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HER GÜN NEŞROLUNUR 

s 
SON POSTA Halkın g<Jzüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Hallaa kulatıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla ıöyler. 

~ Bir Grup Halinde Çalışmıya 
Riyaseti Altında 
Karar Verdiler •• 

--
>'eni Meclis Mühim İktısadi Vazifeler Karşısında •• Kabine Proğramı 
" Esaslan Çizilmiştir, Cu-
ergi.Jerİ Halkın Tahammül Ede- martesi Okunacakhr ••. 

l • ı ' Ankara, 6 (Hususi) - Gui 

Qı eceg""' 1• Bı·r Şekle Koymak Bu çiftliğinin tesisi yıldönnmn 
münasebetile dUn yapılan me· 

• 

iki Muhribimiz Geliyor 

Koca Ve Adatepenin 
Tecrübeleri Yapıldı 

Vazı.felerı·n Başında Gelı·yor. rasim, bazı siyasi hasbuhallerin icrasına da vesile vermiştir. Her İkisi De 42 Mil Yapıyorlar .• 
t\ Gazi Hz., Vekiller heyeti, 
U " İsmet ve Kizım Pqalar ~eç 

Ogru... Halk Mucize Değil, Fakat Mümkün vakite kadar çiftlikte kalm19lar, 

O 1 a b 1• 1 e n B • . ı· s t e m e k t e d •. r. cumartesi gilnU kabinenin Mec-
1 r ş e y 1 liste okuyacağı program ile 

'i '-1 •u11ette •• mlhlm ,,, 
........ ı.1rar11ı .... 

Veldll lı•lli & 
\ı '•· 6 (Huauat) - E"91-
i.t "- toplantıamı yapan Mil· 

Türk Milleti 
Ne istiyor? 

Ankara, 6 ( Hu.u.r ) 
Haklml1•tl Mllllyecle Siirt 
meb'uıu Mahmut Bey yeni 
medl•fa vazf felerlnfı bu vazife
ler kartııında mllletin Yulye
ttnl t8yle tarif edl1or ı · 
DardQacl Millet Meclilinin 
vazlfHI lkl cephelidir. 
Bir taraftan memleketin mev
cut maddf 11tıraplannı dindir· 
mek, diter taraftan bazı va
tandatların karalan manevi• 
yetlerlal yOk1eltmektedlr. Ef. 
kirı umumiye intizar ha
lindedir. Fakat Ttlrk milleti. 
atn mantıkı kunetlidlr. El
ltette fanilerd.. mucı .. Mk
lemea.- Fakat~ 

SON POSTA: latenllH teY 
malOm oldutu•• röre timdi 
bu milmkünO tabakkuJc ettir
mek lbımdır. Elbetteki kim· 
ae olm11acak t•Ji lıtemlyor. 

Yeni •niyette en mühim 
vuifelerle kartılafAD 

lldısat Vekili 'Ştlre/ B. 
duğu merhaleleri töyle teabit 
edebiliriz : 

1 - Vergi kanunlarının ta
dili ta 

2 - Kazanç kanununun tat
bikatını 11lab 

ha- '1ediai, ıeçildiii ahval ve 
~ '1t ı&ı anüne getiriline, mu

~ bir it yapmak va~eıile 
~ ettiği anlaıılır. Yeni 

' hı 6ntındeki d6rt sene Bu, bir kUldnr ki bu umu· 

~ ~ ela başarmaya çalıtacaiı f mi neticeye varmak için Mec-
"1tık it iktıaat itidir. liıin katetmiye mecbur bulun-

3 - Muamele vergisinin ta· 
hammUI edilebilecek bir bale 
konması 

( Devamı 3üncil aayv~fada) 

~f!TJlet 
,:.,.asındaki 
Qdise 

~ltatip Saffet Beyle 
"~~)'Ya H. Birbirini 
·~emeye Verdiler 

Üsküdarlıları Heyecanlandıran 
Bir Hadise · Oldu 

Musalla Taşında Bir 
Ölü Tabuttan Fırlamış 

~a, 6 (H. M.) - Ge-

~ oı~e;.'.eı ;.~··:.~t:.;': Mezarcı Başı Olanları Anlatıyor 
~ Aiaoğlu Hanımla Evvelki gün Üıklldarda ha
~ L.~ _Saffet Bey arasında kikaten ıarip ve ıarip olduğu 
~~t::' çıkmlfb. Devlet Şu- kadar da kuvvetli bir fayıa 

bat meclisi Süreyya çıkmıı, bu ti'yıayı itiden he
-.~ le Vekllet emrine alm- men bütfin Usküdar halkı buna · 

ı:-,Jc.. arar vermiştir. inanmıthr. 
~'a.ıi t. reis bu kararı tasdij Şayıamn esasi tudur: 
;,, ıtır. Yalnız Snreyya iki gün evvel namazı kılın-
~•i:•n !Uzumu muhakemesi mak üzere musalla taşına ko
~rıC\ olunmuştur. iki taraf nan bir ölü, birdenbire diril-
~ llıukabil hakaret dava• mif, tabutun kapağını kaldır

~ &._ ~~lardı. Dllf, beyaz kef enile dıpnya 
~ ~ . •diaenin mahiyeti etra- atlamıt ve koıa kota evine 
a.~~'df' fu malumat veril- fitmiştir. 
.::.~, S r: Bir mlinakaıa esna• Bu haber kulaktan kulaia 
'-' 1' lffet Bey, Süreyya Ha- aksedince o kadar kuvvetlen• 
~~ ket~karet addedilebilecek mit ki inanmıyan tek kiti kal· 
~~ ~ '~e ı&ylemiı, Snreyya mamıttır. Bundan baıka pyı· 
~b-S\ff tu sözleri iade etmiş adan ötede beride. bahıeden 
bl."'t"'' Beyin nzerine yilr6- buı kulağı delik kimseler, öltı- .. 
. , ıc_~:•kat araya girenler ntln tabuttan çıkhğımıöılerile Karacaalım~t başmezarc1- -

lltl-..d aııtıı huaulllne mini g6rdnklerlnl bile söylemitlerdir. 
ır. (Den•• 7 lnol aayfamııda) Ruşen Ala 

931 bütçesi etrafında mftdave
lei efkarda bulunulmuştur. 

Program, Gazi Hazretleri
nin beyannamesinde görillen 
bütün ana hatlar, mali ve iktı
sadi meseleler üzerinde dur
maktadır. Cumartesi okunacak 
program münasebetile iki ay
lık muvakkat bütçenin yetiş .. 
tirilmesine de çalışılmaktadır. 

