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l enzilini Mühim Bir Vazife Olarak Kabul Ediyor 
!faik Fırkası Grupu Bu Sabah Toplandı 

Yarın Da Gazi Hz. Fırka Kongre
Sİ n i Bir Nutukla Açacaklar 
rırkanın Yeni Programınaki Yeni Esaslar Nelerdi?? 

tıı.ı~•ra, 9 ( Husu~ı mubabl- ı 
~ ltden) - Halk Fırkası gru.. """"' ;., · 1' 
~ bu sabah on birde toplan· 
t/~ haşlamiştır. Bu toplanb
~o lfvekil Paşa Hükumetin 
~rarnını fırkada okumu,tur. 
-. e.den sonra da program 
~clıa Heyeti Umumiye~inde 
İa~ edilecektir •• 

~tç~ gündenberi bildirdiğim 
'- ıle bu programın ana 
'd1~arı, aylardan beri mali, 
Ilı 11 kanunlar üzerinde yapıl· 
)a~ı rnutasavver tadillerle ha
- Pahalılığı mücadelesi, li
ıtı~lar meselesi, ve yenilerinin 
~ tııkOııse inşası, şimendifer 
, )llaeti, devlet nüfuzunun kuv· 
'tlend' ·ı · h · · tlh· ın mesı ve arıcı 

'tiı hatları ticaretin islahı 
~~a etmektedir. Encümen 
~nın seçilmesi, yine ev-

~ bildirdiğim gibi serbeı 
~ ~r. Yani ne azalıklar, 
~eıa, katip ve mazbata mu

"8 rleri için fırkaca namzet 
terilıniyecektir. 

~alnız, meb'uslann seçme 
-., felerini kolaylaştırmak için 
~clia umumi kitiplitf tara
~ meb'uslarm ihtisası 

~Qhte 
lvremurlar 
lvf o.hkemede 

~ - . 
tn'1 meıbut halinde yakalanan 

Aptal/ala 
~ IC•ndisine Ticaret Oduı 
~ t11ılltıı süsn vererek atekini 
~:tikini dolandırmak istiyen, 
ti arada Galatada bir tacire 
"ı ~aret Odası namına sahte 
'°t'kbuzıa ceza kesen Aptullah 
\lU ~emal isminde iki kiti 
~ t'rnü meşhut halinde yaka
lttktlııtlard ı. Polis bunların tab
\dJ~tiııi bitirmlf, ve ikiılnl ele 

1Yoye teslim etmlıtlr. 

Meclis ue Fırka tongrttsinln topla11acalı m•cll• binası 
ve mesleklerini gösterir bir Fırka kongresi ise yarın 
cetvel hazırlanmııbr· aaat 1.4 te, Millet Meclisi aalo-

Mtıstakil meb'uslardan da nunda, Gazi Hı. nin bir nutku 
encümenlere ua seçilmesi mu- ile açılacaktır. 
karrerdir ve fırka, kendi Kongreye iştirak edece 
meb'uılanna mllstakil meb'us- olan bntnn Viliyet murahhas
lara da rey vermek hususunda lan Ankaraya gelmişlerdir. 

ıerbes bırakmııtır. [Devamı 3 üncü sayfamızda] 

Sebebi Anlaşılamıyan Bir Ölüm 

Polis Ve Adliye Dok
torları Şüphe İçinde .. 
Madam Ester Nasıl Öldü? 

Bir ölilm hAdisesi polis ve 
adliye doktorlarını günlerden· 
beri tereddüt ve şüphe içinde 
bırakmiştır. Hahrhyacaksınız: 
Bayram!~ liçtincil günii Tepe
başında Bristol öteli yanındaki 
(Ôzcan} apartımanının arkasın
da Frenk çıkmazında, etrafı 
parmaklıkla çevrilmit bir hav
luda bir kadın cesedi bulundu, 

polis ilk hamlede bunu bir 
intihar hAdisesi olarak telakki 
etti. 

Fakat tetkikler derinleşti· 
rilince şüpheler artmış, bilhas
sa cesedin bulunduğu yerin et-

rafı kapalı ve kapısı kilitli 
olması intihar ihtimallerini 
zayıflatmıt ve katil tüpheleri 

uyanm1Şbr. Bu arada kadının 
hüviyeti tahkik edilmiş, bu
nun Kartal çimento fabrikası 
memurlarından birinin zevcesi 
Ester isminde bir Musevi 
madamı olduğu anlaşılnuşbr. 

Diğer taraftan hidisenlıJ 
tahkikine girişilmiş, ilk ihtimal 
olarak kadının Ôzcan apart• 

manandan aralığa . itilerek öl• 
dilrldnjtl habrlanmıf, fakat 

Adliy• tabibi Enver B. ceı .. 
din h•nllı ıojumamıt olduğu• 

Madam EsttJr fHl çocıılu 

nu görünce bu ihtimali red· 
detmiştir. 

Sonra kadmm hariçte 61da• 
rülerek aralıia bırakıldıtı 
dUşUnceıi de, yerde fada kaa 
bulunmasından dolayı ka"1 
olunamamııtır. 

Üçllncü bir ihtimal olar .. 
ta kadının Brfstol otelinde 6 ... 
dürülerek aralıia fırlatddıit 
düşUnftlmO~, fakat otel d~ 
linde yapılan deri9 tetklkltr 
bu ihtimalin kabulüne lmkln 
vermemiftlr. 

(Devamı 2tnol ıayfamızda) 

YE NI 
Müsabakamız 
Salı Günü Başlıyor 

"SON POST,, bu defa 
karilerine hem faydalı, hem 
eğlenceli bir mllıabaka 
tertip etmiştir. 

Mllsabakamız tudur. 
1 - Gazetemiz aalı gtl• 

nOnden itibaren "Dünyayı 
kiml~r idare ediyor?,, aer• 
livhası altında (30) reıim 
neşredecektir. Bu realml .. 
rin yanında ayni zamanda 
o resme ait kısa malOmat 
verilecektir. Kariler bu 
sayede bugün dünyayı idare 
edenler hakkında malOmat 
sahibi olacaklardır. 

2 - Bu resimler otuz 
tane olacak fakat her glln 
muntazaman neşredilmiye
cektir. İki gön neşredilirse 
bir gün neşredilmiyecek, 

bazı gtinler iki veya Uç 
resim ayni zamanda neıre· 
dilecektir. 

3 - Bu resimleri top
layıp tam bir seri yapan· 
lar müsabakamıza iıtirak 
edecek ve her iştirak eden 
ufak veya bllyük bir hedi
ye kazanacaktır. 

Bu suretle mllsabakaya 
iştirak edenler yalnız talile
rini alacakları eşyanın cin
si üzerinden denemit ola
caklardır. 

Mütemmim tafsilat yann. 

Sırpları Yenen Galata 
Saray, Beykozlularla 

Berabere Kaldı .. 
' r - - _,_~-----

... - ..-.. ---·----- · 
DIJn/c.il maçtan 6ir intiba .•. 

Cuma atmtl Takalm Stad- tuarayın, Beykozu kolaylıkla 
yomunda lik maçlarından Gçtl detilae bile, mail6p etmekte 
yaP.ıldı. pek a-Bdllk pekmlyeceği zanne-

bk maç G~atuarayla Bey- dlliyordu. Halbuki bu aefer 
koz arasında ıdi. Geçen hafta çok durgun ve muvaff akiyetai.z 
Beogradakiye karşı çok canlı bir oyunla Beykozla berabere 
ve ıilzel oynayarak maruf bu- kaldı. 
mıru 2 - a mağlftp eden Gala- (DeYaml 6 ınc:ı 1ayfada) ........, 

Tekaüt Maaşları İçin Ankaraya 
Heyet Göndermek Faydasız Mı? 

Ankara, 9 (Hususi) - Eıkl ve yeni tekaUt kanununa ıör• 
tekaüt edilen mütekaitlerin aldıldan maqlann niıbet.tizliji kUfı• 
ıında tekalitlerin buraya bir heyet göndermeleri mevzu baJıia ise 

Fazilet Mükafah de kanunun makabline ,nmuıa oıamıy•catı beyanne temenni· 
]erinin lı'af edil memeai çok muhtemeldir. Sabelıattio 

Kime Verilecek? I I _ Hayvanı Natık 
, Şm~~H~deE~Ku~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vetli Mamzet Hacı 
Tahir· Beydir. 

Maarif Veklleti tarafından 
her sene Türkiyenin en fazi
letli hocasına veriltmek nzere 
tesis olunan fazilet mükif a
bnın vilayetimize ait namzet· 
leri 14 kazada teabit edilmif, 
Maarif idaresine gönderilmiş
tir. Yalnız Şile kazası, nam
zetlerini ıöndermemiıtir. Şim· 
diki halde en fazla rey alan 

( Devamı 3 G1tc:G aayfada ) 

lıkmektep muallimi - Çocupm, en zavallı, en fedakar, 
ea zeki hayvan hangisidir? 

Çocuk - Sizsiniz Efendimi 



( Halkın Sesi ) 
, 

1 Günün Ta DABILI BABBRLEB 
Vergilerin Tenzili------------------------ M. Makas Dün J 
Meselesi Ve Halk Sebebi . Mübadele işleri Pek Kıptiler Konferans v;~ 

Yeni ı.met Pat• kabin•- An/aşı/amıgan B B Gürültü Dün Ankaradan -:~ 
sinin l'clrecetl itlerden • t "" • selen Yunan meb'uıu ııı ~ 
en mühimmlnin vergilerin B. ôz·· ı ecege enzemıyor Çıkardılar akşam Darülfünunda ~ 
--- lodiril•ui " ır um aulh t .. ldlib me.,.. ........ 

' bir lıoeferau .er•ltt 
~1·:;:·~.~~1,c1=~~!~: Zabıta Ve Adliye Dok- iş Sahiplerine Tapu idaresi ile iskan Müdürlüğü Jandarmanın lhtanna demittir ki: .,.-! 

la Ş- be v T A da D d M k.k D k ld k ç . b F " - Balkan ıulbil lçhit ::lifi kurtanlmaaı olacakbr, tor n up e e- ra&Jn urma an e 1 o utturu u ça erı acının ena ~ 
d ·ıı 1 p b 1 J Y niyet ıalılbl JnsaaJar :·~ 
~:1 Y;~ı~':':t oka:;aca; .reddüt içinde Kaldılar Bu f Daha Çok Su Kaldınr Halde Canı Sıkılmış! mecburfyetindedlrler. ~ ~ . 

.ıp.c11r ki iten 4e ~:.,,.: 
prorra•tla elHtte ki ba l B -L bl ı ı -' d ) " Lozan Muahedesinin tatbikinden ı"tı"baren b .. lıyan mDba· Çok eıkl bir maııl •• ~ bahM hayli temH ede- •t taran r ne aa,.a a ' ...,. Sur haricinde bulunan Kıp- ~ 
c.ktlr. Fakat blıı ltu anda Şimdiki halde en kunetU dele Ye lakın itinin birçok aafbalar geçirdiği malnmdur. tiler hıdıreJlez mllnaaebetile ~:!:a:.u:;.:·~:;,:.:, 4a ~ 
halkın fikrini ele almak vaziyet ıudur: Bir aralık iıler kanıık bir ıekil aldL Htıkômet ~u k.,.k T opkapıda kale latOnde htı- nayor.,, _._a il 
lıtedllr. Bize •Öylenenleri Mad r-& (D --'-) k ) zı.,..-~ am ... erin atllmcnaa Yaziyeti ortadan kaldırma için meclise (Temlik Kanunu nu yük çadırlar kurmuşlar, ora· Bundan •onra ıl .-r-~ 
ıazıyoruıı: denilen ainir hutalıtma tutul· teklif etti. Kanun kabuledildikten sonra da tatbikata girişildi. da toplanmıtlarchr. Bunlar iki nmh Wr .ulh temennlıl *"!_ 

Ahmet Ef. (Fatih tramvay d • d k ril b" . yGrltea M. Mu.. T•lllJr~ur 
caddui kunduracı 114) ugu 0 tor rapo • aa ıttir. Fakat bu kanundaki kat'i hftkümlere rağmen verilen bau gündür burada toplu bir hal· münuebabnın muhtelif ~ 

- Alelumum vergilerde bir Bu hastalığa tutulanlar lae emirlerle ifJerin içinden çıkılmaz bir manzara gösterdi. • de eğlenceler yapmaktadırlar. rinden de lbahmetmlıtir· 
daima intihar etmek iaterler. A in -ad tcnzillt yapılmalı. Bilhusa ka- D h · l · t ü ·· r..- b" 1 d'"knl f k b t aya •• ecektir. Mad.. Eater de 0 atın Tepe- a a sonra ış er yme mun azam ve p mzsuı. ır yo a o - a at unlar iti hayli azıt-

zanç vergisindeki niabetaizlik başından ıeçerken birden· meıi için yeni çareler ve yeni tedbirler aranıldı. mış olacaklar ki, mıntaka Jan- Kız kollejinde· .., 
kaldınlmah. yeni Meclis ve bire buhrana kapdlDlf, Ôzcan Müfettişler Is ea,mda.. . işte Bir Misal darması bu vaziyete mini ol· Din Arnavutköy~, 
yeni hükumetten ·bu şerefli işi ... ..h _.. _ı__ B db ah mak zaruretı"nı· görm"• Kıp- '-olJe,lı"nde .... ı d•n"mü • .......-__.. a,,_. .. m•nınıa apa U11111 Ye u te irlerden en muv ğı AlAkadarlar, işlerinin tek- ""' • ~ r u u r 
bekleriz. ıL l bul L- da tilere yerler"ne daml alar nı tile mı .. mere verilıDlfr -~ 

llnll\le er unmıyan aapaam n olarak iakin itleri Ml\lkiye mü· J rar karııık bir safhaya airdi- 1 
•· m 1 I' 

,.. • • • • balk -"-· bildirm;...:... ÇeriL-- IH J"an• etlencelerf tertip o}UJllD~ _r.I lamail Efendi ( Beykoz Yalı- açsıye gınmf, ona ~f fettiflerinin idare ve nezaret- ğine dair birçok miaaller ıa.- .., ..... · ~ telif mekteplere menıup ~ 
k6y 17) •e kendisini aralıp fırlatllll.f, lerine verildi. Müfettişler İş teriyorlar. Fakat bunların en darmanuı bu tebliğini tuhaf aaız muvaffakiyet a-österııılr-

- HUkümet fuzuli masraf- beyni fiddetle zedeleaerk il- batına geçerek çalıfmıya baş- kunetli delilleri: Teffiz em. bir eda ile hrfılallllf, Kıp-- 620 581 T lebl 
lanm bmalı, Jnks otomobil· mllftlr. Şimdi en kunetll lh· !adılar. Fakat bu da kir etm~ len mtılklerin Yeaikalumm tilerden bazıları da limmauz ' a ~ 
lere ve Avrupadan aldığı lnb timal bu olmakla berabe flip- yince hllkümet bu işte en kat'i Tapu Jdareaince de~.-ı..:ı:p -n..nknler yaplDlf " temin Geçen sene memleketi~• 
mobilyelere] arbk birJ niha- belerin tamamen aillndipi hal çarui olarak mart ayında Tapuya rapb kanunu .:.;:;;... !i:;d~İuaa g6re de bir bidi- muhtelif mekteplerde ~ 

