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iikômet, Son Tasarruf Esasları Karşısında ~~1 ~~~ili~0İL~i~:: 
sında Memurlara Ait 

emurların Yeni Vaziyetlerini Tesbit Etti.. ~~~;~ü~~y~~~!:\~~r . 
------------------------~ 

Qrü/fünunda ihtilaf Şiddetlendi 
• • 
ıvan Azasından iki 

"üderris istifa Etti 
r--rif Vekileti, Rasim AH Beyin Tahriri 
adesinin :'Jınmamasını Kusurlu Görmüştf r 

Olvandaa ılltif a eden 
Kadri Raıit t'aıa 

'-reın mesele.i yizftnden 
nun fakülteleri arasın

~6r ettiğini haber verdi-
llf. ibtillf alevlenmittir. 
lcilllıkikatamıza nazaran ev· 

ğ(in Tıp Fakültesinde 
trrialer, hususi bir içti-

yapmıtlar, ve Da-
Un Divanmın Baremin 

l'1 esası üzerinden tatbikı 
i ~lldaki kararını K'eri alma
Çin Muammer Raşit Bey 

ıt ruı Vekaletçe kabul edilen 
Rasim Ali B. 

nezdinde teşebbüsatta bulun
muılardır. 

Evvelki gün öğleden .sonra 
Tıbbiye namma Kemal Cenap 
ve Server Kimil Beyler Mu
ammer Raşit Beyle görüşmüş
ler ve ondan kararın değişti
rilmesi için vait almışlardır. 

Tıp müderrisleri Baremin 
tatbikı için tap fakültesinden 

(Devamı 4 üncü ayfamızda] 

TERKOS 
Bu Beladan Mutlaka 

Kurtulacağız. 

iSTiDA YI iMZALA YIP 
GÖNDERiNİZ •.• 

Terkoı meseleılnfn en 
ke1tirme yoldan ~alll için 
ıa:ıetemizln bulduju be! 
çare.inin karllerlmfıl pek 
memnun ettitinl, ber ıtın 
aldıtımı:a yüzlerce l•.ldadan 
anhyoruz. 

latanbul halkı bu dertten 
kurtulmak için dotrudatı 
dotruya faaliyete reçınek 
istiyorsa, f,te biz ona lmk&n 
veriyoruz. Birkaç ründenberi 
neşrettiğimiz iatida auretini 
bugün de netrediyoru.ı. 

Burün gazetemiz İstanbul 
halJnna bir ko!aylık olmak 
üzere ayrıca ilive teklinde 
iıtida nilmuneleri dağıtmıt· 

br. Karilerimiz bu istidaları 
bizzat doldurarak ve tanı· 
dıklarına doldurtarak ida• 
rehanemize ıöndermelidirler. 
lstidalara pul yapıttırmak 
lizım değildir. Bunu rue· 
temi.ı yapacakbr. 

Son Polta blr iki ıüne 

kadar toplanan istidaları 

bDtiln veuilo ile birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine ııönderecek ve 
vekillerimizin nazan dikka· 
tint celbedecektir. 

* istidayı 7 inci sayfamız.da 
bulacaksınız. 

•Saray Dünkü imtihanı Parlak Surette Atlattı 

oz Götürmiyen Bir F aikiyetle 
nadı, Olimpiy~.kosu 2-0 Yend" 
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.. ~, 6 ir ...tallUuar. Gılata.a.raglı Neı:det, Yunan lcal•sint1 ikinci golü atarken 

( Taf.tlAb 6 uıcı ıayfamızdadır) 

.. 

Hastaneden Kovulan iki Vatandaş 
Sokak Ortasında Ölümü Bekliyor 

. Re.imde görülen bu iki 
vatandq Cidelidirler. Birinin 
iami Bekir Mehmettir, 18 ya
flndadır. Diğerinin ismi de 
Mustafadır ve 21 yaşmdadn. 
Bu zavallı köyllller orada haa
t:alanmıtlar, tedavi için buraya 
gelqıişler, Cerrahpqa hastane- ' 
sine milracaat etmitlerdir • 

Tarihi Vesikalar Meselesi için 1

' 

Fakat hastaneden: "Yer yok· 
tur, yatıramayız." cevabım 
alarak yiizll geri d6nmiye 
mecbur otmuşlardır. 
~astane kapusundan kovu

lan bu zavallı vatandqlann 
burada bannacak yerleri ol
maclığı ııibi beş paraları da 
yoktur. Şimdi Kantarcılarda 
sokak ortasında hayvan i\ib
releri ve pislikler içinde yatıp 
kıvranıyorlar, bu aefil vaziyet
te olUmü bekliyorlar. 

Bu yazıyı yazarken mes~uli
yet aramıyoruz. Ne Cerrah
paşa hastanesini, ne de Bele
diyeyi muabaze etmek istemi· 
yoruz. Fakat bir hasta vatan
daşın sokaklarda yatıp ölUmll 
beklemesine de ~öz yumı:ımı
yorµz. Kimse mes'ul olmayabi
lir. Fakat bu facia kartı11n
da hükümetin likayit kalma
masını beklemek her vatan
d~n hakkıdır. 

Bütçe Encümeni 
931 Bütçesinin Tetkika
bna Başlamak Üzeredir 

Ankara, 25 (Hususi) - Blit
ç• Encümeni 931 bütçe llyi
haaıuı tetkika başlamak üze
redir. Encümen, l!yiha üze
rinde bir miktar daha tasarruf 
yaparak yeni bntçeniıa (173 -
180) milyoa Uraya kadar indir
m"i muhtemel g6rülliyor. 

Memur kadroları itibarile 
en -ziyade Maliye Vekiletinde 
değişiklik yapılmış ve bu su
suretle bir vekiletten bir mil
yon liradan fazla tasarruf edil
mittir. 

lktısadi Buhran Karşısmd 
Avrupa Birlij'i 

Yazan: Paul Pai11lnt1 
Sabık Franıız 8a9Yıltlll 

Bugün Beşinoi Sayfamızda 

.. .. .. 
Bir Takrir Hazırlandı ... 

Paçavra fiatine sahlan mi 
yonlar dej'erindeki tarihi vesi
kalar meseleıi Millet Mecliıino t 
intikal etmek lizeredir. Ôğ- ı 
rendiğimize söre Giresun 1 
meb'usu Hakkı Tank, latanbul 
meb'usu Halil Beyler bu hu
susta Meclis Reisliğine veril
mek Uzer• bir istizah takriri 
huırlamıtlardır. 

Halil B., takririn mUıakeresi 
esna1nula, satılan kıymetli ve-
sikaların kıymetleri hakkında 
Mecliate u&un izahat verecek, 
bunlann elden çıkarılması hu
susundaki mes'uliyetlerin ta
yinini istiyecektir. 

Bu takrir üzerine yapılacak 
mUzakerenin çok hararetli ola- 1 
cağı keıtiriliyor. 

[ Tarihi Yeeikalara alt etrafb mal6mat I 
lldnct Hyfaamıdadır. J 

Giresun meb'usu Hakkı 
Tarık lıeg 

Bir Hanım, Ölüleri Diriltiyormuş: Gazetelerden 

- Şu Bursalı Hanımın iddiası meydana çıkb çıkalı bızim 
eYdeki ha1at cehenneme dö dU . 

- Neden? 
- IMdmld anneıini dlriltm k istiyor ela ondaa. 

• 
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.2 s. ION POSTA 

( Halkın Sesi ] DABILI BABIBLIB Günün 

Ka.droda Tasar- •-------1 _________________ _. Hariciye Vekilin· 
ruf Ve Halkın Yeni stanbulda Bulunan D. Umumigede Beyanatı 

Mütaleası Posta Vesı·ka Mahzenlerı· Çalınan BM~ ... ·;:!~.1~':."~:::n ~=~ 
.. ahJen• ld hlkt•et, 
... .., ka4ronnu taHnaf 
temini l~in bir ••k&let me
murlarına, ltbumu lhalhule 
l»aıka Yek&letlerde çalıfbra· 
cakbr. 

Pu.lları Paralar buhran•" tetkik• emaaında 1:1 
kiye murabbaıı Hariciye V•.,, 
Tevfik Rüttü Bey beyanatt• 
lunmattu. Bu beyanabn ........ 
d\ln blldirilmlttir. 

Bu •uretle aalqılıyor ld tuar
ruf lcartısında lhtiaaa .... ı .. 
ıl lldnel derecede kalıyor. 
Bi• bir de balkın fllcrlne 
mllracaat ettik. itte mlta
lealar: 

Alt B. ( Beftkt•t Akaretler 11 ) 

- Htıkflmet tuarruf kara
,.. nıhkea TDrkiyedc me
muriyet kapmnı da kapadı. 
Ben bundan çok memnunum. 
Aaırlardanberi Ttırk ıençliji
nin kafuında yer eden memur 
olmak zihniyeti de bu auretle 
6lmllftllr. Fakat bazı memur
lann açıkta bıralulmalamu 
arzu etmem. Memleketin ipil 
aamamnda bunlann açıkta k• 
muı bir feliket olur. .. 

Neutl L ( N• .. •anlye ~ 
fırın lOI) 

Hllkamet tuarrufu memur 
kadrolarında ve maqlarmcla 
Yapmamalı. F muit maaraflan 
loamalıdar. DOnyada bizim 
memurlarııtıız kadar az para 
alan ve fakat bllyiik bir ka
naat ve feragatle çalıtan hiç
bir ımıf yoktur. Re.mi oto
mobillere nihayet verilmeli, ln
lüaarlardaki yüksek maqlar 
makul bir hadde inidiriJ.. 
melidir. 

* [!( Şefik 8. Halk •parti••- 11 ) 

- Hlk6met tuund kua
rile U.tt.a. aldtlrGyor. Da1aa 
doğruıu bir ( vahdet lhtiauı ) 
prenaipi kabul ediyor demek
tir. Ben bunu hiç doğru bul· 
mam. Meseli Adliye kadro
ıunda nokaan, bulunur, lktıaat 
Veklletinin fazla memuru 
oluna ikbaatçılan Adliyeye 
alacatız demektir ki bir iktı
aatçmm Adliye itini iyi ıörilp 
16remiyeceği gazetenizin ( iater 
inan iater inanma ) ıütununa 
iyi bir mevzu olur. .. 

Su4ll B. ( Sultan Seli• f11tılullbl 21 ) 

- Bence memur kadrolarile 
ve maqlarile oynamak nafi 
bir iktısat sistemi değiJdir. 
Bu memlekete hariçten para 
eo1manın çaresine balcmah. 

ir 
a.ıp B. ( F ati'b Kıataıı 51 ) 

- inhisar idarelerinin me-

Nümuneler, Kllteler An· Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde Yüz Binlerce Çok 
karaya Gönderildi, Kıymetli Tarihi Vesika Vardır, Fakat Bunlar 
Yakında Basılacak Bugün Kıymet Bilmemezliğin MahkUmudurlar 

Damga Matbauı yeniden 
buılacak ( 120) milyon posta 
pullanna ait kliıeleri baıırla· 
11Uf Ye nftmunelerinl basarak 
Po.ta " Telıraf Umum M&
dUrl6ğtlne 16ndermiıtir. Nl1-
muneler tudik olunup bu haf
ta iade ediline bir lauirandu 
itibaren buılmıya bqlanacak· 
br. Pallarm laepeialn IHrİIMle 
Gui Huntlerlnba •JDI nd
yette liYil portreleri nrclır. 
(11) mutelif kıymet ayn ayn 
naklerle tublt edilmiftir. Bun
lardan hlr kurutluk YetU açık 
2 kurutluk mor, 2,6 kunlfluk 
koyu yetil, 6 kunıtluk pembe, 
6 kurutluk mavi renktedir. 
Kıt'a itibarile fimdild pullardan 
blru daha kftçftkttır. 

Uman Şirketinde 
Memurlar için Bir Koo

peratif Teşkil Edildi 
Uman Şirketi kendi memur 

•e mllstabdemlerl için bir ko
operatif tetkilini kararlaftar
mlfbr. Kooperatifin bqJangıç 
ıermayeıi (1250) lira olacak, 
biue senetleri birer liraya aa
tılacaktır. Bu yeni ıirket me-
mur Ye mOstabdemlerin ııda 
Ye IİJecek ihtiyaçlannın daha 
ucuz temhıine çalıtılacaktır. 

Kooperatifin mukavelename
ıi tktuat VekAletinde tet
kik edilmektedir. 

Oervi' Pş. 
Viyanada tedaYide bulunan 

Milli MOdafaa Mllatepn Der
vit Pı. nın iyileıtiği bildirili
yor. 

murlarile hükumet memurları 
aruanda maq itibarile büyük 
bir fark •ardır. insan memle
kette hlll kapitüluiyorılann 
yapdıiµıa hükmedeceği g-e
liyor. inhisar memurları bir 
neYI Dllyunuumumiye memuru 
aibi yaıatılıyor. Bence bun
lana aaaşlarına dtı~eltmeli, 
yeksek maaıları kırpmalı, yeni 
biaa yapmıya kat'iyyen nihayet 
vermeli, tim•ndifer faaliy~tini 
azaltmalı. 

Maliye bazinuinde bulunan milyonlu deterinclekl tarihi 

veaikalana paçavra fiabna nuıl elden çıkanldıjam arbk hepi

miz biliyoruz. Biz bu milnuebetle .. hrimizdeki diğer kıymetli 
Yeaikalar hakkında tetkikat yaptık. BUflln l.tanbalcla bulunu 

kıymetli eıki vesika mahzenleri tunlarchr : 

J - Ayuofya camiinin Papaz odalan denilen loımında 
Bur .. dan gelen ve devletin ilk l9'ekkotn zamanına ait birçok 

vesikalar vardır. 
2 - Eaki metihat binaamdalci mahzende Kıbrıı ye Girit 

adaJanna alt vesikalar mevcuttur. Mahzen çok munta:ıamdır. 

Evkaf Vesikaları Yüz Binlerce Vesika 
3 - Şimdiki Evkaf ldare

llnin yamndaki medreaede 
Evkafa ait mOhim Yeaikalar 
mahfuzdur. 

-4 - Yıldız sarayında Sul· 
tan Oıman devrine ait çok 
kıymetli ve.ikalar vardı. Me!
rutiyetten ıonra bunlano b11 
luamı Babıali baıinei evrakına 
nakledilmif, bir k11mı da har
biye nezaretine ıetirilmişti. 
Harbiye nezaretine getirilen 
vesikalar Enver Patanın Harbi
ye nazırlığı zamanında geceleri 
yakılmakıuretile imha edilmiştir. 

5 - T opkapı sarayının kul: 
be altı mahzeni muhim vesı
kalarla dolu idi. Bunl&r kıs
men Babıaliye getirilerek ta ... 
nif olunmu,, bir kısmı da 
T opkapı sarayının \cUtnphane
sinde kalmışbr. 

6 - (Hazinei evrak) denilen 
ve Ktıçtik Sait Pı. tarafmdan 
Babıali içinde yapılan hususi 
bir dairedir. Burada (1135) tari
hinden sonraki vesikalar sak
lıdır. 

7 - Hapiabane ittiaalindeld 
Maliyenin hazine evrakıdır ki 
burada Türkiye tarihinin en 
kıymetli eserleri •ardır. Dev· 
letin tetekkiilündenberi b6tftn 
malt vesikalar burada toplan-
1D1f, elden çıkan bl\tnn Yill
yetlerimi~in vesaiki o Yakit 
getirtilerek buraya konmuttur. 
Geçenlerde yok bahasına aa
tılan vesikalar bunların mU
him bir kısmıdır. 

8 - Mülga Hariciye neza
retinin evrak hazinesi ki dev
letin harici milnaaebetine ait 
bütün vesikalar buradadır. 
Fakat bir gün binanan lağım 
borusu patlamış, bu vesikalar 
fıiene' erce su Ye piılik içinde 
kalmıştır. 