Fırkanm Yeni Namzetleri 
Ankara, 6 (H. M.) - Halk 

~
ırkast münhal meb'usluklara 
amzet göstermiye karar verdi. 
akat isimler henüz belli de

ğildir. Bununla beraber nam- . 
zet listesinde tair Mehmet { Cenovada, Anaaldo deniz 
,Emin, sabık Bilecik meb'uau teza-lhlarma ii.,.m. edllea 
Ruim ve sabık Kan meb'uau Kocate~ ve AdateP. iamia
Halit Beylerin bulunacakları deki torpido muhriplerimizin 
ımuhakkak addedilmektedir. intaatı tamamlanmışbr. Bu 
' . . ayın ortuına doğru ltalyadaa 
ı Tebeddül Şayıaları hareket ederek memleketimize 

Ankara, 6 (H. M.) - Fır- geleceklerdir. K6plllder aaça-

, 

rak anr• at tecrnb.a.ri yapd .. 
(eml Adatepeclir. RMIDI ahn
dltı zaman tam 42 mll ılratle 
laareket ediyordu. Reaim, re
milerin benllı kıç ve kDçOk 
toplan ile projektörleri yerle
rine konmamıt bir halde 
alınmlfhr. 

kaya mensup gazeteler bile -------~~-------
ijabinede muhakkak bir te- Fransız Parllmantosu Açıldı ltalya istikraz Yapıyor 
beddülden israrla bahıettikleri- Rariı, 5 (A. A.) - Parli- Roma, 5 ( A. A. ) - Na-
halde kabinenin eaki teklinde mento burtın mesafıine tekrar ıırlar mediai dokuz sene mün
kalması bir çoklarında hayret bathyacaktır. RuznameıUa ilk detli bonolar mukabilinde dört 
uyandtrmtşhr. maddeıini hAf'ici aiyuet bak- milyar liralık yeni bir isbkraz 

Dün aktam bazı mahafllde, yapdmuana mezuniyet Yeril-
yakında kabinede yine buı kandaki latiuh takrirlerinin meai hakkındaki kararnameyi 
tebeddüller · yapılacağı hak- .. 010.Ukeresi tefkil etmektedir. kabul etmiftir. 

Kında bir şayıa çıktı, teeyytlt !_ Kü~t Resmi intiba/arından 
edip etmiy~ceğini iddia etmek ı_ 
şimdilik abestir. 

Müstakiller 
Toplu Olarak Bir 
Liderin İdaresinde 

Çalışacaklar 

Ankara, 6 (H. M.) - Mil
let Meclisinde mürakabayı te
min maksadile meb'us . seçilen 
müstakiller henüz birbirlerini 
tanımamaktadırlar. Bunlar irup 
halinde çalışmak iizere bir 
karar vermit te değillerdir. 
Bununla beraber efkirı umu
miyenin merak nazarlannı 
üzerlerinde toplıyan milıta
killerin bir arada çalıımalan 
ve kendilerine bir lider tayin 
etmeleri muhtemel görülmekte
dir. 

Efgan Sefiri 
Efgan sefiri Gulam Nebi 

Han dün Ankaradan buraya 
gelmiılir. Mecliste müstakillerin vaziyeti 1 .. 

• 

1 



2 Sayfa 
... 
&ON POSTA 

•• 

( Halkın Sesi J DABILI Günün 
Yeni Meclisten ... 1•. ______ \_p _____________________ ... 

· Vapurcular 
Halk Ne İstiyor? Usküdar olisler Bir Eczanede Bir l!ıtigar 

Memurlarının T aharriyat yaptılar Tren Altında Yeni Mecli• mDhlm vazifeler 
kartıaındadır. Bu Yaıifelerin 
umumi hatları malQm olmak
la beraber bunlara mun
zam olarak halkın da Mecllı
ten btedikleri var. Dün •ö
rfiftüklerimiz, bu arı.ulan fÖyle 
lf ade ettiler: 

f talr Fener Parasının az 
. ğından Şikayetçidirl~ 

Türk vapurcular bir~ 

Doktor Talat B. ( Selimiye 
Çeımeikebir •okağı 17 ) 

- Memleketin nüfus •İya
tetini Ye istikbalini alakadar 
eden mühim ve hayati bir 
meıele vardır. Bu da memle· 
ketimbe firen ilAçlardan alınan 
atar gilmrOk resmidir. Evvelce 
(60) kuruşa alınan bir müstah
zar bugtın ( J-50 ) kuruftur. 
ÔIUmlerden, hastalıklardan ıi
Uyet ediyoruz. Hastalar dok
tor parası buluyorlar. Fakat 
doktorlar üfürükçü değildirler 
ki bir nefesle hastayı iyi et• 
ıintcr. ilaç parası · bulamadık· 
ları için reçeteler yaptırılamı· 
yor. Bence Millet Meclisi yeni 
bir kanunla memleketimizde 
yapılamıyan ecza ve ilaçlann 
gümrük resmini büsbütün kal
dırmalıd ı r. 

.... 
Lütfi B. (Üsküdar Ayazma 

mahallesi iskele sokak 32 sa
hiJhane) 

Bugünkii intihap kanunumuz 
Mitat Paşanın evinde Fransızca 
munllimliği yapan bir Belçika
lının Belçika intihap kanunun· 
dan kopyc ettiği bir tercüme
dir. Belçikalılar bu kanunu 
çoktan attılar. Afrikadaki 
Kongo hükumetinde bile yer 
bulamayan bu Belçika kanunu
nu biz de değiştirmeliyiz. Yeni 
Meclis bir dereceli intihap 
kanununu kabul etmeli. Bu 
ferefli işi yem Mectisten 
iaterim. .. 

Süreyya B. (Üsküdar Mek
tep sokağı 9) 

Yeni Meclisten pek çok iş
ler beklerim. Memleketin iktı

Adt buhranına çare bulmak 
ye halkı ısbraptan kurtarmak 
iti baıta gelir. Vergilerimizde 
ele tadillt yapıl:naladır. 

Jf-
Ômer Çavuı ( Karacaabmet 

mezarlığı korucusu) 
Yeni Meclisten sayılamıya

cak kadar çok ıeyler bekle
rim • Bin bir derdimiz var 
amma bunlan şimdi bana 
ı6yletmesen daha iyi olur. 
Ben aklım başımda bir ada-

aum. Kendi meb 'usumu 

Teşebbüsü Ezildi 
lçerde Bir Miktar Heroin ile Henüz Ne Fakat Hadiseye Sebep Ucuz Yemek Temini 

Maksadile Bir Kulüp 
Teşkiline Karar Verdiler 

Doğancılardaki eski Nuafe· 
ti fenniye binası Üsküdar kay
makamlığı tarafından sabn alı
narak asri bir bina h:ıline 
sokulmuştur. Buruı memurin 
kulübü yapılacaktır. Kulnbe 
memurlardan baıka halk ta 
girecek, yalnız memurlar claha 
ucuz yemek ve meırubat ala
bilebelderdir. Kulüp ~n ıtızel 
bir de ballçe bUU'lanmıfbr. 

Hukuk Fakültesi imtihanları 
Dartılfflnun Hukuk FakOlte

•lnin ıömeater imtihanlanna 
(20) mayısta başlanacaktır. 

Vasfi Raşit 8. Geldi 
Şebin Karahisar meb'usu 

Vasfi Raşit B. Ankaradan 
ıehrimize gelmiştir. Birkaç 
gün sonra fırka kongresi için 
tekrar Ankaraya dönecektir 

kendim •eçmeliyim. Başkasıoın 
vasıta olmasını istemem. Bu 
Meclis öyle bir kanun yapmalı 
ki ben sandık başına gidince 
seçeceğim meb'usuo puslasını 
kendim atmalıyım. .. 

Meliha Fadıl H. (Kadirıada 
Cincimeydanında 32) 

Yeni Meclisten kadınlara da 
meb'ua olmak ve seçmek hak
kını veren bir kanun istiyorum. .. 

