
~ıuiran 

Zeki B. 

ki Fütbolden 
ekiliyor Mu? 

~
~ tnerbabçe takımının ıon 
lllllaabakalarında aldıjı fe
lleticeler üzerinde takımın 
çl9ffuilmeai lüzumuna dair 

(cereyan meydan almıthr. 
0ey .. , 6 ıaoı uyfaaada J 

R .. ml kesmek latemlyeD 
karilere kolaylık olmak 
here bir de kupon 
koyuyoruz. Bu kuponu 
kealp aaklamak ta kl fidlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 28 

HERGÜN NEŞROLUNUR SON P O S TA Halkın g~S.ndnr ı Halk bununla görfir. 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla itilir. 

ON POSTA Halkın d 111d1 r: Halk bununla ıa le • 

KIRAL ALEKSANDR 

T erkos Şirketi Hakkında Vekiller Heyetil 
Bugünlerde Karar Verecek Ve Sabn Alma işi 
Bu Karardan Bir Sene Sonra Y apılacakbr •. 

Ankara, 8 ( Hususi ) - Terkoı Şirketinin 

ıon vaziyetini ötrenmek için Nafıa Vekili 
Hilmi Beyle görUımek istedim. içeri firdiğim 

1 uman, Hilmi Beyi, Terkosa ait "SON POS
T An nın neşriyat (kuponlan) nı tetkikle meıgu) 
buldum. Son vaziyeti sorduğum zaman dedi klı 

- uvaziyeti biliyorsunuz. Şimdilik söyle
necek biroey yoktur." 

Diğer temas ettiğim ı&.llhiyettar savatın 

ı6ylediklerinden çıkan netice şudur ki, tirket 

tesiıabnm mubayaası birgUn meseleıidJr. Mu
bayaa için ayrıca Vekiller Heyetinin karar 
vermesi llzımdar. Bu kararın ıirkete tebliiin
den bir sene ıonra tesisat belediyeye geçe
cektir. Bugün, ıu ıebekesi, harap bir haldedir. 
Tesisatın ihtiyaca kifayet edecek bir dereceyi 
bulabilmesi için ikJ, üç milyon lira ıarfetmek 
Ye Oç dört senelik zaman lhımdır. 

Nafıa V•lclll Hilmi s:J Tesisat bugün satın alınsa lıtanbul hallo 

daha t19, d8rt sene temiz au içemez. 

Bu İf, ayni .zamanda latanbul Belediyeıi

nln de elinde bırakılamaz. Zira belediyenin 

elinde Terkoıun Dç, d~rt misli su vardır. Fa

kat lstanbul Belediyesi bu suları ne ıslah et

mİf, ne de f azlalaıtırmıfbr. 

Binaenaleyh alınacak tedbir ıu olmak ll
aımdır ı 

Mubayaadan aonra Terkosu, müstakil bir 
teıkilit haline koymalıdır. Müstakil bir büt
çesi bulunmalıdır. Bu suretle Mubasebei 

Umumiye Kanununun ağır formalitesinden 
kurtarmalıdır. Maksat lstanbulun su ihtiyacını 
temin etmek olduğuna göre en elverişli şekil 

bulunmak lhımdır. Heyeti Vekile bugünlerde 
bu meseleyi görüşecektir. 

Katil Alamet 

Hiç Yüzünden 
Bir Cinayet 

-
Evvelki gece Sultanahmette 

bir evde bir eğlenti alemi 
cinayetle neticelendi, Talat 
isminde bir genç bıçaklanarak 
6ldilrüldil. 

( DHama 6 ancı aayfamıada ) 
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ıp Yurdundan On Altı Talebe 

Ant Bir K&rarla Çıkarıldı 
Ölülerin De Bazan Mahkemeye 

Çağınldığı Oluyormuş ..• 

Kuruçeşmede Her Ev Matem
hane, Herkes · F elaketzededir 

Yllrl lcapı•1111n diba tdı,alftlıl manzarasl 

• Re•ml Ceride: Sagı 1811 Tarih: 1 Haziran 1931 

Agnen naklediyoruz : 

Dnrek Mahkemesi Başlcitabetinden: lsabeyli kari
gt1•ind•1ı incirci oğlu Ahmet bin Osman tarafına: 

Karınız azim• tarafında aleyhinize ikame edilttn 
vefat davasının gıyap karan tebliği suretile gıyaben 

icra kılınan muhakemesi 'neticesinde 1334 tarihinde 
flefat ettiiiniz anlaşılmakla 18/5/1931 tarihinde sübutu 
flefahnıza karar fJerilmiş Olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 15 gün zarfında t•mgize müracaat etmeniz, 
aksi takdirde hükmün kesbi kati.qet edeceği ilanen 
ihbar olunur. ,, 

Kanunu gapan bu ilanı okuyunca acaba ne der? 

l 

En hareketsiz giJntle Kıır~ıme salılll 6a lıaldedir. 
[ Tafail&baı 2 lad uyfamıada ok11yaeaJuıum J ( y uıaıru 7 inci aayfada ( oa.a. .... ı.ıwt ) bqlatı albnda bala.caUuals ı 

Mac.r• alılbl Klhım B. 

Bir Türkün Asyada 
6 Sene Süren 
Maceraları ... 

llfganistanda İngilizlerle, Buba
'-da Ruslarla çarpıtan, aenelerce 
l'tırk kavimleri içinde yqıyaa 
l'tırk zabitinin meraklı hatırab. 

Yakında Netre Bqltyoruz. 

San' at Mekteplerinde Komünistlik 
Hakkında Mühim Bir Rapor .. 

1 

Geçenlerde Aydın'da Komftnis.tllk tabıtiklb yapmakla maznun talebe. •• muallimler yaka
lanarak buraya ıetirildiler. Bu münaıebetle Maarif Vekaleti tahkikat yaptırmıı ve milhim 
bir rapor hazarlanmııbr. 3 ftncD aayfamızdadır. 

Bütçe Muvazenesi Etrafında .. 

11.A.5~~~ 

ı&1 
MİLYO 

Memur - Mu.ueaeyt benim •rbmda tomha eimek latiyorl~ Fakat Wr tle benim 
.......... boauhna bMıoe bqtm ..... ,.ıaı.. 

1 

Gazetemiz, AbdGlhamldin hal'inden .Slümfi

ne kadar geçen hayatına ait gayet mühim 
vesaik elde etmiştir. Bu vesaik bize Abd ül

ha mldln şimdiye kadar meçhul kalmış ta

raflarını tanıtacak ve u.kıt Sultanın, zama
nındaki insanlar hakkındaki fikir ve müta· 

lealarım Öğretecelctir. 

" SON POSTA ,. bu vcuild nefretmekle 
ayni za:nanda trrihe mühim bir hizmette 
bulunmuf olacalttıv. 

Pek Yakında " SON POSTA " da 
O kuyunu•. 
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Tasarruf ihtilifı Çekirge 
Ve Halk j t°lı"' 
HGkQmetle bOtçe eneO· S 1 ası 
m ı ara1ında taıarruf V -'a 
meaeleılnden bir lbtllAf naTŞlSlRUj 
çıktıj'ı •• meollı heyeti 
umumlyealnln hakem itti· 
bas edileceği blldlrillyor. 
HGkOmet memur çıkarıp 

maqlari ipka etmeyi, 
EncGmen, memur çıkar• 
mayıp makul bir miktarı 
kesmeyi tavılye ediyor. 
Don •5rilttilt0m0s halk 
te aıatıdakl fikirde bu· 
lunuyor: 

Satlııı B. Sultaa Selim Fı•tıkdlbl 23 

Memlekette mllthiş bir lktı
ıadt buhran Tardır. HOküme
ti tasarrufa ıevkeden de bu
dur. Binaenaleyh bu vaziyet 
karııaında mukadderatlannı ve 
t.tikbaJlerini devlet kapısından 
~özeten memurların bir kıs-
mının açıkta bırakılması doğ
ru değildir. Bu diğer memur
ların da şevkıni kırar, bence 
hiçbir memur açığa çıkarıl
mamalı, yüksek maaşlardan 
tenzilAt yapılarak bunların ek
mek parası verilmelidir. .. 

Naci 8. (Bc:y:ıilu Yenlçarp 23) 

Memlekette it yok, para 
yok. Bet altı nüfustan mUte
tekkil bir ailenin reisi olan 
bir memuru bugün işinden 
çıkanrsak bu zavallının Te 
ailesinin vaziyeti ne olur, bir 
kere dUıllnmeli? Ben bu hu
ıusta bütçe encllmeninin fik. 
rinf isabetli buJuyorum. Htlldl
met dişini sıkmalı, başka yer
lerden tasarruf edıp memur
ların (nanı aziz) parasına do
kunmamalıdır. .. 

Ahmet B. Sııltanaamet:Çaladıkaps 45 

Kadro harici kalmıyacak 
memurlann vicdanlarına mtı
racaat ediyorum: Kendileri 
Fbi ayni kapıdan ekmek yi
yen arkadaşlarının kapı dışan 
edilmelerini zannederim ki hiç 
birisi kabul etmezler. Maq
lanndan birer miktar kesilerek 
bunlara verilmesine muvafa
kat ederler. Bu takdirde mec
lis bu şıkkı kabul etmeli, hiç
bir memura yol vermemelidir. ,.. 

Saim Efendi fOför Fııtlh Atpu.arı 24 

Borcum vardı, otomobilimi 
aattım. Şoförlük edeyim dedim 
iki aydır bir ış bulamadım. 
Halbuki elimden makinistlik te 
gelir. Çıkarılacak zavallı me
murlar nasıl ış bulacaklar? 
Doğrusu çok acırım; Allah 
yardımcıları olsun. .. 

Sexnl B. KumkRpı lıtaılyon caddesi 
No. 45 

- Bence hiçbir memur çı
karılmamalıdır. Fuzuli birçok 
masraflar var. Bunlardan kı
aılmalı, hiç olmazsa diğer me-

Ziraat Memurları Mfi
cadele için Her·Tarafta 

Faaliyete Geçtiler 
YaloTanın hemen her tara

hnda çekirge çıkmııbr. Orhan 
Gazi ve Karemürselde de çe
kirgeler faaliyete geçmiştir. 
Kocaeli Te Bursa Villyetleri 
buralarda milcadele yapıyorlar. 
latanbul Ziraat memurları da 
Y alovada hentl.z yumurta ha
linde bulunan çeklrıelerin yi
yecekleri otlan zehirlemek 
ıuretile imha etmektedir. 

Çatalca, Bakırköyde henOz 
çekirıe çıkmamıtbr. Slllvride 
bir iki yerde çeldrıe çıktığı 
haber verilmiş, fakat bunlann 
mızır olmayıp ot çekirge1l 
oldutu aalaşılmıfbr. Bu ene 
latanbulda çekirge talıiibabna 
meydan Yerilmiyeceki temin 
olunuyor. 

Feci Kaza , 

Dün Tramvay Bir 
Kadını Öldürdü 

Topkapı tarafından gel
mekte olan 404 numaralı tram
vay dün Akaarayda hüviyeti 
meçhul 65 yaılarında bir ka
dına çarparak aju surette 
yaralamıttır. Kadın hutaneye 
1r6t0rfllilrken ölmilftflr. 

Mavnacılar .• 
Sandığın Tasfiyesine 

Karar Verildi.. 
latanbul Uman Şirketi Mec

lisi idaresi içtima ederek, 
tasarruf dolayıaile mavnacılar
la çıkan lhtilMı mil:ıakere 
etmiıler Te mavnacılann pro
testoları üzerine ıirketin (Me
murin Te Mnstahdemini Koru
ma Sandığı) mevcudabmn taa
fiyeaine karar vermiflerdir. 

Umumi Mtıdnr Hamdi Bey 
lktıaat V ekli etinden gelen 
emir üzerine bugün Ankaraya 
aidecektir. 

murların maaıından birer mik
tar indirilmeli, diğerlerine de 
verilmeli. Belki hukamet gele
cek aene yeni varidat memba
ları bulur da bütlin memurla
rın maaşlarım yine arttınr. 

jTıp Yurdundan On ıY~niBir 
Alb Talebe Çıkarıldı g~;;et 

Tale~enin Yemekler Hakkındaki Şikayetinin Böy- Kavgadan Sonra Bıçak 
le Bir Karar lıe Neticelendiği Söyleniliyor; Müdür Çekildi Ve Dondur-

ise Kararı Polis V asıtasile icra Etmiştir macı Öldürüldü 

Merkezi Fuat Paıa türbesinde, eakf aadaret konağı olmak 
lh.ere lstanbulda bir Tıp Talebe Yurdu ve bu merkez kAfi 
gelmediği için üç tane de ıubeai vardır. Yurt talebesi, öteden

beri, Yurt idaresinden memnun değildir. Her türlü vasıta ve 
imkan olduğu halde bir giln evvel atırahilere konan sular bir 

giln sonra yosun bağlamıt görilnllr. Yemek için klfi derecede 
tahsisat verildiği halde hazan çok yağlı, hazan pişmemiı olarak 
talebeye verilir. Bu, talebenin iddiasıdır. Fakat dün bu mesele 
ıGyle bir hadise doğurmuştur: 

Müdüre Müracaat l ihraç ,Kararı 
İtler ve hadisat bu minval Yurdun İdare Meclisi, müdilr, 

there iken bir fUn, Fuat Ef. mlidiir muavini ve akşam n6-
isminde bir talebe, bergtln bir betçi olarak kalan birkaç dok
türlü bozuk şekil aneden ye- tordan mllrekkeptir. Bu heyet, 
meklerden birinin tabağını on alb talebenin Yurt kayitle
yakalar yakalamaz müdürün rinJn silinmesi kararını verir 
huzuruna çıkar. Şiklyetini an- Te bu karannı, ılmdiye kadar 
labr. Fakat Yurt Müdürü olan göriilmemif bir ıekilde, yani 

Polis çağırarak zabıta memu
ıat, o ıırada ders çalıştığını ru huzurile tebliğ eder. 
alSyliyen talebenin pijemalı O ıekilde ki, Poliı ve hade-
olmasını disipline mllnafi bulur; meler,talebenin yataklarını topla
cezalandınr. Fakat Yurt tale- mıı ve kendilerini yurt binasında 
besinden mtıhim bir kısım, birer birer bularak karan tebliğ 
hAdiseyi duyar duymaz müdil· edip kendilerini dışan çıkarmıtbr 
rü görürler, arkadaşlarına ve- HAdiıe, birkaç cihetten ıa
rilen cezayı hakaıı buldukları- yanı eseftir. Bir defa timdi 
nı, onun teşebbüsü kendilerine l~tihan ~~manıdır, bu talebe
de ait olduğunu söyler ve ceza- nın ekserısı Anadoluludur, kıs-

• 1 • t ler ı , mı azamının yer ve yurdu yok-
nın gerı a ınmasım ıs er . 

