşkülatının 
ancak bütün milletle! arasında 
dostane teşriki me:sai ile izale 
edilebileceği kanaatini izah 
etmiştir. 

Almanlar 
Lahiye Gidiyor 

Bcrlin, 5 ( A.A ) - Avua· 
turya - Alman gümrük ittihadı 
meseleılnin LAhide müzakeresi 
esnasında Almanyayı temsil 
etmek Uzere Berlin ecnebi 
hukuk müessesesi mUdUrU M. 
Viktor Brilnsk tayin edilmiştir. 

IRus Hariciye 
Komiseri 

Varşova, 5 (A. A) Moı-
kovadan bildirildiğine nazaran 
Hariciye Nazırı M. Litvinoff 
bu sabah makamından ayrıl· 
mıştır. Resmen mezuniyetle 
gitmektedir. Yerine M. Kreti
nski gelmiştir. 

Fen 
A 

Aleminde 
Berne, 5 (A. A.) - Jsviçre 

tayyare kulilbü fU rekoru reı· 
men kaydetmiştir: 

Sekizinci sınıf yani ~ 
metre mikabmda olan balon
l&ra mahsus olmak tizere pro· 
fesör Piccard ve mühendis Kip
fer Ch - 113 balonile 15,781 
metrelik bir irtifa rokoru teıis 
etmişlerdir. Beynelmilel tayya
recilik federasyonu tarafından 
da resmen tesbit edilmek şar
tile serbes balonlarda beynel· 
milel bir rekor teşkil etmek
tedir. 

İtalya 
Kaza 

Nazırı 
Geçirdi 

Roma, 5 (A. A.) - Hava 
Nazırı M. Balbo, Napolide 
yaptığı bir teftit ıeyahatini 
'1üteakıp bir deniz tayyaresile 
Romaya hareket edeceti ea· 

}Lehistan 
Ve Alman .. qa · 

V arıova, 5 (A.A) - Hüku
met Berlinde hazırlanan ve 
Versailles Muahedesinden son· 
ra tabiiyetlerini değiştiren Al
man ve )ehliler ile Lehistana 
intikal eden Alman toprakları 
halkana içtimai sigortaların 
tatbikını kolaylattıran muka
velename hakkında izahat 
ver nektedir. Mukavelename 
hükumetler tarafından tasvip 
olundulctan ıonra ihtimal Var
şovada imzalanacaktır. Müza
kerat 6 ıenedonberi devam 
ediyordu. 

nada tayyare Capri sularında 
havalanma manevraları yapar· 
ken ıu lizerinde durmasını 
temin eden vasıtalardan bir 
kısmı kopmuı ve tayyare ıü
ratle batmıştır. 

M. Balbo ile makinst, tay
yarenin ankaD ile birlikte 
ıuyun yllzüne çıkmıya muvaf· 
fak olmuılardır. M. Balbo, 
yüzünden, göğsünden ve baca
ğından hafif surette yaralan
mıştır. Makiniıte hiçbir ıey 
olmamııtır. 

Zelzeleler 
Roma, 3 ( A.A ) - Messa

gero gazetesi, Ca&1imoda 
müteaddit zelzeleler hisolun-
duğunu yazmaktadır. Zayiat 
olmadıtı iibl huar da yoktur. 

S ' a '*'"'& 

DCba Ankardan Muaues im· 
Alile bir -genç kızdan hlr 
DMktup aldım, diyor ldı 

Hanım Teyzez 

"iki buçuk, Oç 41en enel 
iyi aileye mensup olduiu ı&y· 
lenen bir gençle tanifbk. Bir 
miiddet birbirimize hatlı kal
mk. o beni çıldıruıya aevdl
tlni ıliylüyor, •• evlenmemizi 
teklif ediyor • 

"Ben ile ona kartı fazla 
tamayllltımll hatırlamıyorum. 
Neyıe, bu ut evlenmek için 
aileme bazı tekilifler yapb, 
ailem de ufak bir mühlet ta· 
lep ettiler, ve benim fikrimi 
tordular. 

" Bu tekliften birkaç giln 
evvel onu basit bir kızla kır· 
larda gezerken gördüm. Ken• 
dimi göstermemek istedim, 
fakat o da beni gördü. Ertesi 
ifinü afedilmek için bazı de· 
relerden ıu getirmeye kalkıştı. 
Ben biç birşey olmamıı gibi 
hareket ettim. 

"Fakat ailem benim fikrimi 
aordukları zaman reddettim. 

" Eıaıcn onlarda istemiyor· 
lardı. Enelce de nışanlanmış, 

ayrılmıı, tahsili pek iyi değil
mif, ve aldığı 120 lira kadar 
bir para ihtiyacımıza kifi 
gelmezmiı. Pek kuvvetli bir 
akraba1ı var, onun yardımile 
bu vaziyette çalışabiliyormuş, 

Ye ıaire.. Ve nihayet ayrıldık. 
Ayrılmamak için çok yalvardı, 
yatının müsait olmadığım 
bahane ettim. 

" BugUn - yani biç bekleme
diğim bir zamanda • kendisin· 
den bir mektup aldım, onu 
affetmekliğimi, istiyor, nıçın 
ayrıldığımızı, buna neyin sebep 
olduğunu ıoruyor ve üç sene 
evvel • bir tezkere ile • söz 
verdiğim bir resmımı hiç 
olmazsa timdi gönderip ebedi 
bir hatıra diye aaklıyacağını 
ıaylüyor. 

11 Hammteyze; bu vaziyete 
ılı ne dersiniz? Müddeti haya
tımda kimseyi sevmedim. Bu 
çocuğu da ıeveceğimi zannet
miyorum.,, Çünkü hiç kimseyi 
ıevmiyorum. 

Tahsilim iyidir, iyi bir aileye 
mensubum; çirkin değilim· bel
ki de çok güzelim - henüz 
aileme bundan bahsetmedim. 
Siz ne dersiniz? Acaba bu 
adamı affetmeli miyim? Onunla 
mea'ut olacakmıyım? Onu 
ıevebilecek miyim?,, 

Kızım, mektubundan anlı
yorum ki, genç seni çok sevi
yor. Aradan uzun milddet geç
miş olmasına rağmen hlll 
aeni unutamamıtbr. 

Halbuki aen onu ıcvmiyor
ıun ve o günden beri hiç kim
ıeyi ıevmit değllain. Birinci 
defa da aynlmanızın ıebebl, 

o genel kırda basit bir kızla 
görüşlln değil, erkeği daima 
kendinden küçük görUşündUr. 