Hnseyin Ef. (Ahçı, 6rilc6ler 
kapısında 28 ) 

Benim iıtediklerimi &azcteye 
yazıvermekle iş biter mi? Be
nim i•tediklerimi meclisten 
istiyecek bir meb'us seçmek 
hakkını doğrudan doğruya 
bana yeren yeni bir intihap 
kanunu yapılmalı. Sonra, •er
ıiler çok ağır bunlar indiril
meli, hariçten memlekete biraz 
para sokmalıdır. .. 

Ruıen Ef. ( Kunduracı F atib 
Kııtqı 18) 

Meclis evveli vergileri İn· 

dirmeli. Sonra kliçük serma
yeleri kooperatifle~tirmek ve 
küçük ıan'atleri koruyacak, 
hulasa esnafı gözetecek yem 
ka.'lunl:ır yapılmnlıdır. 

Olduğu iyice Tesbit Edilemiyen Tuhaf Olan Treni Bulmak 
Bir Madde Buldular .. 

Zabıta memurları, Beyoğlunda Macar caddesinde eczacı 
Aram Efendinin kokain satbğını haber nlmışlar, eczanede ta
barriyat yapmışlar ve 40 gram heroin ile 130 gram, henllz ne 
olduğu teıbit edileıniyen bir madde bulmuşlar, mUsadere et
miılerdir. Eczacı hakkında takibat yapılmaktadır. 

Ortadan Kaybolmuş 1 Cehalet Buna Derler 
Sait Ef. isminde bir zat İtal- Karagümrükte oturan Salih 

yalı mühendis Barbaroiye isminde birinin parmağı kırıl
Beyoğlunda Perihan sokaimda mış, tedavi için Ayşe Hamm 

isminde bir kadına müracaat bir ev yapbrmış. Fakat Sait 
etmiş. Ayşe Hanım tedaviye 

Ef. infaat bittikten ıonra ve- bqlamıı, fakat parmak iyile-
rilmeai llmmgelen parayı mtl· ıeceği yerde kangren olmuş, 
hendiıe vermeden ortadan bunun Ozerine Ayşe H. hak-
kaybolmuıtur. kında takibata başlanmışbr. 

Üsküdarın sıhhati Maden Faaliyeti 
Belediyeye Bir Ayda 498 İki Şirket, Memlekete 

Hasta Müracaat Etti Yerleşerek Çalışıyor 

Üsküdar belediye doktorla
rına Nisan içinde (498) hasta 
müracaat etmiştir. Bu hastalar 

arasında (5) i erkek (15) i ka· 
dm olmak üzere (20) veremli, 
(72) grip, (34) mide humması, 

(21) barsak iltihabı, (24) ka
dın hastalıkları, (21) cilt has
talıkları, (23) zatürreeli vardır. 

Mevsimin ittiratsızlığı ve bil· 
bassa kadınların dekolte gez• 
mek hevesi Mayıs içinde Üs
küdardaki zatiirreelilerin mik· 
tanm arttırmıştır. 

Son günlerde maden işlerin
de şayanı dikkat bir 
faaliyet göze çarpıyor. Yeni 
bir lsveç grupu Eskişehir ile 
Ankara arasında büyUk bir 
krom madeninin işletme imti· 
yarını almıştır. Gelecek ay 
faaliyete geçecektir. 

Danimarkalı diğer bir grup 
ta gene Eskişehir civannda, 
Argı köyUnde mühim bir mag· 
11ezit madenini iıletmiye baş
lamışbr. Bu ıirketin koyduğu 
tesisat ve ıermaye yarım mil
yon liradır. Magnezit, vücuda 
lbım olan çok faydah bir 
maddedir. 

. 
YENi MÜSABAKA 

Zengin Ve Gftzel 
l 

Yakında Başlıyor 

Türkiyede şımdiye kadar yapılına-

mıştır. Her karii sevindirecektir. 

İZAHA Ti 
• • 

BEKLE iZ 

Mümkün Olamıyor 
Dlln ubah Erenköy ile 

Gö:ztepe arasındaki banliyo 
trenlerinden biri bir adam 
çiğnemiştir. Vak'anın ceryan 
tekli ıudur: 

Bu hat ilı.erinde 1efer ya
pan trenlerden biri g"eçmekte 
iken hat Uzerinde bir ada-
mm ezilmiı oldup g"örülmüş, 

idareye malumat verilmiş, tah
kikata başlanmıştır. Az sonra 
610n0n hüviyeti de tesbit 
edilmiftlr. Bu o civarda oturan 
Morah Muatafa Beyin bahçıvam 
( JO.M) yaşlannda Şnkrll ı.
minde bir ihtiyardır. İki kula
ğın da sağır olduğu anlaşıl

mıştır. Fakat hangi tren tara
fından ezildiği anlaşılamamışhr. 
Bununla beraber beş numaralı 
katann altında kalmış olma
sına ihtimal veriliyor. Adam 
ihtiyar olduğu için trenin gel
diğini işitmemiş olması mu
temeldir. Fakat kazadan son
ra makinistin bunu fark edip 
etmediği benilz anlaşılam·amış

br. Kaza mUnasebetile vak'a 
mahalline müddei umumi ge
linceye kadar trenlerin hat 
Dzeriode işlemesi iki N&t 

kadar teahhur etmiştir • 

Gebze Sakileri MahkOm 
' 

Yalova ve Gebze hu•alisi 
ıakilerinin muhakemeleri dnn 
ağırceıada bitmiş, bunlardan 
Bekir oğlu Mustafa 7, Osman 
beş sene hapse mahkGm 
olmuştur. 

Oemiryollar MUdUrlUgU 
Umum demiryollar müdürln

ğüne Ali Hikmet Patanıa tayini 
EÖyleniyor. 

Bugün Hedirellez 
rlugün eski nisanın yirmi 

üçü, yani Hedirellezdir. Eski 
takvime göre bugünden itiba-
ren yaz mevsimi başlamıt 
demektir. 

Yetim Maaşlara 
Hazi ran, temmuz, afflıılo• 

yetim maaşlarının borduralan 
hazırlanmaktadır. Bu maaşlar 
bu sefer kanun mucibince 
yüıc.ı.e bet umle verilecektir. 

Pazar Ola Hasan B. 

931 konl're•İ dün toplanJIS•fı tııil 
re heyeti raporlle blança te ,~ 
ve tasdik edilmif, sonra v•P• ııl 
luğa ait bazı ihtiyaçlar ~_,t 
olunmuı ve bunların bik •1' 
nezdinde takibi için Ank::,,, 
bir heyet rönderilmesin• ·~ 
verilmittir. Dünkü içtimada 1 

.. 

heyeti intihabı da yapıblllft rlJf' 
arada fener verfiılnin af' 
hararetle konuıulmuftur. , 

Gazi Hazretlerinin Hediyelll' 
Gazi Haıretlerl ıeçe-1~ 

Ankaraya ••len lnfiltere ı:.•• 
llçealnln biraderi Lort ~_,
ıGmüt çerçlnll fotOJ""-· 
nutuldar&aı •ecliye etmltlerdi'~ 

Duyunu Umumiye Muzake 
• tJJlf'. 

Hilkiımetle Duyunu u .. u~ 
itini .,aNnmek üzere Parf ~ 
meclla tarafından buraya bu ,kı 
lerde altı murahhas gele' ,.s 
aralarında lngiliz ve fr•ll tıt• 
Dainler Vekilleri de bulunac~,, 
Şehrimize gelen Türk ~ ,)' 
Vekili Zekii Bey de bu oıut dl' 
baalarla birlikte Ankaray• ti 
cektir. 