9 - Şimdi lstanbul lise.i
nin bulunduğu mülga Maliye 
neıaretinde de bir evrak hazi.. 
nesi vardır. Fakat bunlano 

nereye kaldırıldığı belli değildir. 
10 - Bir de Ayaaofyada 

vakıf odalar evrak hazinesi vardır. 

BU ADAM KİM? 
SON POSTA' da her aün herlı-;;çt: tanınınıf, meşhur bir ad• ma 

ait on ıual ve on ce\•ap buta~al<sını:ı:. Her au11J.- "'erilen ~evap 
ıiıln için bir meçhulü halled cek ve on cevabı okuduktan 1;nnra 
meçhul adamı bulacak•ınır.. Eter bulnmax..saııız yar:n biz ai:z..., bu 
adamın kim ()ldukunu •öyliyeccğir.. Fakat bulmıya ga)'l'et f!dinh, 
çok eğlenccckai!'iz. (~u. e~}encemizin piyııngo~mı:ıla ~18 kaaı yol.tur; 
nıakııadımı:ı k:ırılerlmı:u duşündürcr"k eğlendınnckt1r. 

J - Erkd' mi'/ 1 - Evet. 
2 - Türk mü? 2 - Heyar. 
3 - lstanbulda mı? ~ - H:ıyır. 
4 - Ankarada ını? 4 - Hayır. 
5 - Sat mı? S - Hayır. 
6 ·- Mesl~ği ne? 6 - EcHp, 
7 - Öleli çok var mı? 1 - Elli se.,f'yr. ) altın. 
8 - Nul Ue tnnmır? 8 - VatanpervcrJijti ve va-

1 

lanperverane uer!t-.ril~. 
9 - Ziya Paıa mı? ı 9 - Hal 11. 

10 - Ebur.ziya Tevfik nıi? 10 - Ha:rır. 
(Dünkü adanı aincnuı artlııti V.oılimtino idi, bugünkü adamın 

)dm olduğunu yarın ıöyliyecctiz.) 

"-[ S_o_n_~_os_ı_a_'n-~n ~-es_z_·m_l_i_Hı_i_k_a_"'y __ e~~---....--R-~:_~~-0_-z'!__ H._a_sa_n 

lsticvaplar B a ı 1 adı 
Fakat Maznunlardan 
Bir Kısmı Kaçmış ... 

Eaki klğıt paralar Dftyunu 
Umumiyede değiftirildiii za
man para hırsızhiı ôldu, 
milyonlarca lira çalandı. Maliye 
mOfettitlerinin tahkikatı neti
cesinde ortadan kaybolan pa
ramııın 6 milyondan fada 
olduğu anlaşıldı. Fakat hakiki 
çalınan miktar bir milyon lira ,1 
olarak tesbit olundu ve maz
nunların isimleri de şehrimiz 

Adliyesine bildirildi. 
Haber aldığımıza göre le

tanbul birinci iıtintak hlkimi 

Haric:iye Veklll bllhaHa A~ 
panın ıeçirdili ciddi lkb...-'. 
buhranın .ebeplerile mahiye 
tahlil etmit .,. : "'TOrklye • 
kavi bir Avrupa tetrikl me•~ 
nin ehemmiyetini liyak: old .. t 
derece takdir etmektedir. ~ 
bir ıulh ve ıilkun ha•uı 1 
c ban tetrild meıaiıini de 1111•" 
haricinde göremez. 

Memleketler araaanda me 
birliti yapacak olan bu 
tetrild mesai uğrunda çahflll 
cümlemize m6tterek vazife o 
ıulh eserinin en Hjlam te 
olacaktır.,, 

Ekmek Fiati 
Narh komiıoyonu ekmek flr 

tini artırmıf, 9 kurut fiat kof' 
muftur. 

ihtilas Cllrmü 
dün maznunları iaticvaba bat- ıs bin lira ihtilas cürmil 
)aDUfbr. Fakat bu maznun- mahkemeye verilen kolordu ••_ ... 

veznedarı Rıfat Beyin dav~lldJs 
lardan bir kıımı adreslerinde dün bakılmı" müdafaa için tv-

bulunamamıılar, tahkikat ne- edilmiştir. 

ticeıinde lstanbuldan uzaklq- · Tekaüt Edilecek Polislet 
bldan anlqılmııbr. Hazirandan itibaren tek• 

edilecek polislerin listeal bug\111" 
terde Ankaradan gelecektir. Bir Çocuk 

Kuyuya Düştü, Kurta
nlamadı, Boğuldu 

Fen erde doktor Şükrü B. in 
9 yaşındaki otlu Sabih yan11n 
yerinde üstft açık bir kuyuya 
dUıerek boğulmuttur. 

Pencereden Duştu 
Kaımıpqada Ali Efendinin 

2 yaşındaki kızı pencereden 
dijşerek yaralanmıştır. 

Müteessir Olmu,t 
Ayuofyada hizmetçi 40 

yaşlarında Ayşe teeaallrilnden 
tentürdiyot içmiı, kurtarıl

mıfhr. 

Alacal< Y uzundan 

Sütçülerin Hilesi 
Sütçülerin aüt!ere a1it bor~ 

katarak derecesini yük1elttikl 
bu auretJe belediyenin kontrol • 
den kurtuldukları tahakk11 

etmiıtir. 

Bir T esekkUr Mektubu 
Geçenlerde buraye gelen lr 

tayyarecilerinin gördükleri h~~ 
kabulden dolayı Irak Harıc• 
nazarı, Hariciye vekilt.line 
tefekkür mektubu göndermiftlr• 

Devlet Bankasında 
Devlet Bankaaı idare 111ecl 

azeaı gelecek hafta aeçUec• 
aabık Tarab:ıon meb'uau ~ 
8. de idare meclisine •irece 

Münhal Meb'usluklar 
Münhal meb'u.luklar için 

Fırkası namı:etJeri teabit edil 
tir. Kütahya milatak.il meb'u•1 

nın mazbataları taıdik edUa:ai~ 
için m\lnhaller (13) ü bulaca ,,J 

Gazi Hazretlerinin Tebrl"' 
f Gaıi Hazretleri, dofUlll r 

G"dikpaş:ıda oturan Misnk dönümü münasebetile Irak .1'~ 
ima bir tebrik telırafı ıö11 

iıminde biri bir alacak ytlıün- mi~ler, Kıral tqekkGrl• •" 
den gazete milveuii Arisi -~ 

bele etmittir. IBI' 
yar~lamııtır. Dişçi Ve EczaCI Mektek 

Y etıi Butçenin tatbiki 11• 1~ 
ber Dltçi Ye Eezaeı raekteP ~ 
Tıp fakOlteainden alikalatl ot1' 
lecek, miıtald bir t•kil al• 
lardır. 

Olmak istedi 
Erenk6yUnde kCSmiircftltk 

yapım Hl\seyin, don Sarııtlnl
de yanıın yerinde kezzap 
kullanarak intihara t .. ebbla 
etmiştir. Sebep, bir kadın 
mesetesidir. 

Hayvan Borsası _.
şaır1mıs hay•an borl ....... 

latvedileceti .. ylalan kuY 
mittir. 

B. Ve Ömer Seyfeddin 

yf ddin Bey merhum - Pazar ola 
lı Ömer Se • d Blülerl dirilten bir kadın çık

Haaan Bey, Buua • 

2: Ömer Seyfeddin Bey- Ne duruyorsun, 3: PAzar ola Hasan Dey - •·Son p osta,, ı 4: Pazar ola 
te •eni diriltsin. 
anan yok. 

beni çoktan diriltti. Benim öylel~rine ihtiya· 
cım yok. 

tuna mtıracaat et te ıeni diriltiverıio 

yahut. 
mat lflttln ml? 

- lıltttm, ne olacak?. 



Her gün 
"1iinderecatımızın çok
hıtundan dercedileme
'ttiştir. 

Ankarada Bir 
Cinayet 

Ôlü, Bir De Alır 
Yaralı Var 

tı ~a, 25 {Hmuai) ~ DID 
.. ~ iltlml •• bir kili-
~ ..... pnlanmamiie netice
~bir cinayet oldu. HldiH 

~ Harbiye fitenk fab
AL~ birbç menedıa-i 
~~ iamuuie 22 ymflDda 
~. Wr ••ele çahfayonla. Ab
~ bir mOddet enel ma
L. - başmcla çahfırken baca
._ makineye kapbnn11, ba
~ . keailmif, kendisiae tahta 
~ yapalmııbr. (164) kunq 
:L"lllll)'esi vardır. Abdullah iç. 
~ ay evvel kadro tuarru
ıı...... dolayuile iftea çabnlr· Geaç amele göalen:e 
L ........ bul ... mlf, nihayet 
L!'lc fabrikuama müracaatla 
'1' laduini rica ebniflir. 
.\bdaıwwa anma isaf edile

~it, bunun Ozerine Abdal
~ Jtbek makamlara mlra
"-tta işine iadesiai lateml.
~.1.. ~ akat fmallb harbiye 
~ Seyfettin •• lmaJAb 
~iye işletme möd&rl Mua
'"'llttiıı Beyler Abdullaha ka
~ umumi ve kat'I oldupnu 
~eıniflerdir. Aaaht bir adam 
~ Abduılah bu ubah ta
~ Ye bıçatı hamil olarak 
~tı harbiyeye pmif, Se,.. 
~-~ Mulibittla Beyin 
L --...P oclqa sinmf, tekrar r --- rica etzdtffm ....... 
..:::.:. .......... eelliad• ta
... ~ çıbrmat Se,fettia 
t,'J• atq etmek Lltemfwtlr. 
l'1tlct tabanca at91 •'•••11, 
~ .... tlzerine bıçakla ul~ 
~: Seyfettia Bey kendini 
~aa etmek latemif, 
;'t Abdullah Se7fettbı Be
"- •ağ, 90( 1'6illlerlnden 
\lr ~an yanlamaya mu
~ ........ 
Ilı.~ emda katil illaıba• 
~ ll..lildtdll .,. o.. 
~ ............. lh.uhlttla 
'tt. hıııcereye atılmqbr. Bunan 
•• ... : ~· zemin kabndaki pea
~eki tel kafeai koparmlf 
~- atlıyarak kOfllllJa 

~<11.;iilaittin B. on. oe bet 
~ lrottalda 90lll'A ... 

~ ............. . 
' kalp hutütm• ... ..... ba saba fala te..-

~ ..,........ lldltD 
..:- ...... · 
..,,.... 8. ......... 

bldmlmıfbr. y ..... 
• Abdallala yabl..,.11, 
Harbe verihniftlr. 

,.. ~nı MUesseıel•• 
~ mhaueler mtldlrl 

'- Diyanet itleri Riyue
aldija hir emir lzeriu 

Aaakaraya aitmiftlr. E.t 
bu ay.ut! .-U,. 

llaliye Vekaleti va11ta
~a.t..; edilen ifleria timdi 
~ deweclilme.Ue allka-

~ T9'rifal NIZll'I 
~ l lrıralmm T+lfat aa

"flk Bulaa P.,. tebıl
Jelaaie, dla lclirMre 

SON ~OSTA 
r g z 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - C.aap ŞahaWtla 4oldar4v. Fakat 2 - B•• ılbi. ..ıett u. flbreti 
mda ~ -hıeMetl .._,.. bia-

J - l.tldat her ~akit keodlalae loJdtaf 
iti- Wr meafez bulabilir. Kift ld mlıtalt ...... • bayik edlplerhmzd• Wri4w. IWlmet 

Rauf. Balarip uWtWW. Fakat 1J1 W,. r• 
-.aea4w. len:e .... ba•ıbiHı"nı'· l.tl .. tlanaa .,_.,. ...telden cllpalf 

~çl~ aaeyua olmamalıdır. latidatlaruun 
ialdf&I edecetfnden enaln olablllrler. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

VEZNEDAR 
Y'ınni Yedi Bin Lira 

Çalarak Kaçtı 
Aakara. 18 ( H....ı) -

Tanar• Cemiyeti nmedın 

(27) bin lira ihtillm ederek 
kaçmqbr. Aranmaktaallr. 

irtişa Oaıu 
Ankara. 21 (11....ı) - ... 

tip danaau mit enala tetldk 
ed• Mllddehammat, talaldlra
bn pnifletllmal için ban 
mlltaatildite wwmiftir. 

Suriye Hududu 
Gimrük lıleri için 
M...ımutar Toplanıyor 

Aabra, 2 (H.11.) - Dalaili
ye V eklleti maralalaulan • 
Smip ~ .. _da 
bir ""' 

7 

.idi tabrllr etr'ı 
tir.• içtimada ._.. " ..... 
rllk lfl.W. lroaaı•lıuit tU
mia eclllmektedir. 

3 Papam T ılkifi 
........ 24 (A. A.)

Sılwi• .....,..... • Wr m• mr...,_...,....._ 

Kolejinde DAiRELERDE •• • 
lzmir Amerikan 

* s:: 'f. r, Mesai Saatlerinin Tekrar .... G_ü_r_ü_lt_ii_lı_ii __ ... __ H._a_dı_ıs_· _e_y;&.,,_•ık_tı...A Değişeceği Söyleniyor .. 

lzmJr, 24 (Huual) - İzmlnleld Ameriba Kolejlade bir Ankara, 25 (Hususi) - Son 
Tlrk Hanuıi Konama cemiyeti YIU'dır. Ba cemiyetin bastın defa temdit edilen mesai aaati
lclue heyeti bıtihabı nrdı. Ba mlbauebetle cemiyet reial ta~ Din değiftirileceji, ve işe bq
lebedea Muhiddin B. bir hitabe irat ederek dedi ki : lama mOddetiniıı aekizden on 

_ Ecnebi mektep&.lnde abpa laer Tllrk çocuiu Ud ikiye ve birden bq buçuia 
lpadar devam edeceğine dair 

terden çekinmelidir. 1 • Propapncla te8İri altında kalmak. "bir pyia vardır. 
2 • Entenıuyoaalizm telkinleri. Bu mektebin tarihçeai, bizim Çah,ma uatinin uzamalİle 
bir MUyoner mleueHliade okachıiumma açık mlallerle an- memurlara çay ve kahve içme
labyor. llil)'•erlar, HIYl1etl İçtimaiyeleri uif memleketl•de leri mllaaadeainin verileceii de 
faaliJet pterirler. Blllllar, bizim memleketi de kendllerlne söyleniyona da benllz kat'i 
el~ •ıenettJklerind.. ayaı faaliyeti l'Wermek t.tiyorlar. bir karar yoktur. 

Sarık Vı Salip . ı 1 .. :t IOdUrDn Hiddeti 
Bana.. lclm• selmel..W 1 ! lçtima Dilaayet balarken 

keacllae bir dl addetmiyen Kolej Mtkltlrl Doktor (Rlt) 
bir talüe nr madır? Bea, ldç toplubya lıitam ..U...lni 
umetmiyoe-_ -.nttl. Talebe, ltiru ,Wer-

a. mektebia tarib\ade fll dl. Mektepte baa kapplık-
•...Lrt Bat.ya unlda olmU lar __ 1... 1.1-- b k 

. bir talebe ıape.ct. ;r;uuur etti. _., a aat u C:a ullbl De mektept• ~-talebe Maldcldin Ef.
çıklDlfbJ'. JI mektepten tudetmek tauv

Bualardaa aakıamak hepi- 1 0~11bmdadlr. 
..W. borcud•.,. :: ~ier mektep lclar.t bu 

B. Wtalte, ıllntlarla Ar.,.. ~ela İllW edene bitin 
landı. talebe mekteW terkedecektir. 

Şeyh Mahmut Kavalada infilak 

Doumer-Briand 
iki Rakip Dostça 

Görüıtüler 

Parla, 24 ( A.A ) - Matia 
gueteainin verdiii bir habere 
gire M. Doumer ile M. Briaad. 
diba 6ile yemeğini ahbaplann
dan birinia eviade yemiflerdir. 