Müdür bir nevi nltimatom t~r. Belki ceplerinde para da. 
. . ' , Bıze kalırsa, bu meseleye bu 

mahı.yetı arze?en. bu v.ak. 8,Y1 f[derece 9iddetli ve cezri bir ıekli 
Sıhhıye Vek~letın~ . bıldırır. bal vermemek )Azım gelirdi. 
Vekalet te ~ak .a~a ışt~rak eden Haber aldığımıza göre mağ
talebe vazıyetının Yurt idare dur talebe, Sıhhiye Vekaleti 
Meclisince tetkik edilmesini ve nezdinde teşebbüste bulu-
~nnasip ceza verilmesini bildirir. nacak ve vaziyeti anlatacaktır. 

BU ADAM KİM? 

1 - Türk mü? 
2 - Sağ mı? 
3 - Hangi mllletten? 
4 - Mesleği nedir? 
S - isminin baı; harfi nedir? 
6 - Son harfi ? 
7 - Ne yapmıştır? 
8 - Ne keşfi? 
9 - Asıl mesleği ne idi? 

10 - Namına bir mües ese 
vücuda getirilmiş nıid r? 

• 

I. 

Dun bir cinayet daha oldu: 
Unkapanında Zeyrek cadde
afnde Hasanbey hanı Odaba
tı•ı Salih ile dondurmacı jan
darma denilen Hasan kavga 
etmişler, Salih sustalı çakı ile 
Hasanı Uç yerinden yaralamış
br. Hasan hastaneye götürü-
lürken yarı yölda ölmüştür. 

Denizde Boğuldu 
Umur yerinden Gaz .. kum

panyası amelesindeo Omer, 
dlln denize girmlı, yüzmek 
bilmediji için akınbya kapılıp 
boğulmuıtur. ----Bu Ne Biçim iş? 

Beyazıtta kahveci çırağı 

Cevat, LAielide seyyar aabcı 

Halllin karııını kaçırmak late
mlt, yakalanmıttır. 

Bir Deli 
Dün Bir Karı Kocayı 

Sokakta Yaraladı 
Samatyada oturan terlikçi 

Memiı Ef. sokakta gider-ken 
bir sınır buhranı neticesinde 
Halit Efendi isminde biri ile 
ıevceıinin üstüne aaldırmlf, 
ikisini de bıçakla yaralıyarak 
kam1fbr. 

İstanbul İntihabı .. 
Alaettin Cemil Beyin 

ismi Niçin Silinmiş? 

latanbul münhal meb'usluk 
intihabında birçok müntebibi
aaniler AIAettin Cemil Beyin 
liateden ismini silmiılcrdi. Fır
ka merkezi umumisi bu hadise
yi bir fırka disiplin meselesi 
addettiğinden İstanbul fırka 
teşkilltmı muahaze etmekle 
beraber Alaettin Cemil Beyin 
isminin silinmesi sebebini de 
ıormuştur. Bu suale İstanbul 
teşkilAtı cevabını vermiııe de 
bu cevap mektum tutulmakta
dır. 

150 lik Hainler 
( Dünkü adam Dervi, Val.deti idi. Bugüokün\1 de yarın Gümnlcineden bildirildltfne 

yazacağız.) ~lSre yiiz ellillk hainler gizli bir 
1 1 cemiyet yapmıtlardır, Yer illerden 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ banlan da bunlara ~.t olma~adv. 

Mütekaitl~r İçin 
Yeni Ve Mühint 

Bir Layı ha 
. eb'u•IJ 

Kaıtamonl milstakıl ID r ırıe 
doktor Suat Bey Mlllet Mec 

1~.ıt, 
Yerdiği bir 1'ytbada aıOte ıı· 
yetim ve dulların maatların• ~ıl 
kabil onlara milli emllk •• ar bıl 
nrllmeaial teklif etmekte• f y• 
ıuretle hem onlar için dab• ad• 
dalı blrıey yapılmıt •• beJIStııl' 
ba:ıine bGyGk blr yükten kor 
muş olur, demektedir. d• 

Bu itin ihtiyari ohn••1
"

1 

ili.ve etmektedir. 

Çocuk Bakım Evi 
d 

batır' 
Belediye Edirnekapı • diil' 

Jadıtı Çocuk Bakım Evini it• 
resmen lrüşat etti. Burad•ba1c"' 
giden amelenin çocukların• 
lacaktır. • 

Sefirlerin Vaziyetlerı 
1 

Sefirlerin ıenenin bir k••:1;ı 
merkezde geçirmeleri bakk111 :ir• 
taaavvur tahakkuk etmekte bil• 
Bu müddetin üç ay olac•l1 

diriliyor. 

Antalya Batakhkları ,. 
Antalya havalisinde ı1tıO" {ut• 

tağı olan bataklıkların kuru 
muma başlanmıttır. 

Yeni Bütçe Hakkmda 
931 biltçeıi etrafında orU~ 

atılan mal6mabn ıimdllik 1'•t'1 
tahminden lleri 1reçmiyeceff• fi 
aetlcenln meclilte anlat1lııc• 
kaydolunuyor. 

Bir Ziyafet "' 
Türk tarihi tetkik encU;~tJt 

Ankarada bulunan Parl• fıt 
cemiyeti reiıi şerefine bir ılY' 
•ermittlr. • 

Sinemacılar HAdisesı ,,,, 
Defterdarlıkta ıinenuu:ıl-' 

1 
~ 

ıında çıkan lhillf Ankarad• ' ıt 
macılar lehine balledilmlttlr• dl 
Şekfll hal lkl ıeanı araıınd• Jı• 

bilet aabtını mümkiln kJlll'' 
tadır. 

Yeni Bir iddia ,. 
Müderrlı Aktı Huhtar S~~ 

kendi hulallrını Tıp faktı 11111, 

hutaneaiae yatırdığı lddJ• 0te~' 
muş, Akil Muhtar B. bunO 

Ôuy:;~,M~vahhide Tah~ilA~ 
·ı~tıt1 

Düyunu muvahhide tah."1 jj1'' 
da son sünlerde bariz bır ~)f' 
•elme yardır. On gün evYel ( fi" 
kadar dilten tahvilit b" 
( 71) dedir. IS~ 

Yeni Meb'uslarm Mazbata 1,. 
Cuma .-Un6 ıcçilen dı5r!ııı•' 

tanbul meb'usunll alt nıazbll ·to' 
Dahiliye Vekiletine ıönder• 
eektlr. 

Tutun lnhisarmda ,11• 
ııır 

Tütün İnhiları meınu',,·rat• ....... ı 
dOn maaı verilmlttlr. l"'11 fııtıl' 
tan açıta çıkanlara, TOtll0 ,rtıi' 
ıarında oldutu .ıbl iki 
nrilmesl lltenllmiıttr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Kalabalık 

1 - Hasan Bey - Yahu.,. Bu ne kal -
balık? Burada De var? Sirk mi? Sinema mı? 
Maç mı? 

l 

lar 
ına 

ltııy 

J 
biri 
•in 

' 



9 Hazinuı SON POSTA ,. 
ı· Hergün 

Bütçe Açıg'ını 

'\ Son Postanın Resimli Makalesi .- Adalete Dair ._ 1( Sözün Kısası 
Nasıl 
Kapatıyoruz? 

....._. __ M. ZEKERiYA 

İktisadi buhran bütün dt1n
Yayı ve btitün milletleri sars
tığı gibi, devletlerin bütçe
leriui de zedelemekten hili 
kalmadı. İngiltere ve Amerika 
blltçelerinde bile bu sene 
•kıllara hayret veren açık-
1-r zuhfuo etti. Rusyadan 
llıaada, bütçesinde açık bulun
ıtııyan memleket yok gibidir. 

Her memleket bütçe açığını 
kapatmak için muhtelif vasıta
lara müracaat etti. Bu vasıta
ı.r fu suretle huliaa edilebilir: 

1 - Vergileri arttırmak, 
2 - istikraz, 
3 - Tasarruf, 
Bazı memleketler bu ted

birlerden birisini, bazıları hep
•İni, bazıları da ikisini tatbik 
'ttiler. 

Amerika bütçesinde bu ıe
ll~ bir milyar dolar açık var
dır. Amerika Hükumeti bu 
'çığı kapatmak için dahill bir 
latıkraz akti yoluna girdi. 

Yugoslavya ve Romanya 
il.net lshkraz aktettiler. 
Dahili istıkraz ·tehlikesiz, 
(•kat harici isbkraz, lstikll-

• lini kıskanan bir devlet için 
r en tehlikeli yoldur. Nitekim 
t
1 ltornanya ve Yugoslavya bu 

ıl 
il 

,b 

•• 

~ 

1 

!>arayı tedarik edebilmek için 
lkt.aadi istikJallerinden hayli 
fedakarlık yapmaya mecbur 
()lnıuşlardır. .. 

İngiltere bütçe açığını ka
l>ltrnak için halk tarafından 
'i'ırlığı doğrudan doğruya 
"issedilmiyen bir çareye bq 
\turdu. Tütün ve petrolle bllyük 
~aziden alman vergilere hafif 
lr zam ~yapb. 

« 
ltalya blltçe açığını kapat· 

llıak için vergileri aıitırmıya 
~saret edemedi. Hariçten 
"tıkraz aktine de ceıaret ede
~tdi. Büyük kUçUk biltiln dev
~t rnemurlarmın maaşları Uze
~den yüzde (13-25) tenkihat 
'Ptı. 
~ Romanya harici bir lshkra1 
:Ptnakla beraber ayni tedbire 

Uracaat etti. 
« 

4 Bizim 1931 senesi bütçemiı· 
~ ~ (30) milyona yakın bir açık 
'tB v k t k ·· ~ · u açıgı apa ma ıçın, 

Ilı len halkın altında ezildiği 
lttUhakkak olan vergileri art
~ lttıazdık, harici bir isbkraz 
\· t~derek iktısadi istiklAli-

ltj de feda edemezdik. 
"&itim için yegine yol ta-
ttllftu. 

~tb~kat tasarruf siyasetini 
~ ık eden devletler bütnn 
1\ ~rlann maatları üzerinden 
~ b· 25) tenkihat yapbğı hal-
~~ ız büyük memurlara do
\ti~~adık, küçük memurların 
~ 1ltı bir kıımmı açıkta bı
~ lllak yolunu tercih ettik. 
~ 1Uretle umumt sefaletin 
~~sına bir yol açtık. 
~ lıhatçılar da vaktile böyle 
~llti~af yapmış, büyük bir mağ
~1 1\ Ye gayri memnunlar ıı-

& tlleydana çıkarmışlardı. 
'ı.ı~ıın de °Cilmhuriyet htı
~" ~tı, isrııf sayılabilecek 
~~tr4flardan ve büyük me· 
~l\~tla sefirlerin bol maaı
~ k a.n tasarruf edecek yer· 
ı.,k liçUk memurlan açıkta 
\,1?tıakla ayni hatayı irtikip 

l{ltdir. 

~ ,-::· 
·• 
\ 

, 

... 
\ ~ t • 

•• 

1-Haftalarca aç gezen bir adam, 

bir glln yeis ve nevmidi ile fırından 

bir ekmek çalarıa, mahkeme onu hır-

11% diye hapse mahk6m eder. 

2 - Fakat bazıları Yardır ki, zengin, 
apartımanlarda oturur, otomobillerde ge• 
zer ve böyle }'afayabilmek için bin bir 

bileli yollarla tunun bunun 1ervetine vazıyet 
ederler. Onlara kartı blrfey yapamayız. 

3 - Adalet mefhumu mutlak şekil
de cari değildir. insanlar, daima zayıf
tan ezmiye, kuvvetlilere hizmet etmiye 

1!1ntemayildir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

BİR BORÇLU 
Alacaklısına Verdiği Se
nedi Tetkik için Al
mış Ve Yutmuş.. 

lzmir, 8 (H. M.) - Eıki 
Menemen ahzı uker ıubeıl 
reisi Kemal Beyin İzmir eşra
fından Mehmet Beyde 1000 
lira alacağı vardir. Mehmet 
Bey geçenlerde vefat etti. Üç 
varis bıraktı. 

Bunun nzerine Kemal B. de 
Mustafa Şevket Beyi tevkil 
ederek Mehmet Beyin vekille
ri aleyhine bir dava açh. 