Troçkinin Vaziyetı 
Şehrimizde bulunan sabılc ~ 

Harbiye Komiseri M. Troçk.• ti' 
lapanyaya gideceği şayıaları 
hakkuk etmemektedir. 

Avrupa Birliği 

Avrupa birliği tetkik kO~ 
yonunun mesaisine ittirak e il' 
Qzere ayın on beşine do~ , 
rlciye ve lktıaat vekilleri Cc'' 
reye aideceklerdir. 

Mühim Bir Karar 
Dulet Şara•ı, Maliye Vek~ 

lnabat Komiayoauaun ıayrl ti 
nunl bir teıelddll oldutuntlt J,I' 
verditi kararlann muteber 
mıyacatını kararla9tarmıtW• f 

Estonya Sefiri 
. ._; 

Eatonya hükumeti m .. te ti 
mize bir ıefir röndermiy~ ~ 

F~;~•;ir: Beşiktaş Mubtefid ... 
Fener • B•tildat mab~~ 

ay sonunda Belancla ,,..~ 

orada yapılacak bir turnul'~ 
çına lttirak edeceklerdir. ,f!/I 
evvel tehrimize Yun~t 
Olimpiyakoı takımı pleceklf" 

Uyuşturucu Maddel~ 
Akvam Cemiyeti afyon 1' ~

tesi azasından M. Ekatrant ,.,,1' 
tebrimize gelmif, doğru Anlcd-1' 
gitmittir. Uyufturucu aaad t' 
hakkında hükOmetlc tem ... 
çecektir. 

J : Hasan B. - Nihayet ben de Ankaraya • 2 : Hasan B. - Hah... İşte Başvekale t 3 : İsmet Paşa - Tebriklerine teşekkür 
ederim, Hasan B .• Ben bu sefer istifamda ısrar 
ettim amma beni tekrar zorla Başvekil yaptılar. 

otl' 
4: Hasan B. - Sakın bir daha b ~p 

şakalar yapma paşam, istifanı ciddi zanııe 
kabul ediverirler de açıkta kalırsın ha r 