Sen, kendini ona faik bi1aedi
yorsan, kendi kendine fazla 
teveccüh gösteriyorıun. Bu 
ytızden erkek betenmiyor Te 

t 
Şayia 1 . 

• 
işleri 

ŞAPKA 
Müsabakamız 

15 

. Foto Sebab Jov.ı.y · 
lııce hasırdan yapılmıştır. 

Kenarları kumattır. Bir tarafı 
aarkıktır ve ucunda bir ~l 
vardır. 

Şapka müsabakamız bugün 
bitti. Milsabakamıza iştirak 
edecek olan karilerimiz şim
diye kadar çıkan 15 şapka 
reımini kesip idarehanemize 
göndermelidirler. Ayni zaman
da bize en ziyade beyendik· 
leri üç şapkanın numarasını 
bildirmelidirler. 

Karilerimizin cevapları 15 
haziran tarihine kadar kabul 
edilecektir. 16 haziran tarihli 
nüshamızda en çok rey ;ılarak 
birinci, ikinci ve üçüncü çıkan 
ıapkalar ilan edilecektir. Ay-
ni nüshada bu şapkalara rey 
verenler arasında çekilen kur'
ada bu şapkaları bedava ala· 
blleceklerin isimleri de neş· 
redilecektir. 

Bedava tapka almak isti
yorsanız reyinizi bize biran 
evvel bildiriniz. 

Mektubunuza SON POSTA 
da Hanımteyzu adresine gön
deriniz. 

PATRON KUPONU 
4 

Gaıetemlıde gelecek per9embe 
rUnü çıkacak Patronu bedava al
mak latlyorunııı:, bu kuponu kesip 
aaklayını:ı: v• per9embeye kadar 
çıkacak kupo~lan toplayınız. Pat
ronlarımızdan pek memuun ola
cakaını:ı:. 

kimseyi sevemiyorsun. Bu zih· 
niyet devam ettikçe, bu genci 
affetsen dahi, mes,ut olabile
ceğinizi zannetmiyorum. Er
keğin tahsilinin azlığı, kazan
cının mahdudiyeti bergün onu 
hakir görmek için bir sebep 
teşkil edecektir. 

Bence en salim yol, ailenle 
görüşüp istişare etmektir. A
radan geçen üç seneyi nazan 
dikkate alınanı, bu müddet 
zarfında bu gencin vaziyetini 
ve hayatını tetkik etmeni, ve 
fakat herhalde münferiden te
masa gelmemeni tavsiye ederim. 

hanımteyze 

TAKViM 
Glln so 8- Haziran-931 Hı:ı:ır 34 

Arab1 
21 -Muharrem·1350 

Takıt-e%aııt-vaıatl 

Gtıncş 08.SO 4.29 
Otıe 4.34 12.12 
ikindi 1.34 16.13 

RumT 

26· Mayıı - 1547 

vakıt-~:ı:anl·vuat1 

Ak9amjl'2.- 19.38 

Yatu 12.0'2 2ı. 40 
lmuk 6.32 2.11 



.6 f01' 

Hapis Niçin iade Edilmedi? 

POITA 
1 

Muharrirler 
1 

• 
Borç için 

-Adliye Vekili Bunu Anlabrken 
Hükômet Borçlarında Mali Vazi
yetin Düşünüldüğünü Söylüyor 

mlttlr. Bugün dlSnecektl fakat 

refikuının salı ,Un& bir daha 

muayeneıi vardır. Bu muayene 

yapıldıktan sonra ayni Jfln 
avdet edecektir. 

Parlıte KGtüpane Tu-
glhtarbjı Yapıyorlar 

Parla, 5 (A.A) - BugOn 
ıueteclllğin taninmıı llmalan 
sabık mubarrirlerden olan 
mllelliflerin kitaplannı, bunla· 
na yardımlle aatmak üzere 
bir kUtOpane açmıtlardır. Kn
tllpane, Rotchild'in evinde 
açılmıthr. T ezglhtarhtı M. 
F arreme, Rageot; CroiHet, 
Guitry ile madam Varesev 
de Noaillcs vesaire yapmaktadır. 

( Bat tarafı linet aayfada ) 
Birinci kabine de bunu progra
mında tasrih etmifti. Binaen
&leyh borç için eski pkilde 
bapiı iade edilmiyecek ye ltlm· 
uı icra uıulil mahfuz kalacak
br. Filhakika Türkiyede en 
çok tiklyet edilen kanunumuz 
bu icra ye iflAa kanunu ol
muttur. 

(75-80) yerden tiklyet al· 
dık. Bu şiklyetler Uzerinde 
uzun mftddet durduk, tetkik 
ettik. Temyizde bu gibi işlerle 
alakadar olan icra Reisi Fuat 
HultW Beyin riyasetindeki ko-
misyonun, daha birçok müte
hassısların mtltalealarım aldık. 
Hazırladığımız liyiha Millet 
Meclisi Adliye Encümenine 
verilmiştir. Çok ümit ediyoruz 
ki çıkacak layihanın ihtiva 
edeceği hükUmler borç için 
hapsi iade etmemekle beraber 
borç için hapsin temin ede
ceği zannolunan bütün müey-
yedeleri ve faideleri cami bu
lunacakbr. Meseli eskiden 
haczi ihtiyati vardı. 

Bu, hukuk usul muhakeme
leri kanunile daralblmııtı, 
şimdi bu çok genişletilmiştir. 
icra haczinden evvel ihbar 
vardı. Yeni layihada bu da 
kaldırılmıştır. Katiyet kespet
miş ilamlarla bu hükümde 
bulunan vesaikin icra usullerile 
ilamsız icra usulleri biribirinden 
ayrılmışbr. Birinciler daha ça-
buk, daha kolay bir tekilde 
icra edilecek bale konmuştur. 
Mutlaka malı olup olmadığı 
hakkında borçlunun beyanda 
bulunması mecburidir. Beyan
da bulunmıyan hapis ile tazyik 
olunur, hilafı hakikat beyanda 
bulunan cezaya çarptmlır. 
Bu cezayı ceza mahkemeleri 
değil, icra hakimi verir. 