Mehmet Beyin variılerinin 
mndafaa vekili Nahit Hilmi 
Beydir. 

Nahit Hilmi Bey dün 
Adliye koridorlarında Musta· 
fa Şevket Beyi gördU, dedi ki: 

- Elinizde bulunan senedi 
görebilir miyim? 

Mustafa Şevkket Bey razı 
oldu ve muhatabını yazıha.ne
sine davet etti. Ertesi gt1n 
Mustafa Şevket B. yazıhane
sinde otururken Nahit Hilmi 
beyin kayınbiraderi geldi: 

- Beni kardeşim gönderdi, 
senedi göreceğim, dedi. 

Mustafa Şevket 8. senedi 
çıkarıp gösterdi. Fakat bu zat 
kiğıdın üzerine atılan senedin 
imıalarmı kopardı ve ağzına 
atarak yuttu. Meseleye Mlld· 
dei umumilik vaz'ıyet etmiıtir. 

Sabık Meb'uslar Müderris 
Ankara, 8 (H. M.) - Sabık 

meb'us Nurettin AH ve Beh
çet Beylerin miiderrisliklere 
tayinleri ·muamelesi ikmal 
ikmal edilmiştir. 

Zorla Tımarhaneye Atılan 

* * * Müfettiş Meselesi Etrafında •• 
İzmir, 8 (H. M.) - Maarif Müfettişi Zeki Beye Veklletçe 

iki ay mezuniyet verildi. Zeki Bey mezuniyetini Denizlide 

geçirmekte ve bftyilk bir ihbar dosyası hazırlamaktadır. 

Zeki Bey geçen ğün Maarif Eminliğine bir telgraf çekerekı 

Vali Mani Olmuş Müfettişlikten Hocalığa 
1 

- Hakkımda delidir, diye - Hadise ehemmiyete de-
bfr rapor verildiğini bildirmek ğer mahiyette değildir. Bu zat 
istemiştim, fakat Muğla Valisi esasen evvelce de böyle bir 
bu telgrafı telgrafhaneden aldır- hastalık geçirmişti. Son za-
mıı, çekilmesine mani olmuştur. manlardaki yorgunluğu hasta-

Muğla Maarif teşkilatı oka- lığı nüksettirmiı olabilir. 
dar berbatbr ki insan buradan Memlekt hastanesinde ken
kendisini uzaklaştırmak için > . disini muayene ettirdik. lıtira
her tOrlil fedakirlıga razı hate muhtaç olduğunu anladık. 
o.tur ... d~miştir. Maa~~f. Müfet- ' lki ay mezuniyet verdik. Bu 
tı~l Zekı B. gönderdıgı dosya- · t" • b•t• d.kt 
d · M ·f Miid" .. il h mezunıye ını ı ır ı en sonra a ıse aarı urun n şa sı . . . . . 
h kk d b. k 1 ~ t kendısıni mualhmlik Kfbı niı-a ın a ırço ma uma ver- . . . 

mekte ve bu zatın bazı muallim- beten daha hafif bır ıtte 
lerle münasebetini anlatmaktadır. kullanacağız. 

Maarif Eminini görerek ha-._ a. Gönderdiği dosyaya gelince 
dlse hakkında maldmat ver-.; tetkik ettik, miltaleamızı da 
mesinl rica ettim. Dedi ki: yazarak vekllete gönderdik. 

Bütçe Tetkikleri Ayntraht 
Müsakkafat Vergisi Ve Çarşambaya Gelen Ta-

Memur Maaşları kım Belgratta Yenildi 
Ankara, 8 ( H.M ) - Bütçe Çarşamba - gll- nll tebrimize 

encUmeni vergi liyıhalarını tetkik ( Ayntraht Laypzig ) Alman 
ederken müsakkafat vergisinin 

her sene mütenasip şekilde tenzi- futbol takimı gelecektir. Bu 
Jinl dllşilnmüş ve bunun için hükfi- takım cuma gllnll Taksim 
metten bazı hesaplar istemiştir. Stadyomunda ilk maçını yapa

Diğer taraftan encümen caktır. Haber aldığımıza göre 
mnlhak bütçeleri tetkik eder· mezkur takım lstanbula gelir
ken bu memurlar arasında da ken Belgratta bir maç yapmıt 

Barem tatbikatının istilzam ettire-
ceği tasfiyeleri tesbit edecektir. ve bizim burada mağlftp ctti-

Hilkumet kadro ve tasarruf ğimiz (Beoğradeıki) takimına 
Maden Mektebi Kapandı mUnasebetile maaşlardan tenzi- (2) ye karşı (5) ile mağl<ip 

Jita taraftar görünmemektedir. olmuşlardır. 
Zonguldak Maden mühendis ~-=-.-=:ıo:~=-======-========='""'""'""""""" 

mektebi lağvedilmlttir. Talebeal -ıc:m:::--==--== 
lstanbul mühendiı mekteblne ' " 

yerlettirllecektir. İsler İnan, İsler 
Devlet Bankasında 

• 
inanma! 

Devlet Bankası umum müdür
lüğüne tayin olunan Sallhattin 
8. vazifeye batlamıttır. 

Danimarka Edibi 
Daniınarkanm methur şalrle· 

rinden M. Böneliç fehrimize gel-
mlttir. Anadoluda bir .eyyahat 
yapacaktır. ----
Dini Müessese Müdüriyeti 

Meclise teklif edilen yeni 
kadroda İstanbul dini mües-
seseler mlldüriyeti bütün teıki
litile beraber Evkafa geçmek
tedir. Bundan yalnız müftUIUk 
iatiına edilmiştir. MüftUIUk iı-
tiklAlini muhafaza edecektir. 
43 kadar memurun açıkta ka-
lacajı zannedilmektedir. 

1 Mayıı 1931 tarihli '' Fakat bir arkadaıına 
resmi gazeteden: it bulabilmek için bir 

"Milnhal bir elçilik ta- taraftan da evvelce lAğv· 
hıisatınm BUkreşe nakil ' edilen ve IUzumu da blase
ile sabık İstanbul meb'usu dilmiyen bir yerde yeni
Hamdullah Suphi Ber den birinci sınıf bir elçilik 
efendinin Bükreıe birinci ibtas ediliyor. 
ımıf elçi olarak ( ı 25) lira Yalnız sefire •erilen 
maaı ve (45) lira tabsi- maq ( 170) İngiliz lirası 
aatla tayini ... " tutuyor. Bu zate 170 lngi,. 

Hükumet bütçede (30) liz lirası verebilmek için 
milyon lira tasarruf yapa- de birinci sefaretin blltUn 
bilmek için kOçilk me· masrafı bu zavallı milletin 
murlardan binlerce klılyi sırtına ytikleniyor. Arbk 
hariçte bırakıyor. bu tararrufa, 

ister inan, lsttJr inanma! 
1 

MOHiM RAPOR 
San'at Mekteplerinde 
Komünistlik Cereyanı 

Vardır, Deniliyor 
lzmir, 8 ( Hususi muhabiri

mizden) - Geçenlerde Aydın
da yakalanarak geçen hafta 
içinde muhakemeleri yapılmak 
Uzere lstanbula gönderilen 
komUnistlik maznunlarımn ta· 
lebe ve muallimlerden ibaret 
olması Maarif Vekaletinin na
zarı dikkatini celbetmiştir. 

Vekalet, Maarif Emini Mit
hat Beye bu meselenin ince
den inceye tahkik olunmasını 
bildirdi. Mithat B. de Aydına 
kadar giderek tahkikabnı yap
b ve raporunu Maarif Vekale
tine bildirdi. 

Öğrendiğime göre Maarif 
Emininin raporunda şu cüm
leler vardır: 

"Maalesef San'at Mekteple· 
rimizde komünistlik rubu mev-
cuttur. Bunu inkar etmek ve 
tevile çalışmak ilersi ıçın 
tehlike teşkil ettiğinden bu-
na mini olmanın çarelerine 
bakmalıyız. Maznun sıfatile ya
kalanan muallim Baha B. k..y
metli bir Almanca muallimidir. 
Kendisi çalışkan ve komünist 
ruhlu bir zatbr. lsticvabında 
komünıstliğe meyli olduğunu 
ve bu fikri benimsediğini in
klr etmemek2e beraber ko
mUnistlik propagandası yap
madığını ve buna teşebbUı 
etmediğini ıer.efile temin et
mİftir. 

Bu zat komünistliği bir gaye 
olarak tanımaktadır. Maznun 
sJatile yakalanan talebelere 
gelince; bunlar aralarında 
komünistlik ruhunun yaşama-
sını kör k6rllne istemektedir
ler. Talebelerden biri isticvap 
esnasında dedi ki: " İzmir 
San'at Mektebi talebeleri 
bayramda mektebimize misafir 
olarak geldikleri ıamu masa
mın lçerıin& ahlmıt btı kızıl 
İstanbul gazetesi buldum. Onu 
sakladım.,, 

Bu da gösteriyor ki San'at 
Mekteplerimizde ilmi ytikaek 
hocalalrımu pek azdar. Bu ta
lebelerin tahsillerine kuvvelli 
muallimlerin yardımda bulun
mayıfı bu ruhu taşamalarını 
mucip olmaktadır. Bu mektep· 
leri ıılah etmek kabil olursa 
ben böyle cereyanlann mek· 
teplerden uzak bulunacağına 
kaniim ve Vekiletin bilbaaaa 
muallim meselesine itina ede
ceğinden eminim." 

Adnan 

Yedi 
Deli 
Sokakta .. -
Sokakta yakalanan ve deli 

zannedilen yedi kişiye timar
banede yer bulunamadığım 
gazetelerde okumuşsunuzdur. 
Kaldırımdan gelen bu deliler 

1 

kAldırıma iade edileceklermiş. 
Bu1 yedi kişinin akli va
ziyetleri ne olursa olsun ti
marhanede yer olmadığ• nıu-
hakkaldır. 

Öyle günlerde yaşıyoruz ki 
viraneler ve sokak köşeleri, 

inmelilerin, saralılarm1 cüzzam
hların, vebalıların, delilerin bi
rer koğuşu haline geliyor. Fa
kat şu farkla: Hastabakıcıları 
yok, ilaçlan yok, gardiyanları 
yok, doktorları yok. 

Burası lstanbul. Bir de htic
ra Anadolu köylerini dilşlinil
yorum. O ibtidaf topraklarda 
fennin himayesine muhtaç bu 
gibi insanlar ne yaparlar, ne 
ederler1 

lstanbulu seyyah şehri yap· 
mak iatiyoruz. Hayır, lüzum 
yok. İnmelilerimizi, açlanmw 
dilencilerimizi ve delilerimizi 
kaldırımlarda elileme teşhir 
etmekten utanacağımız güne 
kadar, buraya seyyah çağırmı
yalım. Ayağımıza kadar gelen 
bu ecnebilere yeni Türkiye 
aleyhinde en büyük düş• 
mandan ziyade propaganda 
yapan kendimiz oluruz, has-
talara ve delilere birer 
çah altı Ye birer şilte 

vermeden evvel mükellef tiyat• 
ro binaları, vali konakları, 

hllkümete ait kAşaneler bina 
ettirenlerin akılları da biraz 
tedaviye muhtaç değil midir? 

Danimarka Bahriyelileri 
Limanımıza l'elen Danimarka 

zırhlısı ıüvarl ve erkim ,ereftne 
ziyafetler verilmittir. Buııün Da· 
nimarka bahriyelilerile Galataaa· 
ray bir futbol maçı yapacaktır. 

Fabrikacrfarm Talepleri 
Fabrikat6rler diln Sanayi Bir· 

litfnde toplanmıtlar, muamele 
ve kazanç vergilerlnln indiril• 
me1l lüzumunu g6rütmllşler, bQ
kOmet yardımılatemiye karu 
vermltlerdlr. 

Meriç Taştı 
Meriç nehri tlddetll yağmur· 

lardan sonra taşmış, hayli tahri· 
bat yapmtfbr. Buraada da Yenl• 
şehir ovası su altında kalmıttır. 

Mübadillerin Bonosu 
Bono almak hakkına malik 

olan mübadillerin ayın yirmi se
kizine kadar müracaatlarını yap-
mıt olmalan lblmdır. 

Kırmızı 
• Fenerli 

Evler 
Matmazel "Mariz Şuazi., ~ 

bir Fransız gazetecisidir. 
Bir kadından uınulmıyan 
cesaretle Parisin bUtiln 
zev!c yerlerini ve eğlence 
evlerini gezerek bir kitap 
~azmıf, bu eser her lisa
na tercüme edilmiştir. 

Parisin bütün serbest 
kadınlarımn yaşayışını bu 
mulıarrir Hanımın g<Szü 
ile göreceksiniz. Çünkü 
"SON POSTA,. pek ya
kında bu kitabı tefrika 

1 edecektir. 
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Kari Gözile 
Gördük/erimiz 
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~lman!a Rayhştag Reisi, Dün!~ · Kadın Ve Aşk Hak
Iktısadı Buhranının Sebeplennı kında Birkaç Vecize 

işleri 1 
Unutulan Kahramanlar 
Menemende başkaldıran irtica 

yılanının yuttuğu Kublay şüphesiz 
bilyük bir şehittir. Aziz Kublay 
hakkında gösterdiğimiz hürmet 
tabii &evinilecek bir haldir. 

Fakat daha dün Ağrı dağının 
Jalçıo kayalarına kanlarile boya• 
yan aziz Tilrk tehltlerinl çok 
çabuk unuttuk. Vatana Ağrıdan 
•aldıran irtica yılanına boğan 
nıukaddea Türk çocuklarının 
namlarını ebedileştirmek boynu
nıuzun en büyük borcudur. Bunu 
unutmıyahm. 