H. Briand yeni reiaiclmhur 
M. Doumer ile l'•yet d01taae 
bir aurette ild aaPt kadar 
glrilfllıliftiir. 

.....,. •tı...e.çneMe .... 
(5) .. pu ..... abda 
memarlan tam.,.._ ... 1.ı:.. Muıul, (HulUll) - Irak h• 
manubnD içinde tevkif eclll- kametine dehalet etmeai Uze-

miflerdir. rlne hayab kendisine bajıtla· 

Kavala. 24 (A. A.)- Sillhçı 
dlikklalanndan birinde bir 
infillk olmuı, aonra da yangın 
çakmlfbr. (4) ev yakılmlf, (100) 
k
0

adar hane haaara uiramııtar. 

Matia l'azeteai bu müllkat 
emaaıncla M. Doumer'ia hari
ciye 11&11rhtında kalmaya muva
fakat etmesini M. Birandan 
büytık bir 181'arla latedijiai 
tahmin etmektedir. 

I• h• 1 N kJ• - Kkt uileri reiai ŞeJla n IS8.F arın 8 1 Malamut, banaclatı lraa budu· 
ç kiti &lmllf tllr. Ankara, 21 ( H. M. ) _ da civanaclu alınarak ayın 

TIHlll n Mllkirat ..........,. • b.P.de Gergake ptiril- TlrkM.JIİİI BinUI 
Mtıdiri,etlerinha Ankaraya nak- ... ,. Batdad.. Hnolaa- ·-. 
)edilmeleri ve latanbulcla yaı.. muftur. Ş.1 Mahmut Bardada Ankara, ~ (HuaU11) - H. s=· aalllıiyetll birer bat... bar•ktl•lmlf, bir tayy .... ,e farkua umumi merkai bllro-

yet ........... tun'ftlr w.lirllerek Nwriye lift aer- ı.n.. bir laama e.ld T.-koca-
edDmektedir. Bu hUUlta Bela- kuine g6nderilmiftlr. J la biaaaına tapnmaktadtr. 
çet ve Aaım Beylwla fikirim !::=====================:: .............. ---sata Paralar 

lılldtlei .. 'm' ıc... .., • 
clefa fazetemlda halter •••iti 
............. w ,.. ~
Mkkancla ... , ... u. ......... 

• 
ister 

• 
inan, 

• • 
ister inanma! 

Sab.k Fw .... .idil j li1ona, b..ada api .-. 

İzmirde f ş Limtet 
lzmir, 24 ( Hususi ) - iş 

1• BulraRnın lunir şubeai mll
dlrtl N.-at Beyle ı&&ftüm. 
Bua eledi kl: 

- Harici ticaretle mlltgal 
olmak kere t•kktıl ettiji 
bildirilen it Limtet laakkmda 
bize tebligat yapdmadı . 

Herkesin bildiii gibi fh'ket, 
ta ..... lamual mahiyettedir . 

Diler ihracat firketlerinden 
ayn bir imtiyaza sahip değildir. 

Sözün Kısası 
Yazının 
Eski Ve Yeni 
Düşmanları .. _ .. 
Selimi izzet Bey, glizel bir 

makalesinde okuma kıtlığından 
fiklyet ediyor : Tetiği çekmek 
istediji halde, tehadet par
mağıam ihtiliçh bir bilzlllme
ainden fazla baraket yapamı
yan mefltıçlara benziyoruz, 
olmmak iatiyörm. olmyaauyo
rus. okumut gibi oluyoruz, 
okuduk sanayonız. fakat hepmi 
vehimdir. Selimi izzet Bey 
" Tetiği çekmek lhımcLr " 
diye makaleaiai bitiriJor. 

Şaplıeaiz, tetiji çekmek. 
hem de, okumaDID clnflll&Dla
nm hedef yaparak çekmek 
llzundır • 

Vakıa, bir Paria gazetesinde 
Clement V antel'ia, okuma buh-
ranından tiklyet eden fıkrasını 
da geçenlerde okumuşbım ve 
F ranaada da, bosriln, bir kitap 
buhranı vardır. O Franaadaki, 
yine fU aylarda, her,wı ylize 
yakın kitap çıkar ve berbiri u-
gari binlerce, azami ylizbinlerce 
sablır. Selimi izzet Beyle be
nim memleketimizde ise altı 
ayda yüz kitap çıkmaz ve her 
biri binden, iki binden fazla 
sablmaz. (Hele yeni harflerden 
sonra bu say111 bulan kitap 
hiç yok gibidir.) 

iki memleket arasmda, 
dörtte bir nisbetindeki nllfua 
farkını bir teaelli olarak ka
bul ettikten sonra, yazının biz
deki dtışmanlanm tanıyalım YO 

namlumuzu hansi istikametlere 
çevireceğimizi bilelim. (Şunu 
da bilelim ki mermilerimiz 
kıttır ve pek te niıancı dejiliz.) 

Tnrkiyede yazının eski tltlf
manlan pek malam ıeylerdir: 
Okuma bilenlerin azlıtı oku
ma ihtiyacının azlığı, okuna· 
cak teylerin çok pahalı olma· 
sı. (Avrupa ıazeteleri bizim
kilerden daha blyGk ve fiatçe 
dört bet kere daha ucuzdur.) 

Y UUUD yeDİ dlfman.lana
dan birkaçı da oldukça malim 
şeylerdir: Harp ve iatill yor
gunlukları, zafer aarhOfluju 
ve eğlenmek ihtiyacı, bizde 
pek feu tetyik ve idare edi· 
len ıpor WJCIDI, cinai luralar 
berinde cemiyet buloaınıa 
azalma•ı ve bllrriyelin belden 
qal'aya inmesi. 

Bu dGfmanlara yenilerini de 
ilhe edelim: Elektn1di anre
jistennandan IODl'a tekemmll 
eden gramofon salgım. aeall 
filmlerden aonra bir kat daha 
artan sİDema ulgına, pttikçe 
umumiletm radyo merala, 
hele yeni harfler, yeni harfler ••• 
( Selimi izzet Beyi memnua 
etmek için bu dÜflDanlar ara· 
sana • Ben Amar " Efendinia 
cambazhanesini illve etmekte 
mlhnldmdtır.) 

Ve nihayet, maarif tabaiaa
bndan iki milyon lira keaea 
Maliye Vekilini ve bUtçe encl
menani efe unabnamak lbmchr • 

Tahkir Meselesi 
aepi7abauaın •u... teJlt •balt 
n yapelaa ıalate paralaraa 1a .. 
rlce çıkanlmacbflaı •ylemlftlr. 

Paal Painleve bup p- 1 tar arulJI lfletmek iPa 
.... ...... -- ... - ~ ihliJa, ...... 
bleDde .,. ld: 81,a. ti 1 • Wcle A.... 

Müessef Bir Hadise Rum Mütevelliler Dün 

lnmelı Vqisi 
Kannnunun Yeni Şekli 

Mumele v.,.,ıat kanununun 
Mecll• lldlut •elm•lnff al•ta 
yeal telde ı&-e, oe bet h,.W· 
dea futa makla•H fahrllcalarla, 
... ., ....... " bil-- .... 
ka muameleleri vel'ılJ• talticllr. 

De.tet lnhlRna•ald •adcl .. 
.......... 25 .... fada 
Sark bablan, el U. doktllWI ita .. 
fllu, ma::~•ker, mamul ylla, ............. ., .... 
..-Is ,..mlndea maaf mad• 
tt.ı.,, Tlrldyede ... u1 IUaeet 
.. ıJdelvl, mlkerrer ... orta, 

--ı- -..... . ...... .. 

"Tuna memleketleri d- rilr.da elde eclllea Mtf• 
raat memleketlericlir. T•• T ... memleketı.incle elde 
eahwnclald arazi ela.ayama =dil• aeticeaia iç aWi 
• .._bit toprakla11111 f•slm ... 
laandlr. Fakat burada bir t- •emleketleri. AY. 
dinim araziyi ifletmek lpa .,._.. liiraat aM11nda 

ihtiyaç biuedllea imaa • il..ı ıldea memleket• 
llyl, Amerlkada ayni mlk- l..t oWutu laalde, Mtihul 
tar arul lçla kulMndu aahuaada Amerka1a nia
luaa llylndea on mlall betle bu kadar l'erl iaeler, 
fulacLr. Amerlkada bir bizim de ziraat yapbjı
d .. lm arul,t bir kiti it- mııa arbk; 

,.,.,. ı-. ,.,.,. ,,,.,..., ..... .• . ,.. . ,._ ____________________ ... 

BURSADA BiR VAK'A OLDU, t Adliyeye Çağrıldılar •• 
BiR OLO, BiR YARALI VAR Rum hutaneleri mütevelU 

Buna, 24 (Huuai) - dap 
şehrimizde bir hldiae olmUf· 
tur. Temeniye mevkünde MUl-
tafa V ufi ve Osman Beyler 
isminde iki arkadq arasında 
çıkan mOnakqada Osman B. 
tabancasını çekerek arkdqma 
at8f etmiftir. 

V ufi Bey yaralanarak yere 
dllfmtlı, &ldlitlnll zanneden 
Oımaa Bey Ttlrkocata blnua 
&anne pldiil uman elindeki 
tabaDCUUU kalbine llkarak 
k•dUiai llcllrmlfllr • 

heyetinin 14 mayl8 İçtimaında 
mtızakerelerin Tnrkçe yapılma· 
•ı teklifi bazı azada uabiyet 
uyandırdı ve Manoel othınun 
.. burada yalnız Rumca kona
fQlar,. diye battrdıtJ ileri sG
rllcll. Bunu evvelce yazdık. 

Kanunen Tlrldlğe hakaret 
demek olu ba hadile üzariDe 
MOcldeiumumi Muavillİ Nec
mettin Bey d&a gerek Mano
el otlunu. gerek difer all
kaclarlan isticvap etmif, neti· 
cede dart fdtinin phitliğine 
..eracaata lkum ılrlllmlftlr. 



Çok j Esbabı ıllucib8 
Şiddetlendi .__--===---L----------------__.__-=- Layihası 

Divan Azasından iki Hofivutta [ Filim Yıldızlar' Arasında.. 1 Memurların TaS:: 
Müderris istifa Mec- Sefa/et - Esa~lar~ kar~ısın ·ıdi 

K ıd _,, Vazıyeti Tesbıt Edı buriyetinde • ııar Hükümranaır. - vekil-
( 8q tarafı l inci sayfada ] 

85 bin lira keıildiğini, bu ytlz
den tedrisatın felce uğrıyaca
jını ıöylemekteclirler. 

Ayni zamanda divanın ka
ranna iştirak ettifi için bp 
fakültesinin divan nezdinde 
mtimeuili bulunan Kadri Rqit 
Patanın divan azalığından iıti
f a ettiği haber verilmektedir. 
Ayni suretle arkadaşlanndan 
ayrılarak divanın karanna rey 
verdiği için Edebiyat Fakültesi 
Müderrislerinden Manastırlı 1ı-
mail Hakkı Efendinin de divan 
azalığından istifaaı iıtenecektir. 

Darülfünun Divanının ev
Telki karanna gCSre şimdiye 
kadar J 17 - 130 lira maaş 
alan mnderrislerden 25 seneyi 
mütecaviz hizmeti olup ta da
rlllmeaaiıi bulunanlara 500, 
darlllmeıaisi bulunmıyanlara 
400, 25 seneden dun hizmeti 
olup ta darülmesaisi bulunan
lara 288, dariilmesaiıi bulun
mıyanla 256 lira verilecekti. 

Dün Muammer Raşit B. Da
rU 'fünun Divanını müstacalen 
iç~imaa davet etmiştir. 

Bu ani içtimada bilhassa 
Barem ve Rasim Ali Bey me
sel el eri görüşülecekti. Fak at 
Barem meselesinin müzakere
sine başlanıldığı sırada şiddet-
li JI\Ünakaş:ılar olmu~, bu yüz
den tubaf bir netice alınması 
ihtimalini hatıra 1ıetiren bazı 
azanın talebile bu meselenin 
balka bir içtimada görüş\ilme
ai tesbit edilmiştir. 

Rasim Ali Bey Meselesi 
Tıp F akiiltesinden ihracına 

karar verilen Rasim Ali B. 
hakkında Maarif Vekaletinin 
noktai nazarını bildiren kağıt 
dün Ankaradan Darülfünun 
Emanetine gelmiştir. 

Vekalet, Rasim Ali B. hak
kında memurin kanunu muci-
bince hareket edilmek lazım 
gelirken kanunun tayin ettiği 
meruımm yapılmadığını ve 
Darülfünun nizamnamesine g6-
re karar verildiğini bildirerek 
bu kararın varit olmadığını 
bildirmittir. 

Veklletin bu tebliti, dtin 
Darülfnnun diYamnda konu-
tulmut ve ortaya yepyeni bir 
mesele çıkarmıttır : 

Dartılfilnun mllderrisleri me
mur mudur, değil midir? 

Darülfünun müdenialeri me
mur iselet, memurin kanunu 
mucibince hariçte avukatlık, 
doktorluk ve sair husuıi itler 
yapamamalan lazım gelir. Keza 
aon karar mucibince hizmeti 
30 seneyi mütecaviz olan mü
derrislerin tekaüde sevkleri 
lizım gelir. 

Din Dartilftınun diTanında 
bu noktai nazarlar llzerinde 
tiddetli mllnaka,alar olmuıtur. 

Neticede Raaim Ali Beyin 
yeklletten ıelen evralu.nı,, nok
l&D kaJtn bazı merasımın ta-
mamlanması için Tıp F aknıte-
. havale etmiş tir. Noksan 
~ne . 
kalan merasim de, m.emunn 

k nu mucibince iaticvabın anu 
1
• 

h · ... yapılması lhımi'e 11'-ta rırea, d 
ken ıif ahi yapılmıt olmlası ar. 

Darülfünun Memur arı 
Darillfiinun bütçesi Anka· 

raya gönderiJmiştfr. Barem 
multı Darülfünun memurlarına 
da tatbik edileco;ktir. 

Holivut - Gtızel ve sıcak 
mevsim i'eldi, çattı. Şimdi 
Amerikadan Avrupaya bir nevi 
aan'atklr akını var. Sinema 
(Stndyo) larının muvakkat !•ti· 
!inden istifade etmek imyen 
yorgun artistler, İngiltere Fran
sa, ltalya veya Almanyaya 
gidiyorlar. Maamafih en büyilk 
alika daha ziyade Berline 
müteveccih. Çünkü Amerikan 
sinema sanayiinden sonra tek
nik itibarile en kuvvetli olan 
memleket Almanyadır. Hatta 
bazı artiıler, bu ziyaretten 
bilistifade Berlinde birkaç bin 
metrelik kurdele çevirerek se-
yahat masraflarını bu suretle 
çıkarmıyorlar da değil. 

Stüdyoların bir müddet için 
kapanması, burada bllyük bir 
işsizlik ve iş buhranı tevlit 
etmiştir. ÇUnkU, başlıca san'
atkarları haricinde büyük stüd-
yolara ( 5000 ) kadar artist 
müracaat ederek iş ister. Bu 
tutulmuş bir hesabın ifadesidir. 
Bu yekunun içinden ancak 
( 1500 - 2000 ) kadarı muvak
kat vazife alır, öbUr talepna
meler sepete atılmıya mah
kumdur. Figüran denilen ve 
bnşhca rolü olmayıp ta mu
vakkat vazifeler alan san'at-
kflrların yevmiyeleri günde 
yedi buçuk ile yirmi dolar 
arasında değişir. Bizim para· 
mızla ( 15 - 40 ) lira arasmda 
bir para tutan bu yevmiye 
elbette ki ihmal edilecek bir 
mebllğ değildir. 