geldim. Hele evvel& Baıvekili bir ı6reyim de binuı;.. Sağa sola birer selim çakarak içeri 
tebrik edeyim. dalalım bakalım. 
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Her gün 
iıf" d un erecatımızın çok-
luğundan dercedileme
!,iştir. 

~~~==================-

'(eni Meclis İkh
Sa d i Vazifeler 
Karşısındadır 

SON POS;.r A· 

l Bat tarafı birinci sayfada) 

1_ 4 - Veraset vergisinin sı
ıqnt, veren ahkamını kaldır
lllak 

Bunlardan başka yapacak 
Pek çok iş mevcut olmakla 
beraber ön safta gelenleri 

1 - Her insanın arkaaında evi vardır. 

Herke1in muvaffakiyet veya muvaffakiyet
aizliğinin büyük bir kısmı evUe al&ka· 
dardır. 

2 - Dışarda, hayatla JJJÜcadele eden 

bir adarınıa evinde rahati olmazsa, o adam 

pek çabuk yıpranır. 

3 - Kadın, kocHının muvaffakfyetinde 
amU oldutunu unutmamalı, ona yeni bir 
yGk olmaktan Eiyade, bir fevk olmıya 

çahımaladır. 

•• •• • 
~ha_ssa vergi ağırlığının ha· 

etilmesi çareleridir. 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Geçen sene üzerinde 
lltnunıi ittifak hasıl olan 

bu tadilat, daha etrafla suret- ı 
te tetkik ve halledilmek üzere 

• • 
lzmirde, işitilmemiş Bir Rezalet Oldu, Güzel 

~11 .aeneye bırakılmaştı. Şimdi 
" ış o şekli almak lazım geli-

ror ki halka yüklenen vergi· 
: tahammül edilebilecek bir 

recede olsun. 

Bir Kadın Hastaneden Bir Çocuk Çaldırdı 
Mesele Meydana Çıktı, 

* * * 
Mefsuh Serbes 
Fırka Erkinı Dördilncü Millet Meclisi bu 

-~'ut gayeye irişebilecek mi, 

Foksa nakim mı kalacak? Ankarayı Terkederek 
Burasinı peşinen kestirmek H f 

ltıllınkün değildir. Fakat mu· ususi şlerile Uğraş-

Kadın Ortadan Ka_qboldu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ö~miş ~b~nbuld~ 

İzmir, 6 (Hususi) - Burada merakla takip olunan bir hadise 

Müstakil İki 
Namzet 

hakkak olan şey, bu mec- mıya Karar Verdiler 
olmuştur. Vak'a tudur: İzmirde sanşın çehresi ve ş8bretll iki Tane Müstakil 

liain, Uzerine böy~e mühim bir Ankara, 6 (H.M.) - Burada 
\'aı:ife almış olduğudur. ). sabık Serbes fırka erkinından 

gllzelliği ile tanınan bir kadın vardır. Adı Hafize Suzandır. 
Bu H., zevk ve sefayı çok sever. Bu Hanım bir senedenberi 
( Gi) isminde bir Fransızla sevişiyordu. Bu zat, iki ay 
evveline gelinceye kadar İzmir Fransız Jeneral konsolosu 
idi. Son zamanda Fas Fransız fevkal'ide komiserliği emrine 
verilmiş ve gitmiıtir. Baba, Kız 

Vali Kazım Paşa İle 
Kızı Barışıyor 

lzınir, 6 {Hususi) - lzmir 
''1isi Kizım Paşanın ktz1 Şük
~tl Hanım bir muaşaka ne-

Ctsi aktör Muammer Beyle 
llılla,nı ve gürilltiilü şekilde 
~~tınıesinden sonra bu bağao 
lt krar kopacağı hakkında bir 
l,t kını haberler vard1r. Buna 
't "•ınmer Beyin bir hadisesi 

hep olmuş deniyor. 

Bir Torpito Battı 
t lizbon, 5 ( A.A ) - Pedro 
0ınea gemisi ile Vouga tor-

~lta muhribi asilere karşı ha-
~kettc bulundukları sırada 
:~.Pışmışlardır. T orpito mub-

1 batmıştır. 

tek kişi kalmamaktadır. Sabık 
lider Fethi B. de iki günden• 
beri ls!anbuldadır. 

Giderken bntUo eşyasını Bu arada Suzan H. hamile. kalmışbr. Kendi iddiasına göre 
götürmüş, burada yalnız oto· M6syö ( Gi) dendir. Bunu, ona 1 da bildirmiş, Mösy& (Gi) de 
mobilini bırakmlştır. Onu da kendisini Fasa aldırmıya karaıl ıvermiştir. 

beraber götilrmek arzusuna Egv lenceli Bir Hayattan Sonra .• 
düşmüş, fakat tren Ucreti 
fazla olduğu için şoförüne ka· Yirmi gUn evvel çekilen bir bu raporu derhal M. ( Gi ) ye 
radan gelmesini söylcmittir. telgrafla emri mesudun ya· ' göndermiş. Maamafih Suzan 
Şoför bugün evin anahtannı kınlaştiğmı da Franııza bildir- Hanımın eğlence Alemleri iz· 
alarak otomobili fatanbula gö- miı, yol masrafı olarak (500) mirde devam ediyormuş. 
türecektir. İngiliz lirası göndermesini iste· Bu Alemlerde (L.) isminde 

Mefsuh fırkanın umumi kl- miştir. Mösyö (Gi) 200 lngiliz bir zatla karşılaşmış. Fakat 
tibi sabık Kiltahya meb'uau göndermiş. Suzan Hanım, btİ9 ''(L.) Beyi (N.) isnıinde bir Ha
Nuri Beye gelince, o da Kil· paralarla lzmirde epey eğlen- nam seviyormuş. Araya kııs
tahyadaki çini fabrikasını ge· celi bir hayat geçirmİf ve kançlık girmit. 
nişletmiyo ve 0 işle uğraşmıya paralar suyunu çekmiş. (N.) Hanım bana geldi ve 
karar vermiş bulunmaktadır. Suzan Hanım. bundan bir biltün bu macerayı anlattı. 

yakında Kütahyaya gidecek mnddet evvel lzmir memleket Hadise meydana çıkınca da 
ve orada uzun milddet kala· hastanesinden bir çocuk çal· Suzan Hanım lzmirden firar 
caktır. dırmış, fakat çocuk kendisine 1

• etmiştir. 
Yine sabık Serbeı fırka er- benzemiyormuf. Müddeiumumilik hakkında 

kanından Tahsin Bey iso bu· Ayşe isminde bir kadan tevkif müzekkeresi kesmiştir. 
radaki evini kiraya vererek bulmUJ, ondan, doğuracağı Kadının Fransaya firar ettiği 
fstanbula gidecek, orada mü- çocuğu pazarlık etmiş, sabn şayidir. Cürmü Memleket has
talea ve tetebbü ile vakit ze- almıya karar vermiş. Kadıoı tanesinden bir çocuk çaldırmak 

l1ır· I · · kt' Karııyakada bir eve yerleş· zannıdır. 
lf ızm ttihadınm Kararları çırece ır. 

---- tirmiş. Suzan Hanım, daha evvel 
l Şehrimizde toplanan Balkan Fırkacı Müstakillerin Vaziyeti Doktor Demir Ali Beye, Karataşta Emine isminde bir 
l.ıtiıoı 'tt'h d k · · Ayşeyi kendi ismile tanıtmış. kadını o··ınml• t•hdı't etmekten 
~ ı l a ı ongresmm Ankara, 6 ( H.M. ) - Halle ... ~ 

tdiö-t k l '- d B ı Ayşe güzel bir çocuk do· sulh ceza mahkemesinde mu-L. 6~ arar ar yat1 m a 8 • Fırkasından olmalarına rağmen 
~ hükA tl · b·ıd· ·1 k ğurmuş, doktor da Suzan Ha- hakeme ediliyordu. 
ıı. ume erme ı ırı ece • müstakil olarak meb'uıu seçi-

Namzet Daha 

lzmir 6 (Hususi) - Aydında 
bulunan doktor Ethem Vassaf 

B. btanbuldan, döktor Mustafa 

Ali B. de Ödemişten müstakil 
olarak namzetliklerini koymuı-

lardır. Hadiıe, burada oldukça 
hayret uyandırmıştır. 

Etem V asaf Beyle ıörüş
tUm. Bana dedi ki: 

- Gazi Hazretleri, mecliste 