Borç senedi imzasile iflas 
haline veya aciz haline düşmek 
arasmda vukubulan tasarruf
ların - mal kaçırma - iptali ci
hetleri çok tevsi edilmiştir. 
Bunlar ve bunlara mümasil 
diğer birtakım yeni hilküm
lerle hapsin temin ettiği zan
nedilen faideler temin edilmiı
tir. Çok muktedir ve cidden 
mütehassis zevattan müteıekkil 
Millet Meclisi Adliye encllmeni 
llyiha üzerinde dikkatle ça
l11maktadır. Hiikiımetin pren
ılp ittihaz ettiği iki meseleden 
başkasında meclis tamamen 
serbest bırakılmıştır. Yeni ka
nun tercüme ve kopye edilmit 

itizar 
( Cuua teşkilatı ) tefrikamızı 

dercedemedik. Karileri-

mecelle değil, Tnrklerin yapa· 
bileceği en mükemmel bir 
kanun olacakbr. Vekil B. hll
kt\met borcu için hapis hak· 
kında kısaca şöyle demiıtir: 

Bu, Adlt olmaktan ziyade 
Malt bir meseledir. Muhar-
ririmizin mahpuslara yemek 
verllip verilmiyeceği ve hapis-
hanelerin ıshhı meseleleri 
hakkında auallerine de Vekil 
Bey fU cevabı vermiıtir : 

-
11 Hapishanelerin hali ta

mamile malümumuzdur. Bunlar 
memleketin en mtıhim ve en 
feci dertlerinden birisidir. Bu 
işlerle de tahsisabn müsaade-
si dahilinde ehemmiyetle met
gul olacağız. Bilhassa İstanbul 
hapishanesinde açlıktan ziyade 
izdiham vardır. Yeni bir bina 
bulunursa nakledilecektir. 

Türk ceza kanununun (53), 
(54), (55) inci maddelerindeki 
çocuk milcrimler için yapılmaaı 
lazım gelen islıhbanelerle e-
hemmiyetle meşgulüz. Knçnk 
mücrim ve mahkumları diğer-

lerinden ayırmak istiyoruz. 
Geçen sene tamirat ve iııfa

at için bütçemizde (45) bin 
lira varidatı vardı, bu sene (95) 
bin lira konmUftur. Halbuki 
elimizdeki tamirat listesi yalnız 
500 bin lira uter. Aarl (5) 
mıntaka bapithancai yapbr-
mak için eıgarl (5) milyon 
lira ister. ,, 

• Kadro hakkında da Y uauf 
Kemal B. ıunlan slSylemiıtin 

"- Bizim kadromuzda te
beddül yoktur. lstanbulda 
meşgul olan teftiş heyeti reisi 
ve diğer müfettiolerin verdikleri 
raporlar Uzerine adliye intihap 
encümeni bazı değiıiklikler 
yapmıtbr. Bunlar taadiki Aliye 
iktiran etti. Bugünlerde tebliğ 
edilecektir. 

• 
Yusuf Kemal Bey lstanbula 

refikasımn tedavisi için gel· 

Sirk Aslanları 
Kafesleri Parçalayıp 
Sokaklara Döküldüler 

Milino, 5 (A. A.) - Bir 
sirk kumpanyasmm vahti hay
vanlarım muhtevi kafesleri ta-
şıyan bir kamyon kır ortasın
da devrilmiş ve nç aslanla üç 
sırtlan kaçmıştar. Heyecanlı ve 
uzun bir takipten sonra aslan
lar yakalanmışlarsa da sırtlan
ları tutmak kabil olamamıttır. 
Bunun üzerine sırtlanlar tftfek 
ateş ile öldürl\lmllşlerdir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
R .. mlDlsl ..... r!nderln..U. •is• ı· 

tablat!Dld s!rllyebtllrbı. Fakat buaua 
lçiD ,Sadorllecek realml• iyi .,. tabn 

poıda çık•lf olma.. lbıadar. Taki 

mUtehaaaıaımıs 

dütmeain. 

mDtaleaannla hataya 

Tablatlerinl anlamak lıere blıı:• 

re.im 18nderen karileriınJı hakkında 

mlltehaaaıaımaıan mlltaleuına aıağ'ıkl 

satırlarda okuyabUlnlalı ı 

* - LfJtfi heg : "::iddf ve hayır- ı 
hahtır, riya ve 
yalandan sinir
lenir, vazife
sinde titiz olur, 
Uıul ve nizam 
haricinde it 
g6rmekte mUı
knl pe sen t tir, 

hiddetini giz
liyemez, çabuk 

asabileıir, em· 
niyeti auüatima_ etmez. 

BORSA 
0

1.tanbul 6 Haziran 

- Kapanan ftatlal' -

NUKUT 
faterlla 
Dolar Amerlkaıa 

20 Frank Franaıı 
20 Uret ltalyaa 
20 Frank Be1çlka 
20 Drahmi Yuaaa 
20 Frank l.vlçn 
20 Len Bulgar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çeko,lovak 
1 Şllln Avu•turya 
1 Rayht mark Almanya 
1 Zelotl Lchlltan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar YııroalaYJ• 

1 Çervoncç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra t !sterlin kurut 
NUy. t TGrk llr:uı dolar 
Parla 1 Tilrk llraeı Frank 
llllAn• l ,. ,, Liret 
Bril!ıael ı • • Beis• 
ClneVT• 1 ,. • Prıualıı: 
Sofya 1 ,. • l.eYa 
Amer.tcrdam l T. ,. Florla 
Madrit 1 Tir llrua Pesta 
Berlla l • ., Mark 
V U.-YA ı ., ., Zelod 
Bllkr.. 20 Ley kurut 
Ruya 1 Çen-•vlç kurllf 

11,,_ 
54,SG 

813,-
30,25 
83,00 

123, 50-
30,2S 
so,-
22.50 
2~.-
71,25 .-

103!>-
0,47 30-
12, _ 

950 
139,-
2 43,50 

65,10 
ı 17,25 

4,74,12,50 
t,97,-,-

4.20 
79,!5,
ıoaa-

Hilmi bp· Çalııkan ve 
ece ri k li di r. 

MUıkUIAt kar
şısında cesare
tini kaybetmez, 
ümitsizliğe ka
pılmaz, muha
tabam tatlı bir 

Jil ile idare 
etmesini ve iş

lerini gördtir
mesini bilir . 

.. ıenfaatlerini .... af ve faydasız 

meıaiye iltifat etmez. 

* Aksaragda bir lcariimiz : 
( Fotofrafının dercini arzu etmemftUr) 

Derin düşünerek fiil ve ha
reketlerini takyit etmek iste
mez. Taıadüflere tlbi olmak
tan haueder, israfa mütema
yildir. Eli açıkbr. Cinastan, 
muziplikten boılanır. .. 