Yüzlerce, hatta binlerce ki· 
şinin çalışma imkinından mah
rum olması, bu buhrana ayrı 

ve feci bir hususiyet veriyor. 
Sinema san'atkarlanndan ço
ğunun sefahat hayatına atıl

malar1, boş zamanlarında satı
lık birer mahluk haline gelme
leri, yani sokak kadını olma
lan Holivutta mütemadi su
rette cereyan eden bu hailenin 
iç ytbllnü teşkil eder. Genç 
ve güzel bir kadın, hele eyi 
giyinmiye de alışmış iıe, taliin 
bu fena cilveai önünde ilk 
aklına gelen ıey hemen yücu
di1nll aatmak oluyor. 

Holivut cehennemi hayab, 
bq döndürücU faaliyeti ile 
birçok insanın gözUnll kamq
brıyor. Fakat bu Alemin iç 
yüzt\nU bilenler, bu cazibeye 
tutulanlann haline sadece acı-
yorlar. 

Son Sinema 
Haberleri 

Kari Grune .. K6prU Altla
rında" iımile yeni ve aeıli bir 
film ricuda getirmektedir. .. 

Alman san' atkAn Lll Dago
ver beynelmilel cuualuta ait 
bir Amerikan filminde rol 
almak üzere mukavele yap
mıtbr. Filmin adı .. Cuualuk 
Yapıyorum,, dur. .. 

iki ıene A vrupada kaldık· 
tan ıonra (Pola Negri) tekrar 
Amerikaya döndü. Amerikan 
ıinemasmın kudretli bir simaaa 
olatak tanınan (Pola Ne1ıri) 
·sesli filimler yapmak azminde
dir. Fakat henflz kat'ı bir 
karar vermiı detildir. 

Madıe Bellemy, çok 
cezlbelt bir Amerlkaa 
yıldızıdar. Ev hayabnı ve 
lt r5rmeyl pek aever. 
Realm Medıe Bel lamy' 
11 noft• bir omlet ha· 
11rlamıya çalıttıfı aırada 

gostetlyor. • Mand Loyt, Fraaıs 

Hn'etklrları araaında 
hercai vo çocuk tabiatlı 
olınalda maruftur. Şim
diye kadar lıtlyllk yıl· 
dutlar araaında mevki 
alememall hiçbir saman 
vadfeainc vaktls amanlle 

. plmemealnden ileri rol· 
uıektedlr. 

Huauıl hayatında ll'e· 
çen bau ıllrUltUIU hadl
ıelerden ıonra ( Clara 
Bov ) un ılnema haya· 
tındH çekllecetl .a,.ı-ı
yor. Keadlalae taaa•
v~rlan aoruldufu saman 

• Clua Bov cevap verme
mlıtır. .. 

(Greta Gubo) y çok 
benzlyea ve rlse111iln· 
deı. ll&ht bir hutualyet 
bulunan Marlen Dlctrlcb 
(Holllvood)a dlamllttlr. 
H TeceHD• ,, lalmll filmi 
..Ocuda getirecektir. 

! 

.ı 

Ankara, 24 (Hususi)-... 1,. 
ler heyetinde tetkiki bıt~ell 
ve Millet Meclisine sevkekt1tlll 
931 bütçesinin varidat 4J(J "' 
kat'i olarak 189,854, ()66 
masraf kısmıda 189,77~ 
liradır. Bunun 1 ,878,990 
Devlet 83nkası hissesidir. 

Esbabı Mucibe Layih351• 
Yeni bütçenin esbabı 111ı::;: 

!ıe layihasındaki hilkümler f 
lardır: bil 

Memur kadrolarında da1., bulunmadıkça ücretli ~eın~,ı
iıtihdam edilemiyecekb~· ııı11" 
nız muvakkat ve senenın ti 
ayyen bir mevsiminde hu~ıı:~,. 
bit.metlerde zaruri ve ınudaiJI 
na hallerde kadrolara de..,. 
olmıyan memur ve müstah 

} ler kullanılabilecektir. 
Müstesna Haller . bit 

Bütçeye konulan hus~sı et
fasıldan zaruri görUlen hız)eP 
ler için ücretli ve yev~ı J 
müstahdemler kullanılabıl01 ~,, 
Heyeti Vekile kararile olsC k•
br. Yevmiyeli ameleler bıı 
Yitten müstesnadır. ... 

UtÇ" 
Ücretin memurların .b ·far• 

deki vazifelerden biriıinı 1 
,-

müteallik kadrolara ilave "' 
hiyeti olmıyacaktır. 

Diyanet işleri ~ 
Diyanet İşleri kadrosu~)e 

viız ve dersiam adedi ( rd• -
ınıncıye kadar bu :sı~ıtl• e•r ~ 
vukubnlacak münhallerın ~dil· 
kuf *utulması mecburı 1,,. 
Zabitan ve askeri melllur 

11
-

maaşab kanunile Barem ka~I 
nu mucibince Ağustos .

1 
,elı 

nihayetine kadar ver•. eter" 
hakkı müktesepler hususııııaııf 
tibatı olmıyan dairelerde ft.1ı1• 
ve ncret tertipleri tasarrll 
dan verilecektir. 

Kadro Harici Kelauıar .. 
5011 

Kadroların tasdikinden ıı1t• 
ra hariçte kalan me~U~ı8r
açık maaşı verilecek, 0

01
1ul' 

dan filen 30 sene nıeıll vlce' 
etmiı olanlar tekaüd~ se ııı&Sr' 
dileceklerdir. Açıktakı oıe bit 
lar bulunduğu derece ye~Ue" 

~--~~~~-~----=1----------------~~ı•nuq~~~a~ -~--

l 
re tayin edilip harıçteD Ol . KOKULU FİLİM 

Bu Fikir Çok 
Beğeniliyor •. l 

Sesli ve s~zlil filimden ıonra kokulu filim 
yapmak meselesi, sinema Alemini ciddiyetle 
meşgul ediyor. Bunun için şimdiye kadar 
düti.inülen fcy, aynen sesli filimlerde olduğu 

gibi kurdelenin kenanaru.a koku neşredecek 
olan maddenin tesbitidir. Sttıdyolar itin 
tatbikat tarafında büyük mliıkOllt çıkaca
İJnı zannetmiyorlar. Fakat buı aç'& sahne
ler gibi kokununda HnsBre tabi tutulması 
IAzımgeldiği kanaatı uyanıyor. Meseli bir 
eararbane tuvir edildiği zaman bu eararbane
den etrafa yayılabilecek kôlcu, filmi seyreden 
insanlan sarho, edebilecektir. Bundan dolayı 
sinema lmalitbanelerinin bftyftk takyidat ile 
çalışmıya mecbur olmaları zarureti hasal ola
cak. Halbuki aan'at kayıt istemiyor. Şimdi 
StUdyoları dlltlindtıren başlıca meselelerden 

biri de budur. 
Fakat, ıon gelen Avrupa ıinema mecmua

larında okunan haberlere bakılına ıtudyolar 
bu miltklile rağmen fimdiden kokulu film 
yapmak tecrübelerine baıla~lar, küçük bazı 
filmler bile çevirmİ.flerdir. 

GARP CEPHESİ 

Bu Filim için 
izin istenecek 

almmıyacaktır. ıif ,ı.
Komisyonlarda va :erifıoi': 

memurlara aynca ncret nııı' 
! yecektir. Yalnız dil endır· 
azası bundan milsteın• )' lı•d 

Maaşına muadil ilcr~!i~İ lı,.. 
rolardaki mUnhale tsyı ;,JI 
bul etmiyen memurlarıo 
maaşı kesilecektir. 

Seyyar Vaziyet ı-f! 
Geçen ıene mevsimin en mühim filmini, Vekaletler kendi . ~:~~ 

Alman edibi (Re mark) ın " Garp Cephesinde dahilindeki memurla~• 11 kletdıt• 
Yeni Bir Hadiıe Yoktur,, serlevhah romanın- yerlerde çahştırabılece edil~ 

· fhdaın .,,. dan muktebes eser ~eşkil etmişti. Fakat san· Bu suretle . 15 1 t ye91fOİY ti' 
sör bu eseri halkı askerlikten tethit edici \ me~u~lara ı.kaınMe ınurıarıP. ~" 

h' tt b ld G" . . 1 verılmıyecektır. e kli P" ma ıye e u u. osterılmeııne müsaade kAlet te 
etmedi. Göremedik. kadaşlanna ve ıtJ)ll' 

dırılmqbr. ki lerdeO _111 Filmi Türkiye için almıı olan .. Kemal Memur ve ha ~ dil~ ,. 
Film " Ankanya müracaat ederek kararın hallere terfian tay•~.;oı -;;, 
temyizini ve filmin tekrar gözden geç;rilmesini bir , .. ne eski ın::ııere t~, ... 
iıtedi. Fakat bu ricanın tetkikine vaki: k ... 1- caklardır. Milo d P ·~ 

edilen me~';'lrlaorlera d• 1:;-, madan ıinema meV1inıi ge;rc:• o1du. rı e ., 
, yerlere geç~ 8,_ş1arılll 

Şiındi haber ahyor,_.z ki Kemal Filim Mn- bir ıene eakı ın o)o-

düriyeti bu filmi henüz Avrupaya gönd · caklardn. d hı'lı'ııde ~b , 
d .. 'ld' B ermıı a 
egı ır. . u vaziyet karşısında yakınlarda bir Fili kadro lınıY' 

d h ü ,,karı ·ı a a. m ra\..ıat edilecek, müsaade verildim nan nBmzetıeı T K 111nıat t kd d d b •• y ·, aı .... a ır e e u mcvsiınde şehrimiz slnemala- Yeni srQ d'H içİ" b~·:. • .,.. 
nnda gösterilecektir. Verıilt.rin '.ar~terı r.rıc• e<:tJ"1 

Ameri.kadn ve Avrupanın birçok tehirlerin- nan !iylhal:r ~~~:ağ• i~ln ~e~ 
de bu fılmın gösbrilme~i:ıe ll'Üsnade ed'J i anın sonun • ç kasıınÇ ·,ıı_.,r 
ve gösterildiği uman da müthiş bir 

1 
':°cif maatlarından ltib•• erı ise 

t~bacümilne mar.ız kalmı•tı. aeyır t~rı1ın•ızdan 
"' Atatlanılacaktı='• 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dün_g_a_d_a_N_e_l_er __ O_lugor? lf Kadın Ve Kalp İşleri 1 
Dünyayı Kamp K~uran l~sa~~N-ış_a_n_l_ıs_ı_n_d_a_n_A_y_r_ıl-a~n 

J 

Bankaların Yaz Mesaisi 
~4nkaların yas mUanHebetUe 
it i ıaatlerinl tadll etmeleri 
't~.,.Jarı ve bankalarla münaae
~ b 0Iınlan çok mOtkGl mevki· 

Buhrana Karşı Ne Tedbirler Alın- Kıza HesapSorulurMu? 
malıdır? Avrupa Birliği Kabil Mi ? Hediye Olarak Bakla Getirdiği ' 

il lraknııtbr. 

.. -Yazan: Paul Painleve Tilr~Ç~:k~~:·~:n~~ telkini ş A p K A 
SABIK FRANS"/Z BAŞVEKiLi 

'-t llhran mGnaaebetlle ..... n 
~ bulmakta mtltkOllta teaa4tlf 
~Ye 8'Ünlerln u:r:un olmHı 
~ Ue itlerini •• tabaillbnı ı•ç 
~il tOccar, bankaların Hat on 
ıı.u riteluinl kapamaJan dola
'- e pek mütkill vuiyete dOt
~ ~te Ye bu yil.ıden hıkıız ola· 
,~ Proteıto ve aalr tüccarın 
~J"inde neticelenen bir talnrn 

[Bu Makalenin Türkiyede Neşir Ha~kı Munhasıran Gazetemize Aittir.] 

ıltında okadar istibdada alış

mışbr ki, kendisi, nııanlııına 
veya kansına hesap vermek 
lazım gelip gelmediğini müna· 
kaşaya bile yanaşmadığı hal- . 

Müsabal<:amız 
ŞAPKA MOSABAKAMIZ 

3 
Yet tahaddQı etmektedir. 

ııu~•ıal ıaatlerinin temdidi icap 
\ıı 11• b6yle bir zamanda bilakiı 
~t~ erken kapatmalarına bükü
~ •tı nıı.aıl müıaade ve muvafa-
tfkttiğine akıl erdirilemez. 

'd tııat vekaleti ve Ticaret 
-••nın hassasiyetine muntazırı:r:. 

Bakırköy Cevizlikı 18 
A. Halil 

1\ SON POSTA: Bu bir noktai 
~at.dır ki Jeb ve aleyhte konu

t bılir. Fikir, kailine aittir. 

'tlanı Bankasmm Faaliyeti 
~fendim, 

t( 19) Nisan (931) tarihli 

111
• dördüncü sayfanızda oku

\la~rn yazmızı sevinerek kar-
un. 

,~Ytam ve Emlak Bankası 
ıı,1

1 • ev yapbraıılara ve eski 
'UY' olanlara para vermek su
~ e yardım ediyormuş ve bu 
j~ dıın yalnız lstanbul için mi
~I ~oksa sair memleketlerde 
~~tı olanlara da yardım ede
~ er mi? Bu meseleyi bi
~ild·gazetenizin bir köşesinde 
~ ltrnenizi çok rica ederim 
tıtdim. 

Cenevrede müzakere edil
mekte bulunan Alman· Avus- ı 
turya GUmrük İttihadı mese• \ 
lesi, Cemiyeti Akvamın tetkik 
ettiği meselelerin en mühim· 
lerinden biridir. 

Hukuki cephesi bertaraf, bu 
işin daha mühim birçok saf
haları vardır. 

Bu Gümrük itilafı, Avus· 
turyanın 1922 de imza ettiği 
protokola münafi midir? 

Avusturya maliyesini mu
rakabeye memur beynelmilel 
komite, bu işe müdahaleye 
salahiyettar mıdır ? 

Bu suallere verilecek cevabı 
biliyorbm, fakat münakaşa 
etmek istemiyorum. Yalnız 
meselenin esasına temas et-
mek istiyorum. 

Bu mesele, Avrupa Devlet-
leri arasında bir tesanüt veya 
husumet meselesidir. Ve Av- ' 
rupa bu iki yoldan birini ter· 
cih vaziyetindedir. 

Viyana ve Berlin, "telaşa 
ne hacet var,, diyorlar, biz 
iktisadi sahadan harice 

Samsun B. çıkmıyoruz. 
~SON POSTA: Bankanın her Fakat . A vr~p~ De_vletleri 
~ bc~i olan yerde bu muame- ,. arasındak.~ şedıt ı.~tısad~ buh: 

Yüzde on iki faizle yapıl- ranın gunden gune ıkhsadı 
~ktadırefendim. . ~ir harbe doğru gittiğine 

Cevaplarımız 
lldl'urgut Beye: Mektubunuzu 
~ •ttı ve alakadar makama gön-
~:~lk. Bittabi lm:r:anıu da mah
~ tuttuk. Eğer bir m:tice çık-
~~· vaziyeti bize tekrar bildir· 

l\ııi rica ederiz. 