Ve Çarelerini Anlatıyor ... 
YAZAN: PAUL LOEBE 

ALMANYA RAYHŞTAG REiSi 
(BU YAZININ TÜRKİYEDE NEŞlR HAKKI MÜNHASIRAN GAZETEMiZE AlTTtR.) 

Siı keci : Özcan 

Doktorsuz Kaldık 
Kazamız hükümet tabibi bir 

ay mezuniyetle gitmişti. Yedi ay 
oluyor el'an gelmedi. Şimdide 
ınüıtafa addedildi. 

On alta bin nufuılu bir kaza 
yedi aydanberi doktorsuzdur ve 
doktorauzluğun ne demek oldu
tunu da uzun boylu anlatmıya 

hacet yoktur. Sıhhat vekaleti bu 
derdin çaresine bakmalı. 

Berlin, 25 Mayıs - A vru
panın ve diğer memleketlerin 
geçirmekte olduğu ikbsadi ve 
mali buhranın sebepleri yalnız 
ani değil, ayni zamanda müz
mindir. 

Bu buhranın ani sebebi 
umumi harptir. Harbin ictinabı 
kabil olmıyan neticeleri, evve
li Avrupayı, sonrada diğer 
memleketleri müteessir etmiş

tir. 
Dursu~bey: Naci 

Tenzilath Satışlar! 
Paramızın israf edilmemesini 

düşilnen hükumet, acaba bazı 
ticaretanelerimizin ten.zilith aabş 
diye reklam yaptıklara malların 

fiatlerini kontrol etmek aalahiye-

Avrupa, Amerika, Avustur
ya ve Japonyadaki iktısadi 
buhranın müzmin sebepleri ise 

~ istihsal teknik ve vasıtala

rının tekamUlüdür. 

tlni haiz değil midir ? • 
Çünkü bunların yapmı9 olduk

ları şey farlatanlıktan başka birşey 
değildir. Bilhassa çürük malları 
halka yüksek fiatle aatıyorlar. 
Böyle bir mağazadan aldığım 
altmış beş kuruşluk bir çorabın 
alta saat ayakta mukavemet 
g6steremediğini muhterem gaze
tenizle ilan etmenizi rica ederim. 

Akaaray l.carilerini.zden: 
Ali Rıza 

Milyonlar Kayboluyor 
Muğla vilayetin ~ tabi Köy

ceğiz, auları mebzul ve çok 
lengin bir kaza merkezidir. 
Fakat halkı tenvir edecek zi
raat mütehassısı olmadığı için 
istifade edilmiyor. Binlerce 
Yabani zeytin ve karameneviş 
ağacı vardır. Bu karameneviş 
ağaçlarına çanı fıstığın aşı

lanarsa milyonlarca fıstık hası
latı al mır. Fakat bunlarm hiç
biri yapılmıyor. Burası ipek 
kozacılığma, şeker kamışı, 
Portakal, limon ve lcayısı ye-
tiıtirmiye çok müsaittir. Eğer 
tiraat mfitehassısları buraya 
'l dokunduracak ve uğraşacak 1 
olurlarsa memlekete milyonlar
ca lira girebilir. 

KlSyccfttde Çiftçi 

Murat 

Şekerciler Cemiyeti 
Ne yapıyor? 

Mehmet Sabri isminde bir 
tenç bize gönderdiği bir mek
tupta diyor ki: "Sanatım şe
kerciliktir. Çalıştığım fabrika 
kapandıktan sonra birçok yer-
1~re müracaat ettim. Rumlar 
biı Türklere iş vermiyorlar. 
liulisa bir iş bulamadım. Şe- \ 
~~rciler Cemiyeti ise bizlerle 
ıç alakadar olmıyor.,, 
Şekerciler Cemiyetinin na

tarı dikkatini ceJbederiz. 

Tehlikeli Bir Adam 
t Şehzadebaşmda bir varyc
~ci vardır. 
~ Bu adam yanındaki dört 

1zla birlikte 17 - 18 yaşındaki 
~~llç Türk çocuklarını baştan 
b•karıyor. Bazı genç çocuklar 
t 1tıun iğfaline kapılarak haa
da ık bile almışlardır. Polisin 
~: çok iyi tanıdığı bu adam 
\ kkında nazarı dikkati cel-
'ittııeniz çok hayırlı bir İf 
acakbr, efendim. 

Vefa: Ahmet 

Birinci Sebep 
Evvela umumi harbin ne

ticesinde dünya pazarları altnst 
oldu. 1914 tarihine kadar 
merkezi Avrupa bUtün dünya
ya sevkedilen istihsalAtın mer
kezi idi. Bu vaziyet hemende 
tamamen değişti. Eski dünya 
harpten yorgun çıktı. Merkezi 
Avrupanın etrafına birçok 
dıvarlar çevrildi. Buna mukabil 
ziraatle geçinen ve uzak mem
leketlerde bacalar yükseldi. 
Evvelce merkezi Avrupada 
eşya alan memleketler, kendi 
ihtiyaçlarını kendileri temine 
~aşladı. 

Bir taraftan da Amerikada 
seri bir inkişaf görüldü. Hal
buki eski ticari münasebetler 
bozulmuştu. Yenilerini tesis te 
bayii güçleşmişti. 

ikinci Sebep 
Tamamen ikbsadi olan bu 

vaziyete, esir milletlerin hakiın 
milletlere karşı aldığı vaziyeti 
de ilive etmek lazımdır. Fran
sızlar ve İngilizter ihtiyat as
kerlerini Şimali ve Cenubi 
Afrikadan getirtirlerdi. Alman
ya ve merkezi Avrupa Türki
ye ve Anadoludan asker te
minine çalıştı. 

Umumi harp dalgalarının 
ta oralara kadar gideceği tah
min edilemezdi. Halbuki netice 
ne oldu: Burada 130 milyon, 
orada 300 milyon, cem'an 
430 milyon tollan beynelmilel 
piyasadan çekildi, bu kadar 
bir kısmının da satın alma 
kabiliyeti azaldı . işte iktısadi 
buhranın diğer mühim sebep
lerinden biri de budur. 

Oçuncu Sebep 
Üçüncü sebep, mağlup mil

letlere yükletilen ağır harp 
tazminatıdır. Bu yük uzun 
müddet tahammül edilemiyecek 

kadar ağırdır. Bu tazminat 
her aene, memleketin iktısaden 
yükselmesi için muhtaç oldu-

ğumuz sa'yi bizden alıyor, 
milletin satın alma kabiliyetini 
azalbyor ve zirai, sınai haya
tın inkişafı için para bulu
namıyor. 

Dünyanın bir tarafında bi
riken para lıtihsale hadim bir 
tekilde kullanılamazken, çalış
mak iıtiyen, ve sarf •e lstlhllke 

~,A1r. 
.~'''\ 

.. 

lktısadt buhran mevzklu etni/ında alman hükumetile şid
detle mücadsle eden alman faşistlerinin Lider,i Hitler 

hazır bir kısım dünya, para- ı raki israfların önüne geçmek 
sızlıktan kıvranıyor. için, geniş ve müttehit bir 

Dördüncü Sebep Avrupa pazarı tesis etmek. 
Buna isterseniz ( iktısadi Av

Amerikalılar, Vaşingtonda rupa ıttihadı), isterseniz (iktısa· 
toplanan Beync.lmilel Ticaret di Avrupa devletleri birliği) de-
odaları kongresinde dördüncü · · h h ld b'. ı b. t k . . . . . A yınız, er a e oy e ır eşe -
mübım sebebı ızahettıler: v- k··ı 'kt· d B t k 

k d. . . 'lAhl ak u e ı ıyaç var ır. u eşe -rupa en ısım sı a anm k" . 
h t 1 • d k t tır ul Amerıkaya karşı rekabet as a ıgm an ur aramamış · • . . . . 
Bilakis teslihat yükü giinden edecek degıldır. Bılakıs onun-

ü v 1 kt d la elele vererek çalışacaktır. 
g ne agır aşma a ır. I . . . 

H •t d h . . 1• de stıhsal kuvvetlerının artma-arp, ne ıeraı a ı ın . . • 
l l · ti. b liı"'ım sına hızmet edecek bır imıl o ursa o sun, ıc na ı "' dah d 

ı b. d' H tt h . a var ır. ge en ır şey ır. a a arp . 
hazırlığı bile bir cinayetti~. Bu~Un dünyada bol miktar-
Bugiln Avrupanın say kuvveti• da bugday, kahve, şeker, kö
nin ve milli servetinin mühim mür, demir, inşaat levazımı, 
bir kısmı bu işte mahvolup otomobil ve her türlü manifa
gitmektedir. tura eşyası vardır. Teknik 

BugUnkU iktısadl buhranın okadar tekamül etti, aly tef
bu dört sebebini bulduktan kilatı okadar ileriledi, ve is
sonra, halli için bulunacak tihsal farkı okadar kuvvetle 
çarelerde kendiliğinden ortaya inkişaf etti ki, bugün istihlik 
çıkarı edildiğinden fazla istihsal 

Çareleri 
1 - T eslihatın tahdidi. Bu 

olmadıkça Avrupanın 
vaziyetini düzeltmesine 
yoktur. 

mali 
imkAn 

2 - Harp tazminata yükü
nün batka bir şekle sokulması. 
Bu h~lledilmezse, Almanya 
daima Avrupanın ortasında 
bir felaket ve huzur1uzluk 
menbaı olarak kalacaktır. 

3 - Siy kabiliyetin israfın
dan ve uzun vadeli kredi bu
lamamaktan miitevellit boşluğu 
doldurmak eğer bu sayede 
merkezi Avrupada bir milyon 
kişiye it temini mümkün olur· 
ıa, bu vaziyet derhal diğer 
aanaylde tesirini gösterecektir. 

4 - Umumi harpten ıon• 

vardır. 
Halbuki bugün zengin addet-

tiğimiz memleketlerin her biri 
ellerinde kalan fazla istihsal 
edilmit mevadı ıarfedebilirler. 
Bunun birinci çaresi kalabalik 
halkın ıatın alma kabiliyetini 
arttırmaktır. 

Pazarların genişletilmesi, 

mübadelenin kolaylaştırılması, 
iıtlhsale yaramıyan masraflann 
kısalmaıı, halkın satın alma 
kabiliyetini arttıracaktır. Bir 
Milletin mali vaziyeti ancak 
bu auretle inkitaf edebilir. 

Bu aahada daha birçok 
çareler bulunabilir. Fakat bu
gün için fazla istihsal ile iıtih
lAk arasında bir tavazun te
ıislne çalışmak ilk başta ya
pılacak işlerden biridir. 

Kadın Ve Aşk Nedir? 1 
Bir gençkız, kadm ve qk 1 

hakkında muhtelif zamanlarda 
teaadOf ederek topladığı veci
zeleri ııönderdi. Bunlardan 
bazılanw nakle dl yorum r 

Karanlıkta her kadın 18· 
zeldir. .. 

Muhabbet bdivaçtan daha 
tatlıdır. .. 

Kadın ıerapa qkhr. .. 
Gençkız, müıfik fflnetlne 

mOştak bir koncadır. .. 
Genç kadın, çiçekli bir 

bahann ilk giineşidir. .. 
Otuz yatında bir kadm 

açılmıı çiçektir. .. 
Aşkın gıdaaı beklrettlr. 

« 
Rubun ııdaeı muhabbettir. 

« 
Sevmek, yaıamak demektir. .. 
Sevmemek, çorak bir vadide 

yaşamak demektir, .. 
Kadın erkeklerin nurudur. .. 
Kadın, 

çiçeğidir. 

bayatın en zarif 

• 
Aşk, zevkten başka blrıey 

değildir. .. 
Aşk tabiatin bize kur~uğu 

bir tuzaktır. ... 
Erkeklerin kadınlar buzu-

runda kucakları açılır; çiçek
lerin güneşe karıı yapraklan 
açıldığı gibi. 

Yaşamak için 
mek için yaşa 

« 

ıev ve aev-

Aşk, tedavisi istenilmiyen 
yegane bastahktır. 

* Kadınlar bütün kalplerile, 
erkekler bütün kuvvetlerile 
severler. 

il 
Kadın gölge gibidir, kaçb-

ğınız zaman kovalar, kovala
dığmız zaman kaçar. 

* 
Kadın hcr,eye tahammül ı 

eder, istihzaya tahammül ede-

' Karilerimiz Arasmda .. 

Eğlenceli Bir 
Anket Açhk 

Kızlara Soruyoruzı 
Erkek olmak ister misiniz? 

Erkeklere Soruyoruz: 
Kadın olmak ister misiniz? 

Genç karilerimiz ara
ıında eğlenceli bir anket 
açıyoruz. Ben ıimdiye ka
dar cinsiyetinden mem
nun olmıyan ve erkek 
olmak istiyen çok kadın 
bilirim. Fakat Doğrusu, 

kadın olmak istiyen bir 
erkeğe rasgelmedim. 

Bunun sebeplerini tah
lil edecek değilim. Yalnız 
erkekler içinde kadınlığa, 
kadınlar içinde erkekliğe 
özenenler vardır. Bunla
rın baleti ruhiyelerlni bil
mek faydalı olabilir. 

Kadın karilerlmize so
ruyoruz : Erkek olmak 
ister misiniz? Niçin? 

Erkek karilerimize so
ruyoruz: Kadın olmak 
ister misiniz ? Niçin ? 