1. b•a.a- ....:ı iddia edemeyiz. M liat (taafi k ) talebe okumuştur. Yine~ ;fi yet verme ı ve ut.un ve .... er- ec en ye 8DUDU nu dendir. senin mhunma ramk kalmıı· •ene flkmekteplerde tlts.,,.. 
de ylzde elli niabetinde bir F K çıkardı. Bu kanunla beraber Halbuki kanunun b br. Neticede mıntaka nahiye allim dera vermittir. 
tenzilAt yapmalı. Bence her eci aza herk~· yeni ümitler belirdi. hatine rağmen buglhl :ir-::: mlldllrlhıln mOdahaleaile ,n- Ankara At Koşutarı 
ntandq namusludur, paraaa Artık iakin k&l'l§ıldıklan kö- ·ı 1 . l . b. ok k rtılttlnlln 6nl almm•.t.•. Gll· . - .IJJ 
yar iken borcunu verir. Verıi Bir Amele Otomobil knnden bitecek, haziran niha· cı muame eaıel ~taki':"ç ~ .,~ Ankara at koıularının b~ 

Y~- kadar bonolar verilecek nıık mu.amel en p et.mea rtıitüun ,...karanlar aleyhinde da- 1 ı · k ·ı -1" borçlarından dolayı hiçbir fert Albnda Ezildi ÇUUG 
3 .. r un yapı mıı, • a • ı e ..-

hapaedilmemeli. Bu işleri iDfa- ve bu auretle kitabm bu uy· IAzımgeliyor. Tapuya ııden takibat yapılacaktır. mittir. 

allah yeni bnkrimet yapacak. Şof6r c.ııun ldanmndeki fasa da kapanmlf olacak!.. alikadarlardan ıenelerce enel hipJ-.: .. ;.. Y·~-uen· tetkik Tıbbiyede Merasifll * ı 34() numaralı otomobil Paa- V akta ki tatbikata ıeçildi yapalm11 birçok muameleJerin - - -, - . ~ 

lrf alakadarlar tekrar Gmitsizliie hesabı isteniliyor. Fula olarak ediliyor. Tıbbiyelilerin bayramlll• :"1 
a B (F t 'b H k 1 galbdan geı-erken amele Zey· -•ı r n · a ı ır ayı e· T d l teff dil 1 '-!- _u aadüf eden önümüzdeki •~ 

el -•..L--1. - A..+ü er. . iz e en em i&111 e..u M- B ti ı. sahi 1 rl ta rif 18) D • ~~- agır aurette U9'" u ıure e 119 P e .. nO bbbiyede merasim 

- Gazetelerde okudum. yaralallllftu'. Zaftlla amele ,, ~ pu ile iakln idaresi arasın- cakbr. 

Haktmet yeni bütçede (43) hutaneye kaldırıhrkea JOida B u AD A( M K ı· M ? da mekik dokumaktan kur- Çimento F abrikalal'I ' 
milyonluk bir tasarruf yapa• ölmllftür. tulamıyorlar. Son •enelerde memlek•~ 
calmut. Bu çok hoşuma ıit· s· d y Netice ıudur ki bu vaziyet mento •anayii hayli inkit•f ~ 
ti. Memleketimiz çiftçi mem· IDema 8 angın karıııında (tasfiye kanunu) da fabrika adedi çotalmıtbr· f~ 

SON POSTA'da her ~ herke.,.e tanın-••, meşhur kacılar harici rekabet k~ ... 
leketidir. Boğday para etmi- ..... -y __,. iıkAn Ye mübadele işlerine --"mrük tarı"feainin tezyı·dı-• ti' 

.Fılimler T uluştu, Fakat bir adama ait on aual ve on cevap bulacaksanız. Her ıua- •.. "' 
yor; aünden güne dftfUyor. 1 ·ı · · · · b" h lft hail d k kat'ı bir nihayet verecek :ri- mekt•dlrler. -' 

Ç buk Y ti. ·ıdi e verı en cevap ıwn ıçın ır meç u e ece Ye on •• .. 
Fakat vergiler ayni niıbetti a C Şl b d k d k h bi göriinmemektedir. ZiJ ceva ı a o u u tan sonra meç ul adamı bulacaksımz. Sporcuların Rusyayı muhafaza ediyor. Çiftçinin 

ft!s;_ -t 17 30 ·da 111-•oL E~..r bulam .. •••mz yaran biz &İze bu adamıa kim olduh- ..J 
vergi yilkll çok hafifletilmeli, uua ' ıu-v,, •- •- - •- B• S h Futbolcülerin yakanda ld'lj, 
ftr&i için çifti, çubuğu bozul- landa Fr ... z ıinemuı makine DU aöyliyecejiz. Fakat b11lmıya ıayret ediniz, sok ır ar oş yı ziyaret teıebbüıü M-~ 
mamalıdır. Hele hapis bllabO· c:laire.ıpe ablan sigaradan yan.. eileaecekainiz. alika ve memnuniyetle ~· . t 
taa kalkmalı. ım çakım" fakat derhal .an-- Hakimin Yanına Girmek mıştır. ,,ı 

• dllrillmllftnr. S - Erkek mi kadın mı?· C - Erkek istedi, Tevkif Edildi. Tütün inhisarında .-
Hamit B. ( Kapalıçaqı Ku- S - Türk mü? C - Hayır Tütün inhisarı memurl~_.M 

JWDCular aokak No. 18.) TIJJ&reci Vecihi B. S - Ne it yapar? C - Artiat Hakla isminde birisi bir mühim bir kısmanın ,~"' 
_ Kazanç vergiai ya ta· Tayyareci Vecihi B. Pra;clan S - Nerede çalışır? C - Amerikada muhakeme emasmda aarhot Anadolu ıubelerine nakledal• 

:=:e ~~=~:ı.1:.:":. :mı. telıılmbe ıllD- ~: t::ar'::~1 g: ~X'pacla ;!~:kgi:::. ı!!:ki~~~ !::; E;~nk~;•o;d;ki(:;~p ~ 
Ben dilkk.imma ayda 43 lira S - Nesi ile meşburdurt C - San'ati, lnmclarua, a6ylemiştir. Meseleyi MDddei.. Kuyuya OUştO, Bo . 
kira ftriyormn. KolllfUlll Mih· ye delil icar esas tutuluyor. f&ilepkaaa " butona umumilik haber allDlf Ye ar- Ercnköyde Kasap İb~ 
ran Ef. de okadar kira Yeri· Bu da talmlleri iptidai dere- bot tevkif olunmuştur. Efendinin yananda çırak 
yor. Benim sermayem 400 lira ceDl ıeçmiyea memurların S - Evli midir? C - Evliydi, aynlcla Muhakeme, mevkufun iki yaşında Bekir, dnn gece "; 
onunki UIO bin lira. Kazanç takdirine bırakılıyor. Yeni bi- S - Zengin midiı'? C - Pek çok kansına ait ve çok ~ikkate tanda dolqmakta ike• lk 
YerıWai o da benim kadar klmet ba iti bir yoluna koy- S - Boyu uzun mu? C - Orta py8Dc!ır. Tafsilitmı dördüne& ranlıkta boatan kuyusuoa 
veri,.. Çlbık6 Yel"(İye aerma- mahcb. sayfamızda bulacaks.nız. ıerek boğulmuştur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Hasan B. ( K&tahya meb'uau Nuri Be-1 2: Nuri Bey - K&tahyaya gidip çini fabri-

19) - Elinizde bawllarla bayle • tarafa katına tlrecejlm. Arbk politikaclaa elimi, 

tepif buywuluyor? etejiml çeldim. 

Pazar Ola [{asan B. Ve Serbestçiler J 

3 : Hasan B. (Erzurum meb'usu Tahsin 
Beye) - Ya zab iliniz? 

Tahsin B. - latanbula ğlclip tetkik ve te
tebbua dalacağım. 

4 : Hasan B. - Ôyleya madem ki ~ 
Cllmburiyet" diye ortada biqey yo~ :tf-' 
kDrek çekmekteme kıyıda ifile pcil• 111 

olmak evlidır. 



Hergün 
Huda Gö~termesiu 
Asan izmihlal 
Bir Yerde • 
B· M. ZEKERiYA -

1ad ır F r~nsız gazetesinde İtal-
a Faşız · b ·· kü · Jeti h mın ugun vazı-

ley akkında şöyle bir maka
da: tesadü~ ettim. Kırallıklar· 
14aa sonra dıktatörlüğün de if-
lll k başladığını gösteren bu 
kay •lde, bu noktadan dikkate 

an ır 
"M . 

de"· Usolininin memleketinde 
re flfen, yahut değişmek üze-
Soıı 0 l_akn birşeyler seziliyor. 

ı tısadi buhrandan çok 
llllitees · 1 tab k sır o an kalabalık halk 
k. a ası, hala Musoliniye, fa. 
iti t Yalnız Musoliniye karşı 
F 11ladını muhafaza ediyor. 

alcat b .ti. d f . .. "in· u ı ma ı aşıst re11-

d 
IQ mucidi olan Musoliniye 

e"·ı J il ı nüfuz ve kuvveti çok 
~an mahir Musoliniye aittir. 
.~abalığın temennisi Musoli
~ın kendi taraftarlarından, 
ktJ tta kendi prensiplerinden 

ttulrnasıdır. 
k "Fakat memleketin fikir er-
lnı harbi addedilebilecek 

llılinevver zümreye gelince, 
~u__rada manzara dcğisiyor. 
U~evver gençlik bütiin iktı

~dı buhrandan ve bütün 
:Ubdattan Musoliniyi mes 'ul 
ili tuyor. Bu görüş ve bu zih-

Yet taammüm ve intişar 
ederse, o vakit halkın naza
~da Musolininin mevkii kal-

1Yacak ve bütün ümitler 
0tıun etrafında bulunanlara 
~evrilecektir. O vakit bu sual 
~İfüecektir: Musolininin yerini 
'lltl doldurabilir? Bu suale şu 
Cevap verilecektir : Nazırları 
'c eski nazırları. 

Filhakika bugünün en nazik 
lbtselesi Musolini ile nazırlar 
"c Faşist rüesa arasındaki mü
llascbetin şeklini tayindir. Bir 
liln nüfuzu elinden alınan rü-
"adan biri, ertesi gün tekrar 
•Gfuz sahibi yapılıyor. Bütün 
bunlar, ne yapılacağını tayinde 
~ırdıklarını, fırka içinde nii· 
·~ kavgaları başladığını, \'e 
bırçok hoşnutsuzluklar hüküm 
IGrdüğünil gösteriyor. Mesela 
Rtçcn gün faşist gençliğe ya
Ptlan bir tamimde şarkılarda 
~usoliniden başka kimsenin 
llttıi zikredilmemesi emredil
C!liştir. Bunun gibi, Musolininin 
0ttada kendisinden başka 
111Utemayiz bir sima bulunma· 
lalasını istediğini gösteren bir 
~k vak'alar zikredilebilir. 

" En büyük mesele, faşist 
Prensiplerinin artık fırka men
"1plarını da pek alakadar et· 
lllcrnesidir. Fırkaya intisap 
btrnek, fırka prensiplerini ka-
tıl etmek değil, rejimi kabul 

ttrniı görünmektir. 
Fi "Bunun için fırkada bir tas-

Ye yapmak mecburiyeti hasıl 
olmuş, 56 bin faşistin ellerin
~n hüviyet kartları alınmıştır. 
QQ tedbir de faşistler içinde 
ltnıiblilin başladığını J kabul 
~rnekten başka birşey değil-

r. 

f :'İkbsadi buhranııı tesirile 
~st nümayişleri günden gü
'c azaldı ve umumi surette 
~ler kısıldı. 
~ "Hulasa faşizim de iktısadi 

llbran karşısında zayıfladı ve 
~ırdı. Fırka azası arasında 
h t1ılaflar belirdi ve faşist rejim L' k nazannda itibannı kay
Ottti . ,, 

* lillda göstermesin asarı iz-
mihlal bir yerde 

Ameli Hayat Mezunları 
Anıeli Hayat mektebi me

tunlan dün toplanmışlar, bir 
Ct • 

lllıyet kurmutlardır. 

SON POSTA Sayfa 3 

_S_o_n_R_os_t_a_n_ın_R_e_s_im_li_Mı_a_k __ a_l_e_sı_· ______ İş;;..__Jl;_e_~_e_m_b_e_l_lı_·k--ıllf,._S_ö_z_ü_n_K_ıs-a;.-
------~-------------------------~~----------·-------------------------------------------------~~------.----~-----------------'----~--------------------~ 

1 - Zengin kadınları iş•İz ve tembel 

yaşarlar. Sabahtan akşama kadar vakitleri

ni uyku ve tuvaletle geçirirler. 

•• •• 

2 - Bu kadınlar, !>u tembel ve gayesiz 
yafayışın tesirile sinirli. evhamh, buta olur
lar. Kendilerine dert ve eodife icat ve 
mütemadiyen bcdbahtlıklarmdan tikiyet 
ederler. 

3 - Huzur ve saadeti para ve işsizlik 
değil, çalıtmak ve kazanmak temin eder. 

Çalışınız, sıhhatinizi ve ıaa«etinid 

kazanırsınız. 

• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Jl,1ünderecatımızın çok
luğundan dercedileme-

f miştir. 

H. F. sı Grupu Bu 
Sabah Toplandı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Gerek hültümet ve gerek 

Halk Fırkasının bundan böyle 
memleket işlerini idorede ken· 
dilerine hakim kılmayı düşün
dükleri fikir ve mülalıazalart 
göstermek itibarile şayanı dik
kat olan fırkanın yeni progra• 
mına dahil bulunan mühim 
esasları kaydetmek faydadan 
hali değildir. Bu esaslardan 
başhcalan şunlardır : 

1 - Vatandaşlann siyast 
hakları noktasında cinsi; et 
farkı gözetmek fırkanın yük-

0 D SO İ OS ÇUg" umdan Ben Bir ::n::~:k~~·it::.~~.· tama~an 
} 

Fırka, kadınların belediye '' Suzan Hanım: 
cu Doğurd ~ 

'' D • ş ı s •• ı • intihababnda olduğu gibi 
ıye ar {) oy ermış .. !11eb'us intihabatında. ~a ~iyasi 

nakJ;,1rmı kullanmak ıçın lazım-

fVlüstakillerin 
Vaziyetleri 

HaJk Fırkasına İJtihak 
Eden Ve Etmiyen Müs
takiller Hangileridir? 

~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gclen rnu~a zemi~ hazırl~ 

lzmirdeki Bu Hadise Hak- Kaçakçılarla ma~ı~irF:~:!~: a~!:~:~:k!:~-

Ankara, 9 (Hususı) - Müs
takil meb'us olarak seçilmiş, 

fakat haddi zatinde Halk Fır
kasına mensup olan rneb•us
lardan yedi kişi Halk Fırkasına 
iltihak etmişlerdir. 

Gerive kalan on üç kişilik 
müstakiller grupunun de pe:x
derpi fırkaya iltihak ettikleri 
veya edeceklerine dair şimdi-
lik ortada 'azih malümat yok
tur. Bu şayianın çıkması şundan 
galatt:r: Coşkun Osman ( Kü
tahya), Şahin zade Fuat(Aydın), 
Ga!ip ( Niğde ), Ali Miinif 
(Adana), Bucak zada Osman 
(Kütahya) Beyler her nekadar 
müstakil intihap edilmiş ve 
biri eski Serbest fırkadan idi 
iselcrde mecliste tekrar Halk 
f ırkasma dönmeleri muhte
mel görüliyordu. Yeni vazi
yet bu vaziyet, bu isabetli 
tahmini teyit etmekten başka 
birşey yapmamıştır. Hakiki müs
takillerden hiçbiri eski vaziyetle
rini degiştirmemişlerdir. 

Sabahattin 

Muhafız Gücü 
lzmirde Altay Takımını 

Mağlup Etti 

kında Yeni * • 
ifşaat 

* 
Vardır. 