Balıkcsirde Süleyman Beye: 
~~•haettiA'fni:r: hareket beden 
~~~1Ytai icaplarından addedil
'İııd tedir. Fakat kıyafet mesele· 
' e daha dikkatli davranıhua.ı 

1~dır. 

* ~ \Jiukışla, lıtasyon M. lhHn 
~ ': 13 nlHn tarihli ·nüshamız· 
~t ltttu faaliyet ettlti yazılan 
~._Otta ıirketi, Viktorya döBerlin 
~~ Sigorta detiJ, Viktorya 
\ı 1 lc Siıorta Anonim tiketidir \ i llıiıan 931 tarihli nüıhamn: 
~vzih edilmittir. 

-.::::::::: T AKVIM ==-, ..__ -
31 26 -Mayıs- 931 Hıııar 21 

~ Arab1 

~ "~•ll'eıa • 1550 

~-~ .. ---•• 
~ 
~

1
!09.os 4.34 

' 4.42 12.11 
l.4o 16.ıo 

Rum1 

13- Mayıı - U47 

vakıt-e:ıant-vaaatt 

Ak9am 12.- 19.29 
Yatsı 1.56 21.25 
lm1ak 6.53 2.22 

mnnmalı mıdır? 
Böyle bir iktısadi harp, 

harpten kaçıştan başka birıey 
değildir. 

Bu Alman-Avusturya itillfı 
iktısadi kısmı, siyasi kısımdan 
ayırmak mümkün mildür? Bu 
itilafı tam bir birleşme fikri 
telkin etmiş değilmidir? 
İktısadi hakimiyetin siyasi bir 

hAkimiyet doğuracağı yegane 
yer, Merkezi Avrupadır ve bu 
itilaf bunun ıçın bukadar 
şi.iphe uyandırmıştır. 

Alman ve Avusturyalılar, 
herkesle bu mealde itilAfna· 
meler aktine hazır olduklanoı 
söylediler. Fakat Çekoslovak
ya Hariciye vekili buna ya
nqmadı ve Avrupa B;rliğine 
~den yolun bu olmadığını 
ıöyledi. Herhade Alman Hari· 
ciye nazırilt, Avuıturya Baş· 
vekili Avrupa Birliği için yan· 
lıt bir yol seçmişlerdir. 

Avrupa Birliği 
Mamaafih olandan bahset

mektense, olmak lizım gelen 
şey üzerinde durmak daha 
faydalıdır. 

Şarkt ve Merkezi Avrupayı 
Q .. 
~nda Sergüzeştler Arasında · No.13 

~AZETECi ALTIN PEŞiNDE 
~~ben Fıranaızcayı yeril 
~. ti' kanıhrarak cevap ver
t~tt ıöylediğini anlamadım. 
'"- •rkadqımın bu karışık 
~ •ncak endişe hissettiği 
~)()t kullandığını tecrübeyle 
.~b duın. Bu zamanlarda 
\)t ~il) de benliğinde altın 
~tilığı kaybolur, arkaıını 
l'lc.ı \teraıiı, kollarının ve 
."1 lrının adalelerini ıermiı, 
~~tllınıya amade bir ıer-

g"-U ~.ıt belirdi. 
' tlıı tekrar ettim: 

"-c.ba kim olabilir? 

Canı sıkılmit Taziyette eli· 
nin tersile manah bir iıaret 

yapb. Çareılz •akayiin lnkiıa· 
fını bekledim. 

Kargada yere çömelmif, 
muztarip endişeli bir vaziyette 
intizar ediyordu. Kendi kendi
me sordum: 

- Acaba Zenci ziya ve 
rilneı içinde bulunan nehir sa
hilini neden terketmifti. Ora· 
da kalsaydı bir değnek darbe· 
aile sandalını uzaklaştırarak, 
9ayet tehlike varsa kaçması, 
kendi hesabına daha kirlı 

Paul Painleve 

nasıl birleştirmeli ve temadi 
ettiği takdirde tabammülsuz 
bir şekil alacak olan iktisadi 
anarşinin önüne nasıl geçme-
lidir? 

İşte bugün iktısatçıları dU
şündüren ve Cemiyeti Akvamı 
meşgul eden mesele budur. 

Burada yalnız iktısadi buh· 
rana karşı bulunabilecek çare
leri tetkik ile iktifa edeceğim. 

lktısadi buhran sınai mem
leketlerde işsizlik, zirai mem-
leketlerde mahsulatın satılma
ması şeklinde tecelli ediyor. 

Tuna havalisi ekseriyetle 
ziraidir. Usul ve alat iptidai
dir. Burada araziyi işletmek 
için Amerikada olduğundan on 
misli işçiye ihtiyaç vardır. Bu
na rağmen Amerikanın yarısı 

hatta üçte biri kadar mahsul 
alabilmektedir. Halbuki Tuna 
havaliaindeki toprak Amerikan 
toprağından daha emindir. 

Sonra eski Avusturya im
paratorluğu o ıuretle taksim 
edilmiştir ki eski hudut dahi
linde 2500 mil uzunluğunda 
yeni hudutlar ihdas edilmiştir. 
Bu ıerait dahilinde ticaretin 
teahhur veya tevakkufunu ta
bii görmek lazımdır. işte iktı
sadi buhranın burada kendi
ıını tiddetle hissettirmesi 
bundan dolayıdır. 

Bunun çaresi, ziraat usulle
rini ıslah etmek, mabsulii 

değil miydi? 
Kılıç darbelerinin ıeslerl 

gittikçe yaklaşıyordu. ikisi ka
im biri de ince olmak üzere 
Uç muhtelif ıes vardı. Anlaıı
lan Uç kişi önlerine çıkan ağaç 
dallannı kırarak, keserek bize 
doiJ'u ıeliyorlardı. Birdenbire 
kulağıma bir cümle geldi: 

- Vay! Burada taze bir iz 
varl Bu cümle zannettiğimden 
daha yakan, ancak elli metre 
mesafede Fransızca olarak 
söyleniyordu. 

( Şerüben ) in alın çizgileri 
gerginliğini kaybetti, omuzlan 
doğruldu: 

Üstat, tanıyorum, dedi. 
- Kimdir? 
- Bana cevap vermeden 

yerli lisanile bağırdı: 

' güzelleştirmektir. Ziraat vesa
itini en son fenni şekline 
getirmek gerektir. 

Fakat bunu yapabilmek 
için de paraya ve krediye ihti
yaç vardır. 

Bu ihtiyl'!ca cevap olmak 
fizere Cemiyeti Akvam rehin 
mukabilinde para vermek 
üzere, zirai kredi müessesesi 
ihdas etmelidir. Bu müessese
nin teşekkül şeraiti Cemiyeti 
Akvam Avrupa Birliği komi
tesinde tetkik edilecektir. Bu 
müessese sonbaharda işe baş
lıyacak ve 550 milyon dolar 
para ikraz edecektir. Hükumet 
ler de ayrıca yardım edecektir. 

Fakat bu tedbir zaman ile 
tesirini gösterecektir. O vakte 
kadar muvakkat tedbirlere ih
tiyaç vardır. Tuna devletleri 
bunun için kendi aralarında 
11ususi içtimalar yapmakta ve 
tedbirler aramaktadırlar. 

Fakat bu da kafi değildir. 
Meşhur iktısat alimlerinden 
Naiah Boivman diyor ki: 

" Dünya bozulmuş, beynelmilel 
hayatta çatlaklar başlamıştır . ., 

Bu çatlaklar karşısında ap
ıarların bir kısmı, mübadele 
ışinin sabit ve müstakir bir 
bale konması lazımdır. Bu ise 
kolay bir iş değildir. Bütün 
milletlerin anlaşması ve bir
l~mesi lazımdır. 

de, evleneceği kızın nııanhhk 1 
hayatından bile hesap iıtemiye 
kendinde hak görtiyor. 

Filhakika bizde nışanlılık 
hayatı henüz birkaç ıenelik 
bir iştir; alışılmamıştır. Akıbet· 
leri de anlaşılmamıştır. Fakat 
oııanlısından ayrılan bir kız, 
nışanlısı ile görüıtüğn, hatta 
şeviştiği için bir daha evlene
miyecekse, o takdirde Türki-
yede hiçbir kız nışanlanmıya 
cesaret edemez. 

Geçende, erkeklerin, g·enç 
kızların mazisini sormıya hak
ları olmadığına dair yazdığım 
bir yazı üzerine birçok mek
tup aldım. Fakat bu mektup-
ların en ıayanı dikkatini İzmir
den Vefa isminde bir genç 
gönderdi. Bu genç bu vesile 
ile bir misal olur diye mektu
bunda bir de hikaye anlatıyor: 

Hanım T ey:r:e, 
"Kartı komşulukları hesabile 

biribirlerini tanıyan iki ırenç, bir 
aralık hayatlarını birleştirmiye 
karar verirler. Bir müddet ıonra 
vaziyeti bozulan erkek, bir aralık 
taşraya gitmek mecburiyetinde 
kalır. Gittiği yer de çok ufak blr S 
kazıı merkezidir. ı 

Bayram hasebile bir müddet 
ıonra nışanlısını görmlye gelir. 
Nişanlılık devrinde, bizde öte
dcnberi mevcut bulunan hediye 
verip alma adetine riayeteo, ol
tanhsına turfanda bakla ıretirir. 1925 te, ben Fransa Baıve

kili iken, Tuna devletleri im
diki gibi birleımiş değillerdi. 
Aralarında emniyetsizlik ve : 
Kıskançlık hüküm sürüyordu. 

Hanım kız getirilen bakladan 
muğber olur. Bu hediyenin ıre
tirilmesini erkeğin kabalığına ve 
1.ıend isine ehemmiyet verilmediği
ne atfeder. Nioanlııının elinden 
ıepeti alıp başına vurur gibi bir 
köşeye fırlatır. 

Bugün birleşmiş bulunuyor
lar. Onlar birleştikten sonra 
yalnız Fransanın onlarla bir
likte yüriımesi Avrupa muva
zenesini ihlal edebilir. Bu bir
leşmiye Fransa ile birlikte 
İngiltere, Almanya ve ltalyanın 
da iştiraki lazımdır. 

Binaenaleyh eğer iktıaadi 
grupmanlar, aralarındaki siyasi 
zıddiyetlere rağmen, bu suret
le birleşir ve anlaşırlarsa, ki 
istesinler, istemesinler bunu 
yapmıya mecöurdurlar. Avrupa 
Birliği gayesine kendiliklerin
den yilrümilı ve iktısadl buh
rana karşı en btiyük çareyi 
bulmuş olacaklardır. 

Avrupaya eski huzur ve 
refahım temin edecek yegAne 
yol budur. 

- Hey, kim var orada? 
Kılıç sesleri durdu ve bir 

adam cevap •erdi ı 
- Bizi 
berde ormanın ıık bir nok· 

tası.odan ~ğaç dallan açıldı, 
biri beyaz ikiıi ıiyah Uç kişi 
görUndn. 

Beyaz otuz yaşlannda bir 
gençti. arkasında baki bir 
elbise, ayaklarında çizme vardı. 
Elbisesinin turasında burasında 
görülen yırtıklar ile epeyce 
uzamış olan sakalı uzun bir 
ıeyahatte bulunduğunu göste
riyordu. Arkadaşlarından evvel 
ilerledi. Parça parça elbisele
rime baktı. Çamur içinde bu· 
lunan çizmelerimi tetkik etti. 
Manzara kendisine emniyet 
vermiş olacak ki : 

V Miyetten çok mütee11ir olan 
erkek, bir iki dakika sonra kal
kıp gider. Kız derhal nışanı boz
miya ve yüzüğü iadeye ıuretl 

kat'iyede lüzum ırörür ve iade 
eder . ., 

Kari, bu hikayeyi anlattıktan 

ıonra ıoruyor: "ikinci defa olarak 
tanışacatı bir erkek bu kızın 
maziıini aramıya ve nı'anlı11ndan 
ne için ayrıldığını ıormıya hakkı 

· olup olmadığını anlamak isterim. 
Bir erkek evleneceği zaman 

alacatı kızın ma:r:iıiol tetkik •• 
tahkika mecburdur. Kızın bu 
hareketini ister mazur görüp ev· 
lenir, İlter beğenir, ister beğen
meyip reddeder. Fakat evlendik
ten ıonra artık kıza eıki ni9anh 
hayatı hakkınd:ı hesap ıoramaz. 

Hanımtegze 

- Beni mazur görilnilz, 
dedi. ilk sesi itittiğim zaman 
bir mahküm ile karıılatacaiı
mı zannetmiştim. 

- Çok teşekkür ederim, 
cevabını verdim. Ben de ıiıi 

bir hayduda benzetmiştim. 
Gülüştnk. Adam kendi 

kendisini takdim etti ı 
- Pol LegafÖ 1 
Güyanda bir ticaretanenin 

müdürU idi. Yanında bulunan 
Zenciler de yaklaşarak arka-
Uarında taşıdıklan torbaları 
karargihımızın yanına bırak
tılar. 

. - Ümit ederim ki yemeği 
birlikte yeriz, dedim. T esndtif, 
dün iyi bir av eti tedarik 
etmişlik. 

Memnuniyetle f Fakat 

• 

.,,,.. 

Bu 9apka Uç köşeli, gayet zarift ir. R~n· 

ırJ koyudur.Ufak birde vualeti vardır, 

İki gündenberi de bir şapka 
mü1&bakasına başlamıt bulunu
yoruz. Bu sütunlard a her gün 
yazlık bir şapka modeli ncşredi· 
yoruz. Bu modeller Greta mües
ıeıeslnin bir hafta evvel Pariı-

ten getirttiği yeni moda) şapka- • 
lara aittir. Her resim altına bir 
numara konacak ve ıs bet 
ırün ııra ile 15 şapka modeli 
netredilecektir. Karilerimiz bu 
ıs modeli top~ayıp müsabaka 
neticeıinde bize en çok beğen
dikleri modeli bildireceklerdir. 
Müııabakanm hitamından bir hafta 

ıonra netlceal llln edilecek ve en çok 
rey alan Uç 9aplla &)'J'ılacaktır. Birin
cilik! kaıı.aoan 9apkaya rey vereıaler 

araaında kura çekilecek ve blrlncllilf 
kazanana o faplı.ahedlye edilecektir. 

İkinci modele rey verenler 
araaında yapılacak kurada bi
rinciliği kazanana o fapka bedi· 
ye edilecektir. 

OçUncU model• rey verenJerdea 
blrlnclllil kazanana da faıonu kendi 
tarafından verilmek llsere Greta mll· 
e11e1eıl o modelde bir 9apka yapa· 
caktJr. 

Bu yaz ıon moda bedava 
fapka riymek lıtiyeo karilerlmia 
bu modellere ait resimleri kesip 
Hklamalıdır. 

PATRON KUPONU 
5 

Gaııate111lııde relecek hafta 
~ıkacak Patronu bedava almak 
lıtlyonaıuıı, bu kuponu keılp 

1aklayınııt 'H per9embe7e kadar 
çıkacak kuponları toplayınııı. Pat· 
ronJarımızdan pek memuUD ola
cakıınız. 

ıöyler miıiniz Sporvin köyüne 
çok uzakta mıyız? 

- Hayır, önilnüzde ancak 
bir saatlik mesafe var 1 

Cebinden bir harita çıkara· 
rale pusla ile iıaret ettiği nok· 
talara baktı. 

- Evet öyle olacak! 
- Fakat bana söyler mlıl· 

niz, bu vahş~ ormanın içinde 
ne yapıyorsunuz? 

Yere çömelmiştik. Ben bir 
taraftan yerli içkisi ile kahve· 
nın karıştırılmasından çıkan 

hu!usi likörü hazırlıyor, bir 
taraftan da konuşuyordum. 
Muhatabım ıadece cevap ver
di: 

- Bir yol güzergaha 1tespit 
ediyorum .• 

(Maabadi yarın) 



6 Sayfa SON POSTA 

imtihanı 
Parlak Surette Atlattı 

Galatasaray Dünkü 
,-------------------------,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.--~ 
Resminizi Bize Gönderiniz, "SON POSTA,, nın yeni Müsabak~ 

Olimpiyakos Takımını 
Size Tabiatinfzi Sögl~elim... 2000 Lira Nakit Ve 

Hediye Dağıhyoruı 
2-0 Mağliip Etti 

Resminizi blıı:e gönderlnenfıı: ıbe 
tablatımn &3yllyebllirlı. Fıkat bunun 
için gönderilecek resimler iyi ve tablt 

pozda çekilmlt olmıııı llıı:ımdll'. Taki 
mlltehnı111nm:ıı m\ltaıe .. ında hataya 
dllşmeıtıı.. ·---

Bu Netice, Türk Futbolünün Değerini Göster-
Tablatlerlnt anlamak llıı:ere btxe re

ıılm glSndoren karllerlmiıı: hakkında mek itibarile Ayrı Bir Kıymeti Haizdir 
m\ltehaHıınıuzıa mlitalea.unı qatıJD 

Cevherli takımdır şu Gala
tasaray .• 

Dün oynıyan çocuklar bir 
an içinde değişiverdiler. Her 
biri birer şampiyon gibi oyna
dılar ve muvaffak oldular. 

Cuma günü F enerbahçenin 
Olimpiyakos takımına 1 - O 
galip gelmesinden sonra Gala
tasarayın pazar günü ne gibi 
bir netice elde edeceği her
kesi düşündürüyordu. Daha 
oyunun başlamasma birkaç 
eaat kala Stadyum kapıları 

büyük bir halk tabakası tara
fından istila edilm~ti. 

İstanbul spor heveskarları 
bu iki maça fevkalade ehem
ıniyet verdiklerini bu tehacüm
le ispat ediyorlardı. 

Saat Tam Bes 
' Saat tam beşle evvela 

(Olimpiyakos), sonra Galatasa
ray sahaya çıktılar. Her iki 
takım da alkışlandı, nutuklar 
söylendi, yaşalar bağrıldı. 

Merasimin hitamından sonra 
takımlar sahada dizildiler, ha
kem Bulgar M. Kaçefti. 

Galatasaray takımı şöyle 

t~şekkül etmişti. 
UJvl 

Vahyi BUrhan • 
Mltat Nihat Sup hl 

Rebli UUf Necdet Farukt L. Mehmet 

fıyarak leblebi Mehmedin aya
ğına düştü. Leblebi şimşek ça
kışını andıran bir şütle topu 
kalenin Ust direk içine çarp
tırarak kaleye soktu. Bu ilk 
gol uzun alkış ve yaşalarla kar
şılandı. Bukadar çabuk olan gol, 
sayıların çoğalacağını ve belki 
de ayni Galatasarayın [Aris) e 
karşı aldığı neticeye yaklaşa
cağım ümit ettirdi. 

Tehlikeli Akınlar 
Hal baki ( Olimpiyakos) da 

Galatasaraymkilere yaklaşan 

bir gayretle ve ayni galibiyet 
azmile oynuyordu. Bunun ne-
ticesi olarak Galatasaray ek
seriyetle bakim oynamakla 
beraber kendisine de arada 
sırada tehlikeli akınlar yapıl
masına mani olamadı. 

Fakat sarı kırmızılıların bu
gün bilaistisna çok güzel ve 
candan oyunlarla, yerinde mti
dahalel erle müsmir olabilecek 

satırlarda okılyablltrslnbı .. 
Ali Raif beg: 

Fazla üzüntü ve 
sıkıntıyı davet 
edecek m~sai-

den çabuk 

bizar olur. 
Ön safta yOril· 
mez, başkala· 

noın açtığı bir 
yolda yürUme
yı daha muva
fık bulur. 

Jf-
Remzi bey: Fiil ve hare .. 

1<etlerini daha 
ziyade tesadüf
lere tabi tut· 
mayi muvafık 
bulur. Karar
larında kuvvet 
ve ıiddet yok
tur. Üzücü ve 

her akını uzaklaşbrmıya mu- yorucu mesaiye 
vaffak oh~yorlardı. Bu devrede iltifat etmez. 
Necdet iki muhtemel Leblebi Başkalarını mü-
dt: bir muhakkak sayı frrsab tezarnr edecek hareketlerde 
kaçırdı. bulunmaz. 

ikinci Devre =art= b-=n=yo=r=-d-u.- T-ea_e_ls..,,.ül=-=ed=--e=n-===bu=-

lkinci devre albyı onda akmlann bir golle neticelen
başladı. ilk saniyelerde (Olim- meal ibtimallerl belirmiye bat' 
piyakos) un beraberliği temin lamııtı. 
için Galatasaraym da galibi- Fakat Galatasaray m~a-

Galatasaray rüzgar altına yeti sağlama bağlamak mak- l faası yine ayni azimle, ayni 
dOşmUştn, misafirlerin ilk par~ sadile daha fazla bir gayretle yerinde müdahalelerle, etrafta 