teşrii vazifenin i~rası sırasında 

yüLselecek tenkit seslerinin 
fırka haricinden ve müstakil-

lerden yükselmesine sarahaten 
işaret etmişlerdir. 

Bunun içindir ki lstanbuldan 
müstakil olarak namzelJiğimi 
koyuyorum. Muvaffak olursam 

kat'ı bir emniyet ve cesaretle 
demokrasi ve biberalizmi müda

faa edeceğim. fstanbulun muh· 
terem ınüntehibi sanilerinin bu 
şerefi diriğ etmiyeceklerini 
ümit etmek isterim. 

Muhafız Gücü Bisikletçileri 
Ankara. 6 ( H. M. ) - Mu

hafız gÖcü bisikletçileri 1 ba
zir~nda iki kafile olarak şark 
V'1 garp hudııtlarımıza kadar 
bir tenezzüh yapacaklardır. 

•ır 8 k nımm bir çocuğu oldu diye Mnddeiumumilik doktor 
•~ • u ararlara göre, ittihat lenler dUn akıam tekrar top- m.aır.. t ·· t · · ~llfınd B lk 1 h bir rapor vermiş. Suzan H. Demir Ali Beyi davet ederek uma ma muracaat e mıştır. 
~lb' an, a an ara seyya !anarak vaziyetlerini görüştü- - Ali B.' ifadesinde, Suzan namın-
~ 

1
1 için Pariste bir şube ler ve fırka meb'su addedil-

1 llcaktır. melerini kararlaştırdılar. 

16 Bin Lirahk ihtilas 
Bunların bugün Halk Fırka

sı:ıa müracaatla kabul ricasm· 
da bulunmaları muhtemeldir. 

'·Sakarya,, Karaya Oturdu 

• • • 
ister ister inanma/ 

• 
inan, 

Gilmrllk varidatı bu 
sene arttı mı, azaldı mı? 

tinda bir milyon liraya dOt
mClJtilr." 

da bir kadının kendisine müra~ 
caat ettiğini, hamile olduğundan 
doğıırtmasım istediğini, evde 
hamil esnasında bulunarak Su· 
zan namına bir rapor verdi· 
ğini söylemiştir. 

Doktor hakkında da taki
bat yapılması muhtemeldir. 

Sayfa 3 

Balkan 
• 

ittihadının 
Bir Teşebbüsü 

Geçenlerde Selanikte top

lanan Balkan memleketleri 
konferansında verilen bir karar 

üzerine Balkan memleketleri· 
nin iktısadi münasebetleri ile 
bu münasebetlerin inkişafına 
ait en muvafık tedbirleri bul
mak r:ıaksadile bir müsabaka 
açllmıştır. Müsabakayı Balkan 
Birliği cemiyeti idare etmek
tedir. 

Müsabaka altı Balkan mem 
leketinde, yani Türkiye, Arna-

vutluk, Bulgaristan, Romanya, 

Yugoslavya ve Yunanistanda 

açtlmış bulunmakt~dır. Bu hu 

eusta f l\Zılacak eserler 933 

senesi mayıs sonuna kadnr Bal· 

kan Konferansi Umumi Katip 
liğine gönderilecek, tetkik so• 

nunda birinciliği kazanan eser 

sahibine (400). ikinciye (200), 
üc,.ünc:jye de ( 100) lira verile

cektir. 

Harbiyer.in Veni Talebesı 
Askeri liselerden bu seno 

mezun olan gençler dnn me· 
rasimle Harbiye mektebine 
gitmişler, orada yerleşmişlerdir. 

'-'a 16 bin lira ihtilas etmekle 
't ~llun oktruva memurlarının 
--~t tezada muhakemeleri bit
~i· hapisle tecziyeleri isten• 
~ı ~r. Karar yakında verile-

tttır. 

lncbolu, 5 (Husuai) - Sa
karya vapuru bu sabah İnebo
lu civarında sis yüzünden ka
raya oturmuş , biraz sonra 

Gümrük haf müdürO 
Seyfi B. Vakit refikimize 
tu malumatı veriyor : 

" 931 sene.inin •on dört 
ayında g\lmrilk vuidab çok 
aı:almışbr. Bunun •ebebl 
tüccarın getirdiği malı giim· 
rnkten çekaneme•i, binnetlce 
malların antrepolarda kal• 
masıdır. Bu yüzden evvelki 
Hne mart ayında varid~t ikJ 
milyon Ura iken, 931 mu-

Gene gümrllk baş mü
dürü Seyfi Bey Milliyet 
refikimize şu izahab vc
rıyor : 

.. 929 martında l•tanbul 
ıümrütü varidab iki milyon 
lira oldutu halde bu sene 
mart ayında 3 milyon liraya 
baliğ olmuıtur. " 

Encümen intihapları Bursada Bir Soygunculuk 

Şüpheli Bir Olüm 
1-J~Uksek orman mektebinde 
~~ltt eden birisinin haıtalaD1p 
h.rıh ehin doktoru Baha Beyin 
'ttı~~ hıthisi yllzttnden vefat 

'rrıTı· ~e meseleye Mnddeiu· 
~b. •Ain vazıyet eylediki haber 

... 11br. 

kendisini kurtararak limana 
gelmi:,tir. Hasar yoktur. 

Dostunun Yuzunu Kesti 
Galatada oturan Hilıeyin 

isminde biri kıskançlık yilziln-

Artık gilmrük baş mil· 
dUril Seyfi Beyefendinin 
söylediğini bildiğine, 

ister inan, ister inanma/ 
den dostu Müzeyyen Hanımı 
ostura ile yllzUndf!ln yaralayıp 

kaçmıştır. L----------------------·-

Ankara, 5 (Hususi) - Mec- Bursa - Susurluk yolunda 
ilsin cumartesi inikadında en· giden yolcu otomobili silahlı 
cümenler intihabatı yapılacak· haydutların tecavüzüne uğra
tır. Dahiliye, adliye, milli mil- mııı. Yaşuva ve Mehmet Nuri 
dafaa, encümenleri reisleri isimli iki yolcu ağar yaralan
Cemil, Muzaffer, Kadri, Rnh- mışlardır. Haydutlar yolcular· 
mi, Recep Beylerin y•nide:ı dan 800 lira ile birçok eşya 
intihap olunma•anna intizar almışlardır. Takip edilmekte-
edilebilir. J uirler 



• 

4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 

Kadın 
Yüzünden 
Cinayet 
Konyada Oturak Sefa
sından dönen Bir Ku
yumcuyu Öldürdüler 

Konya, (Hususi) - Kuyum· 
cu Halis Ef. evelki gece, ya· 
nında Hatice ismindeki hafif 
meşrep bir kı:ıla oturak eğlen- 1 
tisioden evine dönerken bin- ' 
diği arabamnı önüne iki meç
hul adam çıkmış, Haticeyi 
almak islemitler, mukavemet 
görünce Halis Ef.yi tabanca 
ile öldürmüşlerdir. Şoför Ah
met ve kasap Kara Mehmet 
ismindeki katiller yıtkalanmıs· 
lardır. 

Kaç Kişi Evlendi 
ızmir, ( Hususi ) - Nisan 

ayında burada 84 çiftin nikahı 
uyılmıştır. 

Karısım Vurmuş 

Balıkesir, (Hususi) - Bura
da Martlı mahallesinden ıU· 
;>llrgeci Ahmet ağa, karısına 

para istediği için kızmış, ev
vel! dayak atmış, ıonra da 
kadıncağızı bıçakla yaralamış
tır. 

lzmirde Bira ihtikarı 
İzmir, ( Hususi ) - Burada 

gözle görülür ş !kilde bira 
ihtikarı hüküm sürmekte, haf, 
km şikayetine sebep olmak
tadır. İstanbulda bir fişe bi
ra 27 buçuk kuruşa satıldı

ğı halde burada lstanbulda
kilerden daha ufak olan bir 
şişe bira 35 kuruşa veriliyor. 

Mühim Spor Müsabakaları 
İzmir, (Hususi) - Önümüz

deki cuma günü burada mü
him spor müsabakalan yapıla
caktır. En başta Ankara ve 
f zmir muhtelit fut fol takımla
rının maçı gelmektedir. Bun
dan başka Ankara atletleri 
muhtelif müsabakalar yapa
caklardır. 

Kooperatif lçtimaları 
Torbalı , (Hususi) - Vali 

Kazım Pş. buraya geldi. Burada 