İzmir, 9 (Hususi) - Vapurla Karşıyakaya geçerken Suzan 

Hanımın b;ışlıca mahremi olan Nazmiye H. yanıma geldi ve 

dedi ki: "Suznnın hastaneden çocuk kaçırdığı hakkındaki 

haberler tekzip ediliyor. Size bu hususta ifşaatta bulunacağım: 

Suzan bir gün bana kundaklanmış bir çocuk gösterdi ve ilave 

etti: "Nasıl, güzel mi? "Ben ibu çocuğun kime ait olduğunu 
sordum. Kendisinin olduğunu söyledi, hayret ettim ve: 

"- Nasıl senin olur? Sen hamile değildin.,, dedim. 

" Onu Ben Çatdirdımt ,, 1 

Suzan gülüyordu. Bana bir 

gazele parçası gösterdi. Bun

da memleket hastanesinden 

küçük bir çocuğun esrarengiz 

surette kaybolduğu yazılı idi.. 

Ben birşey anlam~mıştım. Su

zan bana kızdı ve : 

.. _ Sen çok kalın kafalısın. 

Çocuğu ben çaldırdım,, dedi. 

Sonra da ıu şarkıyı okudu: 

"Haniga benim yarım ok

ka yoğurdum - Konsolosçu-

M. G i kimdir? 
lzmir, 8 (Hususi) - Hafize 

Suzan Hanımın buradan ma

lum şekilde firan etrafındaki 

dedikodu, ilk hararetini bilA 
muhafaza etmektedir. 
1 

Bilh<t,ssa bu kadının lşıkı 

veya kocası sabık Fransız kon-

solosu M. Gi'nin meraklı ma

ceraları da öğrenilmektedir. 

Anlaşıldığına göre, bu zat 

müthiş bir kadın düşkünüdür. 

Halta bir zamanlar 15 yaşında 

bir katolik güzeli ile tanış· 
ğumdan bir çocuk doğurdum.,, mış, bu kızla münasebetini çok 

Nazmiye Hanım şöyle de

vam etti: 

''- Suzan öyle bir kadın

dır ki şeytan onun yanında 

melek gibi kalır . ., 

mahirane ilerletmiş ve glinün 

birinde kızın ismetini bile 

elde etmiye muvaffak olmuştur. 

Bu rezalet hadisesi buradaki 

Fransızlar arasında :şllyu bu-

lzmir, 9 ( Hususi )- Buraya 
gelen Muhafız Gücü futbolcu- r 
ları dün Altayla karşılaştı. 
Güç takımı, imalatı Harbiyeli 

• 
ister 

• 
inan, 

• • 
ister inanma! 

iki oyuncu ile takviye edilmi~ti. 
Oyun iki taraf için mütevazin 
geçti. Muhafız Gücü daha 
sert bir oyun tarzı tatbik 
ediyordu. Altay kombine, 
fakat ruhsuz oynadı ve netice 
de Muhafız Gücü 1 - 3 galip 
geldi. 

Zelzele Rekoru 
W ellington, 8 ( A. A. ) -

Dün akşam ( Havvkes) ve 
( Poverty ) körfezlerinde ytlzü 
mütecaviz zelzele hissedilmiştir . 
Birçok kimseler ( Logiınom ) u 
terk etmişlerdir. ----Arif Oruç Bey 

Mevkuf bulunan 
sahibi Arif Oruç B. 
liye edilmiftir. 

( Yann) 
dlln tah-

" istibdat ve diktatöre 
doğru değil, cemiyetin bA
kimliğin~, yani Fransız 
ihtilili usullerinin muvaf· 
fak olmadığı gayeye doğ
ru gidiyoruz. En çetin ikti
sadi meseleler için gidilen 

intihapJarda, bu meseleler-
den hiç anlamıyan politika
cılann bol sözünden son
ra, bu meseleleri hiç bilmi
yen fertleri rey sandığına 

koşturarak, halkın irade
sini hakim kıldıklarına ve 
büyilk meselelerin en doğ
ru hal tarzı bu olduğuna 

inananlar, ancak rülün
miye layıktırlar. 

lntihaplar fırka •e ta· 
hııların menfaatini hallet· 
miş, fakat aon seneler
de fırkaların boğaz boğa• 
za geldiği parlamentolarda 
milletlerin hiçbir derdine 
ilaç bulunamamıştır . ., 

Bu satırları Milliyetin 
çarşamba günkü başmaka
lesinden alıyoruz. Artık, 
bunu okuduktan sonra Fa
lih Rıfkı Beyin Halk Fu
kasının b8f muhalifi olup 
olmadığına ey kari : 

/ sttJr' I nan, I ster I nanma I 

l'--------------------~--------------------·~ 

Müsademe vazeneye müstenit bütçe fikri, 
maliyede esastır. Vergi kanun
larımızı ameli ve tatbiki bir (Meneınen) Civarında 

Türeyen Bir Kaçakçı 
Kafilesi Takip Ediliyor 

İzmir 9 ( Hususi ) - Mene
menin Ali ağa nahiyesinden 
Cemal oğlu İbrahim iki arka
daşile sigara kağıdı kaçakçılığı 
yapıyormuş. Zabıta haber almış, 
dlin gece saat on ikide bir 
jandarma müfrezesi sarp bir 
noktada pusu kurarak bek
liyorlar. 

Kaçakçılar gelince jandar
ma Müfreze Kumandanı Ah
met Efendi " Dur ., emri veri
yor. Fakat ateşle mukabele 
görüyor. 

Yarım saat süren müsa
demede lbrahim maktul düş
müştür. Diğer kaçakçılar kaç 
mışlardır. Bir çuval kaçak 
kağıt yakalanmıştır. 

Adnan 

Japon Felaketi 
Tokyo, 8 (A.A) - Şiddetli 

bir rüzgar neticesinde çıkan 
yangınlar Japonyada (60) mil
yon hasara sebep olmuştur. 
(20) kişi ölmüş, Y okohamada 
Çinli mahallesiade (50) ev 
yanmıştır. 

lunca M. Gi sokak ortasında 

taşa bile tutulmuştur. 

Bu son maceradan sonra 
M. Gi burada fazla kalmayı 
muvafık bulamamış, hüküme
tine müracaatla başka tarafa 
naklolunmasını istemiş ve 
Fransanın Fas komiserliği 
maiyetine tayin edilmiştir. 

İşte M. Gi bu sıralarda 
Suzan Hanımla tanışmış ve bu 
münasebet birçok safhalardan 
geçtikten sonra bugünkü ne
ticeye ermiştir. 

M. Gi Türk~eyi çok ıyı 
konuşmaktadır. Hatta Fransız
ların milli merasim günlerinde 
Türkçe nutuk bile söylerdi. 

Adnan 
Şehrimizde Tahkikat 

Diin Suzan Hanımın İstan
bula gelip Şişlide saklandığım 
yazmışbk. Poliı Mildilrü Ali 
Rıza Bey, Suzan H. ın aran
makta olduğunu, henilz bulun
madığım, bulununca lımire 
gönderileceğini s6ylemiştir. 

itina ile ve milletin tediye 
kabiliyetini istihdaf etmiyen 
bir zihniyetle tekamül ettir
mek hususundaki mesaiye de
·vam olunacaktır. 

3 - Zirai kredinin ana mn
essesesi olan Ziraat Bnnkuı 
kanuni mürakabe altında bu-
lunduracak surette sahiplen· 
dirmek tedbiri alınacaktır. 

4 - Harici ticaretin tanzi
mi fırkanın başlıca işidir. 

5 - Adliyede basit ve amelt 
muhakeme sualleri genişletile· 
cektir. Tebliğ ve icra i,lerl 
devamlı bir surette tanzim 
olunacaktır. 

6 - Darülfünun islah " 
tensik edilerek )Azım olan 
dereceye yükseltilecektir. Yük-
sek mektepler kendilerinden 
beklenen neticeleri verebilecek 
mükemmeliyete getirilecektir. 

Fazilet Mükafatı 
Kime Verilecek? 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
namzet şehit muallim Kubiliy 
Beydir. Fakat bu mükafatın 
yaşıyanlara verilmesi esası ka
bul olunursa Kubilly Beyden 
sonra İstanbulun en kuvvetli 
namzetleri Göztepe 5 inci 
mektep Başmuallimi Haca•Ta
hir Beydir. 

Hacı Tahir 8. Kimdir? 
Hacı Tahir Bey İstanbul 

Darülmualliminin 308 senesin-
de iptidaisinden, 310 sene.inde 
rüştisinden, 312 senesinde de 
alisinden aliyülili derecede çık· 
mıştır. 315 senesinde de hoca
lık hizmetine girmiştir. Fasıla
sız ve cezasız 32 sene hocalık 
yapmışbr. hk hocalığını Ça
talca idadisinde yapmııbr. Son· 
ra sırasile Edime, Konya, Eren· 
köy, Malhatun mekteplerinde 
çalışmıştır. Hacı Tahir Bey biı 
defa takdiıname almıf, bir 
defa da ikramiye ile taltif 
edilmiştir. 

Diğer Namzetler 
Orta mekteplerden fazla 

rey alanlar arasında Erkek . 
Muallim Mektebi Tarih Mual· 
limi Ihsan Şerif ve Galatasa
ray Lisesi Sabık Müdürll Faik 
Beylerle 39 uncu mektep Baş
muallimi Samsunlu Hilmi B. 
de vardır. Bu zat fasılasız 45 
ıene hocalık yapmış, beş kı
zıw da muallim yetiştirmiştir. 
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4 Sayfa SON POSTA Mayıs~ 

1 Mahkemelerde 

Mahl<.emede 
Yalpa Vuran 
Bir Adam 

EMLEKE TE 
İR SAN'AT: 

• NKİŞAF EDENi Memleket.Haberleri 

Balıkesır 

Ben ikisinin De Kocası
yım, Diyor Ve Yemini 
Basıyordu: Vallah, Bil-

lah Rakı içmem .• 

Dün ikinci Sulh Ceza Mah
kemesinin önünde hepsi de 
;arşaflı ve fakat iki grupa 
aynlmış kalabalık bir kadın 
kafilesi vardı. Biribirlerine yan 
bakanlar, kahkaha atanlar ve 
iğneli laflar söyliyenler de gö
rülüyordu. Mübaşir ' bağırdı. 
Hatice H. , Seniye H. Biri 
uzun bnylu öbürU bknaz, fakat 
her ikisi de esmer iki hanım 

mahkemeye girdiler. Seniye 
H. maznun sandalyesine otur
tuldu. Hakim Seniye Hanıma: 

- Bak Hanım! Sen Hatiçe 
Hanımın evine hücum etmişsin. 
Kapısını, pencerelerini kırmış
sın,I içeride de kama çekerek 
Hanımı öldilrmek istemişsin 
öyle mi? Diye sordu. 

Seniye Hanım cevap verdi: 
- Efendim, o benim ortağım

dır. iocam onu on beş defa 
boşadı, on beş defa aldı. Ayn 
evde oturur. Benim iki yaşın
daki yavrum Şerafettini çaldı;
lar. Ben çocuğumu iıtemiye 

gittim. Kat'iyyen bunlar iftira. 
- Ya ... 

yerli malı ve yerli istihsal r 
hareketleri genişledikten sonra 
memlekette her cinsten birçok 
fabrikalar kuruldu ve bundan 
sonradır ki ecnebi mallarile 
rekabete girişildi. Bu arada 
biihassa şehrimizde birçok 
çikolata imalataneleri teşekkül 
ederek kısa bir müddet içinde 
piyasaya mühim miktarda 
yerli çikolata döküldü. 

Fakat bu bolluk karşısmda 
belediye tetkikat yapmayı fay
dalı buldu. Neticede bazı 
markaların sihbate muzır oldu
ğunu gUrdn. Acaba bunlara 
karşı ne tedbirler aldı ? lıte 
orası meçhul 1.. 

Biz yerli çikolata ıanayli 

etrafında tümullU bir tetkik 
yapbk, alAkadarlardan aorut
turduk. Öğrendik ki yerli çi
kolatacılık birkaç ıene için
de c;ok rağbet görmUı, fab
rikaların adedi çok artmıştır. 
Bu dolgun ragbet karşısında 

bugiln Türkiyeye ecnebi çi
kolatası giremez olmuştur. 
Diğer taraftan yerli çikolata 
sanayii gümrük resmile de hi
maye edildiği için ecnebi re
kabeti tamamen ıönmüt bu
lunmaktadır. Yalnız bir tek 
ecnebi firması, kiloda (3) lira gi
bi ağır gümrük resmine rağmen 
memlekete çikolata ithal 

• 
ÇI OLATACILIKo .. 

Yerli bir çıkolata fabrikasında ıek•rl•meler lcııtulara 

etmekte ve maliyet fiatinden diier karıtık maddelerle 
ucuza satmaktadır. Bunun .e- ııhbate muzır çikolata yap
bebi şudur: Bu firma burada maktadır. 
bir fabrika açmak tasavvurun- İyi mal çıkartan belll başlı 
dadır. Firmanın ismini unuttur- fabrikalar bef, altı tanedir. 
mamak için mecburi olarak Bu hirinci sınıf çikolata fab
ziyanına satışa razı oluyor. rikalanndan birkaçını gezdik. 

konur ve •atılırken .• 

pazanndaki Liyon fabrikası 

bu meyanda zikredilmektedir. 
Bu sonuncu imalatanedeki 

Şehrimizdeki çukulata fab- Bunlar teknik itibarile kusur
rikalan kısmen iyi mal çıka- ıuz denebilecek bir halde daimi 
nyorlar. Fakat tetkikat netice· aiırette ııhhiye kontrolü altın
sinde anlaşılmıştır ki bazılan aadır. Galatada Nestele, Melya, 
ezilmiş fındık kabuklarile ve Elist, Eden fabrikalarile Balık 

· işçi kızlarının bilyilk bir ekse
riyeti TOrktilr. Fena mal ya
pan kilçUk imalataneler çiko
latalara . vanelya esansı kanş

tırarak rağbeti temin etmekte, 

fakat bunlar yenildiği zaman 

derhal mide bozukluğuna ıe

bep olmaktadır. Bu sırada kapunun lSnünde 
bir ses yükseldi : 

- Çekilin oradan ben ge
liyorum. 