tide kuvvetli olarak esen bir oynamıya başladıkları görUldO. dolaşan bu tehlikeleri uzak· 
rllzgir gibi avantajlan vardı. Bu gayret mücadelesi bu sefer laıhrabiliyordu. Hatta bir de-

ilk Hucum de Galatnsarayın lehine tecelli fa11nda rol olması kuvvetli 
Saat beşi on geçe oyun 

1 

etti. Dokuzuncu dakikada, bir akını Ulvi ancak misafir 
başladı. Top misafirlerde. ilk bugün feka.IAde o~n~yao Rebil, muhacimJerindea ~irinin aya
akını Nihat kesti. Mukabil karşısındakı muavını atlatarak ğına atalmak ıuretile dur ura
akına geçiyoruz. Ve ( Olim- Ll.tife paa verdi. Lltif de bildi. 
piyakos ) kalesine kadar güzel bir ıekilde topu Kemal Kaçırılan Fırsat 
akıyoruz. F arukiye verdi. Kemal Faruki 

Galataıaray fıraat dtqttıkçe 

Foto Banuni 
klrdır. Diledi
ği feylere mu· 
vaffak olmak 
hususunda ih· 
tirasla aebat 
gösterir. lğbi· 
ran devam• 

lıdır • Doıt· 
lan hakkında 
nekadar vefa
kar olmak is- , 
tene dliımanları baklanda da .,. 
o derece ıedit olmaya mtlte· 
mayildir. tfleriode dikkat ve 
teenni vardır. Ktıçllk menfaat• 
lere kanaat ve iltifat etmez. 

Jf-
Hüsegin Hilml 

Mtıdekkik ve 
mn te cessis tir. 
En dit el erin 1 
tatmin etme· 
dikçe rahal 
edemez. Ön 
ayak olmak 

gerginlik gös· 
termek ister. 
Parayı israf 

etmez. Fiil ve 
hareketlerini düşUnceye tab~ 
tu~ar. Muamelatında mftşkül
pesent değildir. 

• AdanaJa Atalay Beg: 'Ze-
ki ve hassastır. 
Hayal mevzu
larına llkayt 
kalmaz. Bedii 

-'!Şya ve mana
ıırdan bazze-

- der. Süratle 

müteheyyiç ve 
müteeıir olur. 
Maddi ve yo
..-ucu . mesaide 

mücadeleci degildir. ihmal 
edilmek istemez, kendine 
ehemmiyet verilmesini arzu 
eder. Menfaatlerini nefsine 
hasretmez gayriendifliğe mü-
temayildir. 

Bir Arzu •.. 

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyiikt 
Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır .. 
e1' 

" SON POSTA ,, nın yeni müsabakasına iştirak etaıd• 
için ( Dünyayı Kimler idare Ediyor.? ) eerlivhaıı ~:ere 
netretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resı 
mahsus kuponları toplamak kafidir. 

Dünyayı Kimler 
SNOVVDEN 

lngilterenin Maliye Nazı
ndır. Ayni zamanda Amele 
Fırkaanım en nüfuzlu aza
sandao biridir. Fakir bir 
aileden yetitmiştir. Fakat 

Maliye işlerindeki vukuf ve 
sallhiyeü dost ve dtişman 

bütiln İngilizler tarafından 
kabul edilmiştir. Sert, çetin 
bir adamdır. Hitabetile meş• 
hurdur. Avam Kamarasında 

kendisini tenkide cesaret 
edenleri haşlamasile maruf
tur. Snovvdenin son zaman

da en bllyiik eseri, bu sene 

açık veren lngiliz bütçesin
de mahirane bir tarzda mu
vazene tesis etmesidir. Has· 

ta ve sakat bir adamdır. 
Daima iki bastonla gezer. 
Fakat dimağen İngilterenin 

İdare Ediyor. 

Philip Snouvden 
en kuvvetli adanııcbr • 

DİKKAT 
Muhtelif karilerimi:ıdcn al

dığımız mektuplarda yeni mü
aabakamıza iştirak için karl
lerlmizln resimleri veya kupon
ları kesmekte ıerbest bırakıl

mala.rının doğ'ru olmadığı nok
taama işaret edilmektedir. 
Deniiiyor ki: 

ıştl· 
Bu takdirde mUubak•Y• tar" 
rak edenlerin adedi, bu I ,.ili 
harekati ihtiyar etnıiyeaı ~yr 
zararına olarak, bir miıll ' 
deleşebilir. . ·ıııit:iıl 

Düşöndilk ki, karılerı • ,~ 
bu ihtarı pek doğrudur. 6:,'.ıı 
enaJeyh müsabakaya iş cfeO 
eden karilerimiz<len bufilıl l•t• 

- Bazıları hem "kuponları itibaren sadece kupon 
hem de reıimleri kesebilirler. toplamalannı rica ederla. 

Müsabakamız 40 Giill 
Devam Edecektir 

Bu ilk ve düıgiin akış Ga- ilk iki oyuncunun gösterdiği Rebiinin mahirane bllcumlarile 

latasaraylılarm bugün fazla bir mehare~ten aşağı kalmadı, hasım kaleıine akıyordu. Tem bel Kalmak İstemi- lediyeye mnracaal etmiş, Da-
gayretle galibiyeti temin etmek topu ustalıkla Necdete gön- Bu ııralarda biz de mtthı·m B. G o· k. Cabir B. Denize dilf18

_. 
· M Jisi ' d d. u yen ır enç ıyor ı.. rnllcezeyi göstermişler. 

istediklerine delil addeditebi- er 1• bir fırsat kaçırdık. Oyun bu Mezbeha ldare ec . gt" 
lirdi. Dördüncü dakikada Re- ikinci Gol şekilde bir müddet denm lzmir Dilsiz ve Sağır Mek- Çokcuk bbu balikaya teşekkür 
b.. . k d k tebi talebesinden 326 dogw umlu etme le era er henüz genç 
unın arşısın a i muvainl N d b kl. k b• etti0 kten ıonra 2-0 Galat•··-a-

smdan Cabir Bey e\'Vel~rt" 
Bebekte denize dllşnılif• ec et u ıev ı om ıne- ..,..... Ankaralı Mehmet Rauf Ef. nin olduğunu, gtıcü kuvveti yerin-

pşırtarak geçi si esnasında ya- ıonu bekletmiyen bir ıfttle yın şerefli ve haklı bir gale- oğlu Abdullah Hamza Ef. de bulunduğunu söylemi•, 
pılan bir favül misafirler aley- tamamladı ve hasım kalecinin beaile bitti. Bu gtızel ralibi- yaşı bnynk olduğu için eline Darülacezede tembel, tembel 
hine bir firikike ıebebiyet kımıldanmaınna meydan bırak· yetle yüzllmllzU ikinci defa bir tezkere verilmİf ve sokağa oturmak istememiş. Matbaa- . yel 

rılmıştır. 

.erdi·. ı ç k 1 · Ba11dırmada cma _ı madan topu ikinci defa (Olim- rtıldüren Galataearay dan teb- atalmı!J. ocu ' zmır gazete- mıza geldi bize sordu: 1 tfP' 

Bl·r Heyeca O k'k~ ·k d · lerinden bnılarının teşebbtısU 1 ,e 1' n a 1 ası piyako•) kaleıinin atlanna rı e erız. ile lstanbula gelmİf, yeri, yur- - Ben ne olacağım?.. Bandırmada Kema 1o~ 
Yine Rebii bunu çok gü.zel takta. Hakem M. (Kaçef) bu maçı du yok. Geceleyin, &nilne tc- Biz. verecek cevap bula- isminde iki kişi bir borÇ. ttedl 

Ye hesapla çekti. Olimpiyakoı Artık Galatasaray ealibiyetl da fevkallde bir vukuf Ye sadUf eden polis memuruna madık 1.. zünden şoför Tevfik Ef. 'f11 

müdafilerinden biri topa aıç- temin etmiş sayılabilirdi. Fakat dllrüıtl ile idare etti. Kendisini lisanı hal ile dert yamyor ve ı Si:ı olsamz nasıl mukabele dır 
k V·ıa t b d d. ? yerı'nden yaralamıılar · radı. Fakat top, saçlarını ok- misafirlerimiz gitti çe tazyikıoı tebrik ederiz. melce buluyor. ı ye ve e- e er ıniz .. ~ 

-====================================;s::;:=========================-=========================---=====-=-~~ -------------------------1 ra meaele&ini bili unutmamlfb: 
INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA - Bir daha bayi• birıey 

yapmauınıı delil mi l? dedi. .. ABUS TIRWl'IL ATI Vazifemizin en m6him ıeraitin
V '!f'A A · ::no~:,:a:ı::~~8!~e:~.~;: 

.. Yazan: M akenzi e -

- Henilz ben de bilmiyo
ram. Yunan matbuatmd• pro

paraoda yapmakhğım s8yleni

yor .. Dedim. 
-Buna çok ihtiyaç var, de-

di. Fakat birçok kimselerin Ve-
. l sun siyasetine ioanınadık-

nıze o . . 1 
1 b'zı'm de aleyhımızde o -
arını, ı . 
olduklarını hiçbir vakıt zannet-

meyiniz. 

O . di yalnaz bir Yunaa 
şırn . 

prenıeıi ııfatile değil aynı za-

No. 40 

manda bir de Ruı Grandlişeli 
olarak konuşuyordu. Bir mUd· 
det bu minval üzere konuı· 
tuktan ıonra benden ayrıldı. 

Academy sokağına gidip 
V i g6rmek mecburiyetinde 
olduğum için tenis partUinden 
erkence aynldım. Saat altı bu-

çuğa doğru dairesine geldim. O 
her zamanki gibi nazik ve kibar 
bir surette beni istikbal etti. 
Fakat birkaç gece evvelki pa-

blribirimise para vermemektir. 

- iyi amma, ehemmiyetli 
bir para değildi ki, topu topu 

bir tilin idi. Bundan kimin 
aklına birıey gelir? Dedim. 

- Hayır azızım, mesele 
onda değil, preoaiptedir. Ümit 
ederim ki bir daha bayle biroey 
yapmazsınız. 

Sözll değiıtirmek için, ken· 
diıi hakkında giSrdQğilm tuhaf 
bir ruyayı anlatmıya bqladım. 

_ Ruyamda, bıyıklanmzı 

tarat etmlt olduğunuzu gördüm 

sebebini sorduğum vakit teb- - Ha1'kınıı var, dedi. Son- rar görüşelim. Tabii her ~;J,tt 
dili kıyafet için, dediniz, de- r~ . birdenbire aklına gelmiş nın da itiraz edilecek noıde bit 
dim. gıbı : yok demi, fakat her h• ol'" 

V birdenbire undalyeain· H t d o· b' · laııoı - a edi az kalsın unu- yolunu bulup ızuıı ıjjl"'' 
den aıçradı : tuyordum. TGrkiyeden mal6- malümah elde et~ekkeo ıiı• 

- Allah, Allah l Ne kadar ı ı 
da garip 1 Biliyor muaunuz ki mat almak hususundaki mu,. Hazır aklıına ge n:ıı 1 
daha bu sabah daireye gelir- kAiltı biliyorsunuz. Bu gittik- şunları göstereyim. yaaııPd•~ 

çe daha rnllşklil olacak. Bu yazı masasının bir ibtr' 
ken bıyıklarımı traş etmenin bU nk _od"~ 

f b. fik' 1 bapta dftşUnmüt oldumnn bı'r bir çekmeceyi y ltı P"'y-biç te ena ır ar o maya- lin o- baP• a 
cağını kendi kendime dilşüntı- P var. Sizin de fikrinizi öğ- mamla açtı ve d' 7 
yordum 1 Fakat ren~ek i.sterim. Bilmem kabili taş kömUril g<Sster ı. ol•~ 

Ne dersiniz? tebdili kıyafet tatbık mı, değil mi, fakat bu Bu kömllrler ne 
hususunda faydası olur mu raporları bava almaz teneke- Dedim. bir 1esle : 
acaba? dedi. lere koyup nehirlere atm k V gayet yavaş ., . boıob" 

V nin kalın askeri bıyıkla- ve nehirlerin ağzında bek~i- _ Kömür de~lki ıı.a.,..0-
rına baktım ve onu tıraş et- yecek kayıklarla toplatmayı dedi. Kuleliburgaı .. 8

1
• saoı; 

mekle hiçte çehresini değiştir· dtıştindüm. Sonra iyi yapılmı yn atmaya çalışaca~ ıootk.. .,_ 
miyeccğini söyledim. küç~k. oyuncak balonlarında! yapbrmak için . çde biJirfl.,ı 

V Kocaman piposunu dol- da 11tıfadeyi dii•ftndnm B . kt'm Belki ıı:ı 1 ""' 

b l d ve h ı "' · u cı- çe ı · .... Jı•• durmıya af a ı, : et eri ıiz de dUıUnllnilzde tek- , ,.... 



fJÇ KABIN SALTANAT! tJll ı 
al de ·Sultana Altııi f epsi 

çinde Verilen Garip Hediye .. 
-42-

.._.. dlitn alayını lillb lerden, hokkabaz, kara,aı, 
•e ıillh temir:liyen eı- kukla eğlencelerinden i9ti
ıeçit rumi takip etti. fade ediyorlardı. Bir kwm 

er, nakli kltıt Atan- halk iae elçilerin çacLrlan et· 
"-ı&renk kltıttan elbise rafında hünerler yapıyorlar, 

Sultanlann çadırlan etrafını 
muhafaza a1bnda tutan (tavqi) 
ler ve harem ağaları da hlkum 
eder aç gözlll halk ve fıkara 
kalabalığının önllnll avuç avuç 
athldarı altınlarla ancak teaelli 
edebilmekte idiler. 

J ya. etuz genç ile ai- taklalar atıyorlar ye bu suretle 
takip ettiler. Bunların ı birkaç para bahtif koparmak 

ve yine tekerlekler emelini t~kip ed~~lardı. 
ylrlyen bir Hyyar ' 

(Arkaaı var) 

lıl lcath bir dnkkin Yarm Türkiye 
ili. dDkkAnın altkabnda 

B. M. Meclisi Riyasetine 
~ ftl&el bir çocuk mti

en kAfıt yapar ve ha-
eıı öatkabnda tlç ıenç 
tla ailrlll giiriil Kuran o-

~ancılar sırmalı elbiseler • 
ıırmalı yataklar için-

lerine sırmalı yorıanlar 
' !yüz parlak deJikanlı

yorlardı. 
cılar da ayna ve cam 
reaim yapanlann ala-

letkil eden yilz elli 
ın elbisesi yine ayna 

n ile mestur olduğun· 
Atmeydanmı l dolduran 
tın ftzerine kızgın 
ziyaaım akıettiriyor

Yirmi bir giin ıllren 
reami geçidinin ıonunu 
lar] teşkil etti. Daha 

aanayi erbabının l'eçit 
İse bundan ıonra on 

.. ~dll. 
~ bu merasim, bu eğ'-

olurken Şehzade 
tt daha sünnet edilme
? em muzun ·yedinci gUııü 
Cerrah Pata şehzadeyi 
danımn ortasında ve 

~hı g6zü önllnde sllnnet 

~ah Pata tarafından lceai-

Muhterem Efendim, 

latanbula ıu veren T erkoı Şirketi, elli ıenedenberl 
mukavelesi ahkAmımn birçoğunu ifa etmemiftir. Şehri
mhde ne içilecek, ne de yangmlarımıZJ aöndllrmiye k&ff 
l'elecek suyumuz yoktur. Biz, l.tanbul halkı, ıu meıeleai
nin kat'ı IUl'ette halli için, T erkoı Şirketi mukavele1inin 
feshini ve Nafıa Veklleti ile Şirket arasında cereyan 
eden mllzakerata bir nihayet verilme.aini rica ediyoruz. 
Bu ricamwn iaafı, latanbulu en btiyl\k bir dert •e beli
dan kurtaracaj'ı için, verilecek fesih karan memlekete 
bnynk bir hizmet olacaktır. 

laim •••••• 
lıma 

Adreı ••••• 

Bu iıtidayı imza ediniz ve kesip idarebanemiu 
16nderiniz. 

Ucuz 
"e 

Küçük 

iLANLAR 
Bahar ıeldL Ş.blrlerdea klylere, aayflyelere 

ıılulacaktır. Kiraya .erilecek eYlnlx, dalrenla, odalaruua 
•arN ve yabat ldra1aJlac.k ev, daire ve oda 18tlyoraamaı 

Aramak •e -alda •alıılt ıeçlrıaeyfnlı. ( 25 ) 
1nırut alae bu iti yapahllirla. 

( 16) kelimelik bir Ula klfldlr. Her kelfme 
fuluı için bir kwıat lllve ediala. 

)atı/ık evler : Kiralık evler: 
KOçllkpazarda Yavuz. 

sinan mahallesi leblebici 
Modada - Temi.ı ve ucuz 

aile pansiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek istiyenlere tav~iye 
ederir. 

Apergi Pansiyonu: Moda -

'~--------------------... -
Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 
2 3 4 1 6 7 8 91011 

Soldan şala, yukardan aşalı: 
1 - Meşhur bir ata (8) , 

bir uzuv (2) 
2 - Genişlik (2), ılklet (4) 
3 - Mabpuılann adı (8) 
4 - Söz (5) , 1 (2) 
5 - Hindistanda bir tchir(7) 
6 -lsim(3),fevka1Ade değil(7) 
7 - Bir kasaba (7) 
8 -Dört tarafı su(3), reiı(7) 
9 - Zaman (2) , adet (5) 

10 - Ermlt (4), bir hece (2) 
11 - Nota (2) , törptı (3) , 

az ııcak (4) 

işsArzyor 
Musunuz? 

Gazetemizin ucuz ve 
~çUk illnlarmdan iaü
fade ediniz. 25 kuruş 
ıizi işsizlikten kurtar
awlir. 16 kelimelik bir 

J ilin 25 kurut• 

SON POSTA 

qçük deri parçası, bir 
tepıi içinde Şehzade 
tdin valdcsi Haseki ıul

, Venedikli sultana ve ıün
~ kullanılan kanlı ustu
LSultan Muradm validesi 
"ftlltadenin büyük annesi 

sokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık müessesatı iktı
sadiyesinde Hasan Beyden 
sorunuz. 

SATILIK - Bir tarafı Irat 
kir~r Jınne : Gedikpatada, Ha
mam caddesinde, kate batında, 

ikiye tamamile kabili taıuim, 

on bir büyük, iki küçOk oda, 
kilçilk bahçe, terko., elektri .. , 
havaıuı, kuyu, ıarmcı mevcut, 
khp hane aabhktar- içindeki
lere milncaat. 

KIRALIK DÜKKAN - Sarraf için = SIŞLf HALKINA - Aileler için en 
Borsa Hanı Janıı:ıda Tramvay cadde· halla Ye nefia mal:ııeme ile bademu
slnde kiralık uc:ut d6kkln. Balıçckapa ı meü, ıekerU halka, pcktılmet v.L yap· 
Hamldlye caddctl No. 50 de Gö:ılU•çll •aktayam. Tecrübe eden devamla mi Gt-
Dr. Fuat Ask Beye müracaat _ 3 teri• olur. Bomontl lata.yoaunda Het 

tiurbanu Sultana gönde-

. Pqa bu ıünnet ame
•çin tam sekiz bin duka 

~~.ihsan aldı. 
:'lltnc:eler bUtlln revnakile 

SATllJK KÖŞK- Çambcad• Topaae-
k.~ ediyordu. Uothmda Adalar bofasına auır eıcar 
~ı asker, yeniçeri, ııpahi, ve haaeyf haYI laabçell, yedi odalı k3fk 

1,6lUk olmn•lar kendi aatalıktır. Birinci Vakıf Han 30 No. da 
., Halit Pertev Beye aUl'acaat. 

bakıyorlar Ye etle- --------------
YERLi GALVANlzLI SAÇ - Topa· 

..de Kıbaç AJlp .. a camUnln Muçit 
HkaJıııda 14 N .. de olulu ve dilz 
avlatellf ebat •e aumarlMia ıralvaniali 
.. ~ mal ve ehven flatle sabl:r. - 1 

KİRALIK DAİRELER -
Heebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı ~aLık Biga
diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbelle de temin t!· 

dilir. Anadolu A jantiı lıa
nat şubesinde Bürhan B~} e. 
Tl. 22735 -

Mütenevvi: 
Mevsimi Jr"livor: 
ELi ÇABUK SÜNNETÇi - Köprulü 

zade MEHMET RIFAT. 
Suadiyc lamallaja aokalı No. 1 Şehit, 

muhacir, yetim çocukları parasır. -~ 