Gönderilecek cevaplan 
bu sütunda neşredeceğiz. 
Karilerimiz içinde resim
lerini de gönderen olursa 
onu da maalmemnuniye 
derce deceğiz. 

Cevabınızın bir an ev
vel çıkmasını istiyorsanız, 
yazınızın kısa olmasına 

ve çabuk gönderilmesi• 
ne dikkat edilmesini rica 
ederiz. 

ATRON KUPON 
5 

Gazetemizde gelecek perıtecıbe 
gUnü çıkacak Patronu bedava al
mak lıtıyorıanız, bu kuponu keıip 
1aklayınız v• perıembeye kadar 
çıkacak kupoi'\ları toplayınıL Pat• 
ronlarımı:r.dan pek mcmuun ola
caksınız. 

mez. 
« 

Kadın sevdiii kimıeye gtizel 
görünmekten baıka birıey 
düıünmez. 

• Aşk kadının hayatı, erkek-
lerin yalnız sergüzeştidir. 

hanımteyze 

Pek Garip !Tabiiyet Mesele~] 
Halk Yangının Sön- Bir Adam Beş Yüz 

mesine ft1ani Oldu Lira Vererek Tabi-
iyet Değiştirmiş .. 

V arşova, 6 (A. A) - Sied
lece dvarında bir yangında 
bir takım köylülür ellerinde 
sopalar olduğu halde, itfaiyeyi 
yanmakta olan bir evi söndür
mekten menetmişlerdir. Bir 
piyade müfrezesi müdahale 
etmek mecburiyetine kalmış

tır. Sigorta bedelinin mevzu 
olduğu tahmin ediliyor. 

Düelloda Oldu 

Mersin, (Hususi) - Burada 
bir müessese müdürünün bet 
yüz Jira mukabilinde ecnebi 
bir devlet tibii••elinc geçtiği 
şayidir. Polis müdürlüğü tah
kikat yapıyor. ----iki Gazete Arasmda 

Adana, (Hususi) - Türk 
Sözü gazetesi tarafından Yeni 
Adana gazetesi aleyhine bir 
hakaret davası açılmıştır. ----

TAKViM 
Roma, 6 (A. A) - Popolo GUn 50 9- Haziran-931 Hınr 35 

Di Roma gazetesinin Floran- l Arabi Rumi 

d l t 'hb .. K t 22 ·Mub arrem-13SO 27- P,fayıs - i347 sa an s ı arına gore on - -
D d• i b' k l dU il 

1 
vakıt·e:r.an1-vaaat1 vakıt·czani·vaaat? an ın ır ı ınç e osu _, __ _ 

esnasında muhasımı tarafından 

1 

Gllrıct 08.49 4.29 Aktam 12.- ı9.39 
, Ötlc 4.54 1:.!.13 Yataı 1J>2 21. " 

yaralanmıt ve vefat etmlıtır. lk.lndJ l.5-' 16•13 lmııak 6.31 2.1 
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Tayyare Seferleri! 
lstanbul Mühim Bir ı 

Hava Geçit Merkezi 
Halini Almıştır 

Geçen per~•be Mısu-h t.ay
,..-eci Kemal Ul vr B. Halep 
tarikile ve hava yolundan ls
tanbula geldi. Evvelki giin de 
pilot ( Albu La Jot ) ma ida
resinde bir Amerikan tayya
resi geldi. Bu tayyare Londra
dan kalkarak Afrikaya geç
mif ve Halep Dzeriadea l.tan
bula gelmiştir. Her ikisi de ev
yeffri gün Bftlrreşe gitmişlerdir. 
Kemal um Beyin beraberinde 
.-iai.t olank Şillui B. i ... 
mi.ilde bir miihendis vardır. 
Tayyareciler bugün Biikreşte 
açılmakta otan beynelmilel 
aivil tayyarecih1c ittiltadı konfe
ransmda bulunacaklardır. 

Konferans bir hafta ıüre
cektir. evvelki gün bu 
mevzu etrafında kendi
aile gariiştüğümüz tayyareci 
Kemal Ulvi B. Türkiyenin bey
nelmil tqkilAta dahil olmama
ıına hayret ettiğini ıöyliyerek 
bize dedi ki: 

" - btanbul, ıark istika
metler:ine uzanan blltün lıava 
hatlarının bir d&aüm nokta
sıdır. Bu noktadan, 'bllytık bir 
ehemmiyeti haizdir. Halbuki 
ıon ıamanda AYrupadan ıelen 
tayyareler l.tanbul yolunu bı
rakarak Atina ve Kahire 
yolunu tercilı etmiye bqlamıı
lardır. Bu yüzde.ıı Mı5&rda 
mühim bir hava faaliyeti var. 
Geçende bir Tayyare Cemiyeti 
teşkil ettik. iki ay ıonra da 
aivil bir tayyare teıekklllü vil
cuda getireceğiz. Bu teşekktıl
ler, tamamen milli mahiytte 
ve Mımıa öz mabdar. Batav
yaya giden F elemenkliler bile 
aoa zaMAada lataabuJ yolunu 
ihmal etmiye bAflamışlardır. 
M191rlı tayyareci, Tftrlüyede 
biran evvel sivil tayyarecilil 
••ıkilihmn vlkud• ııetirilmeainl 
tavsiye etmekte n çok llzmnlu 
pnnelrtedir. ,. ---
Bir Tetkik Seyahati Daha 

Ankara, 8 ~Hu.al) - ft 
Bankası umumt klb'bi Hamit 
Beyla Bana Men...cat Şirketi 
lrtftdilrtl Avrupaya bir tetkik 
seyahatine çıkacakhmhr. lstan
bula gitmişlerdir. 

Hapishanenin Nakli 
Adliye Vekileti lstanbuı 

hapishanesindeki mahktbnları 
nakletmek için hapiShane ol
mıya elveritli Lir bina arat
tırmaktadır. Fakat münaaip 
bir bina b.ı.namamlftar. R..
fr..ı- da )>akılacaldw. 

10 POITA. 

Resminizi Bize Gönderini6, r,....---------------" SON POST Au mn Yeni Müsabakası 

* .. * Size Tabiatinizl Sögligelim ... 
R~mlnld .. '.lC rlSndcrlnenl• .ı.. 1 

taMM:nlz:l •1"'1.ı.t I*' ı•at bunu• 
lpa 16nd..n.ak ruiml• IJI va tablt 
pozda çıkmıt olmaaa llıı:ımdır. Taki f 
mUtcha1111ımıa mütaleaaında hataya 
dUtmcıln. .. 

'Ja&iatHrinf ... ıamak .._. blae 
rc•im gönderen karilerlmlz hakkanda 
..,ütchaHııımı:un mütalcaıını qafıkl 
..aarl_. -~iliniafs: .. 

R. Feı.zi ceg Verditi ıaz-
ifa etmez is 
ter, fikir ve 
kanaatlerinden 
lıelay kotay rl
cu etmer, ina-

dı ve mllnaka
şayı sever ve 
b a ş k a 1 a r ı na 
minnet etmek
ten fazla en
dit- eder. ... 

Ahmet y.·mif hg: G 
dir. bunal e 
mek istemez, 
mücadete ve 

m 1111 a kqadaa 
çekinmez, ta
hakklimü •~ 
ver. Ueabat
lerine likayıt 

depdir. Fiil 
ve hareketJe
riade dilrkat 
ve zeki vardı Dostlarını ı ~ 
tibapta müşk senttir. ... 

A. Alm•l•lt Et : Beceri1 -

lidir, mUşkUlit 

karşısında ,a

Jlnp kalmaz, 

bir çare bul-

1111,a. laUll' ce

vap olmıya ça· 

lıtır. Uıullere 

fazla riayet et

mek ister. 

Re fail • Lcol E/•lllll: His 
ve hayal mev
mlannın cazi
besine kartı 
zayıftır. Gnzeli 

•• riilel qya
yı sever. Zev
ki selimi ve 

hlml intibah 
vadır. Şaka ve 
aliya ltkayıt 
değildir. GDltı

necek ıeyleri kaçırmaz. 

- * (f otoi-fııun dcrdal istemiyor) 
M. M. Hamm : Gamlı ve 

lrederli şeylerden daha fazla 
hazzeder. Fınadara ka111 ce
saret ve te,.bbUılerini ihmal 
eder. Daha U,.- teadlflere 
tabi olmak İllter. Talebedilen 
••a.eaetleri esirgemez, kuv
vetli bir iradenin teikatli bir 
idareaine naulıtaçbr. 

~ _,. ... --............. ~ 
~+ 

...... ·~..,. 
,. . 
'· 

. ' 

~· '1 ./"' ... •. · ... 
. . 

- ;.· 

•• ··, '.$-·;.. .. 

':ı .. ,. 56." 
şaklığı ve ka
dınlarla lazla 
mewrul olmayı 
sever. Şöhret 
ve ikbale il .. 
lrayil değildir. 

Maceraları hi
diseleri merak. 
ve tecessüsle 

takip eder. Pa-
~ayı daha zi

yade sarfetruc • ister. Yüzibıe 
gülenleri menfaatlerinden ia
tifade ettirir. 

• Salamon ı:: l ı Zed ye ç., 

lıtkandar. '··· 
danmaktan ai-
nirlenir. Soku
lur v~ menfaat 
yollannı isa-
l.etle tayin 
.-... S-ln. ft 

sükuti değildir. 

MUnakaıayn 
pişir muh"' · 
tabını ikna-
çahıır, h.şeyi izıetl nefiı m 
seleıi yapmaz. 

Su11: Sı,;t ·- di: Sakin ve 

"' 

samimidir. Ken
dini gösterici 
liareketler d • n 

mtlç t e n i p t i r. 
Kazdıjl zaman 
'natçı olur. in
izam kuyuda

ile hürriyetini 
kakyit etmez. 
Hilsnü muame-
leden hoılanır. 

Cemal Azn . 1: Kendini 
161 ter mek ten 
ve sayılmaktan 

hazeder. Şahısnı 
alAkadar eden 
mesailde mtlsa
mahakir değil
dir. Alıngandır. 
Parayı .. rfa 
mil tema yil aır. 
Sıkıcı olmıyan 
tekliflere uysa· 
Iık gösterir. huısi mevzuları. 
allkadar olmak ister. ... 

Tokatta ~lal be•: Salr ·• 
ve sessizdir. , 

Gnrültüln iı

lenlen pzel
Wctea ve ..,.. 

latuhktaa bu 
zetmez. Atalr 

ve girgin de

tı1dir, aamimi-
yetine 

edilir. 

itimat 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağılıyoruz 

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

Birer Hediye Ala_caklardır .. 

" SON POSTA ,, nm yeni. 111üsaltakaıma iştirak etmek 
için ( Dünyayı Kimler fdare Ediyor.? ) serllvhaıı altında 
neşretmekte oldujıımaz resimleri, yalaut ta ba ~mh:r.e 
mahsus kuponlan toplamak kafidir. 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 
IRAL ALEKSANDR 
Sırbistan, baflhı Balkan

larda olduğu kadar dUnya 
siyuetinde de mllhim bir 
mevki sahibidir. Bu memle
ketin başında bulunan Kıral 
Aleksandr iH, bu noktadan 
ve Sırbistanın ıekli idaresi 

itibarile beynelmilel siyaset
te mllhim bir Amildir. Bun• 

dan enelld Kıral Piyerin 
oifudur. Zamamnda Sırbis

tan istillya uğraml§ ve ba
baaile beraber ( Corfoue ) 

aduına iltica etmiştir. Aldı
ğı terbiye itibarile kiyaset 
ve itidal ıahibf bir sima 
olmak ilzere tanınır. Sırbis· 

tanın Franaa ile ittifakında 

mUhim rol oynamıştır. . 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

Zeki B. Fütboldenl Hiç Yüzünden 
Çekiliyor Mu ? Bir Çinayet 

Bu Sene V. ziyet Ç 
tyi Giünektedir 

lnleb r2az, (Hususi) -
mancık, Dev.eçatak, Kava 
E111i1Beyli, Kızılcıkdere, 
ramdere mıntaR:asmda ma 
iyidir. Köy ve kahveler 
kimse yoktur. Herkes ta 
larda ~htıyor.. Her, tar. 
yeniden bağlar vikude r . 
Jiyor. Bu salranın bilh 
buğday, arpa, çavdar zira 
iyidir. Birkaç gUne kadar 
met döşenmesi muhtemel~ ,.. 

Son gUnlerde muhtelif m 
takalara fasılalı yağır.ur yağı 
Bu aaretJe ekilmiyen aum~ 
da ekilmektedir . .. 

Trakyanın bazı mıntak 
nnda, mftskirat şişeleri ma~ 
fiatli olmasına rağmen f 
sına aatıhyor. Bazı ICöy b 
kallan da Nuh Nebi'dcn 
ma teneke dirhem v• taşl 
ö)çtlyü temin ediy:mlar. 

Bunlar bittabi dam~a&1z 
Ka~a belediyeleri uyuyor nı 

Mühtedi 
ki Rus Müslüman Ol 

Lüleburgaz, ( Hususi ) 
Kırklarelinde Kaynarca: 
yünde bir un değirmeni i 
ten MalCsim ve Vasil ismin 
iki Rus maaile ihtida et 
üzer:e müracaatte bulun 
lardır. 

Vaail Efendiye Sabri · 
verilmiftir. Burada ıevd 
bir kızla evlenecektir. 