Memleketin Çok l_S_e_n_ed_e __ J_oo __ M __ il_y~o!O'mİln _Yı_u_m_u_rt_a __ s_a_lıy_o_r_u_z.-.ı 
Mühim Bir Ser

vet Membaı 

Fakat, Tacirler 
Vapurculardan 

Şikayetçidir 
Kalabalık dalgalandı, yol 

açıldı : ( Bana Ispartalı Hakkı 
derler.) Ağzında ağızlığa ta
kılmış cıgara, başında yan gi
yilmiş şapka, yüzü gözü kara
lı, burnunda siyah enfiye izleri 
beliren, dizlerinde gasyan e
ıerleri sırıtan uzun boylu 

Yumurta Ticareti Sene
de Elli Milyona Yakın 

Para Kazandınyor 

Şehrimizdeki yumurta tacir-
adam mahkemeye girdi ve eli- lerinin bir cemiyet yapmak 
le fiyakalı bir temenna çevir- ıçın teşebbüse giriştiklerini 
dikten sonra iki hanımın ara- dün yazdık. Yumurta tacirleri 
sına geçti 'e iki tarafına yal- bu suretle yumurta ihracatımn 
p11 vurarak kusar gibi şunları daha intizamlı ve memleket 
söyledi : için daha fay dalı bir ıekilde 

"-Vallab billah ben rakı idaresini kendilerine maksat 
içmem hakim bey. Bayramda edinmiş oluyorlar. 
tövbe ettim. Ben bunların Cemiyet Azası 
- hanımların yüzüne ayrı ayrı Bu yeni teşebbüs etrafında 
bakarak - evet bu köftehor- tahkikat yapbk ve çok faydalı 
lann ikisinin de kocasıyım. malümat aldık. Cemiyetin ismi 
Evvela ben sayliyeceğim, dedi. "Umum Yumurtacılar Birliği,, 
Hakim mahkemeyi tatil etti. olacaktır. Şimdiden (24) mad-

Hakkı B. hakkında bir zabıt delik bir nizamname yapılmış, 
tutularak derhal polise ve tetkik ve lastik edilmek üze
oradan Müddeiumumiliğe ve- re bükümete verilmiştir. Cemi
rildi. Muhakeme de 1 O hazira- yetin müessisi eri Kılıç zade 
na bırakıldı. Hakkı B. Müd- Ziya, Bayraktar zade Hayri, 
deiumumilik tarafından derhal İslim zade İbrahim Hakkı, 
Adliyedeki tabibi adillere gön- Ahmet Hamdi, Hristaki, Rafael, 
derildi, muayene ettirildi : O Romano, Bodos, Harun Kayyo, 
h ep (V allabi billahi ben rakı Ali, .Ah~et, Sabri Bey ve 
içmem diyor ve tabibi adil Efendılerdır. 
odasının kapısına ve çerçeve- _ Cemiyet .yumurta i~r.acatile 
lerine çarpıyordu. Tabibi adil ~ u~raşan tacırlerle .bu ışın ko
Enver B. raporunu vereli ve mısyonculan ve bır de pera-
kapı altına alındı. kendeci esnaftan teşekkül et-

. . ırpektedir. 
Sem ye H. Ne Dıyor? Mühim ihracat 

Muhakeme talik edildikten 
sonra Seniye Hanımla görüş
tük. Hanım bize dedi ki : 

" - Efendim ben bu ada
mın Uçilncil karısıyım. Şehza
debaşında Safvet Paşa apar
tımanında (8) numarada otu
rurum. Kocam Ispartalıdır, 
manifaturacılık yapar. Yılbaşı 
günll llzerinde (100) lira vardı. 
Gitmiş fena kadınlarla etlen-

Yumurtacılarm asıl maksadı 

ihracatı korumaktır. Bize ve-

mit, eve zil zurna döndü. 
Kendisine paraları sordum. 
Beni adamakıllı dövdi1 ve iki 
yaşındaki çocuğumu da alarak 
kaçb. Bir daha yanıma uğra
madı. Hakkı B. Evden kaçar
ken şapkasile çocuğun pati
pi unutmuıtu. Bir athı 

Yumurtalar sandıklara istif ediliyor 
n:en malümata göre memleke- 1 ilerde gelmektedir. Bu arada 
timizden harice bir ser ede en Almanya ile Yunanistan da 
az on milyon liralık yumurta bizden mühim miktarda yu
sevkt dilmektedir. Bu miktar murta almaktadır. Bunlardan 
hazan 30 40 ve hatta 50 mil- başka Fransanın Marsilya li
yon liray~ kadar yükselmek- manı vasıtasi!e de diğer Av-
t d' rupa mem.eketlerine yumur-
e sır. "'k ·ı t d t 't'b ·1 talarımız sevkedilmektedir. enen ı ıraca a e ı ı arı e 

vasati olarak 200 bin sandık- Vapurlardan Şikayet 
tır. Her sandıkta 1440 yu- Fakat yumurta tacirlerimiz 
murta bulunduğuna göre sene- bu ihracat ticaretinden mem
de harice vasati hesapla 300 nun olmakla beraber vapur 
milyon adet yumurta gönde- kumpanyalarından şikayet edi
riyoruz demektir. yorlar. Şikayetlerinin sebebi 

şudur: 
Alıcı Memleketler Şehrimizde iş yapan ecnebi 

TUrkiye yumurtaları Av?"u- vapur kumpanyalarından her
panın birçok memleketlerinde biri Türk ihracatını kendisi 
rağbet görmektedir. İtalya, inhisar altına almak istemek
F ransa, İspanya bizden yumur- tedir. 
ta satın almak hususunda en Mesela, bir yumurta taciri 

Hatice Hanımın görümcesini 
göndererek bunları istetti. 
Ben, bundan çocuğun Hatice 
Hanımın evinde olduğunu an
ladım. lstemiye gittim, verme
diler. Beni dövdüler. Sonra 
bUyilk görilmcem çocuğu ge
tirdi. Kocam bir daha bana 

gelmedi. Hakkı B. belki 15 
defa evlenmiştir. Haticeyi de 
15 defa boşadı. Şimdiki ni
kahlara akıl ermez ki, yine 
almış. Sonra Hatice bu kadın 
seni öldürecektir diye dava 
açtırmış. Bugün mahkemeye 
gelecektim. Akşam Hakkı B. 

Vapur Kumpanyaları 
Yumurtacıları Sıkışık 

Vaziyete Sokuyorlar 
bugün bir ecnebi vapuruna 
mal yükleterek harice gönde
riyor. Ayni tacir bir başka 
ı.:fer baıka bir ecnebi kum
panyasına mUracaat ettiği ıa
man şu cevabı alıyor : 

11Sen geçen gün malını baı
ka vapura yüklettin. Ben ıenin 
malını götüremen, yine o va
pura yüklet. ,, 

Halbuki o vapur burada 
değildir. Onu bekleyinciye ka

' dar da yumurtalar bayatlıya

cak ve Avrupanın rağbeti 
ı gevşiyecektir. Bu endişe içinde 

kalan yumurta taciri de yu
murtalarını ikinci kumpanyanın 
vapuruna yükletebilmek için 
fazla para vermiye mecbur 
oluyor. 

KöylUnün Kurnazhgı 
Yumurtacılar bir de köylü

den şikayet ediyor. Bunların 

iddialarına göre köylü, elinde
ki yumurtayı ucuz mevsimde 
satmıyor, pahalı mevsimi bek
liyerek biriktiriyor. Tabii bun-
lar yumurtanın pahalılandığı 
mevsime kadar durunca; ba
yatlıyor. Bu bayat yumurtalar 
harice gönderildikleri zaman 
rağbetsizlik karşısında kalıyor. 
İşte, yeni kurulan cemiyet bu 
gibi mahzurların önüne geç
mek için _uğraşacaktır. 

eve geldi giıya benimle barış

tı. Sabahleyin çıkıp gitmişti. 

İşte şimdi biz bu mahkemede 
iken zil zurna bur:ıya gelmiş, 

bakınız ben yine onu arıyo

rum. Sevdiği Hatice kaçmış, 

gitmiş. An'asın ba!{alım onu 
arıyaıı ve seven kimmiş ? 

Kütahya 
Hattında 
Bir Tünel Çatladı; J-{at" 

bn İşletmiye .Açıl· 
ması Bir Müddet 

Geri Kalacak 
~ sair 

Balıkesir, (Hususi) - 15 
kesir - Kütahya hatbnın jl 
mayısta işletmiye açıla~ el 
malumdur. Ahiren 167 111 

ticeti 
kilometrede heyelan ne ttJll 
bir tünel çatladığından ha det 
i.şletmiye açılması bir ıı:ıUd 
daha geçikmiştir. 

p,iil" 
Devlet Demiryollan fen ,t 

taviri Maysner Paşa il~ :nş• ,t 
Müfettişi Umumisi Nurı, n~~ 
reis muavini J\kif, yol dılldell 
reis muavini irfan Beyi.er rd,. 
mürekkep bir fen heyetı. it• 
nisa tarikile dün şebrı!l> ~ 
gelmiş ve tetkikatta bulun7ıı0" 
ilzere çatlıyan tünelin bu 
duğu yere gitmişlerdir. 

Adanada Stadyum 
Adana, (Hususi) - BetediC 

bu sene bütçesine güzel ·
futbol oyun sahası tanıI r 
edilmek üzere (5000} lir~ ıc;ııl 
muştur. Bu para ile şun tı' 
oyun sahasının etrafı kaP~lt" 
lacak, aaha kısmen düzelti 
cektir. 

it 
Belediye, ilerde" asri b 

stadyum yaptırmayı tasa'""" 
etmektedir. 

Bir idam Kararı 
Kemalp~a, (Hususi) .~ 

Üç ay evvel Sakarya otelı~e 
Karacabeğli Hüsnü Ef . .. ~o 
ocakçı lbrahimi bıçakla öldtı , 
İsmail ismindeki katilin ırıuh~, 
kemesi bitirildi ve idama ııııı 
kum edildi. 

·s•· Katil mahkemeden haP'·ıe" 
neye götürülürken ipe. çel<\ , 
ceği sırada kaçacağını sof e 
miştir. /. 

Fare Mücadelesi 
V·ryet 

Muğla, 7 (A. A.) - ı 3 • 11 
dahilinde fare mücadeJes~?,, 
faaliyetle devam edilmekte~, 
Turgut nahiyesinde 50 ve .. ~ 
raman nahiyesinde 790 clontı ~ 
arazi fare tahribatından "'1 .. 
tarılmıştır. Turgutta 800, 1'~ 
ramanda J 500 dönüm •' 
tarla faresile bulaşıktır. 

lzmirde Ozüm Satışı 
·ı0i~ 

İzmir, (Hususi) - Şehr1 Ş'" 
ticaret odası tarafından ne 11 
rolunan bir rapora naınrıı 11 . . 'd d •fbııre mevsım ıptı asın an ı ı . it 

k d ıırıı 
nısan sonuna a ar ı;ilO 

borsasında 34.934.868 'O" 

fizüm ve 22.358.901 küo d~et 
cir satılmış, yine bu ınli "ıll 
içinde 34 milyon kilo üıil , .. 
ve ~ 1 milyon kilo incir e.1 .. 
nebi memleketlere gönder• 
miştir. 

Muglada Tütun Vaziyeti 
o s"ne 

Muğla, (Hususi) - 1'u. "'!, .. 
"tiJı1CLl 

Muğla mıntakasında tu de 
lük çok iyidir. Bazı yerler c'" 