Mehmet be11: BnytUdnğ& v,,. 
cazip görüneıı 

şeyleri sever 
ve taklide te
mayül eder. 
Takdir ve me-

dibten baz du
yar. Fiil ve 
ba re ke t le ri ni 
beyenir, nefai-

ne itimadı var
·dır. ihtar ' 
tenkitlerden suratle müteess:c 
olur. 

Adana hukuk mahkemesin
den: Tediyei deyinden Aciz 

olduğundan bahisle esbabı 
matlubuna konkordato tekli
finde bulunan Adanada Saata
ne dvarmda tüccardan Akse
kili Mahmut Fevzi Efendi 
hakkmda Adana icra ve iflb 
memurluğu tarafından tanzim 
kılınan rapor evrakı mUtefer· 
riaıile mahkemei aslıyeye tev
di kılınmıı ve mahkemece de 
14 haziran 931 tarihin• milaa
dif kuar günü ıaat 1 O yevmi 

BAMiDtN 

SON 
O t) N L E B 1 

ôLOMür~ 
ellt 

ABDOLHAMIDIN · H~'INDEN 
KADAR YANINDA BULUNAN 

MEMURUN NOT DEFTERi ... 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz 

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyükt 
Bilaistisna Bülün Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır .. 
---- ---

11 SON POSTA ,, nın yeni milsabakasma iştirak etınek 
için ( Dünyayı Kimler İdare Ediyor.? ) serlavhası altında 
neşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
mahsus kuponlan toplamak kafidir. 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 

EDUARD HEINEL 
Heinel Avusturya Ba,vekili

dir. Hıristiyan Sosyalist fır· 

kasma mensuptur. 50 yaşın· 

dadır. 1926 tarihindenberi 

Avusturya Batvekilidir. • 

Heinel Alman - Avusturya 

gümrük lttihadma kadar se

si iıidllmemif bir diplomattı. 

Fakat Avusturyada nüfuzu 

pek bllyllk bir adamdır. 

Avuıturyanın Alman ittiha

dı aiyasetini terviç edenler

dendir. 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

Şirketi Hayriyeden: . _. 
Köprll Üaklldar iskelesindeki bUfenin icar müddeti 15 h!1:;''1ı 
da hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müddeti ~·" 
temmuzda munkazi olacağı cihetle isticarlarına talip olsn 
heyeti teftitiye riyasetine müracaatları. ~ ~ 

· atı~ kurda mahkemede ısp .,, muhakeme olarak tayin kılın

IWf olduğundan esbabı mat• 

luptan konkordato şeraitine 

cut eylemeleri lüzumu ict• d
iflas kanununun 287iocİ 111

' 

desine tevfikan ilin oluııut· 

Bu müstesna fırsaattan istifade ediniz 

Ticaret odasının Müsaadei mahsusasileyalnızlili 16 hazirana kadar 
Kostümler -Pardesüler- G 
Muşambalar 

Galata' da • Karaköyde Kain 

Vesaireden mürekkep mü .. 
him bir stok üzerinde 

............... ---

TENZiLAT 

büyük elbise mağazasında 
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""Bugünün Me•elelerinden 1 

lfalkı Ölüme, Kendisi Boşalmıya . 
Mahkôm Semtte Dolaşırken .•. 

1 a-. tarah 1 inci sayfada ] •ede k6mllr tozunun mühim 
~k lateraenh, Boğazın bu bir iftirak nlsbetl oldutu da 
~ k6ylbıe deniı tarilrile muhakkakbr. 'z: J Kah.eden :khk. Dar bir 
~iyin dirajini döndO. yoldu geçerek tramvay cad-

uman kartı aahilde ta deainl bulduk. Kartıhklı bir 
~'f11t k6yilnün dirae;ine fmn ile b~ bakkal ve ame~eyo 
"'lar uzanan aimaiyah bir mahsus i~ı kahve ıöreceiiz. 
~ lrGnllnOz. Bu yıiımn F ırma ı~e .b~kka~ camekinla-
" 1 . rmı kemalı ıtına ile kapamış-

de on, yırml, otuz maY· lardır. Aksi halde sattıkları 
\ ıtlntıne r6re be~ on vapur bUtnn mevadın alqama kadar 
~~· Kulağımı birdenbire ekmek obun veya kahve, aim· 
~ bir uğulhıya karııan aiyah bir renk alacaiım bilir· 
~ ürpertici madeni gıcırtılar Jer. Mahalle kahvuine relin· 
'- dolar. Vin ler iılemekte, ce bqımızı . aok~ak bakahmı 
hl._. ç • Peyke lherıne yüzükoyun ya
~"41arında küfelerlt: ytlzlen tarak uykuya dalmıt Uç b8f 
~y~h yüzlerce amele kömür Jdti, bir kenarda lakambll 
~a, denizden uhlle oynamakla metrul dört arka
"'1.ıan kömiir, sahilden kam- dq glSrOrtız. 
)Olalara yüklenilmektedir. Ali Ahmet - B~ it biru 

lOtfen biraz çekilerek ba u. Kafadqlarla Y t ıeçld-

- Geceleri ne yaparsınıı? 
- Yazın k6ml1rlerin üattın-

de, kışın yine burada yatarız. 
Hava uzun muhavereye mil

aait değil; içeriden dııarıya 
boiucu bir ter kokuau çıkıyor. 
Şimdi önümlb:de bir mescit, 
yanı başında bir mezarlık, bir
de çeşme vardır. Bu mesçit 
ile çeşmenin arasında musalla 
tatı sık sılc bir tabut taşır. 

F ula durmıyarak mezarlık 
sokağından mahalle içine sa
palım. Evlerin kapılarını birer 
birer çalalım. Bir kısmını boı 
bulacağız. Sahipleri bir çare· 
llnl bularak ıehrin d!!ha rahat 
bir k6teaine çekilmişlerdir. Bir 
kıamında iM yeni kaybedilmif 
bir vftcudnn Yeya 610m mah· 
kamu bir hastanın pqindn 
tutulan matemi var. Hep.inden 
ele aynı ricayı dinliyecajis ı · 

- Bizi kurtarınız .• ~lann, vapurların •• JI• yorua. 