Pat• ıokafl No. 1-5 Muhllı Ha1u -

1914 TENBERl - Franı11ca - lnılll:ıce 
IJjretme.Jı.teki muvaffakiyetlmluıı dcre
cuinl, ( uaul!J tedrlalmb:ln) kunetinl 
aıılanıak 11,-lıı kurlarımm iki dera dinle· 
y!nlı. Divanyolu ı~ırihaia camii yanında 
Kıs· Erkek Jrllndh ve rece ZJya Hun 
tedrl•-eai. - 5 

MUHTEREM TÜCCARLAR - Gllm
rlk ltlulntade lallfade alrat teahlllt 
ve teminat laterHıüs bahçuapı Agop
yan hanında blaa-1 Ahmet fırmuıa 
verin Is. 

i~AYf - A•kerlık cvralmnla beraber 
ntUuıı hü, ı r, t ~:ııdanımı :ıayi ettim. 
\ ..:n1.t .ni ç•' aı·aı·ıığınulıon «"•kisinin hiık· 
111ü )olttur. 

füd .... < Mıırmı.n n11hi.) esi lııtim 
ın:at.allcı;;ndc 65 No. Tomar ~
larınll.ı · ı Ha!lıın oıilu laıuall Hakkı 

Sayfa 7 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Atmacadan ı F. M. 

KARDEŞLER 
Maclla elci bir kız, Pol onun 

HYallial. Kız bir yerde çah
flJOr. Pol ise mOateit, fakat 
parum bir Heykeltraf, Pariali 
bir aanatklr mantılı ile: 

.. _ Madam ki l»en paruaa 
fakat mlllteit bir Heykeltra
ıım, meşhur oluncıya kadar 
ölmemiye mecburum. Ötekini 
berikini çarparak ... ,, diyor. 
Daha mqhv olmamq bütün 
Parisli artisler ıribi rasgeldi
iini çarpıyor ve habire çalıfl
yor Ye heykel yapıyor. Ayrı 
ayn ufak odalarda oturuyor
lar, lıaftada bir - ancak Pazar 
gUnU- ıeç vakit, uykudan uyan
dıklannda, biribirlerini tekrar 
kucakladıkları zaman Anki 
blttnn Parla bunların .•• 

Polun ukerdeki kardeşi 
Gutoa Cezayirden gelinciye 
kadar qklannda hiçbir hari
ldllldelik yoktu. Gaston me
zuniyetinin ilk haftasını ebe
Yeyninin yanmda, mtılebaki 
haftasını da kardeıi Polun 
yanında ~eçirecekti. Sonra 
yine Cezayire dönecek, ancak 
bir ıene sonra terhis olacaktı. 
Tren istuyona geldiği uman 
"Gaıton benim odama, ben de 
aenin odana tqınacağım Mad
lenciğim" diye kararlqbrdılar. 
iki kardeş ıarıldıkları vakit 
kızın içinde tarifsiz bir korku 
vardı, takdim olundular. Yolda 
Pol ikisinin ortasında heyecanlı 
heyecanlı gö~ürken Gaston 
ıuauyordu. Pol birşey ıorsa o 
ancak ya (evet) ya (hayır) keli
melerile cevap veriyor, kardeşi
nin yanında aessizce gidiyordu. 
Gaatonda bi11ey vardı, Pol 
bunun farkına ıimdi varıyordu. 
Ne olmuttu ona?.. Seyahat 
ycrgunlu(u miydi bu 1 

Polun ricuı lizerine MadJen 
bir gtın bir kız arkadqım 
getirdi ve Gastona takdim et
ti. Gaaton taıırmışb. Pol : 

••- Anlatsana, cnnım bir 
feyle, askerlikten falan! " di
yorsada, Gaston kıza bir tek 
laf söylemedi: "Ne anlatayım 
canım·/,, Diyordu. Maddenin 
arl<adaşı: 

" - Bu çocuk galiba biraı: 
kaçık:,, Dedi gitti ve bir daha 
gelmedi. Gaatonun mezuniyeti 
bitmek üzere iken Pol yan 
alay yarı tekdir!i: 

" - Büttin haftam bomboı 
geçirdin, koca tchirde bir 
çapkınlık edemedin! ,, dedi. 

Son akşamdı, Gaaton ertesi 
ıabah gidecekti. 

(Eski Monmarter) de (Sak
re kör)ün karşısında bir lo

kantada üçüde yemek yiyor~art:lı. 
Parisio o meşhur hazin yağ

muru hafif hafif çiseliyor, Ga-;-
ton bi11eyler mmldanmak isti· 
yor, fakat susuyordu . 

Ne 16yliyecekti?.. Ailesini 
görmilıttı, kardetini görmliştü, 
mezuniyetinin vatanda tataız 
l'eçeceğini zaten evvelce lıi9-
aetmif ti - burada yutkunarak -
timdi d6nerken beraberinde 
ne bir aık, ne bir nefret, biç, 
hiç bir habra götüremiyecekti. 

Madlen qk anyan bu gen
ce baktı ve canü gönlilden 
acıdı. Polun rengi uçmuıtu, 
bir karar verecekti, dlltlnmek 
sırası timdi oncla idi. ..Uykun 
yok mu?,, Diye sordu. Gaston 
uyumak istemiyor, ertesi günü 
trende bUtOn aiin uyuyabilirdi. 
Oçnde (Metro) ya bindiler ve 
Bastllle civarında bir apaş 
baloıuna gittiler. 

Madlen bir defa Pol ile, 
bir defa da Gaıtonla, gittikçe 
nadiren Pol ile dam ederken, 
Pol başka kırlarla meşgul, 
habire kafayı çekiyordu. Gas
ton ve Madlen her danstan 
sonra barda yalnız oturuyorlar, 
Gaston dansta soruyor: 

- Birbirinizi çok seviyor-
ıunuz değil mi? 

- Çok, hem pek rok J 
- Evleneceksiniz değil mi? 
- Evet tabii, Pol meşhur 

olunca! 
Birbirine rasgeJen gözler, 

çekinerek birbirinden ayrılıyor. 
Gece yarısından sonra Gas· 

ton kıza: 
- Ne ailzel gözlerin var 

Madlen. 
Hiç unutamayacağım! dedi . 

Pol tekrar yerine geldiği 
uman adamakıUı buluttu. Her 
dans başlangıcında kardeşi ile 
Madlani dansa gönderiyor, 
arkalannden bakmıyordu bilel 
Gaston ve Madlea iki işık 
gibi birbirlerine aanlmq dö
nüyorlar, Pol da muaya dö-
külen ıarap damlalarile resim 
çiziyordu. Birdenbire ayaklan
dı "Haydi gidiyoruz,, dedi. 

Trenin hareketine daha 
dört beş saat var ve gözlerde uy
ku yoktu. ÜçU de Polun odasına 
gidip sabaha kadar görüşmeyi 
kararlaıtırdılar. Pol evin önilne 
ıeldiği zaman heyecanla : 

"Sigaramaz kalmamış, ala-
yım!,, Gaston da "Bende var, 
bende var" diye bağırdısa da 
heykeltarq kaşeyi çoktan dan 
müftü. 

Şimdi yalnızdılar, merdiveni 
yavaş yavaş çıkblar, odada 
kız Polun yatağında Gaston 
d• duvara dayanmış ayaktay
dı. Mad!en: •Ne bakıyorsun 
öyle., diyordu Gastona. 

Beş dakika, on dakika •• 
Yirmi dakika.. 

~ız: No. 36 
--- -- c:;;:;==============::":::====;;;::;; 

Pol nerede kalmışb? Artık 
beklemiye hacet yoktu. O şim
di (Sacre - Cocurr) in kim bilir 

ıucıııın IUCAÖI 
billahide ummam; fakat diye

lim ki dünya bu... Değil mi 

evlitçığım? Dünya bu ... Öyle 

diyelim... Bir de baktık ki, 

efendimecağzım, Atıf Bey uğ

~ S E R V E R B E D J raşb etti, filin oldu, falan 

~ ~ •açını bqım yolma- cığını yirmi seneden evvel ta- oldu da kansından ayrılamadı .. 
, Vyle içime dokundu ki mmışbm. Hiç Abf Beyin aana Nermin · Hüsniye Hamının 
~i'ıın geldiydi... bir fenalık etmesine razı sözünü ıiddetle kesti ve ba-
~ Ye H. biraz durdu, olur muyum? Haydi, diye- ğırdı: 
\ haktı ve sesini yavaş- lim ki... Yok, allah için . - Atıf Bey evli mi? 

\ Ş.. Atıf Bey pı~lan~adı_r v~llahi..: l Hüsniye H. bu suale doğru
~ tkınek beni çarpıın Fakat, haydı, dıyelim kı senı dan doğruya cevap vermiyerek 
\'• L lla, hen seni çok se- aldattı da, almadı, sokağın bir d tt• 
"' .._ evam e ı: 
\ 

...... tta. Abf Beyden d. e k6tec:iğine bırakıverdi. Sen de ş· d. ahk d l A 
~.. . . d. . - ım ı m eme e er. y-

• L_ trıın. Doğrusunu u- hep bunun ıçın dövllnme m mı-
' l~ At f B · • al di ? Allah ıı t me · nlmak üzereler. Muhakkak ta "' ı eyı tanıy ı.. ya •. guı er sın. 
~Ilı •• Tam bir buçuk Abf Beyden böyle ıey kat'i- ayrılacaklar. Yarın güneşin 

Halbuki HDİD ana yen ummam, vallahide ummam dotacaia nasıl belli iıe bu da 

öyle. Fakat haydi diyelim ki .. 
Çatalı ağıma götüren Ner

min tekrar geri çekti, tabağın 
kenarına koydu ve bir kere 

yutkunarak düşündil. Baıma 
doğnı hafif bir kan bulutu 

yükseliyordu. 0 Atıf Bey evli 
ha?,, cümlesini içinden bir iki 

defa tekrarladı. Bir daha yut
kuntlu ve kaşlarım çattı. 

Hüsniye Hamm sözlerini 
yarıda bırakarak Nermine kor-

ku ile ve dikkatle bakıyordu. 
Bir müd<lei gözlerini ondan 
ayırmadı. 

Nermin, bir and3., Atıf Be

yin dün ge-ceki dü~ünceli hali 
ile bu yeni öğrendiği şey ara
aıada nıünasebet tesİ&İne ça-

lıftı. Tevekkeli değil... Atıf 
Beyin hayatında neler, ~ler 

varmıf. 

Kudurtucu bir kıskançlık 

duydu. Fakat kendini bir ra
kibe knrşısmda hissettiği için 
temkinli durmıya çalışıyordu. 

Hüsniye Hanımın gözlerinin 
içine bakarak sordu : 

- Çccuğu da var mı ? 
- Hayır evladım ... 
- Ayrı mı oturuyol'lar ? 

Atıf B. nasıl her gece burada 
kalabiliyor. 

- Hanım, Atıf Beyin hem
şiresile beraber Bursaya gitti. 
Romatizması var dn ... 

Nermin yemeğe devanı cde
miyeccğini anladı ve kalktı. 

(Arkası var) 

hangi kaşesinde llZl!llf veya 
oı·Ada sersem sersem dolaşı
yordu. Her halde ikisini de 
yalnız bırakmıftı. Madlen "Ya
nıma otur Gaston,, diyo:-clu. 
Kız, Gastonun saçiannı ohş·yor 
ve dnima Polu diifünüyor, 
Gaston kızı ağzından öplüğü 
zaman, kucağına aldığı zaman 
daima Polu düşünüyor, bir ke
recik olsun "seni seviyorum 
Gaston,, demiyordu. Madlen, 
gözleri kapalı bir halde, hiçbir 

zaman ruhunun sırrına eremcciğı 
ve daima hürmetle sevdiği sevgi
lisini gecenin ıssız köşelerinde 
arıyor, hep Polu arıyor. Hep 

anyacaktı. Fakat bulanııyacaktı, 
O şimdi, •:nelce'siz hiçbir yerde 

oturmayan bir ebedi aeraeri idi. 
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1
A VRUPA'Y A PARA VERMEYİNİZ GÜNAHTIR. 

: :: : : : ~ - . taht_. 

FAYDA Daha ucuz, daha kat't ve ltlUeHlr bir bartkal aan'attir. Yelll malıdır. Pf~~yük 15 
kuruau ılnek ve ılvrlılnek ve Hİr hqaratı bir anda itllf eder. Kut~u 50 d o•°' 
kuruştur. Blltiln devalr ve mUessesat FAYDA lıtimal eder,~ 

• 

olduOumu •OVt•1'1m mı 7 

Ba? airısına ll&'ft en mO..ır devanın 
hangi ilaç oldulu haklunda uzun tet
kikat yaptım. Neticede AS Pi R 1 N de 

ıkarar kıldım. 

afrıraa 
kalma
derhal 

Size temin ederim tel, nerem 
airısın, bıutka tedbire hacet 
dan •• ASPiRiN,. o afrının 
önüne geçer. 
•ASPİRİN .. iri sizdeki afrılart da ayn~ 
suretle ~lfayap edece~I muhakkaktır. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHZES İ 

Galatada Oımanlı ban

kuı aıruında Kuleli 

mağazada latediğiniz 

kolaylıjı bulabilirsiniz. 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 

5 inci keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
50,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 40,000 LİRALIK BiR 
MüKAF AT VARDIR 

DOKTOR FEYZi AHMET 
S zührevi lautalıklar mlltehauıaL 

8:;.d.:ç .::da her gün aaat 1 O dan 6 ya kadar huta 

kabul edlfft.,,. cacid • No 43 
Adres Ankara esı • Telelea latanbw Jl99 

1 VAPURLAR 1 
BugUn Beklenilen Vapurlar 

Pazarteıi 
Adnan - Ttırk - lzmirden 
Seyyar - ,, ,, 
Marmara - Tl\rk - Mudanya, 

Gemlikten 
Cide - Ttırk - Cideden 
KırlanJı~ - Tllrk - İzmitteD 
Kapo Vado - ltalyan • Ce· 

novadan 
ltaıya • ltalyan • lakende-

riyeden 
Recele Karol • Romuya • 

lakenderlye, Pireden 
BugUn Gidecek Vapurlar 
Saadet - Ttırk • lzmire 
Aydın • ,, - Cideye 
Nilüfer • ,. • Mudanya, 

Gemliğe 
Ujıar • Tilrk - İzmite 
Kapo V ado - İtalyan • K61-

tenceye 
Albanya -ltalyan- Cenovaya 
Vesta - İtalyan - Burgaz, 

Vama, Köstence, Odesaya 

Seyrisefain 
Mekez acentHh Galata klSprll 

Batı B. 2362 .Şube aeentesh Sir· 
kecl MilhOrdar ude hanı 227 40 

PiRE - ISKENDERIYE 
(IZMIR) vapuru 26 Mayıs 

SAL 1 10 da Galatadan 
hareketle lzmir, Pireye 
uğrayarak cumartesi sabahı 
lskenderiyeye varacaktır . 
lıkenderiyeden pazarteai 
1~ te kalkacak çarıamba 
( P 1 R E ) ye de uğrıyarak 
perıembe 1ıelecektir. 

Ayvalık Sürat P. 
(Menin) vapuru 26 mayıs 

ıalı 17 de Sirkeciden Ge
libolu, Çanakkale, Küçlik
kuyu, Edremit, Burhaniye 
Ayvalağa kalkacak, da. 
nUşte Altınoluğa da uğn

yacaktır. 

Gelibolu içia gidit ve 
gelişte yUk alınmaz. 

KARADENİZ POST ASI 

vatan va~:r;:. 27 

ÇARŞAMBA 
günti akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon 
Sürmene ve Rize) iskeleleri
ne azimet ve avdet edecektir. 

T afsillt için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kAin 
acenteain. anracaat. Tel. 
l.tauul 1615. 

BAHR)SEFİT 
FELEM!:NK BANKASi 

IST ANBUL ŞUBESİ [ 
ldare merkeai: AMSTERDA~ 

Mezun sermaı.yesi: 

25,000,000 FL 

T6diye edilmiş sermayesi: 
5,000,()(X) F'L. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FU 
Galatada Karakly palaata T•lefea: 

B•yotlu 5711-6 lıtaabul tlll ıube.jlı 
"Merkeıı Poataaeıl tttt1alhule All·-

lemol haa, Telefoa: lat. 569 

BilO.munı banka muamelAtı 

Emniyet Kasaları icarı 

ITRIY A Ti 
Kibar sınıfın niıaoei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış kezi : Sirk~c i Yalıköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

1 D HORHORUN
• ı>eyotlu, Tokat-

r ı 
lıyan vanıııda 1 mekteıı aokak 
3S 

-._ Herııün s:abahtan akıama k;ıdıır 

Bugün İşe Başlıyabilirsiniz 
------

Para biriktirmeye bqlamak için mutlaka ay veya 
ıenebatım iteklemek •eya bir yıldönüınilfte intizar 
etmek prt deillJir. 
Hemen bush it Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye baıhyabilininiz. 
llüylık ve ldlçOk binlerce fdti, kumbara sa · d . . . . . cı yesıa e, 
bır akı sene ıçan e sermaye sahibi olmuşlardır. 

[rüRKIYE iŞ BAN KASii 

Yeni N111rw•t: 

OtomobilimBozallduNıYapmalı 
Otomobil JMktebi mtidilrU 

Fikri Tevfik Bey tarafından 
ya:11lmıt ve İt.tanltulda HftsnU 
T4biat mathauı t~afından 
tabecHlmit bir ~w(.ir. Bu kitap 
maki11enin kontakt anahtarı 
gibi daima tofkleND yaı11nda 
tqınmabdır. Mot&rtin veya 
otomobilin her hangi hir par
ç.- bozulur• mU~lcOltı bu 
kitap balledecektlr. Flatl 25 
kuruttur. 

idare Mecmuası 
Dahiliye V ckiletinin aylık 

mecmuası olan hu mecmuanın 
~ ıncı sayısı inti~r etmiştir. 

anunlar, kararlar, nizamna-
meler, tamimler vardır. 

Aym Tarihi 
Harciye V okt.letinin bu hk · ay-
.ve. ııyaıi mecmuanın 84, 

85 ıncı sayılan bir arad 1 du~ halde 9ıkm11tır. D~n~~ 
llyuı cereyanlanndan hAd' 

Mrdea mukavelelerd-- 'b b ıade- a M er. 

. a daire· 
lıtanbul dördüncil ıcr 

sinden : hdullJd 
Halil Huip paşanın ına il"' 

H dl var 
Zeki Bey ile İfakat anı.d 0 botÇ 
lerinin Halamboı Efen~ı e efaeJI 
aldıtı mebalij'a muka~l .:calllii 
mefrut Kaaım~atada 1111 tıncl• 
m•hallHinde Ephern 5;"•47 45 
atik 42, 41, 39, 57, 59, ' 

47
' 49ı 

mükerrer, cedit 41, 43, 4S, kk.oa 
S3, S5, 51 numaralarla nıur• el-
mukaddema yedi bap h•b!ııeı1 
ynm bir kıt'a auanıll ytn• 
hiaae itibarile iki hlıaeal •e,anı• 
numaralarda murakkaın •w,..,a 
on hi11e itibarile bir ...
otuz ıün milddetle ihale~• lfrl 
liye mGzayedeainde Oç ,-~ka"" 
bedel ile talibi uhdeainde lll bet 
rer bulundupndan JÜS~ddet!• 
zam ile ve on bet ıiln ın eser' 
ihalei kat'iyeal icra kılınmak ..attl'• 

tekrar miluyedeye vazolunlll;ı...r 
Hududu: Bir tarah Emin ~~I~ 

al, " bir tarafı bakkal l•l.,ı.
d iikklıu ve bir tarafı Babrt :·- .,. 
nndan HUaeyln atanın ba ç _.ır-
tarafı Rabll Mnllııe cadcl..ıle ~ 
duttur. Ananın mec:lllUU • 01f11 
alettahmln 486 metro murabb•• 
derununda Dç kuyu mevcuttur· uracllt• 

Kıymeti muhammenesi bin .,;_,. 
Tal' p olıuılar kiymetl muhamlll eıetlJI! 
yUz:de onu nlıbetlnde pey •"~e ;.-! 
alarak 92815679 doıya numar•İıt .. ~ 
on dörtten on altıya kadar tan'": 
dördllncU icra mernurluj'una ~ 
ilinden on bef rün llODr• m 
etmeleri Uln olunur. ~ 

ÜskUdar altıncı icra d~ 
sinden : Bir borçtan ~~:
mahcuz ve paraya çevrı 21'8 
mukarrer motör No. •• 1 ., 
ve Seyrisefer 3271 No. b __. 
Berliye markalı bir adet k ..,a
yon 30 - 5 - 931 tarihine 
sadif cumartesi günü saa

1
t ~~ 

dan on bire kadar Ga a 
Perşembe pazarında . ~ 
hanı karşısındaki Gara) . Ö ~ 
de ikinci arttırma sure~atd' 
tılacağından talip ol r dt 
yevmi mezklll'da mahal :a
hazır bulunacak memur• ut• 
racaat eylemeleri ilin olUO...,....... 
~~~~~~~-------