1 (llly 
çapa ameliyatına baş aP aı 
tır. Tütün vakit ve za~~o ilf 
ekilmiş ve tarlalar iyi s~~~erı 
olduğundan bu sene tut d blı 
diğer sencl..re ııh;betlc n 
nefis olacaktır. 
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Büyükadada Oç Dert ahsi ÖrmUŞ iZ ar 
~~~:oıno~: baklanda na- Niçin Müşkülat Gösteriyor~ Niçin Evlenemezler? 

~ :- BüyUkadada Yalı ma· 
lirıdeauı~e Bilyükada cadde
.. e hır odun, kömür depoıu 
·~d 

tr..: ... d:ıkkatinizi celbetmek is- 'J'Teslı·hatın ' 
.. ~ .1 4 OUıı au taıı.u ırııren kızlar- Zayıflama Dersleri 

Tahdı•dı• ., elan birile konuıuyordum. Ev-

~l it, Bu depo Adanın en 
~' en kibar ve büyük bi
d ıı lıavi bir mevkiinde olup 
~dan hergün etrafa sav· 
Q il kömür tozları ve makine 
~ kesilen odunlann zerratı 
~af sekenesinin sıhhat ve 
-. Y•Uarını tehlikeye ilka et
lıtt~e ve buna inzimam eden 
.. ~ııli odun kesme makine 
..,.._. ve kokusu hemen bir 
~'!<lik mesafeden duyulup 
~ilmekte ve kimsede huzur 
lh~at ve sıhhat bırakma
~dır. Belediye nizamna
-~~il de menettltl bu Ya· 
tİ)ete nihayet verilme1l te· 
tıı.1ın1 olunur. 

~ 2 - BUyUkadada haftada 
t.~rtln toplanmakta olan muh
~ ve heyeti lhtlyariyenlo 
~ ettikleri ilmUhaberler 

.Jacaklan Qcret nİzamen 
~ edilmif olduğu halde 
~ beher ilmllhaber için 
~liradan on ve yirmi liraya 

lr Gcret talep eylemekt~, 
't.ı'- h' ~"llle~iil takdirde tem ır 
~llıiyerek esbabı mesalihin 
'ri geciktirilmektedir. 

~ ~ - Bllyilkada esnafının 
~ tilcirından artık bıkbk, usan
~ k. Dukkanlarda ne fiat eti-
.tti vardır; ne de temizliğe 

tiayet. Bir dükkandaki malın 
~ti diğerine kat'iyyen uymadığı 
~bi latanbula nazaran hemen 

ytlz farklıdır. Alakadar 
~kanılardan medet bekleriz. 

Birkaç Bü,qükadalı 

kutahyadan Bir ŞikAyet 
ı.._ ~!endim; Kütahya i~ra lş
~ın bir defa sıkı bır tef
~ten geçirilmesi halk menfa· 
'ti ilamına herhalde çok iyi 
~~- ç_ok faydalı olacaktır. icra 
~den Adliye Vekaletine 
ı.~kaç defa tikiyet yapıldığı 
""ide henüz bir ses çıkmaması 
' dikkati celbedecek bir 
'ele Kibi telakki ediliyor. 
I..~ icra memuru haciz karar
~ tatbik için otomobil 
~laı almakta ve bu suretle 

"111 icra masrafı fazlalq
~ladır. Şurasını da söyliye
""ll ld icra itleri burada çok 
'tı.. gitmektedir. 
ı._ .\dliye Vekaletinin ıUratle 
d:~kete gelmesi için nazarı 
-~tim celbetmeni.ı rica olu
'lll-. 

Klitahya: HHır pazanada 

Bakkal Osman 

Bir Tavzih 
tı Gazetenizin 20-4-931 tarihli 
~asında (Bir Memur) serlev· 
ld ile intişar eden yazıda 
~ lte hesabına Paris Elektrik 
~ e~ebinde tahsil ettiriler~k 
Yın olunduğu Adanaya gıt

~t;-ip istifa ettiğinden bahso• 
&nan T. Fen Müfettişi Emin 
~ bugün Adana Fen Müf et-

liğinde müstahdemdir. 
h· ~eyfiyetin ona göre tavzi· 
ııu rica ederim efendim. 

U. M. 

Fahri 

.l 4 lenme çağını ıeçirmek nzere 
Londrada bahri tahdidi tu· 

lihat hakkında F ranaa ile in- 1 

giltere arasında ihzari mUza· 
kereler cereyan etmektedir. 
İtalyanın muvafakatinden aon· 
ra Fransa tekrar mUşklllit glSs· 
termiş ve eski Londra itilAfı· 
nı akamete uğratacak bir va• 
ziyet ihdas etmittir. 

İngiltere hnkumeti Fransayı 
tekrar müzakereye davet etmit 

. ve Fransız na11rlarından biri 
Londraya giderek mllzakereye 

girişmiıtir. Fakat bu mUzake
relerden de btiyllk neticeler 
beklenmemektedir 

İngilterede 
M. Hendersonun 

Beyanatı 

Londra, 1 (A. A.) - Avam 
kamaruında hariciye nazın M. 
Henderaon beyanatta buluna
rak, deniz ltillfımn hali buır-
daki vaziyetinin anlqamamazlık 
neticesi olduğunu ve fakat bu· 
nun Cenevrede M. Briand ile 
M. Gandi arasında yeniden 
yapılacak müzakereler netice
sinde zail olmasının muhtemel 
bulunduğunu aöylemi9tir. 

Deniz 
itilafı 

Londra, 7 (A. A.) - Müte
hassıslar, Hariciye nezaretinde 
toplanmışlar ve deniz itilafı 

meselesi hakkında noktai na· 
zar teatisinde bulunmuşlardır. 

Salahiyettar mahafil, üç all
kadar hükumetin hail hazırda 
mevcut müşkülib iktiham et
meyi şiddetle arzu etmekte 
olduklarım beyan eylemektedir. 

Önümüzdeki lıafta zarfında 
Cenevrede aktedilecek içtima· 
ın Uç memleket hariciye nazır

larına mesele hakkında doğru
dan dogruya müzakeratta bu
lunmak fırsatını bahşedeceği 
tahmin ediliyor. 

Arazi 
Vergisı 

Londra, 1 ( A. A. ) - M. 
Snovden tarafından arazi ver• 
gisine müteallik olarak verilmit 

olan karar aureti 230 reye karşı 
280 rey ile kabul edilmiştir. 

Amerikada 
Iskonto 

Fiatı indi 
Nevyork, 1 (A.A) - Nev· 

yoktaki Reserv federal .ban
kası mükerrer iskonto fiatım 
yüzde 2 den bir buçuğa indir
miştir. 

Beynelmilel 

Ticaret Odası 
Vatington, 7 ( A. A. ) -

Beynelmilel Ti~aret Odası 
Kongresi, glimrük tarifeleri 
hakkında mli..ıakerelerde bu
lunmuştur. 

Balırf tahdidi tft•llltattan halı#dilirlum lnıilterenin 
Jlaptırdıiı en bflgilk lıarp ftıml•l: Gollrinıton saatte S8 
mil yapar . 

' 

-haltrt Nlulitli t.•lllaattan 6altHderun Fransanın gq.,
lırtlılı en biJ.gillc ı•ml : Llo11 Saatle 40 mil gapar 

balırf tahdidi teslihattan bahsederken ltalganın gap
tırdılı geni lıarp ıemisi: Da (fcrcco saatte 41 mil yapar. 

Gümrük 

Tarı/esi 

Aleyhinde 
ı 

tur. Umumi bir grev yapmak 
tasavvurunda bulunan talebe 
atasında galeyan hüküpı sür· 
mektedir. 

Nevyork, (A.A) - İktısatçı
lardan mürekkep gayri siyasi 
bir grup, gerek Amerikadaki 
ve gerek hariçteki meş'um 
tesirlerini ehemmiyetle kayder 
lediği 1930 senesi gümrük 
tarifelerinin hemen tenzilini 
talep etmiye karar vermiştir. 

Portekiz 
• 
isyanı 

Funchal, 7 (A.A.)- Gurlew 
ismindeki İngiliz zırhlısında 
bulunan bütiln mülteci asiler, 
karaya çıkarak teslim olmuş· 

tardır. Buniar hemen hapse 
tıkılmışlardır. Lizbondan gel· 
miş ve evvelce asilerle teşriki 
mesai etmiş olan kıtaat Lizbo· 
na nakledilmek üzere Nyassa 
ismindeki transatlantiğe bindi· 
rilmiştir, 

Arjantin de 
Vaziyet 

Montevide, 7 (A. A) - Bu
enos Ayresten gelen seyyahla
rın rivayetine göre Arjantinde 
vaziyetin vahim bir tekil ala
bileceğini nazara itibara alan 
reis M. Uriburu 15 bin kişilik 
güzide bir kuvvet teşkil etmiye 
karar vermiştir. 

icabında bu kuvvete \stinat 
olunabilecek ve bu ,kuvvet bir 
nevi faşist millisi olacaktır. 
Siddetli bir aansUr konulmuş· 

Yunanistanda 
M Venizelosun 
Bir Teşebbiisü 

Atina, 1 (A.A) - Matbuat 
ceraımı hakkındaki kanuna 
sistematik bir muhalefet yapıl· 
dığı takdirde M. Veoizelos. 
meclisin feshini istiyecektir. 
Fakat böyle bir ihtimalin önü
ne geçileceği ümit edilmekte· 
dir. 

Japonganın 
Ticareti 

T o ki o, 1 ( A. A.) - Nisan 
ayına ait ve harici ticarete 
müteallik bir istatistiğe naza
ran Japonyanın ithalab (127) 
milyon ve ihracatı (81) milyon 
dur. 

Akvam 
Cemiyetinde 

Cenevre, 1 (A.A.) - Fransa 
hükumeti 24 Mart 1930 tarihli 
ticaret mukavelenamesinin hü
kümetçe tasdik edilmiş olan 
suretini tescil edilmek ilzere 
Cemiyeti Akvam Katibi umu· 
miliğine göndermiştir. 
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bulunan bu kıza, lltife olaun 
diyez 

- Sizi artık eTlendirelim, 
dedim. 

Genç kız, en uyif tarahn
dan vurulmut gibi yerinden 
ııçıradı, ve: 

- Evlenmek mi? Dedi. 
- Niye bukadar tubahnı:ıa 

Kitti? dedim. Evlenmek niyetin 
de değil misiniz? Nasıl olsa e.
lenecekainiz. T ah.il hayabc.ız 

aize birçok erkeklerle tanışma· 
yı mllmknn kılıyor. Birisini 
beğenir ve evleni•erirsiniz. 
Genç kız acı acı glildil. 

- Benimle galiba alay edi
yoraunnz, teyzeciğim. Mektep 
Ye tahsil bayab bana er~ek
leri tanımak fırsatını Yerdi. 
Birçoklarile görüştüm, arkadaş
hk ettim. Fakat hiçbirisini 
ciddi ve samimi bulmadım. 
Hepai işin alayında, bepıi eğ· 
lenmesine bakıyor. iman biç 
hayabnı bunlann eline vere
bilir mi? 

Bu kızın erkeklere hücum 
etmesi hayatı azçok anlamış 

olmasından geliyordu. 
Tahsil gören genç kızın göztl 

açılıyor, muhiti ve hayatı öğ
reniyor. Onu aldatmak, evin· 
den dışarı çıkmamış saf kızı 
kandırmaktan daha güç oluyor. 
Onun için az çok okumuş 

kızlar, evlenme meselesi mev· 
zubahs olduğu zaman bedbin· 
<lirler. Erkeklere itimatları yok
tur ve evlenmekten korkarlar. 

Ayni haleti ruhiyeyi tahsil 
görmüş gençlerde de görebi· 
liriz. Okumuş bir genç, cahil 
bir delikanlıdan daha güç ev
lenir. Çünkü daha geniş gör· 
miye ve daha etraflı düşün
miye alışmıştır. Aile mes'uliye
tini hissetmiştir. Bu sebeple 
evlenmiye cesaret edemez hale 
~etmiştir. 

işte okumuş erkek ve kız· 
larm evlenememelerinin veya 
geç evlenmelerinin ıebebi 
budur. .. 

Sütlücede Zeki Kemal B. 
Doğduğunuz tarihi noksan 

bildirmişsiniz. Bizce ay ve gil· 
nün de malum olması lizımdır. .. 

T avşancıldan Kamran H. 
Numaranızı yanlıı bulmuş· 

sun uz. .. 
Şişlide B. B. 
Yirmi yaşına kadar boyu 

bir parça uzatmak mümkündiir. 
Bunun için ayrıca idman tarz· 
)arı vardır. Onlar da ileride 
sırası gelince izah edilecektir. 

* Ankarada S. E. Hanım 
Nişanlınız dalım ve hayalpe· 

resttir. Hassa. ve naziktir. idare 
edilmlye muhtaçtır. Kendi ken• 
dine bir İf yapamaz. Fikirden 
ziyade hialc harek~t. eder .. ~a! 
ve aamimi oldutu ıçın kendııını 
herkeac aevdirir. Hırafata inanır. 
Müsriftir. Bu gibilerin evlendik
ten ıonra karılarına ihanetleri 
pek mcvzubahı değildir. 

, 
Hanımtegze 

Kocanıı.ı, ıcvgillnlı.I, nlıanlını:ıı, 
tanımak later mlalnlr. ? Bh:e dot· 
dulu tarihi bildiriniz.. Slae onun 
ahf&k ve tabiatını .öyllyelim. 

,,-~--, 
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Zayıflama der:slerimize de· 
vam ediyoruz. Bu sütunda 
tarif ettiğimiz idmanlara baş

lıyanlar, vermekte olduğumuz 
izahatı da dikkatle takip etme
lidirler. 

Karilerimizden bazılan bize 
idmanlardan evvel ve sonra 
alınması lazımgelen tedbirler 
hakkında bazı sualler soruyor
lar. Bu suallere verdiğimiz 

aşağıdaki cevaplardan bütün 
karilerimiz istifade edebilirler. 

İdmanlar sabahleyin kah
valtıdan evvel yapılmalıdır. 

Yemekten sonra idman yap· 
mak ekseriya başağrası verir. 
Onun için yemek üstüne kat'· 
iyyen hiçbir hareket yapmama· 
lıdır. 

Şişman kadınlar ayni hare
ketleri • akşam yatmadan evvel 
de tekrar ederlerse daha çok 
fayda görürler. 

Herhangi bir rahatsızlığı 
olan kadınlar, bu idmanlara 
başlamadan evvel mutlaka 
kendilerini bir defa doktora 
göstermelidirler. İdmanlardan 
sonra vücuda masaj yapılırsa 
daha iyi netice almak müm· 
kündilr. 

Peşte Sergisinde 
Türk Paviyonunun Türk· 
lere Ait Olduğuna 
lnanmıyanlar Da Var 
Budapeşte, 5 ( Hususi ) -

Beynelmilel Peşte sergısmc 
Türkiyenin bir paviyon yaptırı) 
iştirak etmesi burada büyü'.c 
bir alaka uyandırmıştır. 

Paviyon henüz bitmemişti ·. 
Fakat her gün önü merakh
larla doludur. Kapının üstün· 
deki ( Türkiye - Törökorszağ) 
kelimesi bir miknatıs gibi ge
çenleri çekiyor. Paviyonun 
önünde durarak geçenlerin 
muhaverelerini dinliyordum. 
Bir muallime, talebesine ser· 
giyi gezdiriyordv. Yapılan 

pavi yonun da Ttlrkiyeye ait 
olduğunu söyledi. Talebe inan
mak istemiyordu. Ben de söze 
karışbm. Yalnız paviyonun de· 
ğil, kendimin de Türk olduğu• 
mu söyledim. Tal ebe baka 
kaldı. inandılar mı, inanmadı· 
lar mı? Bilmem. Fakat hadise, 
kendimizi tanıtmak lüzumunun 
şiddetini göstermek itibarile 
ıayanı dikkattir. 

Hakkı 



Dünkü Maçların Garip Neticesi .llJlllo11:9m----------------------------------·------------
Resminizi Bize Gönderiniz, 

Sırpları Yenen Galatasaray,Beykoz 
T akımile Berabere Kaldı 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

Şampiyonluk Yine Tehlikeye Girdi 
t Baştarafı 1 inci sayfada J rinden uzaklRŞbrmek azmile de ender yetişen atlayıcılar 
F enerbahçenin evvelce ls- geçti. Bu suretle maç 2- 2 dün bize biraz ümit verdiler. 

tanbulspora mağlup olmasile berabere neticelendi. Sıra ile birinci ikinci ve üçün
Galatasaray şampiyonluk yo- ikinci mfisabaka, Sedat Rı- CÜ 6,47, 6,41, 6,39 gibi bizim 
lunda rekibine iki puvanlık bir za Beyin hakemliği altmda için pek fena olmıyan bir de
faikiyet temin etmişti. Bey- Vefa ve Süleymaniye takımla- rece kaydettiler. Yüz ve iki 
kozla berabere kalınca bu rı arasında yapıldı. Süleymani- yüz metrede Mehmet Alinin 