M. Nuri 

Tiyatro Ve Sinenıaia 
ALKAZAR - Seraerl Kıra1 
ALEMDAR - ÔldOren adam 
A S R tı - Çılgın dlıın.eiır 

(Bat tarafı J inci aayfada ) 
Bu arada F eaeı kaptam Zeki 
Beyin de filen oyma .,.amale· 
tao vazıeçerek tak.da bir 
nizım ve bir nevi (Antren3r 
mevkiini İfgal edecefi haber. 
verilmektedir. Bu ıayianın n• 
derece doğru oldutunu anla
mak için sorulan bir ıuale Ze
ki Bey şu cevabı vermiştir: 

( 8q tar afi 1 inci .. yfad•) .UTisTIK - Uautıaı~ ....... 

- Bu haber mevıimsizdir. 
Tekrar sormuşlar: 
- Mevsim ne zaman gele

cek? 
Zeki Bey de fU mukal>elede 

bulunmu.r. 
- Yakında 
Şimdiye kadar e11 iyi blw 

merkez muhaciml vazifesini 
gören Zeki Beyin Fener takı
mından aynlmasifo isabet mi 
edilmiş, yoba hata 1111 yapıl· 
mıı olacaktır? Bunu zaman 
gösterecektir. 

Hlcliaeaia tamamea bir biç ETUVAL - Kadıa. anmu 
ELHAMllA - Şekerim 

ylalaclea 11kbimı ıu aatırlar- ~KLKR - Yunaa n,.wo T .... 
da precekainiz: FRANSIJ - Yuaan o..-.u 

T 1 Ef -~ E GLORYA - Son ninni 
a it · IUIU11UUr. vvel- • A pi it - Top at.flerl alb ... 

ki gün Niideden buraya gelen lılE&Ell - Çapkla "r .. 
llvey babuı Hasan Efendiye: ll1LLI - Atk r•c.ı.rı 

PIRA.H - Natlt B. tem.ut 
a-ece bir ziyafet sofrası ~azar- Oft.RA - E,1n,. ,...ıı 
famıt, arkadqlannı da çağır- 16Şl=K....:==-=-=-Ser-•_ ... _ı _K•...,r•=• --_.., 

anfbr. 
Eğlenti gece yarısına kadar 

gtizel aitmiş, fakat bu ıırada 
Hasan fazla urhot olmut. 
tlvey oğlu T allt Efendinin 
ihtanna rağmen yatmak iste
memiı, billlth. d:ıtıa içeceğini 
ıöylemit ve neticede de baba 
ile oğul arasında bir münazaa 
çık11ttştır. Dafttlifenkn pnon 
Ahmet Efandi ilminin' aramı& 
balmak iatemif, fakat T af At 
Efendi itim etmiş: 

" - Bah •ife oğul arasın· 
dalti meseleye Hn karış~ ,. 

demiştir. 
Bu ceYap iflll'S<>R ABllP"I 

kı:ıdarm.._ derhal baçağma. 
karmlf, Talib iç yeriıı 
aiır IW'ette yaralayarak 
mış ve Balatta bir arka 
evinde ıizleumiş, fakat polis 
tarafuac:laa yakulanmıtbr. Tal 
ise biraz llOM1l ahnüştür. 1'• 
kaçarken mahall8 beifİIİ ~ 
taf a Elıendi,l de elinden yar 
lam.ştır. Kavıuın bal".ld 
sonuna kadar evde bufuo 
bekçinin ıeyirci l'caldılı 
ev halin tuafindan s&yl-~ 
tedir. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
nin iştigal etmemesi llzımgelen 
meaail hakkında idi. 

V apieriR yapbp ıibl teca
rid merci suretile çekilen bu 
sibl telpaflar yalnız Ati-d• 
deilL batla paJda)ıtlar.da ,.. 
pdıyonba Te itt• ba yilzden 
Enteliceu teşkilib td•ima _. 
fuetler.la ibtillf b.aHnde bulu
nuyordu. Halbuki ben Entell
cem memuru olduium uman 
Sefir Sir F rmcia Elliot her 
.. yi açıkç• a6yledim ve buaaı 
billaen de Atmada ltulunchı
ğum mGddetçe h"1ıilı vaWt 
Mfir.in mu&ftnetindea mahrum 

Edvard Greye daha evvel hi. 
telgraf çels•ek Kıbnstan ma• 
ada bM6a B.1sa Trakyuınıa 
ela vadediJmelinl tawiye et...._ 

ıe...tea bir 1asiliı ile Alberto 
ı..Ml Zuarcli aiıade lzmirll 
bir ltaiy• varda. Bu müeuae 
filhakika yumurta ilaraç edi
yordu. Faiat bu yumurtalarla 
lteralt. dlpta hallında 
epeym de ..at mafQmat fln· 
deriyordu. Karlll'l'lltta inn 
1nr defa I>Meea ile ,ertl.t
.... tbı. Deed• ile g6rl'paek 
llnre D9cleataçtan ar...-a 
llararpba gelinli. Keacllainl 

edu'i zi,_.ete kim 
~ kenıefoalarda fD 
ela Tükiyeye aaldwılac:all: 

CASUS TBŞIÜLATI 
-Yazan: Makenzie-

Wapier intelicens şifresi ile 
mütemadiyen harekib aske
riye riyaaetiae telgraf çeki
yordu. Buna ben hayret et
tim. Çünkü C tefkilAtının har· 
biye nezaretine deiil, harici
ye nezaretine merbut o!çluğu· 
au zannediyordWRJ. Diğer ta
raftan bu telgraflara sefirin 
imzuuu koyması beai bnabn
tlin hayrete dOştırllyordu. Çthı· 
idi sefirin nnıalümııttat" olma
ma11 IAzımgeleıı bir ıifre ile 
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çekilen bir telsrafa sefirin 
imauını koymak iayet ıarip 
birıeydi. Gerçi ataşemiliterin 
kendine mahsus bir tifresl 
vardı. F allat harbiye nezaretin& 
bu şifre ile bile tela-raf çek
tiği zaman amılen sefire göı
•ermesi llzımdı. V nia telrraf
lan ise her nekadar yİllıe se
firla imzuım taflyor idiM ele 
Mfir bunları evvelce okana
yordL Çtbıkü bu telgrafların 
mlladvecab bir ln,iliı aefiri-

kalmadım. 
20 tepiaenelcl• y 1ID&D lla

ldlmeti laıilterenia Kabnı bak
lwıdaJd teklifini r•men red-
etti. Sk- Francia Elliot. Sir 

Buna ceYabea de Slr: Greı 
............. • •• w.atlal bel 
kuedea .detmek fikrineı Wç
ta taraftar olm.adaiun yaznuıtbf 
Z-allt Sir Ed..ri Greyl Da
lla bq; oa ,en eftel kirmeye 
damf ... da• Kaftla ile Maau
bn Balprl..a vadettiğini 
unutmuştu inle 1 .. 

Bulgar.istanla hali harp ta-
baddlls etmeden enel Dede
afaçta bir yumurta ihracat 
miess .... ı. varda. 

Bu .......... bqancla 
Duveaa diı• tenim Mecelha 

Kir rGrd8te• zamaa kararılb 
yemek çatlannln bir k&feahıe 

çelnlmif v• DeedH de bat 
bota vermlt k011UfUYOrl•dı. 
Bu uzun boylu, umer, balta 
surath adamın kllıl oltlytunu 
aonhım. Deeda'ln haydutla· 
rmclu biti dedhr. Zatn O.. 

••h cumuaa kadar 
kararglbta Deed..ria •Y 
tlen&,o~ Çadın laafifıGe ' 
dınlataa - myau 
Duveen'in kafa.. at kaf ... I" 
dar &Bylk tlrlDCly«cbı. " 
reli sapunt gWeri ._... ç 

kur ic;inde \'e boyu " •-"' 
UEUn idi Jd, oturdajıl 
adeta omuzlannı kaınbutl 1i 
maya mechur oluyordu· 
romanlarda okunan .;al~ 
leriae benziyordu. l(c f 
tqriki meAl edemedi• 

billhara ortJatl il• • 1" 
Çlliatmlllr fwaadU'IDI # J 

fA:rk .... ~ 



SON _,OST.A 

t Bugünün Meselelerinden 1 

lCuruçeşmede Her Ev Bir Matem
hane, Her insan Bir F eliketzededir 

Yeni Bilmecemiz 
ı 2 a .c ı e 1 ı o ıo ı ı 

ıı..._ kuruçeımeye fidenler, bu 
~~etleri kömftr depolannm 
""lllll ye tabliye ıamanına 
~dtıf etti lae, k6y0.n k6ıe
~ dfSner dönmez bir toı 
~tu içinde kalırlar Ye kendi 
._lldllerlne: 

Su yerde nHıl yqanablle
~ilııt ıorarlar. 
( "•tçit ile çqme araaında. 
~ lltuçHme halkından kömilr 
llına kurban fidenleri ara 

~-• yabnldıklan musalla 
~ın 6nUnden geç.erek 
"'~halle içine giriniz. Önil
""q relen ilk evin kapııını 
~ız. Karımıza çıkan ilk 
•ı:na ıorunuz. Kuvvetin ve 
~ayenin birleımeıi arum-

ezflen bu biçarenin boy
~U, bUktUğünn ve içini çek
'(llıı görüraUnüz. 

h~ okuşun ortasında, klSm&r 
ç; larının Uz erin den qarak 

llgcl köyüne bakan mini 
~ bir evin bahçesinde otu
•1orduk. 
~ Senelerdenberi tanıdığı 
~lllılardan her hafta birinin 
l ·Ybolduğıınu gören mahallenin 
"•nu Ali Rıza Efendiden, 
~tleri beklediği evlerin ift
~Çe azalmakta olmasına eaef.. 
~ tn mahalle bekçilİ lbrahlm 
•ndf ye kadar ıemtin birçok 

'trlfı burada toplanmııti. 
Aiaçlann ve çiçeklerin ara

~da denize ve ormana kartı 
~tnaklığımıza rağmen ıahll
~ ynkselen ıiyah duman 
:-a•nda bu halkın ne yaptığı
) te naııl yaıadığını dUtlbıU
lltdum. 
~e lımail Hakkı Bey cevap 
erdi: 
,_:- Dün saatlerce yağmur 
\ '1.dı, her taraf bol ıu altın
~Yıkandı. Şimdi sabah, ara· 
~d temizlenenin ldrlenmul ._.ar vakit geçmedi. Buna 
~llıen şu ağaçların yaprakla
~ ellerinizi sürünüz, bakımz 
~k göreceksiniz. SandC!lyeden 
~ ınadan, üzerime sarkan 
~ dalı tuttum, koyu yeşil 
._..taklardan bir tanesini ko-

<lını. Elim ıimıiyab kesildi. 
~ Kömür tozu·for, dediler. 
~. lf ıimdide duvara suril-

~ Sllrdüm ve siyahlığın ziya
~ttliğini gördüm. Evin dıvar
L;•, ağaçları ve çiçekleri hep 
"11r tozu içinde idi. 
'"';' Evin içine girerseniz, 
~ ~~~niz manzara karıısında 
~ •tinız büsbütün artacaktır. 
~~ •nıı pencereler kapalıdır. 
~Uıı airmeıine mani olmak 'ku kendimizi havadan da 

J:' m bıraatık. 
~ -ıc.t muvaffak lduk mu 
't.•1niz? Ne gezer. Sandık 
~ firiniz. Kapılan " 

eri kapalı bir odada 
kapalı bir 1andığı açınn. 

e Jlne k&mllr toıu bula-

~ikamız: No. · 50 

calwaız. Sokakta ıezerken, 
evde otururken, yatakta yatar
ken her dakika' her ıanlye 
clğvlerlniıe dolan bu toz ım 
ne yapar? 

Doktor h>rahim Haydar Bey: 
-Vereme tutulmak muhak

kaktır. Eğer ciğerleriniz aıltn
da da biru zaif iae, bu ve
remle birkaç ıene sürüklenmek 
mümkün değidir. Haıtalık (Ga
lopan ) bir tekil alır. Sevdi
ğiniz bir vücudun birkaç hafta 
içinde mezara tlrdiğini ıörilr
ıtınlb. Doktor Şnkrl Bey: 

- Bu k3yde oturmak inti
har etmek demektir... Ve bir 
defa bu babı açıldı mı vak'· 
alana ıayılma11na da ıeçillr. 
ltteı 

Son aylar içinde kunduracı 
İbrahim Efendinin refikası 
lımet Hanım, Süleyman Ağa· 
nı11 kızı, Hakkı Efen dinin oğlu, 
Saime Hanımın oilu Nedim, 
hep yekdiierini takiben me
aara ıirmişlerdir. 

Salih Bey huta, baremi 

huta, Mehmet Niyazi Beyin 
Talideal haıta, Ali kaptamıı 
validesi hasta, mahalle bekçisi 
lbrabim Efendinin llç ıocutu 
Mmaffer, Necati, Necil hep 
baıtadır. 

Defterin yapraklarım doldu
ran isimleri birer birer aaymı· 
yorum. Fakat lialettayin her 
hangi bir evin kapısını çalınız, 
bir şiklyet sesinin yllkseldiğini 
g6recksiniz. 

Mahallenin bir ihtiyarı an
latıyor: 

- lıtipdat devrinde de bir 
aralık Boğaziçi'nin bir kena• 
nnda kömür depoıu yapılma

aana lüzum görillmnıtll. Fakat 
biç olmazsa llıtftnU 6rtmeyi düşiln
mnılerdi. Bakınız fU kartıda. 
Çenğelköyde şimdi Müskirat fab
rikası olan sabık depoya bakınız, 
fU önünUzde yilkselen kömftr 
yığınları ile mukayese ediniz. 