Kira 11 k daire .,..ı 
Tayyare Cemiyeti btall 

şubesinden: ~ 
Ankara caddesinde! H eJllİ' 

met konağı cıvarındaki fU~ y• 
binasının birinci kab. ~r 
verileceğinden taliplerıD t 
mize mürcaatler~ 

Polis Müdürlilifinden: bola"' 
Polis kadrosunda vuku ıJ1 

cak mUnbalita yeniden ıııe:o
alınmıyacaimdan beybudİunut'• 
racaat olunmaması ilin~ 

. e ar 
ZA yt - Snleyma~ıy ter-

kerlik şubesinden aldı~ıdl &Olı" 
his tezkeremi zayi e~IP lo 
mtı yoktur. 31 l do~İsııı,Jl 

fbrahim bın 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERlRt)' J\ ~ 
MU ALLI MLE RI NDg 

battal al' 
Dahili, ve intani . }ojilı 
Patolojik ve Bakterıyo 
muayeneler, icra olunur. eti 

Adres : Babıali cadd 
vilAyet kartun 15 No. 2"! 

-~ f.tanbıal ~ 
Muaytınehane : 1el••• 'T~ 
1-.urıetılha : " 

,, 

ısoN ros1'~ 
t1alk .... t .. 

Yevaıl Slyul, Havadis Y• 
' - .ıı1ı• 

Ware ı latanb"1. N"!:o.ls
19

7 
ş.r.t .. ııa;. ~. 

--: ııtı01 
Te1"''"n: l.tant~aabıal - 7'1051/. 
Po&\.l kuhı•ıaı l 501'1 f' 
Tel,raf . latanbıa -

ABONE ftATI 
EC~ 

TÔJtKIY! -- S100 ~· 
.. _ ıs-• ·-,, 1480 al'• .. 

7SO ,, 6 ,., '°"" -. . . """ ut. ı,,--
1 yeril• ... 11111•• 

Oeleaenak •• ıa111•• .ıı 
blnlarcl an .... 

S·•" s-''"' MH'ul Mildir. 