faikiyeti yalnız bir puvana ye bilhassa ilk devrede çok derecesi mevsim başlangıcı do
indirdi. Galatasaraym bundan gayretli ve güzel oynadı. Bu layısile çok parlak olmamakla 
aonr.a yapacağı yalnız iki maç devre umumiyetle mütevazin, beraber düşfiktUr denilemez. 
kalnıışbr. Bu da lstanbulspor bir şekilde cereyan etti ve Besime gelince biraz daha 
ile Vefaya karşıdır. tarafeyn sayı yapamadan be- idmana ihtiyacı olduğu anlaşı-

rabcrlikle neticelendi. ikinci Iıyor. 2,6,3-5 Besim için vasat 
Bunlardan birile berabere devrede Vefa hu-cum hattı bir derecedir. On beş gün 

kaldığı takdirde F enerbahçe daha fazla bir gayretle oynadı. ayni sahada daha kuvvetli 
ile bir maç daha yapmak mec- Ve bunun netı·cesı· olarak · rakipler karşısında bu derecey 
buriyetinde kalacak ve mağlup bı'r hu"'cum esnasında çeki-

düşilnnesi beklenebilir. 
olduğu takdirde şampiyonluğu len bir şütü Süleymaniye Müsabaka neticeleri: 
kat'iyeUe kaybetmiş olacak- kalecisi tuttu .. tan sonra elinden k ki M ta 
tır. Görülüyor ki san kır.-r.ızı- 100 metre üçü tr u -

d kaçırdı. Gazi yetişerek kaleye fidis birinci, Haydar ikinci 
blar, Beykozun karşısın a soktu. Bir müddet sonra Vefa 12, 1-5. 200 metre küçükler 
durgun ~" düşüncesiz oyne.
makla şampiyonluğa namzetlik iki~ci sayısmı da yaptı. Bu Haydar birinci, Mutafidis ikin-
ibtimallerini hayli tehlikeye maç, güz.el oyununa rağmen ci 25,4-5. 100 metre küçükler 
düşürdüler. 2 - O Siileyınaniycnin mağlfıbi- Mehmet Ali birinci, Enver ikin-

yetile neticelendi. ci 1 1 ,3-5. 200 metre küçükler 
Salahattin Beyin hakemliği Üçüncü ve son mfisabaka, Mehmet Ali birinci, Turhan 

Resminh:i bize gönderirseniz siı.c 

tablatınıt.ı ıöyllycblllrlz. Fakat bunun 
için gönderilecek resimler iyi ve tablt 
pozda çckilmiı olması llı:ımdı.r. Taki 
mütcha111sımn: miitalca11nda hataya 
dilfmesla. 

Jf- ' Tabtat!erlnl anlamak üı.ere bin re· 
sim g8nde.reıı kıırllerfı:nla hakkında 

mntchasıııımıxııı mütal .. uım •taiıkl 
ınhrlarcla okuyabllfralnlz ı 

* 
llıson bey: Uysal ve sami-

midir, her ye
re sokUlmaz, 
cesareti mede
niycs:ni israf 
etmez, intizamı 
ve kadınlar 
üzerinde miles· 
sir olmayı se
ver, muayyen 
usuller haricin· 

:: çalışmak 
taraftarı değ , mea'ulliyet
ten endişe eder. Kusurlarının 
şüyuuna tahammül edemez, 
süratle münfail ve münkesir 
olur. 

Osman * bey: Ağır başlı ve 
_ ağrurdur. Baş· 
kalannın min
net ve tahak
kümtl alhna 
girmek istemez, 
kederlerini iz-. 
bar etmez. Sa-

yılmasını arzu ...,, .. ~_.,_ 
eder. Sokulgan, 

&tll: ~rgin ve milte
,!bis oimaktan 

altında yapılan maçın ilk dev- F e;..e bahçe ile Anadolu ara- ikinci 23,4-5. 400 metre kü
resinde dördüncil dakikada sında idi. Hakem Şahap B. çükler Karacanbopolos birinci, 
Ercüment, Galata.sarayın ilk F enerbahçe takımı, müdaffası Ömer ikinci 56,4-5. 800 metre 
sayısını yaptı. Fakat buna itibarile bu sene çıkardığı şe- küçükler Besim birinci, Hagos 
Beykoz he:nen akabinde mu- killerin en zayıfı olarak çıktı. 2.6.3-5. 110 metre manialı 
kabele etti. Solaç.ıktan bir pas Kalede de Nedim vardı. Bi- Tevfik birinci, Sedat ikinci 18. 
alan Beykoz merkez muhacimi rinci devrcnjn ilk yirmi daki- Uzun atlama Haydar birinci, 
Salvatörün Galatasaray müda- kasında Anadolu hayli muka- Çemoviç ikinci 6,47. Cirit 
fileri tarafından marke bıra- vemet gösterdi. fakat Fener- Mıradoğlu birinci.:Selim ikinc: ziyade sessizce çalışmaya müte
kılması kısa bir zaman sonra bahçenin bu zaytf ş~kli kar- 34,87. Disk Naili birinci, irfanı mayildir. 
beraberliğin temin edilmesine şısında bile hasmin çok geç- ikinci 35,().5. l 10 manialı koşu 1f- l 
•ebep oldu. k k b Tevfik birinci, Sedat ikinci 18 Ankarado M. S. bt!g: Sa-

meden mu avemetini ay e- b kal . 'ti ı .. 1•0 ve mahcup-saniye, miisa a ar tertip l - .. 
Bundan sonra Galatasaray deceği anlaşıhyordu. barile muntazam oldu. . , tur. Kendim 

Zihni bı .r Cüretkiir ve 
atakbr. Fazla 
düşünmek is-
temez, daha 

ıiyade tesa-
düflerden isti
fadeye müte
mayildir. Söz
leri batmaz, 
tuhaf hk fardan 
hazeder. Mu-

, vaf fakiyet leri
nin ilin eclı .ıi ve mazharı 
takdir olunmasını ister. Çabuk 
kızar, tiddet gösterir, fakat 
devamsızdır. Kadın mesailinde 
kıskançtır. Parayı sarfeder. 

* Alberl E/.: Haysher .. sttir. 
Kendi başına 
iş yapmaz, Da
ha ziyade baş-

kalarının ira
delerine tabi 
olur. Rüfeka
sının latifeleri

ni davet eder. 
Mu amelitında 
uysaldır. Teh
likeli ve mes 't. 
liyetli işlere girişmez. 

* Nejat EJ. 7 eki ve intizam
·}Jeverrdir, hazan 

1 
inatçı olmak 

-~~ ister, boş dur-
~-"'"".A 

maz, muhitin-
deki hAdiselere 
lakayt kalmaz, 
daha ziyade 

kanşmıya mü
temayildir. Tok 

gözlüdür. Fa
kat kanaatkdr 

bu beraberlik vaziyetinden Nıtekim sayılar biribirini gösterici, nü- değildir. 
çabuk kurtulmak için çalı.şma- takip etmiye başladı. tık dev- Kafeste Bülbül mayiş ve Ali- « 
sı liizımgelirken duı·gun, lakayt re beş, ikinci devre altı sayı yişi davet edici lı. hüsnü beg. Sakin ve 
oynadı. Sanki bütün oyuncu- yapan F enerbahçe, umumiyetle Ali 8. Beslediği Kuşları hareketleri ve mütereddittir. 
ları, Beoğradskiyi mağlüp et- de kendi kendine oyn:ır gibi Buraya Getirecek 1 tarlatanlağı ya· Mil c ad ele ye 
miş olmaktan mütevellit bir rahat bir vaziyette idi. pamaz. Sokul- mütevakkıf iş· 
emniyet kaplamış ve herhalde d d F k İzmit, ( Hsusi ) - Burada l ak lerden ziyade Sayıların ör finü i ret, gan o m tan 
galip geliriz zannına kapılmış- dördünü Muzaffer, ikisini Niya- Tütün İnhisarı Memurlanndan 1 • d d h bili anıa ve 
lardı. Devrenin bitmesine an- b .. d z k' F k Ali B. kafes içinde beslediği J • %1ya e a a müc'~~•·b mu· 

zi, irmı e e ı yaptı. i ret ' ü "lf' lil ._.K.wa 
cak bir dakika kala Leblebi bülbülleri hayvan sergisi açıl-. . ız ~ ru u 1 kendisini tutamıvan Anadolu i l k ı t h d cip o mayan 
güzel bir şiltle Galatasarayın dığı zaman stanhula götürüp vl et. sa ın yer en b edr~ı e er. mesaide mu• 

muavin ve miıdafileri karşısın- teşhir edecektir. n ızamı sever, e n ve se-
ikinci sayısını l<aydetti. da çahmcılık san'atioin bütün lim zevkleri ihmal etmez. Milş- vaffak olur. · 

İkinci devrede Galatasaray seyyaliyet ve kudretini göster- Bir Tahkir Davası külit karştsmda çabuk mün- Mes'uliyet hah .. 

ayn·ı oyun tarzını muhafaza miye muvaffak oldu. Ad H ) H lk F k k~ir olur. Rikkati kolayhkla sinde kısmen 
ana,( ususi - a ır asına h 'k l b T · · 

etti. Buna mukabil Beykozlu- k A t • f küfretmek suretile L...rkanın cahsı'- ta rı o una ı ır. . mütevehhımdır. Cesaretini is-Oün ü t eızm aaliyeli u "' f d" b lar beraberlig"i temine gayret ti d ·ı d h ··~"-~,·~·--u. .... ~ ~---- J ra etmez, na ıren asa ileşir 
;~ n ti~ tehm.esst~ e en. .11: Paris - lstanbul Arasmda Fakat ig"birarini unutmaz. Sı~ ettıler. Buna devrenin ortasına Dün öğleden sonra Bebekte Kume n şa sıye ı manevıyeaını k 

1 d w la ki tt w b' R b K 1 · h d G 1 k. d (S d ) T Ş k
0 

P mtıya ge emez. ogru so çı • arının n ıgı ır o er o eJ sa asm a a a- talı ır suçun an maznun ola- i na ayyare ir eti a- ,. 
tütle muvaffak oldular. tasaray - Pera atletleri arasın- rak AdJiyeye verilen kumüs- ris - İstanbul arasında tayyare 

k1 k Rtaim ~önderen b u karilerimlıc, 
Df'vrcnin son yirmi dakikası da hususi nı. hiyette bir mü- yoncu Mehmet Raif Efendinin ile gazete na ine arar ver- mütehasaıaıaıızııı cevabı geclktlfi içi• 

Galatasaraym galibiyeti elde sabaka ynpılmııbr. Mevsimin mtıhakemesine dün Asliye miştir. Bu suretle Paris ga- aabırm:lanıyor ve mektup ıCSadererek 

b 
fotofnfllerlnln aldbotlnl öjrenmok t ... 

etmek için şuursuz gayretiile ilk karşılnşı ıası olmak ilibRrile Ceza mahkemesinde başlanmış, zetelerini irgün sonra bura- tlyorlar. Bu fotoiralller lntiş.u edecek· 

j Tiyatro Ve Sinerrıald 
ALKAZAR - Serst'ri Kral 

ALEMDAR - ÖldOrcn ndıılll 

A S R 1 - Aşk Kcpıı:ıel jl 
ARTiSTiK - GU' gCin lfay•t 
I:.TUV AL - Kadın ıı~usu 

ELHAMRA - Yabancı , 

EKLER - Yunan Tiyatro 
1
"'' 

FRANSIZ - Yunan Opereti 

GLORY A - Aşk Hırıı:ıı 

M A J l K - Anna Kristl 

MELEK - Yabancı 

MiLLi - Monte Karlo 

FERAH - BüyOk müı:ıat•,.. 

OPERA - Vo'ra Km 

ŞIK - Seraerf Kral 
HiLAL - Dünyanın aonu 

(ÜakUdar) HALE - Relıln J{arıJI 

Asri Sinemada 
Bugün ve yarın of 

Saat 16,5 matinelerinde ~tt 
rama ilaveten zengin f'• 

Duo Mf sCHv
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FLEuRR1 

f BESSİR v1~ joHNN(t: 

İ Fişekli Otonıobg 
fa" f Rağbet Çok Fazla, . 

1 kat Gürültü Müthıt" 
BerJin, ( Hususi ) - Gb~ 

sene Almanyada bir f• 'f" 
yeni model bir otomobil tf 
mıştı. Bu otomobilin aı:ka ~ 
rafından atılan fişeklerın ~ 

vetile otomobil büyük bir ~ 
gidiyordu. Bu sene Alnı~ 
bu cins otomobiller çok t ~ 
etmiştir. Geçen haitıa. ~~ 
Tempelhof meydanında ~ 
müsabakalar yapılmıştır· of!"' 
sabakada fişek atan ot ;: 
billerin gürültül~ri okadar ~
hiş olmuşturki seyre . , 
halk tahammül edcınıY 
kaçmıştır. 

• 
Milli Emlakin Kira Oep~ıı-; 

toları Geri Verilrnıyec 
Maliye Vekiletinin Def!~ 

darlığa gönderdiği bir taııı•.,. 
.. .. d urıa1' gore, muzaye e ve m ~ 

kanunu mucibince kiraya gft 
len Milli emlakten dolayı dll 
mali ~enesi nihayetine k•. fi 
depozita suretile teslim ~ 
paralar geri verilmiyecekt•'· 

Eytam Sandıkları 

Eytam sandıklarının A~ 
1 den Maliye Vekaletine de ad'' 
dildiği hakkındaki taliınatıı. 
Defterdarlığa göndcrilaıişti'~ 

Bundan fi on~ a yetim işi ~ 
bu talimatname hükümler, d , 
sinde Defterdarlık uğrasacakt' 

Bu akşam .. ~ 
Ferah sinemaınndJ\ halk ıt" 

2 filim halle: lombalası. mulc:abil, Beykozun ne bahası- atletlerimizin bazı dereceleri şahitler dinlenilmek üzere da- da alıp okumak mümkün tir. Bu huııuıta naUıte.rih olmata.rııu rlc:a 

Da olun:a olsun topu kalele- şayanı dikkattir. Memleketimiz- va talik edilmiJtİr. olacaktır. ederlz. Her yer 20 kurut 

~v==================================================================================================~ 
INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
- Yazan: Makenzie -

Hasteneye girdikten sonra 
lcaragih umumiden aldığım 

bir mektup heni hayli sevin
dirdi. Ceneral Hamilton, ka
rargih erkilnı harbiyesine mer· 
but olduğum için daimi su· 
ette beni Atinada bırakamıyaca
ğını, fakat vaziyetin icababna 
göre klh Atinada, kih karar
gAhta bulunmak Uzere Atina 
ile karargahı umuml arasında 
bir irtibat zabiti gibi iatihdam 
edebileceiini bildiriyordu. 

No. 25 

"Deedes,, ten de ıu mek
tubu almqtım: 

"Vaziyetiniıl tesbit etmek 
icap ettiğinden Pollen ile ga
rUştum. Size terettllp eden şey 
haata olduğunuzu resmen bil
dirmemek ve müracaat etme
mektir. 

Böyle hareket ettiğiniz takdiı
de kimse ıizin ner.ede olduğunu
zu resmen ıormıyacaktır. Bqka
lan ancak sizin benim tara-

fımdan nerelerde icap ederse 
btihdam edilmekte olduğunuzu 
bilecektir. Onun için merak 
edecek bir şey yoktur, hatta 
akıili.k olur da Atlnada hasta
lanıp birkaç hafta ıyatareanıı 
bile buradaki Yaziyetiniz de
ğ~miyecektir. Sizce de mu
vafıksa, Atinada caıusluk iı
lerile mc-1gul olmanızı ve ara
ııra da bizim irtibat iılerimizo 
bakmanızı tensip ediyorum.,, 

Bundan maada, sefirin fik· 
rını kabul edip matbuatta 
propaganda yapmak suretile 
belki daha faidell olabimem 
ihtimalinden de bahsediyordu. 

Bereket versin ki Hariciye 
nezaretinin emri meseleyi hal
letmiş, benim kalemime ihti
yaç kalmam11b. Deede.. diter 

mektubunda karargahı umumi 
Entellicens şubesinde bana 
ayda 150 siterling tahaiı ede
bileceğini bildiriyordu. 

Bu para meselesi bilhassa 
V yi büyük bir dilşllnceden 
kurtarmıştı. Liebigin işlerine 
karışacağımı kendisine söyle
yip söylemediğini sorduğum 

vakit başını okadar şiddetle 
sııllac!· ki az kalsın gözlükleri 
yere düşüyordu. Gayet ciddi 
bir tavır takındı ve: 

- Sakın Liebigin tecavüze 
filan kalkacağını aklıma getir
diğimi zannetmeyiniz., dedi. Fa
kat bu işlerde nekadar ihti
yatlı davransak yine azdır. 
Kendisine artık Atinada fo
ideli olamıyacağım bir usulünü 
J.,ulup söylemek lazımdır. 

V birdenbire bana doğru ( Aslen maltız bir aH~ 
eğildi ve kulağım!l fon1daya- olup on dokuz senederıb ,eı 