DlWn~::in~aş~;::• elli, u Z Ü 0 k o•• p r u•• d e l c 
~lf, belki de yllz metre y 
>\lcaelen bir orman görecek· B k ş b • 
~. Bu ormanın tepesinde a 0 a S ) U e S ) 
~rhlara ait muhteıem bir 
...,_ne, dibinde de mini mini 
~er vardır. Uzaktan farket
~lc belki mümkün değildir. 
tlcat yaklaşbğınız zaman bu 
~erin hepsinin de cepheleri· 
~ kirli olduğunu glSrllnU· 
'tt. Elinizi her hangi bir 
•\l•ara slirünUz, derhal aimalyah 

~: Vapurlardan çıkan ••ya 
~~rlara giren klSmllrler toz 
~de uçıqmuş, ciğerlerle blr-

te taş duvarlara da yap..-
~. .. 
Sandalı, Şirketi Hayriyenln 

~la azala ancak birkaç H

tte inhisar eden vapurlanmn 
,tadığı iskeleye yanaştıralım. 
"arıırnıza küçük bir deniz 
htirıosu çıkar. Mes'ut H• 

llıanlarda bu müeessesnin pen

~elerinden deniz~ m?si~i. şe· 
eleri taşardı, şımdı ıçınde 

\l 

. 
_BEMZf ~k bir kahveci uyuklamak

dır: 

~ - Yakında ben de dUkklnı 
Payap gideceğimi 
- Sebep? 
- Köyde kim kaldı ki, kf-

Uzunköprl, (Hu1U81) - Burada .. Bankuının bir ıubc 
açmuı balkı çok sevindirmlftir. Resmini gtınderdiğim küçük 
Gnn Gar Aziz Hanun blriktirdlti ( l 7 ) lira parasını vererek 
bir kumbara almıt Ye taıarnd aandıtı bu ıuretle ilk mua· 

~~ hizme hizmet edeyim? 
maleye bqlamlJbr. Rem•İ 

- Yüzlerce amele var .• 
L_ - Onlar tıramvay yolunda 
;tldilerine mahsua kahveye 
tiderler. Sabık gazinonun ha
'tt iakemlelerinden birine 
~adan evvel elinizle yok· 
~~ıı. Avucunuz ıimslyah ol
~· arkanız da açık renk 
~elbise varaa oturmadan enel 
'ıazete klğıdı yaymayı dtl
~eceksinizdir. Valda relen 
t. ~eııin fincanı ve tabaj'ı 

~~· YalDIZ içindeki kalı-

tefrikamız ı No. 49 

allt MUstahsilleri Ve 
8UtçUler Esnafma 

latanbul Ticaret Mildürll· 
tlndenı 

l.tanh-1 ıllt mültalaailleri Ye 
atıtçalef '4tmlyetiala 2' - 5 - 931 
tarihinde yapılan idare heyeti 
intihabında ekseriyet olmadıj'ın· 

dan 9 - ' • 931 aab a-nnilne tehir 
edilmittlr. O l'iln aaat ondan on 
bet• kadar Galata poatanelİ 
kartııında Adalet hanındaki ida· 
re merkealnde intihaba cle-.aıa 
edllecetl allkadarana ilin olunw. 

KUCftKTAn IUCAÖA 
SERVER BEDi 

~~ ~ Evet, fakat benimle alıt ı dlsi gibi fena yola ~UrllkledlA'f 
~ ~1 yokhır. O, daha ziyade meçhul kızları düşünüyor Ye 