Ve bütün halk hep birden 
yalvarıyor : 

- Hükumet bizi 611mden 
kurtarmalıdır. 

Soldan sağa, yukardan aşalı: 
ı - Sivil (9) 
2 - Muvafık relen ( • ), 

nota (2) 
a - Sevf mlf (6), tik amele 

meb'ua (5) 
4 - Bir villyet (4), ıu (9) 
5 - Bir ıual (7), deniz 11-

çliıll (3) 
6 - Bir emir (2), OakOdar

da bir 1tmet (6) 
1 - Şüphe (3), bir artiıt 

iımi (5) 
8 - Onör (4), bir kaza (6) 
9 - Kuzu gibi batırmak (7) 

10 - Erkek ismi (4), plalik 
(4) 

11 - Mecra (5), bir 11kam· 
bil oyunu (5) -----

Ucuz iLANLAR 
Yeni Neşriyat: 

Topkapı Sarayı 
lıtanbulda Osmanlı ıultan· 

lanmn eıki ikametglhı olan 
Bahar pld.L Şehirlf!'den k8ylere, aayffyelere Topkapı ıarayı bugO.n bir 

pkılacaktır. Ktrar• Hrllecek evlnls, dalrenls, oda1annıs mtı.ze halindedir. Burada tart-
..,... ve yahat kiralanacak ev, daire •• oda latlyonanuı 

Küçük 
Aramak Te ıtormakla vakit ıreçlrıaeylala. ( 25) himiz medfun gibidir. Halil 

"1111if al&e bu iti yapablllrla. Etem B. bu sarayın içini ft 

( 16) keUmeUk bir U&n kllldlr. Her kellıae dıtım gösteren büttlıı ıafhalan 
fulaıı lfhı bir lıuarıı.t ll&ve edlnlL bir kitap halinde toplallllfbr. 

.. . 1 Bu mllzeyi g6rmekten mahrum 
Satılık evler: J Mutenevvz: olanlar bu kitabı okumakla 

IATllJK KOŞK - 0aldldarda tca- Mevsimi ıellyorı bu ziyaretten temin edecekleri 
uklıda imam Ethem sokatında 7 ..... ELi ÇABUK sONNE-· - K_.. mal6mab elde edebilirler. Nefi. 
.._acecldet ld5tk a1bnda 5 odalı ttlçQk 

1 
._.. ..... -- b k'ld b 1 N--'..: 

bir e• ile birlikte •atılıktır. ~ade .. c1. llEHJıılET RIFAT. ir ıe ı e ası mııtır. ~· 
Hacı Mehmet Beye mllracaat - 2 laadlye lamallata mokalı No. ı Şeblt. f ıtanbulda Kanaat kfltllpane-

SATll.JK - Şerefti •••kide d&t 
bet odalı haııeal olaalann Galatada 
Mehmet All Pqa hanında .U Numara1a 
mllracutlarL - 2 

SA.m.IK OTOMOBiL - Kapah 
CheYrole otomUI 11cus flatle aatıhktır. 
Saraçaaebaıınd arpacı Ali B.e mUracaat 

-2 

SAT J L 1 K - Kaaımpqada htlyü 
cami karş111adakJ Neva aokafıada kite 
batındaki 36 numaralı eT, iki oda w 
iki kuyusu ve 200 artın bahçeıl olup 
Beyetluna pek yakındır. Sirkecide Ha• 
midiye tarbesl kartısındakl 54 numarah 
ttlttlnd dtlkklauaa mllrac:aat. - 6 

Kiralık evler: 

JÖRALIK DAiRELER 
Heebeliadada Ronyyal oteli 
yanındaki 8 odalı aabık Biga

diller oteli binuı daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arıu 
edealeN mobelle dD temin e
dilir. Anadolu A )anlı lll
nat /!bbesinde Bttrfıan Beye. 
Tl. 35 -

KİRALlK - Fındıklı Dolmababp 
tramY&J' caddeal anahtarı nreoMI 
olu aaatçl Oaalk Bl•cllaJa ~ 
lt:erta•• Wr tab altında ta...ae 
Wrlırlrlmden .,rt cUlıt bir tlt Wr oclala 
IMr ..,ı tamam Ud hane. -2 

•Üadr, retf• çoc:uldan paruu. -ı 'd' F' ti 100 k tu 
ı ır. ıa urUf r. 

ÇANAKKALEDE AT KOŞULARI -1 
BUylllı llaaıaiyell Ukbahar at kota•u 
lf bulraa cuma rQnll Ta11are meyda· 
aıada lc:ra edilecektir. -S 

ZA Y1 - "2t56,. ılc:ll numarala ara· 
bacı ehliyetname.ini ı:ayl etttlm. Yeniıl
al alacaj'ımdam hUkma olmadıj'ı ilin 
olmıur. 

Kumkapı Hlaardlbl mahalleal ıs 
aumarada MUSTAFA - 1 

ŞiŞLi HALKINA - Aileler için -
1ııallll ve aofbı mabemo ile bademn· 
aut, tekerli halka, peblmet v.ı. yap
•aktayaa. Tec:rilbe ed- d .... amh mir 
...._olur. Boıaontl tataayonuada luet 
.... aokaiı ~o. 1-5 lluhlla Haaan -

Namık Kemal 
Her Türk gencinin bayabaı 

bllmeıi lizimgelen btiyUkleri
mizden biri Te belki de birin
cisi Namık Kemaldır. Avrupa 
ve Amerikada yaşıyan bUytlk 
adamların hayatları terceme 
edildiği halde, timdiye kadar 
kendi büyüklerimizi gençleri
mize tanıtmak vazifesini ihmal 
etmitizdir. Kanaat kntUpanesl 
Namık Kemalin hayat " 
eserlerine ait neırettiği bu 
eıerle gençliğe bUyllk bir hiı:
met etmiıtlr. Fiatl 100 kurutur. 

MUHTERBM TÜCCARLAR- Otlm- K •f 1 
6 lflerialsd• l.tlfade, •Irat, te•hllit 00p8r8h 8r 
" temlaat lıterHnlz Bahçekapı Agop- İktısadl bayabmı1.da koope-
J'&h haaıada llhaaal Ahmet firmasın• ratifçiliain büyük bir ehemmi-
verlnlt. e 

- ------ ---- yeti olduğunu kaydediyoruz. 
ZA YI - lt Bankaaından aldığım Her tarafta kooperatifler teş

( 19895) numaralı tasarruf cU:ıdanımı kilini tavsiye ediyoruz, fakat 
•yettim. HllbmU yoktur. NECAı1 çoğumuz kooperatifin ne oldu-

ÖRCCO H0SEYIN - Yutık, yaaık, 
ıt•e yenlfl elbl1eler emHline faik bir 
larette belJnk BritlUr. 
QaJatatJa.ray Aınanur Pa .. j No. t5 - 4 

ğunu bilmiyoruz. 
Aır Ticaret Mektebi Koo

peratif Muallimi Suphi Nuri 
B. bu ihtiyaca cevap veren 

KUCAKTAR . IUCAÖA 

hatler, btıyllk otel ıalonlarında 
ye poker partilerinde kaybe
dilen kllçtık ıenetler, bu mi
ruı günden güne eritmitti. 

Nadirenin en büyDk kıı 
kardeıi bir anıkatı ıevdi ve 

idi. F ellketi hepsinden evvel 
ıezdi ve kendini topladı. Ser
vetinin aon kısmını bankaya 
yatırdı ve oradan on para 
çıkarmıyarak Uatüne lllve et
miye ça.lııb ve zenain erkek
leri buldu. SERVER BEDi 

~. ~~t'lnin yine dUşUnceye dal
' ctdire onu bir milddet 
~i; belki ıukutun ilk ba
~ lcı larında tereddüt geçiren 
' b la bakbkça kendi maıi-

)., •tırlıyordu. 
(~·dir ~' •, Sultan Hamldin \';da. hendegAnından birinin 

Mqrutiyet Uinından 

iki ay evvel babuı 6lmUş Te 
Nadirenin dört kız kardeşile 
annesine bUyUk bir ıervet 
bırakmııb. Fakat, Nftan-
taıındakl bUyUk konakta 
her gece Terilen myaf etler, 
en hafif bir romatizmayı teda"tt 
ettirmek ~n Anupa kaplJ.. 
calanna ıık ilk yapıla HJa-

hissesinin bUyUk bir kısmım 
ona yedirdi; ortancalardan lki
ai ATI'Upada kaldılar ve zengin 
ıittikleri bu diyardan on para
aıı: d6ndnier. Bir taneıi yaıb 
bir otelcile evlendi ve [ hayatı· 
nı kurtardı; 6teki, lmitalzlilk 
MTkile, morfinoman oldu " 
intihar etti. 

15ierlnde en akılhlaİ1 Nadire 

Nermin, Nadirenin hayatına 
dair hiçbir fey bilmiyordu. Bir 
aralık dikkatli Te mllffik g6z.. 
lerle kendiıine bakan Nadi renin 
mazlaine karıı bftyllk bir me-
rak duydu: . 

- Kaç yqındaaum? .,.. 
IOrdu. 

NacUr• OIMlll ba tefflll. 

Sayfa 7 

BtKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Nakıli: Safige Pegman 

BiR DEGIŞ TOKUŞ 
Ahmet Numl dalma ıevimli 

bir çocuktu; ten ve ıokulgan, 
ur iyi ıeyi aeven, hele lyi 
yemete, iyi praba, iyi fikre 
bayılan bir çocuk. 

D&rt 11ene evvel evlendi. 
Benim gibi rakamların zey

lina inananlar bilirler ki, on beı 
bin insandan bir veya ikisi, 
evlendikten ıonra, umdukları 
ıefkatli ve tatlı kadına düşme
diklerini anlarlar. 

Zavallı Ahmet Nazminin 
bqıoa gelen de bu idi. 

Gayet gtldde bir kadınla 
evlendiif mvbakkaktı. Dıtnnnn 
erteal gtbıtl, Jale, evin içinde 
bir mOstelıit rolO oynıyacağını 
kocaııaa açıkça ıöyledi: ! 

- Azıcık aabret. S.ni ben 
terbiye edecejim, ben 1 dedi. 

Jale sözllnll tuttu. Bu ter
biye muamelesi hemen başla
Dllfb. Heyhat 1 Herkes av kö- • 
peklerinin, kocaların ve biltiin 
ehli hayvanların nasıl terbiye 
edildiklerini bilir: Daima fena 
muamele ile. 

Tabii, Jale kocasını döğmU
yordu. Fakat bu tftrln kadın· 
lu, zaTallı erkeklerine karıı 
dayaktan daha tesirli ıeyler 
bulmakta bire birdirler. Jale, 
bu bapta, bir dahi idi. lnatçıbk 
Te akıilik boğuşmalannı en 
yllkaek haddine çıkarıyordu. 

Nihayet, Ahmet Nazmiyi 
eıaretln en korkunç derecele
rine lndirmiye muvaffak oldu. 

Zavallı erkek, hep gülüm
ıiyerek boyun eğiyordu. Karııı 
,nnde yh defa budala, çir
kin, bayllx, kalbıiz dediii 
halde, Naımi hiç kızmıyordu. 

Fakat Jale, herkeae bunun 
aksini ıByledi: 

- Kocam çok huyıuz, çok 
ıeçimıiz... Diyordu. 

Bir ınn Nazmi hutalandı. 
Kendini bana gösterseydi: 
"Kafanı daha az tntaüle!,, 
derdim. Halbuki Nazmi dok-

Bir Bekçinin Hırsızhgı 
Pınarhısar, (Hususi) - Bu

ra inhisar tütlin deposu be!c-
çiıl lımail Ağa ötedenberi 
depodan cıgara aıırarak yer
lerine ot ve ıaire kormuş. 
Mesele anlaşılmış, karısının 

buzurile hakikat tesbit edilmiş 
ye bekçinin vazifesine niha
yet verilmiştir. İsmail Ağa 
teessüründen deJilik alametleri 
göstermiye başlamıştır. 

"Kooperatifçilik" isminde bir 
eser neşretmiştir. Bu eserde 
kooperatiflerin muhtelif ıekil-
leri, bizdeki tarzı tatbiki, 

ıOnU anlamıfb. Sade bir te
beaOmle ~idil : 

- Ne kadar denin ? 
Nermin Nadirenin yüzüne 

dikkatli baktı. Şakaklanıım 

hlzumcia biraz enlice ve çe
neye doğru tatlı bir meyille 
incelen bu eamer ve donuk 
yOzde parlıyan ve derinleıen 
ıarip renkli açık gtlm:ifll glSz
lerle gözleri karşılaıtı. Bu 
ı5zlerln altında hafif bir göl-
ıe ftrdı Te ıayet ince buru
pklan gizlemekle kalmıyor, 
Nadirenin balotlarına bir de-
duWl M tatlılık Yeriyordu. 

tora ıittl ve idrarını tahlile 
ltı.zun g6ıteren bekim, nihayet 
onda böbrek hastalığı keş
fetti. 

Möthiş pehriz. Arbk Nazmi 
hemen hemen patates ·ezme· 
ainden başka birıey yemiyordu. 
Çabucak iyileşti ve aancılan 
ıeçti. Bir akşam hafif bir kUl
baatı yemek iıtemitti. Kanıı 
bağırdı: 

- İntihar mı etmek isti
yorsun? 

Numl yine bqını önüne 
eJdi, Aylarca ıarapsız ve etsiz 
yqaclı. Gitride alnirleri bozu
luyor ve karııımn fena mu· 
amelclerine tahammül edemez 
bir bale geliyordu. Fakat yine 
layan etmedi. 