rak : casus teşkilatında istibd rd' 

- Doğrusunu isterseniz A!- edilmekte idi. O sıralı lı' 
manlar Liebigin ne ile meşgul Atinanın oldukça meşhu: dıll' 
olduğunu llnlamışlnr. Her ne ve Levantio bir lnailiz k• 1:d 

o -re .. ,,... 
iıe şu hastaneden çıkınız da tarafından idare edilen ~-' • 
bu meseleyi yine görüşürüz, pansiyonunda oturuyord~· ·jiOS 
dedi. Kendisini ziyaret~ gıttı Uııt' 

Eylül gelince, derecei ha- vakit, ceketsiz, gömlek k0

1
d&J" 

raretim hali tabiiyi buldu ve dirseklerine kadar ~ıvalı 0 dl 
ben de derin bir nefes alarak ğu halde masasının baf~cl 
hastaneden çıkıp Hotel d' An- koY" .. 
gleterrc'deki odama kavuştum. oturuyordu. Odanın ]cır *' bir köşesin~~ de, şişman, 

51
ts 

Hastaneden çıkar çıkmaz mızı yüzlü kalın, P05 ki,1,
ilk i~im L:ebigf dediğhniz zat 

1 
bıyıklı bir zat, yazı nıa 

il_e gör~şme~. oldu. Asıl ismini sinde bir
1 

şeyler. Y:W.> or~&l~dif 
zıkrctmıyecegım. Fakat şu ka- Liebig in bem u;tikb if 
dar söy)iyeyim ki kendisi ha- tıpkı bir ustanın bir aceıP 
kikatte orduda yetişmit bir karşılamasına benziycrdtı· ) 
binbaşı idi. ( Arka•ı ~·' 
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11 
Rehin 

KABIN SALTAN ATI Sabn AlınmalannaKa-
Tütünler 

lllKAYE 
Bu Sütunda Hergün Atacar Gu··zelı· Padı·şahın Önu··nde n~::::::-irl-:~ :::: 

neıdinde rehin bulunu tOtthı- 1 
----------------------

Nakili: Safiye Peyman 

1 
)erinin tacirleri dOttlJderi mDf- • 

l'Vrak Ve şveli Bir Raksa Başladı ~~a:"7:~=~~=~= B 1 R TOKAT 
~ lbz. ıan , ıaç)ı, mavi 
....._ " ınavi tftllll Macar i:"laa il Q .~ e.. kara g6ılü kara 
~. n:~ penbe kollu Çer
~ ...:L terbiye edilmiı cina 
1ııııı._ •111İ bir anda ıahane 
~ 6ı....:
~ı;,111e hücum eder j'ibi 

~ ~ lihi. beyaz vücutlarını l l. 6rttll 
""' ınce ve şeffaf kol-
,k~tacasına hareketler ve
\ UçGncü Muradın önUnde 

S::tiiler ve ayak öptüler. 
~.ı:"11 a Yavaş yavaş ayağa 
.i"'ttı ar. E .. it sma sultan da elin-
~ def kakmalı bir tanbur 
~klaşrnıştı. 

-26-
o dl yüzilnden &peyim •• 0.1.. l itiyle l»llln .•• 
Gel.. Aguşuma gel ki aabrtl Padifahın bu l&zlcrinin he
tabammölOmön mliklfahna· uil defi hiç fllpheıis Venedildi 
olayım. Safiye Sultandı. Safiye Sultan 

Nurbanu Sultan da, Elllıa raklbelerinin oynadıkları oyunu 
Sultan da emellerine muvaff~k hemen anladı, fakat filtur re
olduklarını görünce çok ıevın- t' d' B fettan kadın kendi 
d·ı Ç . k O M ırme ı. u 

ıı er. ün O çüncO urat, n 11· ~ . k d'ı cazibesine . . . d k il fl ze ıgıne, en veZ1rmm sarayın a, o arı ara- kA k d k tl 
v • ve ze asma o a ar uvve e 

sına aldıgı sarı saçlı, mavı ıöz- · d' k' kaynataaının ne 
iti M d'lb . . d emın ı ı ne , 

acar ı ennın ıaraym • · · · d·kı • 
da yanından ayırmak istemedi de görUmcesmm çevır ı en 

Eama Sultanın sarayın~ pllnlarla kendi nüfuzunun 
avdet eder etmez hemen bir aanılmıyacağına kani idi. O 
iradei şahane sadır oldu: biliyordu ki Padişahın koy-

- Haremde hususi bir daire nuna girecek olan kadınların 
h8%ırlansm. yeni aöıdemin hiçbirisi mizacı şahaneyi ken
emrine herkes itaat edecek. dili kadar okııyamaz ve yine 
Onun habrım hoş etmiyen her muhakkak olarak baş gözdelik 
kim olursa olsun mutlak ıurette makamı kendisinin idi. 
gözümden düşecektir. Bunu Arka11 var 

~~ rkez güzeli, kadın deliai 
l'-b •hın knrşısmda diz çöktn. 
~~ i~~ aldı. Fildişi gibi beyaz 
L~ Parmakları sazan telleri 
~ de harik~ide b~ m~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l'~tle dol • A A R ~ aşırkcn sarı saçlı ı L A N L ~ r Küzeli mavi knnatlarım 
~! babç~n! l içinde raksa UCUZ 
~ ~. 

~ . hülcUmdar, bir hdife, Sk:'1ne kılavuzluk eden 
\)ta. bir hükümdannın kızı 
'ti l1ıde vezirinin bahçesinde 
ftt~iYardu. Macar yosması 

''l\Jştu. 

!eti '1ıtrabın ahenktar nağme
' dbu müstesna yaradılışlı 
' aha kıvrak, daha oynak 
~ ışta, 

~ ollarnıa, bacaklarına, beli
~ başına öyle hareketler yap-
~l)ordu k·ı b k d unun nrşısın a 

bbir sefih billu'.imdar, bir 
ile baştan çıkardı. 

\ı ~tada bir Üçüncü Mura
'~ Pek yakınmdan gcçıyor, 
~ etinin sinirleri karnçılı
~dık ter kokusunu taşıyan 
"b Ucu Padışahm behimi 
~•zlık içinde kızarmış ya-
~ Q okşuyotdu. O zaman 
~ ÇUncü Murat ·büsbütün hJot, büsbütün kendinden 
~Ordu. 

"-~ lca yarım saatten fazla 
~ 'tn etti. Macar güzeli, ev
~ aheste hareketlerle başla
~ lt ıonra çılgın inhinalar-
~rak oynadığı oyunu tan
~ Yavaşlıyan ahengi içinde 
~ Yava,, adeta gevıer ve 
~ rıdakini gevşetmek iater 
~ tatlı bir bayğmlıkla 
~ti. 
~irın önünde durdu. 

-,'1cj di ve Üçüncll Muradm 
J'.' lltını l;pmek iatedi. 
~t böyle ltırbaçlayıcı bir S:: a karşısında erkek ta• 
~ .... -:-llliinilo en ıon haddine 
~ •abırsıı paditdı buna 

, oldu. 

~ li.yu-, dedi, aen benim 
~pme, fakat ben senin 

~rilcamız : No. 21 

ve 
Bahar ıeJdJ. Şehirlerden köylere, sayfiyelere 

l•lulac:aktır. Ktra1a 'Hrllec:ek eYlnlz. daireniz, odalarumı 
Y&raa Ye yahut ldraJaaaeak ev, daire Ye oda utlyoHamz: 

Aramak .e ıormalda yaklt ıeçirmeylai:ı. ( 25 ) 
INrut ılse ba iti yapablllrb. Küçük ( 16 ) .. ellıaeUk bir illa kiffdlr. Her kelime 

faalUl ltia blJ' kW'Uf lllH edlnlL 

Satılık evler : 

KUçllkpazarda - Yavuz. 
ainan mahallesi leblebici 
aokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık müesseıatı iktı
sadiyesinde Hasan Beyden 
ıorunuz. 

Kiralık evler: 
Modada - Temiz ve ucuz 

aile pansiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek istiyenlere tavsiye 
ederir. 

Apergi Pansiyonu: Moda -

KİRALIK DAiRELER -
lleebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı sabık Biga· 
diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbelle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı İll· 
nat ıubesinde Bürhan Beye. 
Ti. 22735 -

BOYOKDEREDE - lakele1e S 411.
klka .... lede mobllyah, mobll1unı 
klrablr 1ah. Bahçe, hamam, byı• 
lr.ue, tatla -. ŞftHde NarsDeelyan 
..,. .......... caat. -5 

... HAUCINA - Aileler için u 
laallıl " aeft• .. ıseme ile bademn
_..., fflk.U laalka, peluıl•et Y ... yap-

aaldaJ19. Tecrtlbe eclela clevamlı mUt· 
teda ellll'. ı...... 1atu1onunda luet 
P... 10kalı No. 1-5 lluhllı Hana -

KIRAUK HANE - Maltepede llltu
JOBA Uç dal&lka, mnldl, manuraa, 
haYa81 ... el ŞllJatl Bayla ldltlrl NblaJa 
Ye ldrafıktır. tartı lçlıacle No. ıa llwı-

taf• be7e mllracaat. - S 

Mütenevvi: 

MUHTEREM HALKIN 
NAZARJ DIKKA TiNE 

Yu mUnasebetlle fevkallde uc:mluk 

" teadllt her tUrJU koloayalar, loı

roalar, pudralar, krf'mlu, tbonjlar, lla
tlk donlar ve çocuk mü,ambalan, enYal 

tGrHI oywıc:aklar ye her nevi mektep 

le•ulmatnua en ucmu ve en IJl.ılnl 

aacak Dlvanyolunda Sami ıtriyat Ye • 

lnrtaılye maf a:ıuından tedarik edebl
llnlab. Bir kere tecrUbe ediala. 11...-

•un kalac:aklınız. Dlvanyolu, 17<& Sami 
Ye kartaılye ıtriyat mata:r.Hı -s 

----------
Mnıimt rellyor ı 
ELi ÇABUK SÜNNETÇi - KISprllUl 

aade MEHMET RlF AT. 

Suadlye fımallaf a aokak No. 1 
Şehit, muhacir, yetim çocukları paruu. 

-12 

MUHTEREM T0CCARLAR - GUm

rlk lflerilllade l•tlfade ellrat teehlllb 
" teminat lıteHenla bahçekapı Aıop

J&a b-ında ilhamı Ahmet fırmuıa 
nrbda. 

Gaip Aranıyor 

O. bir 1ene evvel AJvalak mulfea· 
to •••una lk- evlaln balkonundan 
dilterek vefat eden Adil Ef.nin reflka11 

Midillili Semine hanım ile oğulları Sadi 

ve Taceddin, kızları Muaueı ve Mukad· 

deıln l:r.mlrde l&kan edildikleri ve Sadi 

lla Taceddin Efendllerfn Şimendifer 

memuru olduktan ltltllmlttlr. Bun1ann 

adre1lal bilen nrH Manl1a Ziraat Fea 

memuru <Avat Beyi haberdar etmeleri 

alyet ••mıaa rlc:a olunmaktadır. 

KUCAKTAD KUCAÖA 

u_ Korkmayınız Efendim, 
ailemiz maruftur. Bizden fena· 
lık memul değildir. 

SERVER BEDİ 

u_ E, peki, peki .. Fakat 
bir kere sizinle müdüriyete ka
dar gidelim de hükumete ha
ber verelim. 

Ben de " pekaIA" dedim, 
uzatmıyalım, polis mUdUrlüğü
ne gittik, malömat verdik, iki
mizden de birer imza aldılar. 
Oldu bitti. Anladın mı şeke
rim? 

.. ~ 
~Ut trhunde H. yüzüme dik-
~tltı bakbktan sonra biru 

1c dtı; düşündtı de: 

''8ilrnenı, dedi, bir diyece
~~ok, .. yaşını bqım almlf 
~ 1 failı muhtardır, beğen
' ~ere lider. Benim tistüm· 

t bir ,nk kalktı. Kendi-

ni 6ldürdü diye uyku uyumu
yordum. Birşey değil, herkes 
bilmez, kızın canına tak dedi 
de kendini 8ldnrdll der. Hal-
buld burada ıulbinlar gibi mu
amele ıörliyordu. Allah verede 

yabancı yerlerde bqma l»irteJ 
ıelmuin. 

Abf Bey aözlerini bitirir bi-, 
tirmez Nermini kendine doğru 
çekmit ve ıaçlumın liıtllne 
laafif bir buae kondurmQflu. 

dan aahaahnmaaına karar 
Yerilmiftir. 

Bu karar Yerildlkten ıonra 
tlltlba kanununda buna muba-

.. lif bir madde bulundutu ela 
mevzuubahs edilmif, İnlıiaar 
idaresinin ancak mllıtahailler
den tütün alabileceği kayit 
ve itaret olunmuttur. Bu hu
susta malumat almak üzere 
kendisine müracaat ettiğimiz 
İnhisar Umum MüdllrU Behçet 
B. demiştir ki: 

" Evet.. Tütnn tacirlerinin 
bu nevi mallan sabn alınacak
tır. Fakat, söylediğiniz aibi 
tntUn kanununda buna muhalif 
hiçbir madde mevcut deiildir. 

Yeni Neşriyat: 

İzmir den Sesler 
Son ayların matbu aayfa

larmda vezin ve kafiyeye ıık 
aık tesadüf ediliyor. Bilhassa 
otuzuna varmıyan rençlik, 
umumiyetle, kendini manzum 
ifade etmekte. Üçüncü Yeya 
dördüncü defadırki yetli ıenç 
daha yanyana geliyorlar Ye 
kiiçllk bir cilt içinde t;irlerini 
netrediyorlar: .. iz mirden ıeıler,. 

Bu kitapta da, ,. Yedi mq
ale ,, gençlerinin ilk tür me.c
mualarında olduğu gibi, alb 
ıairi bir nlsir tamamlıyor •e 
ldet hOkmilnD alan yedi raka
mını dolduruyor. Bu imzalan 
yazalım: Haşim Neıibi, Nahit 
Nafiz, Mustafa Şevket, Kamran 
Cezmi, Ferit Ragıp, Ce:mi 
Tahir, A. Adnan. 

Bu genç imzaların her bi
rinde muhtelif edebi tesirlerin, 
felsefi ve içtimai doktrinlerin 
1ıalitası görlinüyor. Her biri 
zaman zaman, burjuvaya kin, 
işçiye ıevgi duyan, cemiyete 
gözünft kapıyarak yalnız ken
dini dinliyen, Allaha giden 
yolu arıyan, yahut sadizmin 
en kanlı ihtirasında nefsini 
doyurmıya çalııan, yahut insan
lığın - sınıflar fevkinde - ıstıra
bını ifadeye uğraşan aoıyaliat, 
fertçi, mistik, insaniyçtçi ve fU, 
budur. Bu haJiteye rağmen, 
içlerinde kalıp fikirlerin llsttlne 
çıkmıı ve tiiri en mtıcerret, 
en musaffa halinde anlamıt 
bir imza görilnmiyor . 

Bununla beraber yaşlarile 
eserleri arasındaki münasebe
ti unutmıyacak olursak, terli
yen bir bıyık gibi henüz beli
ren bu fimitlerden, bu yedi 
filizden daha olgun ve nazım
dan ziyade şiire yakın mah
suller bekliyebiliriz. 

Nermin ürperdi ve çekildi. 
Okadar sevinmişt ki bu mü
dafaasma biraz utanç ta karı
tıyor ve kendisine bu kadar 
iyilik eden adamdan kaçmayı 
pek te iyi bulmuyordu. 

Hafif kızararak : 
- Demek yalan söylediniz? 

Dedi. 
Atıf B. muzaffer bir kah

kaha ath: 
- Elbette, elbette... Dedi, 

hiç ıeni Hüsniye H. vasıtasile 
tanıdığımı söyler miyim? Ka
dının aklına türlü şey gelir. 
Zaten içi f eaat. •• 

Bu sözler Nermin için en 

G~ç. kız, çiçeklerin suyunu } Nemika, nişanlısına bir mek-
deiittiriyordu. ~ . ı tup yazarak, Meliha hanımın 

"Salona ~nımadıgı ıenç bır 1 bir ziyareti üzerine izdivaçtan 
kadın firdı: • ~sm.er, oldukça vazgeçtiğ'ini bildirdi. 
~zel, iyi gıyınmlf, aade ve Faik Zühtü bu mektubu 
cıddl bir taze. l 

G k b · k it k a ınca 9aşırdı knldı. Hila Me-
ıı t end~ ızkodına ır turmo ud lihe onun peşini bırakmıyor 

gua er ı; a n o a ı, .d. ? N . . 
ayakta, sakin ve kafi bir ta· mı ı asıl olur ? Melıha ıle 
vurla aöyledi: üç sene beraber yasamışlardı 

- Nemika H. , birbirimizi ve bu üç sene zarfında, kansı 
tanımıyoruz. Ben ıize ilk önce ona hep hissiz, soğuk ve sert 
pek garip gelecek birşey için bir muamele yapmıştı, onu 
müracaat ediyorum. işittim ki sevdiğini hissc~ttirecek en kü
liİz F~i~ ~ühlü Beyle evJene- çük bir hareket gösterl'l)emiş-
cekmışamız. . ti. Neden şimdi bu çirkin ve 

- Fak~t Hanımefe~dı.. garip kıskançlığa diişüvordu? 
, - Nemika Hanım,. ~ca ede- Faik Zühtü yumuşak ve sı-

nm ılbUmü kesmeyınız. Ben k 1 t b' tl'd' f k t b b · · k k · · l ı gan a ıa ı ı; a a una 

d