~tllar nıahalJelerde fakir &ile onların ıimdl ne halde olduk· 
~~arını kandırır. Bu hususta lannı merak ediyordu. 
~~~den kurtulan pek azdır. Nadire onun bu haline dik· 
' dessas karıdır, çok. .. Onu kat etti: 
~lt.da tanımıyan yoktur. - Üzlllme. dedi, ben Yarken 

~ttınin, bili devam eden hiçbir ıeyden korkma... Sana 

(Olimpiyat) Çıktı 
Dünya şampiyonasına işti· 

rakimiz; İstanbul - lzmir - An· 

kara futbol şampiyonları ara· 

sında muazzam futbol tumu· 

Yası ve dünkO apor faaliyetle· 

rini yazı ve resimlerle teıbit 

etmiftir. 

Fakat ıen benden hiçbir ıeyioi 
aaklamıyacakıın, bana danıı· 
madıkça hiç birşey yapmıya· 
cakıın. 

Sonra daha ciddi Ye düıün
celi bir tavırla devam etti: 

- Bu yol çok acı, hem çok 
tatlıdır. Kendini idare etmesini 
bilmiyenler düşerler. Zaten 

akıllı kadınlar, ince kadınlar 
dalma itibardadırlar; budala· 

lan Ye kabaları Adi yerlere 
inerler. Kadınlığın bUtftn ince
liği bu itte görtintır. Sen zeki· 

aln, fakat tecrtıben u... Bir 
parca da, bak açık llyliyeyim. 

Tavuk EnstitWI 
Tayyare he CivaiY 
Oetirmlı MI, Cetlr

memiı MI? 
Aldıtımu Wr mektup •• ... 

•ahını netndlyorua : 
16 May11 931 tarUaH ...... 

aııın Uçüncti aayfuında ( later 
inan, iater inanma) allhmunda 
tavuk meraklısı bir satin an· 
lattığına nazaran: 

1 - Ankarad• bir tavukçuluk 
EnatltüaQ vardır. Bu Enatltn An· 
karada asri klmeıler yapbr4ı, 
Avrupadan cine tavuklar ıetfrdl, 
fakat bunları kllmealerde tHnlf 
etmedi, ve tabii bir netice almadı 
diyorsunuz; fakat : 

Mileascaenin Avrupadan ıetir· 
diai damızhk legorn ve rotay· 
landlar modern bir müeaseaeye 
yaraşacak tarzda ilmi ve fenni 
taanif edilmişlerdir. Mevcut hay· 
vanlar 60 mevcutlu beı damırzlık 
a-rupu ile iki büyilk leıorn ve 
rotayland airüıü halinde idare 
edilmektedir. Damızhklarda ıece
re Ye kontrol; aGriUerde lae yalnız 
kontrol takip edilmektedir. Şu 
hahata nazaran tavukJann taanlf 
edilmedikleri yarit detfldlr. 

2 - EıiatltGye civciv çıkar 
mak here .. kine ıetirdller, fa· 
kat idare edemediler, cl•clvlerl 
plflrdller, hu makine fenadır 
diye baıka makine r•tlrdiler, bu 
1efer yumurtaları pitlrdller yine 
elYclv çıkaramadılar dlyoraunuı. 

MGeaaeH Anupadan yahuz 
bir defa kuluçka maldne1I retlr
mlttlr. Bu makine mart nihaye
tinde Ankaraya a-elerek faaliyete 
batlamıt ve elyevm arlıaaı 9abt
maktclır. Enıtltil bu makine ile 
bqlana-ıçtan itibaren kendi da
mıılık yumurtalarından muntasa
man yGıde 8S gibi gayet iyi bir 
netice almaktadır. Elyevm Ena
titOde kendi damııhk yumurtala-
11ndan elde edllmlt 1500 kadar 
clnlv n plllç ıon dereco bnynk 
bir 1 nkltafla koloni kOmealerde 
btıyGmekte olduklarından bu 
noktal na:ıar da dotru detildlr. 

3 - Nihayet dütOndDler, ta
tındılar Macarlatandan clnlv 
retirdller dlyoraunuı. 

EnstitO Avrupadan clnlv 
retirmemfttir. Ve bayJe blrtey 
malua hayaldir, uydurmadır. 

Cevabımız 
Ankarada açılmış olan Zira· 

at ıergi•inde Macarların teşhir 
ettikleri kuluçka makinelerini 
enstitll almış ve tecrlibe et· 
mit ııfır derecede netice al· 
mııtır. Bunun (\zerine Macaris
tandan bir mütehassıı gelip 
makineleri bakmış ve çok iyi 
netice almıştır. Bu makinelerin 
markası "Maraba" dur. Sonra 
enstitünün "Bukeye,, markalı 
ve (3000) yumurtalık makine
ıi gelmiıtir. Tekziplerine na
zaran marttanberi yaktıkları 
bu makineden ancak (1500) 
civcivleri mevcutmuş. O tarih
ten ıimdiye kadar asgari iki 
defa piliç çıkar, yani (6000) 
yumurtadan % 85 hesabile 
(5100) piliçleri olmak lAzımdı. 
Diğer mevcut makinelerden 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Boğazı 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: ·· 
12 • 10- 929 tarill lllna zeyildlr. 
Karadeıılz Botuı haricindeld 

• 1 il 
Arz 41, 24, 30, ılmall 

ff u 
Tuli prkl Grenviçten 

t a 

29, 09, ao tu1 
il il 

Bulunan Fener İfaret remiıl yerine laer ~ aaiyecle Mr 
tlmtekli ıiya ı&eteren, zatlllhareke ve her dakikada muotan
fwlalarda cl&t çan ıadaaı veren bir ziyah .. mandıra ı..m.. 
931 tarihinden itibaren demirlenecektir . . 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti o,a NDİye ft hami 
mnddeti 2, 7 saniye olup gardiyanıızdır. 

Ziyalı tamandıranın evsafını tetkik Ye kontrol için fener 
ifaret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiindc kalacaktır. Ziyalı şamandıranın ir
tifaı dokuz metre ve mesafei riyeti takriben ( 14 ) mildir. 
Fener işaret remiıinln kaldırıldıtı tarih aynca HAD edilmiye
cektlr. 

Satılık son sistem ve yeni 
kabartma Etiket makinesi 
Otomatik aurette aaatte 3500 adet tabeder ( Ka· 

bartma eJ-..iket ) makinesi; her renkte ttıp içerisinde en 

ali boyalar 'f'e yaldızlı, yaldıuıs her çqit zamklı etiket 

kljıtları Ye kavuçuk beı •e aaire bOtUn teferrüatile 

acele satılıktır. Talip olanlarm Ankara caddesi 

No. (119) Hakkak Hamit Beye müracaatları. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mubayaat Ko
mİ8yonu Riyasetinden: 

Sıhhi müesseselere 931 mali senesi zarfında lüzumu olan 
muhtelif cins dana ve saire aıı hayvanatile gaz, benzin, vakom 
yağı Ye emaali, tanzim edilen olbaptaki şartnameleri veçhile 
'f'e 23 haziran 931 salı gUnü saat 15 te kapalı zarf usulile 
ihale edilmek Uı:ere münakaaaya konulmuştur. Bu baptaki 
ıartnameleri görmek ve fazla izahat almak iıtiyenlerin mezkur 
komisyona müracaatları ilAn olunur. 

! 
~~~~~ 
Okkası 

kuruştur. 
çıkardıklan da caba. Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pil&vda, havyarda ve bll· 

Avrupadan yalnız bir tane ma- haaH mayenezde Hasan zeytin yaj'ı iatimal ediniz. Çünkü pek saf 
kine getirdik demekle bir kelime ye hali.tir. Şerbet l'ibl tatlıdır. Hamiziyetl yoktur. Bakkallardan al• 
oyunu yapılmaktadır. ZiraMacar· dıtın11: fiattan daha ucuzdur. Mahlut yatlardan tevakki etmek lizım· 
ların teıhir ettikleri makineleri dır. Tereyağı yerine Haaan .zeytin yağı iatfmal eylemek kan akıldır. 

avrupadan alınmış addetmiyorlar. Bilha11a içmek auretile Hasan zeytin yağanı doktorlar tavsiye et• 
Diğer kısma gelince: Maca- mektedirler. Kum, tnı, böbrek ve bilhaHa karaciğer, safra, earılık 

ristanda Peştede (Miklos lala) hastahklnrandn bol bol Haaan zeytin yağı içiniz. Kilo!u~ ~işeler 80 
ve ismini bilmediğimiz diğer bir ve beş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Ha
bir müesseseden yüzlerce yu· aan Ecıa deposu. Toptancılara tenzilat. 

murta ve (25) civciv Sidna tayya- -----------------------------

re firketin.iıı tayyareleriJe gelmiş- ~ HORUN Beyoğlu TokatJ 
tir. Yumurta ve civciv paketlerinin D HOR 

1
• lıyan ~aamda 

üzerindeki adres Ankara Tavuk l mektep sokak 

Enstit6s0 Kadri Bedye, ki bu zat Cilt ve emraz! zlihreviy• tedavihaneal HerwDn sab:ıhtaa a::..ma kapar 
enıittilnUn mUd6rU Ur. 

darılma, küçüklük terbiyende J Nermin bunlan dikkatle 
ekıildikler var .. Yanlış anlama.. dinlerken birdenbire üzüntülü 
Yani .. Guston yok, anladık mı? bir nefes bıraktı. Nadire bunu 
Giyim gustosu, duruı, ()hıruf, 1

J hemen görmnıtu : 
•konutuş gustosu ... Tabii ıen - Ne o? dedi, aıkıldın mı? 
ecnebi bir lisan bilmezsin. istersen bir hır yapalım. 