Bir gftn doktora gitti: 
- Y abu.. Ben basta deği· 

Hm.. Ağrım yok, Bir şeyim 
yok .. Neden bu perhiz, perhiz? 

Doktor ince bir tahkikattan 
ıonra anlamııb ki Nazminin 
ilk idrar raporu, başka birinin 
raporu ile kanşmıı ve teşhis 

yalnıı konmuş. 
Naıminin omzuna vurarak: 
- İstediğini ye, içi Dedi. 
Nazmi galip ve muzaffer 

bir tavırla eve geldi, karısına 
bunları anlattı. Filhakika Ja1e 
bağırıyordu: 

- Hayır, perhize devam 
edeceksin, ben doktorlara 
inanmam 1 

itte o zaman Nazmi bir 
coştu; açb ağzını, yumdu g~ -
zünU... Sen misin Nazmiye iti
raz eden... Artık Jalenin ne 
bay;ranlığı kaldı, ne edepsiz
liği... Nazmi ağzına geleni 
ıöylUyordu. 

Kocasını hiç bu halde gör· 
miyen Jale ne yapacağını şa

flrdı, gık diyemedi ve gitti, 
Nazmiyi iki yanağından da 
öptü. Ogiinden ıonra ahlak
larını değiı tokuı etmişlerdi. 

Bir Köy Halkmm Dileği 
Lüleburgaz (H111uıi) - Bur

gazın Şimalişarkiainde bulunan 
Mandıra köyüniio Pına~hisar

dan alakasının keıilerek Bor
gaza rapb için k&ylü Millet 
Meclisine müracaate karar ver
miştir. ÇOnlN iki merkez ara· 
ımdaki mesafe yedi saat fark
lıdır. Bilhassa evlenme -.e has
talLk işlerinde müşkülat oluyor. 

M. Nuri 

ve muhtelif iktıaadi tekillerle 
olan alikası izah edilmektedir. 
Nqiri Sühulet klltüpaneaidir. 
Fiab 150 kuruıtur. 

Gergin yUzUnde yalnız dudak
ları biraz gevıek, pllrO.zlO ve 
çatlakb. Boynunun deriıi de 
hafifçe buruıuktu. Fakat göğ-
ıft, beli ve bacakları çok ta
zelik hi11i veriyordu. 

Nermin mınldandı •. 
- Otuz mu? 
Nadire bağırdı: 
- Bravo kn~nk 1 Tam otuı 

bir. 
Ve bir kahkaha attı. Ner· 

mln b~ giilllşU ıevinç zannet· 
mişti. lllve etti : 

- Otuz bile göstermiyor-
IUDm. Ben aiı:i ç lk merak 
ediyorum. 

(Arkan var) 

• 
l 
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[VAPURLAR 1 Sıhhatinizi, çocuklanmzı, yemeklerinizi m!:a,:::m~:ız 
ALEMDAR ZADE MEHMET 

VAPURU 

B··ı VAPURU ll en t 8 Haziran 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon ve Rize )ye azimet ve 
advet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Antalya ambarı karşı
sında No. 61. Müracaat. Bi
let vapurda da verilir. 

Vücudununuzu terden 
muhafaza için 

Kullanınız. 

lıtanbul 4 üncü icra memur
luğundan: Tamamına (13547) lira 
kıymet takdir edilen Hasköy Ali 
Bey kl>yünde Turşucu deresi 
mevldinde 150 dönüm 834 zira 
terbilnde bir kıt'a sebze bahçesi
nin tamamı bu kere açık nrttır
mıya vazedilmlf olup 1-7-931 ta
rihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 15-7-931 tarihine 
mü1adif çarşamba günll aaat 14 

ten 16 ya kadar lstanbul 4 üncG 
icra dairesinde açık artbrma au

rotile •atılacaktır. Arttırmıya İf

tirak için yüzde beş teminat ak

çesi alınır. Müterakim vergi, va-
kıf icareısi müiteriye aittir. Hakları 

tapu ıicillerile aabit olmıyan ipo
tekli alıı cakJılar ile diğer alD.ka-

daranın ve irtifak hakin sahiple
rinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddi
larını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evraln müsbi
telerile bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları Tapu sicille
rile sabit olmayanlar .atış bede
linin paylaşmasından hariç kalır

lar. Alakadarların İcra ve iflas 
kanununun 119 maddesi hükmüne 
ıöre tevfiki hareket etmeleri ve 

fazla malumat almak istiyenlerin 
930/596 Dosya Numarasile me-

muriyetimiz:e müracaatları ilin 
olunur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

lstanbul emrazı zllhrevlye dispanseri 
baıhekiml 

Ankara ~addesi İkdam 
Yurdu karşısında No. 71 · 

BAHRtSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 F0 L. 
llıtiyat akçe i: 3,250,000 FL. 
Gıı1atada Knrakliy palasta Telefon: 

Beyoğlu 3711·5 lııtanbul UUI ıubcs!: 

• ••Merkez Postnneıl ittisalinde Alla· 
lcmcl hnn, Telefon: f•L 569 

Bilftmum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali ha§SI'at tehlikeli hastalıklar tevlit, yemeklerinizi 
telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı ıelbedeı. 

Haşarattan ve hastalıklardan ve istıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ye tohum
Jarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekisı, Türk amelesi ve Türk pa
raeile yapılmı~ olup daha müessir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke 
yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün devairi devlet, ec
nebi müe;:;sesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, hastaneler, Hillliahmer yatı mektepleri, vapur kumpan
yalar.ı, Devlet Demiryolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa 
hamamları ve bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızh reklAmlarma aldırmıyahm. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
ISTANBUL ŞUBESİNDEN: 

KİRALIK EMLAK 
E. MEVKi NEV'i 
2 Galata Mezbaha binası mUıtemilAtından l 16 No. 

2 " " " " 1 " 
2" .. " " 2,, 
2,, " .. " 4., 
2 " ,, ,, " 18 " 

36 Beşiktaı Kaptan lbrahim ağa mahalleıl 42.44.46 ., 
16 l Beşiktaı Cihannüma ,, 1.2.3.4 ., 
183 Selimi ye Kavakçeşmesi 28 ,, 

252-17 Tokat çiftliğinde kepekçiler ocağında kır kahveciliği. 
Bal!da muharrer emlik bilmüzayede bir sene müddetle 

13.6.1931 cumartesi aaat on albda ıubemize müracaatları. 

KİRALIK VAKIF DÜKKANLAR 
Cezayirli Gazi Hasanpa~a vakfı mutevelli kaymakamhgmdan: 

Zirde mahal ve mevkii muharrer 28 kalem emlAk 20 g"Ün müddetle müzayedeye 
vazolunmuştur. Talip olanlann 23 haziran 931 ıalı giintlne kadar Kaınmpaşa Dlvıın• 
hane karşısındaki vakıf idaresine ve 24 haziran 931 çarfBmba günil saat 14 te 
lstanbul Evkaf Müdllrlyctl EncUmen İdaresine müracaat eylemeleri illıı olunur. 

Em15k No. aı Kirası Sokaiı Cinsi 
S 650 Atik Tersane lı.apııı Dllkkln 
7 6~ 

52 400 
34 300 

16 /38 850 
ıs 12s 

37 / 29 1700 
27-39·41 2000 

5 900 
s 1500 
l 

24 /26 
ı 

5414/36 
5S 
!I 
49 
47 
45 

43 /21 
57 /39 
35 /35 

2400 
1S2S 

6SO 
5300 
1400 
1600 
1000 
\025 
1200 
1700 
1300 
1400 

" 
" 
" 
" Mektep 

GWlchane 
Kıılaboyu 

" 
" 

" 'Meaçlt 
Mektep 
Kayık lakeleal 

" 
" 
" .. .. 
• 
" 

" Oda 
Dükkb 
Hane 
Dilkkln 
Kahve ve odalar. 
Knhve 
Dllkkla 

" 
" Kahve 

DUkkln 
Bahçeli kahH ve han 
Dllkkla 

" 
" 
" ,, 
" lkt dl!kkla 

Mağu:a 

SENELİK BEDELi iCARI 
depo 300. -
Dükkiin 350 . -

" 
" Garaj 

Arsa 
Boıtan 

,, 

84.-
:20. -
210. -
426. -
140. -
30.-
3C.-

verHeceğinden taliplerin 

Dr. A. KUTİEL 
Cild ve emraz Zühreviye tedavi- • 

hanesi Galata, Karaköyde böı ek
çi fırını aıruında No. 34 

S t ı k köşk a ı 1 ve 
dhır 

Hay<1arpa,ada lbrahimağa 
mahallesinde pilavcı bayırında 
kagir bir köşk, fenni yapılmı• 
ahır, .amanlık, dükk~n ve 11 
dönilm bahçe. Görmek ve pa
zarlık etmek için derunundt.ıki

lere müracaat edilmeai. 

------------------------ ___ .,Diş tabibi ~!im-• 

K I Z K U L E S İ Suat İsmail 

Park ve Plijında 
Yakında HİKMET RIZA H. ve DARÜTI ALIM Heyeti. 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprü Üıkndar iıkelesindeki büfenin icar mUddeti 15 haziran
da hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müddeti de 12 
temmuzda munkazi olacağı cihetle lsticarlarına talip olanlann 
heyeti teftişiye riyasetine mftracaatları. 

Sıhhiye V ekiletinden: 
Yenişchirde Cebeci caddesi üzerinde hıfzıssıha araz.isinde 

yaptırılmak üzere aleni münakasaya konulan ve bedeli keşfi 

yüz altı bin k:Usur liradan ibaret bulunan f ennl ahırlar 

inşaatına, şeraiti matlübeyih aiz talip zuhur etmediğinden aleni 
münakasa bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 

Haı:iranın on birinci perıembe gUnll saat on beşte ihalesi 

mukarrerdir. Taliplerin liakal ylb: bin liralık inşaat deruhte 

edebilecek iktidarı liyi haiz olduklarını mUbeyyin hükö

metçe muteber bir ban a •.ehadetnamesini milatashiben V ekllet 

münakasa komfıyonunua mtıracaat eylemeleri Uln olunur. 

Avrupadan gelmiştir. 

Yeni postane cııddeısinde 
İkbal kütüphanesi karşıaın

da. Tel: İst. 4156 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRiY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 

Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali cAddesi 
vilayet karşısı ı 5 No. 
Muayenehane: 'felcfon lıtanbul 2321 
lkanıetgAhı ı " ,, 2236 

ZA YI - Refnlye Askerlik tube· 
sinden ıılmıı olduvum t erhis tezkeremi 
zayi cyleC: m bula'11arın G:ılat:ı da Per
şembepaurında Öm.l .. Efendi ıokağın· 
da 6 numaralı poatacı furununda Meh· 
met Efer.diyo J,erayf insaniyet götüı me-~ 
teri rica olunur. 

EMSALSiZ ~([ HAKiKi ~ 
TIRAŞ 1Ü 0 0 
BIÇAGI ~~ RADIUMJı 

Hallı lıveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni 111ik
roskopla kontrol edilditinden rekabet kabul etmez derecede 
metin ve diğer biçaklara nlabeten ehvendir. Bir tecrUb• 

klfidfr. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayımz. 

Deniz · ilini 
Karadeniz - Boğazı 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 
12 - 1 O - 929 tarili iJAna zeyildir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o 1 il 
Arz 4 l, 24, 30, şimali 

1~ 11 ı ı . 
Tuli şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 

B l F · t 
11 11

· · · h · i de ı,lt u unan ener ışare gemısı yerıne er l';. san ye 
şir. 0şekli ziya gösteren, ntülhareke ve her dakikada munt~ 
fnsıld ırda dört çan sadası veren bir ziyalı şamandıra baıır 
931 tarihinden i•ibaren demirleuecektir. f 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0,3 saniye ye bu9U 

müddeti 2,7 saniye olup gardiyansızdır. t 
Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için feıı;, 

işaret gemisi kernafissabık fenerleri yakmakta olduğu b.ı. 
bir ay müddetle mevkündt= kalacaktir. Ziyalı şamandıranın ~ 
Hfaı dokuz metre ve mesafei rüyeti takriben ( 14) nıildi'' 
Fener İfaret gemisinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilin edi1111iY' 
cektir. 

• 
pıyangos 

5 inci keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
5~,000 LİRADIR. 
AYRICA 1 15,000 12,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 

VE : 40,000 LİRALIK BİR 

MÜKAFAT 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hil5liahmer binası 
No. 10 Telefon İst. 2622 

DR. SEMIRAM!S EKREM. H 
Çocuk hastalıkları ı-ı1ütehasa111 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

l!urun hastahklan mütehassısı 

Beyo[:!u Mektep ıokak No. 1 

Telefon Beyof(lu 2t~-6. 

' 

VARDIR 

SON POS~ 
Yevmi, Slyut, Ha.adli v• HaÜI •"' 

&dan ı latanb:r,Nuruos•.-S~ 
Şeref ıokajı SS • JT 

-TeJPf'ltı: latanb.U • 2'.)23} 
1 Po1~.:ı kutusu: lıtaııbul • J"roS1~ 

Te'ır.af : latanbııl SO 

ABONE FlAfl 
TORKIYR - EC~ 

f100 Jıf• 
1400 kr, 

750 .. 

ı Se•• 
6Ay 

400 .. s .. 
uo .. ı " 

ı4D" ti 

SOo , 

~' 

Oeleneyrak s:crl vertlıd'~11,-•• 
lllnlardaa meaııllyot • 

/ 

%/ifl' - ı .rMH'ul Müdür: Sabr 

ıo 