?raya. sızhı . ır~a . ~çın geld~e· okadar öfkelendi ki Melihanm 
ım, sıze ızme~ ıçın ge ım. 

Siz Faik Zilhtn Beyle evlene- evine gitmiye karar verdi. ' 
mezsiniz. Yahutta, onunla ev- Eski zevcesile karşı karşıya 
lenmemek sizin menfeatiniz gelince, kadın soğuk durdu 
icabındandır. Niçin? Benim ve Faik derhal söze başladı: 
aizc bunu söylemiye salahiye- - Ne yapbnız? Ne hakla 
tim yok. Bazı şeyler vardır ki benim için nişanlıma iftira 
söylenmez, ağıza alınmaz. Be- ediyorsunuz? Aramızda hiçbir 
nim ismim Meliha Şakir. Fa~k alaka kalmadı. Benim hayab
Zühtilniln ilk zevcesiyim. Üç ma ne diye karışıyorsunuz? 
sene onuıı!a beraber yaşadık- Meliha cevap verdi: 
tan ıonra iki sene evvel ayrıl- - Ben dul kaldım. Tekrar 
dık. Ona kartı hiç bir kinim ey-Jenmiyorum. 
yok. Fakat evleneceğini haber 
alınca, dlişilndüm ki... benim - Bundan bana ne? Siı 
vazifem, onun zevcesi oiacak benim ;şJerime karışmayı:nz. 
hanımı kurtarmaktır. Ben vazi- - Karışacağım. 
femi yapıyorum ve size ıöylü- Kadın Faikin yüziine bah-
yorum: Faik Zühtü ile evlenme- mıyordu. 
yiniz. Artık gidiyorum. Emin Erkek sordu: 
olun ki ciddiyim. Artık bildi - Benim evlenmemi iste-
ğiniz gibi hareket ediniz. Ben miyor musun? Niçin? Beni 
vazifemi yaphm. aeviyor musun? 

Meliha aözUnü bitirdi ve Meliha kudurmuş gibi hay· 
Nemikanın birşey aormasma kırdı: 
maydan vermeden salondan _ Hayır, hayır... Seni hiç 
çıkb. 

Nemika yalnız kalınca ken- sevmiyorum, sevemedim de ... 
dini bir koltuğa bıraktı. Düşü- Fakat evlenmeni istemiyorum. 
ntıyordu. Bu ne demek? Çok - Beni rahat bırakmıyacak 
samimi görünen bu kadının mısın 1 
gizli bir niyeti va:- mı? Faik - Seni rahat ... 
ZtihtlinUn kusuru nedir? Şimdi Kadın sözünü bitirememişti. 

Nemika ne yapacak? Bu tavsiyeye F cik Zühtü, onun kini karşı-
ehemmiyet vermiyecek mi? ımda, ini bir öfkeye 'kapıla-
Nemik~n Faik Zilhtü için rak, yüzüne bir tokat indinni~ 

muayyen hır fikri yoktu. Zarif, ve sözünü kesmişti: Fak at, 
cazip, kib81 bir adamdı. O- k d' k d' d 
nunla evlenmek latedi. ~emika en 1 en ın en ummadığı 

bu harekete şasıp kaldı. 
evvel' tereddüt etmiş, ıonra Çıkıp gitmek üzere idi. 
razı olm\lfhl. Fakat Meliha kendini onun 

Şimdi.. Nemikanın ilk te- kolları arasına attı ve hıçkırdı: 
reddütleri tekrar U)anıyordu. - Seni sevıyorum, dedi, 
Meğer insan daima görilnllfe seni daima sevddim, fakat 
aldanabilirmif. bunu sana biç sezdirmedim ... 

BIUUn hayatı gOrUltilsnz ve Niçin 1 3ilmiyorum. Seni sev
hadiaeaiz geçmi~ti. Her türlü diğiml bilhassa ayrıldıktan 
dedikodudan n~fret ediyordu. ıonra anladım. Senin karın 
Birden bire kararını verdi: benim. Başkasile c.vlenemeuın. 
Evlenmekten vazgeçecekti. Bu- Melih.ı, Faik Zühttinün kol· 
nu kendi kendinden b:ışka hiç !arı arast!!da, ona daha fazla 
kimseye sormıya mecbur de- sokt1 ~uyordu. 
ğildi. Babası onu ıerbt:s Lı- Faik Z!ihtü, onu teskin et• 
rakmıştı. Hatta, Faik Zühtüden me~ için, yanağıaı, atbğı to
pek hoşlan1Dadığı için kızıoın katın hararetini hali muhafau 
bu karannd.ın memnun ka- eden sıcacık yanağına değ-
lacaktı. dirdi. 

kuvvetli teminat yerine gc~· keyifli ke} ifli odada dolaşıyon 
yordu. - Oldu b:tti, oldu bitti ... 

Atıf Bey likırdılarının iyi diyordu. 
tesirini görerek d&.ba canlı, - Ey, aman, ne oldu, söy-
devam etti : leyin bakayım... meraktan çıl-

- Hem öyle .. yolda bayıl- dınyorum. 
dı,, filin dersem, kadın daha Abf B. Ona da meseleyi 
fazla utanır, korkar diye dü- anlatb. 
tllndüm. iyi dUşünmlişflm. Ben Hüsniye H. iki yumruğunu 
bunu ıöyleyincc ıenin bala biribiri Ustüne vurarak: 
hanımda bet beniz a~. - uh olsun, oh... içime 

yeğ bal oldu, nihayet şu mah
O sırada Hi:sriye Hanım zun kıı:ı 0 cadalozun elinden 

sofrayı kurmak i rm od:tya k dk Ol Aff · • . , urlar ı ya... ı... erım ... 
gırdı : j Siz de güzel idare etmişsiniz. 

- E .. E .. d~di, ne oldu? _ Haydi baka.hm, şimdi 
Ne oldu? mezeleri getir. 

Atıf B. ellerini uğuşturuyor, (Ar:Cası var) 
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. . . 

1 r-F~:!.:::::~:·::::::;~· .~: ~:~: ~ı 
! eden en sahil bir vasıtai nakliyedir. 

111 A KL}YATTA ~ MObayaada ehvenlyet, tamirde ehvenlyet, lda
ı rede ehveniyet ve aynı nevıden olan arabalardan 
!:. J AS AR R U f ton ve kilometro hesabile daha az benzin ve 
• ya~ istihlAk ettiöl için bunlardan da tasarruf. 
: Sokakta FORO Kamyonlarının daima zlyadele~- • 

ti§ıoi görmek surelile kamyonların bu muhas· 
senatın . mukavemetlerini, kullanılan çeliklerin 

• faikıyetini siz de tasdik edersiniz. Size !Azım- i 
gelen teminatı arz etmek Ozre tamirata mahsus . 

• bir te,kllAt vOcu~a getirdık. Her FORO Acentası • 
nezdinde sureti daimada bir mOtahassıs : 
bulacaksınız. 

i Bunu en yakın Acentamıza mOracaat suretile 
~ tecrObe edeblllrılniz. 

·--..-.... ···-··············---····---·-······. 

LINCOLN CDfordsoo. 
I 

AIRCRAFT 

lstanbul Tramvay · Şirketi 
Tarifesi Evkat 

931 senesi Mayıs 10 uncu gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

Birinci Son 
No. Hu tut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

1 O Şişli-Tünel ı Şişliden - Tünele 3,6,9 6,00 24,12 
Tünelden -Şişliye 

" 
6,26 24,38 

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 30 23,03 23,30 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa 

" 
23,30 24,00 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 5,10 6.09 ı. ı o 
Fat;h Fatihten - Harbiyeye 

" 
6,10 1, lO 

14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 30 21, 10 23,30 
Tfinel Tünelden - Maçkaya " 21,30 24,00 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 4,6 7,35 21,05 
Sirkeci Sirkeciden-Taksime 10 6,51 21,30 

16 M a ç k a- ı Maçkadan-Beyazıta · 6,9 6,15 24,12 
B~yazıt Beyazıtta.n-Maçkaya 14 6,-08 23,23 

18 Taksim· ı Taksimden-Fatihe 15 7,37 20,22 
Fatih Fatihten-Taksime 30 8,23 21,08 

19 Kurlu luı- ı Kurtuluştan - Beyazıla 6,13 6,15 22,36 
Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 17 7,05 23,26 

• 
Beşiktaştan - Bebeğe 5,34 
Beşiktaştan - Eminönüne 5,44 
Bebekten - Eminönüne 7,13 6,00 24,30 

22 Bebek • Eminönü Eminönünden - Bebeğe 15 6,06 24,30 

.r " - Beşiktaşa 1, 15 
Bebekten -

" 
1, 15 

25 0 • 1 Ortaköyden - Aksaraya 10,16 5,45 22,10 
rta Öy· Aksaray 

Aksaraydan - Ortaköye 20 5,56 22,56 

34 Betlkta~ • Fatih ı Beşiktaştan - Fatihe 9,18 6,00 21,52 
F atihtcn - Beşiktaşa 6,46 22,38 

Aksaraydan - T opkapıya 5,13 

32 Topkapı-
T opkapıdan - Sirkeciye 6, 12 5,34 23,54 
Sirkeciden - Topkapıya 20 6, 10 24,30 Sirkeci 
Topkapıdan - Aksaraya 1,06 

~ 
Aksaraydan-Y edikuleye 5,10 • 

J 33 Yedikule 
Y edikuleden-Sirkeciye 6,9 5,33 24,00 

o(/) 
Sirkeci Sirkeciden-Y edikuleye 12 6,13 24,40 

() .. Yedikuleden-Aksaraya 20 1,20 

! Aksaraydan Edirnekapıya 1 5,20 

Edirnekapı-
Edimekapıdan Sirkeciye 14 5,50 23,10 1 

37 Sirkeciden -Edirnekapıya 6,23 23,44 " Edirnekapmdan - Aksaraya 24,19 

DR. SEMiRAMİS EKREM. H G.. H k. . 
Çocuk hastalıkları mütehassısı oz e ımı 

Dre Ekrem Behçet Dr. Nuri Fehmi 
Etfal bastaneıi kulak, boğaı Cağaloğ'lu, Süreyya B. Apart. 

burun hastahkJan mütebaHıa& 
Beyoj'lu Mektep sokak No. 1 Muayene Hatlerl 3-6 te.L 2'212 
Telefon Beyotlu 2496. 

DİKKAT 
Saçlarmızm evelki natu- Kabızhktan 
rel re~gini ister misiniz varsa 

TecrUbeler he pek Y<iıı: senedenl 1• 

muvahk l'SrUlen rl tecrilbeleriıe 
ve cilde aıla leke 
bırakmayan ( Ne• 

, rekom) Hf boya

sından bir defa 
- .,"';\ lıtl~al ile li'ıl 

memnun barakacak. 
Fiatı 100 kuruş 

iatimal olunan 
ve rağbeti umu

kazanan 

Hcır ecsane ye ecıı:a depola· H d 
nndan arayınııı: er -eczane en arayınız. 

Deposu: İstanbul Bahçekapı Kazasker Han No. 32 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 

4üncü keşi de 11 mayıs931 dedir 
BÜYÜK ikramiye 
45,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,0 Liralık ikramiye 
VE: 35,ooo LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

meninden: w 

1 - Bedeii haziran 931 dei9 yani 931 senesi İdarei husu

siye bütçesinin tasdikinden sonra tesviye edilmek şartile (52725) 

elli iki bin yedi yüz yirmi beş lira bedeli keşifli çarşamba 

Terme şosesi inşaatı müzayede, mühakasa ve ihalat kanununa 

tevfikan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale, mayısın on ikinci salı günü saat on beşte Sam
sun Vilayeti Daimi Encümenitfde icra edilecektir. 

3 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü halme itimat 

edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz bulunanlar ve tamiratın 

devamı müddetince mühendis veya liyakat ve kifayeti fenniyesi 

Nafia Başmühendisliğince musaddak bir fen memuru istihdam 

edeceğini vesaikle temin edenler dahil olabilirler 

4 - Talipler, müzayede, münakasa ve ihalat kanununun 

6·1 maddelerine tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler teminat mektup

lanm bir zarf derununda ve miktarı tenzilatlarmt ayni zarfın 

içinde ikinci bir kapalı zarf derununda pullu ve imzalı olduğu 

halde tahrir ve esas zarfın üzeri münakasaya dahil olduğu 

iş zikredilmek suretile sahibi tarafından mühürlenmiş veya 

ımza edilmi~ bulunduğu halde imza mukabılinde VilAyet 

Daimi encümenine teslim edeceklerdir. 

6 - Şartname ve evrakı keşfiyenin birer suretleri İstanbul 

Vilayeti Nafia Başmühendisliğine gönderilmiştir. 

7 - Münakasaya iştirak edenler şartname ve evrakı keş

fiyeyi görmüş ve münderecatına ittıla hasıl etmiş haddü itibar 

olunurlar. 

8 - Encümeni vilayet ibaleyı yapıp yapmamakta muhtar
dırlar, 

9 - Gazete ilin ücreti ihale, pul 've sair masarifi talibine 

aittir. 

ı. 

. . 

şey mı? 

0 ASPIRIN., •n sofuk algınlıiının çar-
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir 'ey <ıeiildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN,. gibi &,e\ saliblnt 
~ıyan bir müstahzar mutlaka mües 
sir olmalıdır. 

Siz de aynı fikirde defll misiniz ? 

• 

ITRİYATJ 
Kibar sınıfın nişanei zarafet1dit 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar, 
nadide ekstre ve parföııler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallat 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi: Sirkeci Yalıköşkü Caddesi 
;\Jiihiirdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ŞÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

KARADENİZ POST ASI 

v AT AN vaKt~';. 13 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı J 8 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon 
Sürmene ve Rize) iskeleleri-
ne azimet ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel 
İstanbul 1515. 

lzmir sür'at P. 
0 

(GÜLCEMAL) vapurU ,ı~
mayıs Pazar 14,30 da G 

•df' 
tadan kalkarak İzmire il ,bl 
cek ve çarşan:ba sab 
gelecektir. 

Kiralık kah\'e 
ocakları 

Karabiga ve Ayvalık &at' 
tına sefer eden idare .,~ 
purlarmın kahve ocakl~ 
bir sene müddetle ve al• 
müzayede ile ayrı ayrı ~ 
nameler ile kiraya verı ' 
cektir. Kat'i ihalesi 14 ııı•" 
yıs 931 tarihinde yapıla~; 
ğından taliplerin yüzer lı~ 
depozito akçelerile Levaı•0 .. 
müzayede komisyonuna 111 

racaatlan. 

SON POSTA ________________ ,,,,,,..,,.,,,,_ 

.,..., 
Yevmt, Slyuf, Handlı ve Halk 1 10 - Talip olanların ve daha ziyade tafsilat almak iıti- • 

yenlerin viliyet başmühendisliğe ve Daimi encümen kalemine iSTASYON LOKl\NTASI idare ı t.taab:i:"NW'uoııoaıJt
Şcıref aokajt 35 • 31 

müracaat eylemeleri ilin olunur. Sirke c ı ci va 
110 

d 
1 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Bilyilk bir liyakat, itina Y• dikkatten çok 

memnun kalacalumız 
Prote.tolar ml•ll r8rillmemlt bir •Oratle sider .. 

En ralıat ve en 

Tem iz lokantadır. 

Ayrıca 1 liraya ~ ye

mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişı da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

-Te!<'1 ">D: latanbul - 21)21>J 
Poıl.ı kutuıuı l.taııbı.d • .J'~oıt1~ 
TeJeraf ı latanbul 50,.. ' 

ABONE FlATI 
TORKlYE - EC~ 

1400 kr. 
7SO ,, 

400 " 
150 • 

2700 ;ır. 
ı Sen• 1400 ,, 
6Ay ~" 
s " 3.)il " 
ı " 

Gelcınevrak ıerl verllıııı>~ n1I•• 
hAnlardan mosullyot " 1 

Mes•ul mftdlir : 