- Hayır. - Hayır, sıkılmadım, d5· 
- Fena. Meram anhyacak ıündtlm ki •.. 

ve anlatacak kadar öğrenme• - Evet ? 
tisin . Kolaydır. Bazı meclis- - Birini aevsem, onunla 
lerde ecnebilerle konutmak oYlensern ... 
lizımgelir. Onlardan çok it Nadire canlandı: 
çıkar. Sonra erkeklerle Av- - Ha ... dedi, gördün mü? 
rupa aeyahatlerino çıkacağınız A..ıl milhim noktayı unuttuk. 
tutar. Dil bilmeyince olmu. Eğer ıimdiden birisile evlenip 
Bir ecnebi lisanı bu itte lnaa• te bu yoldan çıkarsan diyece· 

bu yola girersen arbk aklın
dan sevmeyi, evlenmeyi çıkar. 
Yani göğsünden kalbini söküp 
atacaksın. Erkeği, yalnız ya• 
takta ve kalbinle deği!, etinle 
seveceksin. Onun haricin~• 
bütün erkeklere içinden düş· 
man olacaksın, hepsinin kanı· 
m emeceksin, fakat hazan 
seviyor görüneceksin, hazan 
acıyor görüneceksin, yerine 
göre-... Sırası geldikçe ben 
sana anlabnm. Eğer sevmiye 
filin kalkaraan mahvolursun. 
Hele pif kin bir erkeğin eline 
dnıerea yandım allah ..• 

• et l n . . en- ablalık edeceğ!m, dedim ya ••• 
-'-~~~·"--------~~----~~------~~~--------~~~~~~~------~~----~--~-1----~~----~~~~--~ 

na seil teY kazandırır. tim yok; fakat... Bir ke~ (Arkası var) 

• 
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1RE - ISKENDERIY 
(lzMlR) vapunı 9 Haziran 

S A L 1 1 O da Galatadan 
lzmire, Pireye utnyarak cu
martelll lakenderiyeye Ya
racaktır. 

S 1 gilntl tam saat 
1 a J 17 de Sirkeci 

nhbmmdan ha-
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
•un, Trabzon, ve Rize) U.ke
lelerine azimet, avdetle (Sür
mene Ye Of ) iskelelerine 
uğnyacaktır. 

T afıilit için Sirkecide 
Yelkenci Hanında klin 
acentesine milracaat. Tel. 
l.tanbul 15 t 5. ,.. ... 
Trabzon hatta postası 

Antalya 8 vh'i~~D 

Pazartesi 
Saat 10 da Sirkeci rıhtı

mından kareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Evrenye, Sam
sun; Ordu, Gireson, T rab
zon ve Rize) ye gidecektir. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk - lzmir Postası 

,..v~~~~! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
•e lzmire azimet ve Çanak
kaleye uğrayarak avdet ede
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve· 
rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: fat. 2210 

lstanbul sekizinci icra daire· 

sinden: Bir deynin temini is!ifaaı 

için tahtı hacze ahnmıf olan halı 
karyola, dolap ve seccade 11-6-
931 tarih ve aaat dokuzdan ili 
on ikiye kadar Beyazitte Kötklü 
hamam çıkmazında Saraç lıbak 
mahallesinde 18 numarala hane 

derununda aatılacatmdan taliple· 
rin meıı:kt1r ,ande mahalli mez
kt1rda hazır bulundcak memura 

m6racaat eylemeleri illn olunur. 

latanbul Aallya mahkemeıl 3 
indi Hak•k dairesiadeaı Galata
da TOnel civarında HaYra namı 
diter Perçimli sokatında 7 nu
marala hanede mukim Madam 
Vida tarafınd;an ayni hanede otu
ran Nesim Efendi aleyhine açılan 

botanma ve ayda kırk bet lira 

nafaka ve iki bhı lira dırahoma
nın tahıili davasma dair arzuhal 

sureti berayı tevdt Netim Efendi 
ye gönderilmit iac de mahalli 

mezkurdan çıkıp ikameti'ihı 
meçhul bulundutu feı:hile bill 

teblij' iade edilmit ve illnen 
tebliğine karar verllmit olduğun· 

dan tarihi ilinden itibaren bir ay 

zarfanda Netim Efendinin davaya 

kartı cevap vermHI lbamu ili· 
nen teblit olunur. 

Nakliyat lşlerlndekl 
"mechul•t•,, izale ediniz. 

1 

Nakliyat işlerinde kamyon istimalin-

de vukua gelecek masarifi melhuzeyl 

izale etmek IAzımdır. işte bu hususu 

ancak Ford kamyonu veya kamyo

neti ile eld~ edebilirsiniz. 

Bunlann pek ziyade mukavemetli • 

olması hareketten kalması ve Ford• 

un tesis ettiai .. Ford Service,, i dahi ,,. 
muntazam surette istimallerini size 

temin eder. 
t > 

Ford acentalar1 mütehassıstırlar. 

Ford arabalannın tefevvuk ve tasar-

rufunu size irae ve ispat etmesini 

isteyiniz • 

• LlllCOl.N 4Dıl1ırdson.) 
AIRCRAFT 

• Tabiatin ıncısı 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıkbr 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kurut. . 
Yemekler: Tabidot ( Sabala, ati• " alqa. clUll ) 

225-450 kuruı. 
(Üçüncü aımf otellerde yemek mecburi delildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kunııtur. 

Vapur ücretleri· ı inci mevki - 30 kurut. 
----------· 2 inci mevki - 20 kuruf. 
Her tilrln malümat için YALOVA da Kapbcalar MndOrltıttıne 

veya 
ISTANBULda Seyrisefain Umum Mlldürllik kalemine müracaa 

Telefon Bey. 1743 

Sıhhiye V ekiletinden: 
Y eniıebirde Cebeci caddesi &zerinde hıfzıuıha arazi.inde 

yaptırılmak Uzere aleni müuakasaya konulan ve bedeli ketfi 
yüz aiti hin knaur liradan ibaret bulunan fenni ahırlar 

intaatma, ıeraiti matlübeyih aiz talip 1.uh6r etmedipden aleni 
münakasa bir hafta mllddetle temdit edllmiftir. 

Haziranm on birinci perşembe rGntı ... t on bqte ihalesi 
mukarrerdir. Taliplerin llakal ylz bin liralık intaat deruhte 
edebilecek iktidan maliyi haiz olduldaruu mllbeyyin blkt-: 
metçe muteber bir banka tebacletnamuinl mletuhiben V eklJet 
mllnakaaa komiayonunua mllracaat eylemeleri ilin olunur. 