kredi kooperatifinin umumi 
heyet içtimaında hazır bulu
nacktır. Vali, buradan Tireye 
gidecek, ora kooperatif hisse
darlarını tophyacaktır. 

Hayvan Borsası Komiserliği 
Şehrimiz hayvan borsası 

komiseri Kemalettin Beyin İz
mir ticaret odası umumt ka
tipliğine tayin edileceği ıöy

lenilmektedir. 

Konya Valiliği 

Konya, (Hususi) - Vali lz
ıet Bey mahallelerin dördünü 
beşini birleştirmek suretile 
adetlerini azaltmak ve bura
larda yabancı muhtarlar ika
me etmek istemiştir. Halk 
mahallelerin tevhidine ve ma
hallelerin vaziyetini tanımıyan 

muhtarların getirilmesine iti
raz etmişlerdir. 

izzet Beyin haziranda te
kaüde sevkedilcrek yerine İs
tanbul mezarlıklar mUdürli 
Süleyman Beyin tayin edile
ceği rivayetleri kuvvetlenmek-

tedil'. 

. SON POSTA Mayıs I 
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Halk - A... Hasan Bey... Bu eşek niçin yürümiyor da inat ediyor? 
Hasan Bey - Şaşılacak ne var? Eşeklik ediyor! 

!PAZAR OLA HASA! B.İN FIKRALARI! 
Hasan 
Bey 
Tiyatroda 

Huan Bey bir glln tiyatro 
seyrediyordu. 
O güne kadar 
hiç tiyatro 
görmemişti . 
Aktörlerden 
biri katil ro· 
itinde idi ve 
bıçağı diğer 

bir aktörün 
göğsUne dayayınca, Hasan Bey 
yerinden fırladı: 

- Yahu!. Burada polia yok 
mu? Baksanıza adam öldüril
yorlar. 

Ehali kahkahayı baatı. Ya
nındaki adam Haıan Beyi 
kolundan çekerek: 

- Otur canım, dedi, ro ya
lancıktan yapıyor, sahici değil. 

Hasan B. oturdu ama kendi 
kendine homurdanıyordu: 

- Bunun neresi yalancık
tan? Baksana kamayı aapladı. 
Ya bu herif sahici katil olsay
dı ne olurdu? Vallahi hepi
mizi öldürüdü. 

Hasan 
Beyin 
Adı. 

- Hasan Bey, semn ismin 
neden Hasan? 

- Annem 
babam doğdu
ğum zaman ba
na bu ısmı 

koymutlar. 
-Sana sor· 

madılar mı? 
- Sormadılar. 
- Nasıl olur? 

~--- Zamane Dilile ----------

Derdimi Dökeyim ! 
Doğrusu ya a doslar söndii benim yıldızım, 
Ne param var, ne karırru ne de gilzel bir kızım, 
Sağdan soldan haber yok, &elim yok, selamet yok. 
Kalabalık dünyada ben pek yapa yalnızım. 

* 
Doğrusu ya a doslar benim de param olsa, 
Hiç değilse şöyle bir küçük kumbaram olıa, 
Açıldıkça bankada bu küçücük kumbara, 
Saçıldıkça paralar, içim ıevinçle dolsa. 

* 
Doğrusuya adoslar, canım neler istiyor, 
Gülistanlar, kadmlar, hazineler istiyor, 
He!e komtu kızına biraz yaklaşmak için, 
gönlüm pek entipUften bahaneler istiyor. 

Pa. O. Ha. 

Hasan Bey Yastı~ın 
Ve Uzun Altında 

beg 

Tırnaklı Çocuk Ekmek Bıçağı 
Hasan Bey bir gün küçük 

bir çocuğun tır-
Hasan Bey, bir gece yatağa 

girerken ek
mek bıçağını 
yasbğın altına 

Hasan Bey 
Ahçı 
Dükkanında 

Hasan Bey bir gün ahçı 
dükkAnına git
mişti. Yemek
leri beyen-
medi. Ahçıya 
dedi ki: 

- Ne za
mandanberi 
bu ıan'atta
sın? 

Ahçı ke· 
derle başını 
aallıyarak: 

- Ah, dedi, sorma, babam 
bana gençken dedi ki : "Aşçı 
olmazsan sana bet bin lira 
veririm, bu işten vazgeç. ,, 

Hasan B. gülerek: 

- Anlaşılıyor ki babanın 
sözünden dışarı çıkmamışsın. 
Aldığın paraları ne yaptın 1 

Hasan B. 
Ve 
Sakal 

naklannın çok 
uzamış olduğu· 
nu gördü: 

- Yavrum, 
dedi, aen kaç 
yaşındasın? 

koymuştu. Hasan Beye sordular. 
Annesi bunu 

- Altı ya
ıındayım, Ha-
san amca. 

- Kabil değil.. Alb sene
de insamn tırnaklan buka
dar uzar mı? 

======--======>==-z=:::=-~ 

- Ben o zaman her ıoru-
lan suale gayet ters cevap 
verirdim. 

Ne cavabı? 
- Üç defa 11Hapıu!,, der

dim, akıırırdım. Başka dilim 
yoktu 

- Kadmla-
görünce hay- nn niçin sakal-
retle sordu: lan çıkmaz, Ha 

- Oğlum ıan B.? 
o bıçağı oraya Pazar o 1 a 
niçin koyuyorsun? gülerek cevap 

Hasan Bey ciddiyetle cevap verdi: 
verdi: 

- Dün gece rüyamda üs- - Onun hik-
tilme karmanyolacılar hücum meti var. Ka
ettiler. Y anamda çakı bile yok- danlar çok gevezedir. Eğer ıa
tu, azdaha beni öldllrecekler- kalları çıksaydi, traş olurlar
di. Ekmek bıçağını yanıma ke.ı susmıya tehammül edcmez
alayım da timdi rily~mda kar- 1 ler, konuşurlar ve ustura etle-
ııma çıksınlar, ıöreyım. 1 rini keserdi. 

Bir Amerikalı Eski 
Bir Tavana (50) Bin 

Lira Verdi 
Osküdarda şimdiki Ay~ııo• 

camiinin yerinde Sultan ÜçD~ 
eli Mustafaya ait bir sar• 

sıvarmış. Sultan Ahmet bu 
bir rayı yıktırırken ovakit Şe 

lim olan Halil Ef. (72) 811111 

murabbaında bir tavanı alarak 
kendi evine tavan yapbrID•ftıt' 

Şimdi bu ev Kaptanıde'J: 
Ahmet Vesim Paşanın ojl 
Liıtfi Beyindir. Bu tavan fr.aO" 
aız kıralı ( 15) inci Lui tara~O
dan birinci Mahmuda beclıY' 
edilmişti. Geçenlerde lstanbul't 

• • gelen Nevyork Şarki tezy•0 • 

profesörü Müsyü (Relijtat) ~· 
vanı görmüş çok beyenıniştlt~ 

Lütfi Beye Nevyork oarn 
fnnununun haberi olmadan b:. 
tavanı satmamasını tenbih e. 
miştir. Şimdi Amerikalı •11~ 
kacılar tavana (25) bin do~ 
veriyorlar. Fakat Lfıtfi B. (1 ·,t 
bin lira istemektedir. Son fi 
M. Relijtata bildirilmiştir. 

Çiçek Sergisi 
10 Mayısta Y erleJ 

Hazırlanıyor 
Ziraat odası tarafından ~ 

. e• 
mayısta açılacak olan çıÇ t' 
ve tavuk sergisinin hazırhklB ~ 
bitmiştir. Sergiye iştirak etıııe 
üzere on beş bahçe ve fidıt~ 
hk sahibi müracaat etııı~ 
yerlerini tutmuşlardır. Ta"'1fl 
kısmı için de on iki müesse 
yer tutmuştur. d 

Bu yerlerin ıtrgi ha1İ11 e 
hazırlanmasına on mayıst1111 

itibaren başlanacaktır. Bu t,. 
rihten sonra mürac:ıat ed~ 
ceklere istedikleri kadar )e6 
verilemiyecektir. Sergi heY~O 
müracaat~eri Şamh handa, . 

dı'' numarada kabul etruekt.c de 
Heyetçe sergiye dair bır 

1 
kataloğ hazırlanmıştır. BuraY 
iştirak edenlerin isimleri >; 
zılacaktır. İştirak edeııJerd 
de bunun için para alı11ııı1' 
yacaktır. 

Bir Senede içilen içki 
Mürefte, ( Hususi ) - ~~ 

refte nahi} e ;inde geçen oll ,, 
ay zarfında istihlak ohı~ ) 
içki miktarı ( şarap harıÇ 
7200 kiloyu bulmuştur. 

Talat Behçet 

Küçük Esnafa Para 
ı . a# 
zmir, ( Hususi ) - iş ~ 3~ 

kası şubesi burada ki.JÇI( 

esnafa kredi tevziinc ?'İil' 