Sıhhiye Vekiletinden: 
Y eni9ehirde Cebeci caddesi Ozerinde klin bıfzıuıbba 

mektebi serum mleueaeai ve memurin ikametrlhı binaluanın 
bodrum kah pencerelerine mevcut numuneai ff9bile demir 
parmaklık imal ve vu'ı ve birkat minyom herine iki kat 
yağlı boya talaaı yirmi (Ön mOddetle ve kapalı zarf uıuHle 
münakasaya konulmuıtur. 

Haziranın yirmi beıinçi perşembe rOntı saat on beıte 
zarfların açılması mukarrerdir. Taliplerin nftmuneyl görmek ve 
tafıillt almak üzere aabahlan aaat on bire kadar Vilayet in· 
pat murakipliiine mllracaat eylemeleri ve yevmi mezk6rda 
saat on bqten evvel ytlsde yecll buçuk teminatlarile birlikte 
teldlfnamelerinl vekllet buul kalem mlldlrlOttıne teydf 
eylemeleri ilAa olunur. 

Bütün dünyada 

SEN·EVI 
3,500,000 çift 

Satılmaktadar. 

Türkiye'de • 
50 senedenberı 
satılmakta olup 
herkesin takdi
rini kazanmışbr. 

BRITIS LASTiK AYAKKAPLARI 
Plyuada ~evcut Ayakkaplarının En Saifamıdır. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbul ciheti 

Ali Kemal - Şehudebatı No. 120 

Al iRıza _ Kalpakçılar Mahınut
P••• No. lM 

Bahkçıyan Agop - c~~~~~~~~ 
Bıçakçı Zade lbrahim -

lskender Botuı No. 14 

Gurpikyan,Bogos - ~a~~N:~:; 
Hae1 Ali Zade Mehmet Arif 
lbrahim AğaMazm;;f;'aEVİJ9p 
Mustafa _ Bllyük lnnacıyan Han 

altında l'ıto. 8 

Mehmet Nuri - Dıvanyoı65 _N65 
Mustafa SelAmi - Yenıc:'~N:S 
Papazyan,Mihran-::.h~~·~;~; 
avaciyan, Karnik- KaıpN".,:1: 
ertsakyan,Melkon-~~hN:.·~;; 

TUrk Anonim IAstik şirket:-
Meydanc•k No. 38 

V.ertanesyan ve Horasan-
myan - Kavaflar Balat 

Vitali Benşussan ve seriki-
st'petçi Haa 

Zeki. Rıza_ [Mlllt Spor) Hamldiye 
caddesi No. 11 

Be o '"'tu ve Galata ciheti 
zızo ' arı - de~~o~re" c:-1i 

lsmail Hakkı - ~~~çu1;;0• c;:ö 
Kepekli yan Kari o -Te~~9ıc!ı~~: 

nm No. 625 

Marinos • Tünel •okak No. 2 

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

Kırasas Leonidas - RJ!~ç~ 
Yusuf Ziya - Haafınn caddesi 

No. 19 • 21 

~:1~~~8~Jt·PARA•ILE 

OL•BOL 

w , 

BA•KATALOGUUUZU•i.)TllYJ~ 

BOURLA BiRADERLER vz şse 
--- . . ' 

YENi ÇIKAN ALA 

BAHÇE 
BOMONTI RAKISI 

ecrilbe ediniz. Emsala arasında bu nefasette hiçbir rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur. 
~ ,, 300, ~ .!.!!!!! gramlık tit"lerde 

60 100 200 kuruta sahhyor. 
Her yerd~ arayınız. 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik - raN:?f.5 
Tateosyan, Artin - rN:."t,: 
Yazıcıyan, Bedros- PaN~r; 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi - f:·~~u-1; 
Hasan Nazif Bin Ali .. 

Hlklmiyetl Mllllye No. 81 

Suat Nazmi - ç.r.ıbo:ru No. 1'
1 

Büyükada 
Mehmet Hasan-eaı.ks:.~aN~·f, 

Yeniköy 
S. 'd g· K"" b t• cad ımom es, ımon- ;:.. a :-.ı,,. 73 

San yer 
Yervant Agop-

İstanbul 8 inci icra meınıırlo
tundan: Bir deynin temini lıtif;: 
•ı için Galatada Tünel civarıo 
18 numarala dükkanda mabcıı• 
Domuıı: markala elli bet dil:U11

: 

mllceddet çatal, bıçak, ka .. 
aleni surette 9 haziran 931 ~ 
~ilnG saat 11 ile 12 ar••111 

mahalUnde .. ta1acaktar T~~ 
olanların meıı:kt1r giinde ba
bulunmaları ilan olun\lr. ~ 

lıtanbul yedinci icu melli:: 
luj'undan: lıtanbulda Çarfl~_..., 
birde Bayat pazannda S nu....--

h elbiseci mağazasında 111ıık: 
iken ikam•tgihı meçhul bu)llll 
Simon Barbot Efendiye: 

latanbul ikinci Hukuk 111~ 
metinden Samiye Hanım ıiı:D .... 

1 tin-ie ala:atanız olan yedi fr 
liranın temini için iıt!b.1al •1 I• 
diğiniz haczi ihtiyati karat• 

Kadıköyde Oıman ata m•h~1!;: 
ıinde Haydarpaşa caddeı••• 1, 
atik S6 cedit 246 nu111aral•'_. 
murakkam bir bap hane ile ~it 
mezk6r sokakta S6 atik 8 tfP. 
numarala bir bap haneye ıoe ıııtl 
hacıı:in fekkini Samiye }f•:..
talebetmekte oldupndan .,.. 
Hinın netri tarihinden itlb '-'" 
doksan ıiln zarfında 337 • t" 
dosya numarası ile 1110~~.I' 
bulunan.k kanuni bir ı ~ 
bulunmadıj'ınııı: .urett• ol,,. 
fekolunacafı dinen tebHf 
nur. 

SON POS!A _., .. 
Yevmi, Slyul, Havadlı va .talk 1 

Waro ı '-taıa~u:-u,,••,,-,. 
Şeref aok:ıJı 5S • JI -Telc-~'>n: latanoul • ıuıDJ 

P•l• kıatıa.ııu lwtanbıil -J~~os1_. 
Telr.al: lıtaub.al SOı -

ABONE FlATI 
TÔRKIYE - EC~.!..-

1400 kr. '}.1J3 "'' 
ı Son• 1400 ,, 

saJ ,, 

"" ,, 
750 .. 6 A1 

400 .. s .. 
ıso ,,, ı ,, 

Gelcnevrak geri varllın19 ı. ••• 
U&nlardan mcsııllyol ı:ılı" 

Mu'ul Mtıdllr: 