mıştır. Bu iş için yüz bıll 
aynlmıştır. 

Yolsuzluk Derdi eJ' 
Mürefte, (Hususi) - f:V'~~ 

ce de bildirdiğim veçhile d 41 
refte ile Şarköy aras•Il ;i( 
yol acınacak bir lu:ıdc ,fi 
Günden giine harap oJntli ~' 
ve otomobil araba gibi 11~r 
liye vasıtaları müşkülatlıı 
dip gelebilmektedirler. ,1 

Halbuki alakadarlar b.11 tı'' 
ziyet karşısında ufak bıl" ıJ'c' 
reket eserı bile göster' 
ınektedirler. 
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Kai Gözile 
Gördüklerimiz 

Garip Bir Nüfus isi 
' 

dot Nüfuı kağıdımm eskiliğinden 
~ ayı teptili için Beyoğlu nüfuı 
h•e"1urluğuna 2 • 12 - 30 tari· 
t~de bir ilimühaberle müracaat 
.,_~Ilı. Fakat halen teptiline mü-

lk olamadığım iç.in müteessif .. , -tün ınuteeuirim. Her üç, beş 
de bir müracaatimde "Birkaç 

~~ •onra geliniz. " Cevabını 
tıı Yorurn. Beyoğlu nüfus me
~ \lthığunun 931 - 2 • 11 tarih 
tet k lOı numara ile eski nüfus 
b 8 

eremi, muameleli evraka mer-
\lte Ü i il ıküdar nüfus memurlu-

ti:tıa gönderilmiştir. Mezkur ta
d terı .. bugüne kadar Beyoğlun• 
tııatı Usküdara olan bir aaatlik 
~· tsafeden halen cevap gelmedi· 
Kltıden h . l . 1 k tad ayretım mucıp o ma -

ır, 

ŞahkııJu mahallesi Değirmen aokakı 
Ahmet Fahri 

Kadıköy Kaymakamhğmdan 
Rica Ediyorlar 

v az geldi, her tarafta ça
~llrl~r kurudu. Size istirham 
k erız, bir kere Kuşdili kara
kolundan Yoğurtçu çeşmesine 
ş adar teşrifle komşudan kom
~Ya gidecek yolumuz ol
\r <ı.dığını lfıtfen görünüz. 
,. ıtktile "25,, fener yanarken 
k'tndi karakoldan çeşmeye 
d adar 4 "fener il yanıyor; herhal
l~t. hiınmet ve liltfünüzü bek
• tıı heyfendi. 

Yoiurtçu caddesi komtuları 
nRmına 

H. Tahsin 

Hava Gazi ihtikarı Mı? 
lstanbul ve Beyoğlu Hava 

:aıi şirketlerinin fiyatlan ara
~lld,_ fark mevcuttur. Yani 
"t'tnbulda metro mikabı, Be
JO ~} d g una nazaran elli para ka-
ar daha ucuzdur. Bey oğlunda 

~il bin abone olduğu ve bun
~~ll vasati elli, altmış metro 

11 
1klbı gaz sarfettiği farzolu

ll\~~~ aradaki farkın hayli 
b hını olduğu anlaşılır. Acaba 

11~'~tııabahçe gazhanesi bu fark 
,1~ı~esi olarak senede fazla 
tı •gı yetmiş, seksen bin lirayı 
'asıı iıah eder ? 

Karilerin izden 
H. Tahsin 

Cevap~ar1mız 
r 

tl)t.ı\nkara Taşhan Emin Bey: 
\'~kg'rnfınız sıraya konmuştur. 

lnda intişar edect:ktir. .. 
ıııu 'Beşiktaş merkez kırathaneıi 

•teciri Nüsret Beye: 
\1) l<onya İdman yurdu piyan-
1,~~1.lllda maalesef numaraJarınıza 
~_:tur. 

'2:: TAKVİM ==-
~ .. s -

1 7 - Mayıs- 931 Hızır 2 
ıe Arabt Rumi 

~ • ~ilhlcce - 1349 24 • Nisan - 1347 
-~it.---
~ vn\ut·ezani-vasati 

ltıt 

~~le '109,•n 4.51 
~lııcı 4.59 12.10 

~316.0S 

Akşam 12.- 19.10 
Yatsı 1.46 20.57 
lmsak 7.42 2.53 

1'efrik.amız : No. 18 

Dünyada Neler Olugor? I . 
Bükreşte Zirai Kredi Kongresi-• ~adın Ve Kalp işleri 1 

Nankinde Yeni Bir Komünist lkı Kadın Boşamış Bir 
Hükiimeti - İspanya Ve Mısırda .•• Erkeğe Varılabilir Mi? 

Kadıköyden Feriha, iıınin

Porteklıln dlktat8rU 

Brükselde 
Zirai itibar 

Brüksel, .t (A.A) - Beynel
milel tediyat bankası tarafın
dan uzun vadeli zirai itibar 
meselesini tetkike memur edil
miş olan hususi komite bu 
sabah toplanmış ve müzake
relerine öğleden sonra da 
devam etmiştir. 

Komite, yarın da toplana
cak ve müzakerede buluna
caktır. Matbuata hiçbir teb
liğde bulunulmamış olmakla 

beraber komite azasmın ce-
( reyan eden müzakerelerin ne· 

ticelerinden memnun görün
dükleri iddia edilebilir. 

Nankin 
Millet Meclisi 

Nankin, 5 (A.A.) - ~ ma· 
yısta toplanması evvelce ka
rarlaştırılmış olan Nankin Mil
let Meclisi bu sabah açılmış
tır. Ceneral Sbiang - Kai - Shek 
açılış nutkunu söylemek üzere 
kürsüye doğru ilerlerken şid
detli alkış~arla karşılanmıştır. 

Shiang - Kai - Shek, hUküme-
tin faaliyeti ve icraatı hakkın .. 

Romangada geni kabineyi teşkil etmek üzere 
davet edilen Titulesco Londradan Bükreşt1 

11arır varmaz gazeteciler tarafından sarılmış 
w isti~aba başlanmııtır. Titulesco kabineyi 

nlçın teılcll edemigecelini anlatıgor. 

1 

da etraflı izahat vermiş, cilia~ 

1

/spanyada 
meselelerini gözden geçirmiş, K d 4 (A A ) Ü ti . 

l rf d S tl 
or u, . . - s erın-

son sene er za Jn a ovye er de b' k d' 't fi kl · 
b

. l'Y. h"k . . ld .y. ırço mamı şe erı 
ır ıgı u fımetmın e e ettıgı, L...-lun l 'k' k' · t kif • .. .. • uu muş o an ı ı ışı ev 

terakkalerden buyuk bır ehem7'& .ıldilmiştir 
miyetle bahsetmiş ve .5 sene~~~ '. . Saint _- Sebastien, 4 (A.A.) • 
S?vyet plinının temın. etbg~ Dahiliye nazırının önllmüzdeki 
dıkkate şayan muvaffakıyetlerı yaz mevsimınde buradaki ku
anlatmıştır. 

Shang - Kai - Shek Sovyet
ler birliği hükumetinin vücu
da getirmiş olduğu eserlere 
hususi bir dikkat ve ehem
miyet atfetmesini, Çin Tür· 
kistam ve Mongolistan hu· 
dutları üzerinde sanayi haya
tını ve münakalatı genişletip 
arttırmasmı meclise tavsiye 
etmiştir . 

Büyük 
Hava Seferleri 

Tokio, 5 ( A.A ) - Japon 
tayyareci Joshihara, büyük 
Okyanosu tayyare ile geçmek 
üzere başladığı seyahatin 
ikinci merhalesini de bitirerek 
Numazaki' den Ne~uro'ya gel
miştir. 

Millet Meclisinin yapacağı~ 
içtimalarda kantonluları temsil 
eden murahhaslar Shang - Kai 
Shek ın siyasetini ve hareket
lerini tenkit edeceşlerdir. 

mar salonunun tekrar açılma
sına müsaade edeceği ıöylen-
mektedir. . 

Sosyalistler Ve 
l ktısadi Buhran 

Zurich, 4 ( A.A) Sos-
yalist işçiler ~nternasyonaJi 
divanı Avusturya-Alman güm
rük birliği projesinden doğan 
vaziyet hakkında tetkikatta 
bulunmuş tur. 

Bu husus hakkmda cereyan 
eden müzakere neticesinde 
alakadar memlektlerdeki sos-
yalist fırkaların bu projeden 
mütevellit ihtilafın amele mu-
hitlerinin menfaatleri ve hü
kumetlerin şeref ve baysiyetile 
telif edilebilecek bir surette 
halli maksadile sarfettikleri 
mesaide devam etmek nokta
sında müttehit bulundukları 
görülmüştür. 

Amele enternasyonalı bu 
ihtilafın lüzum gösterdiği mü· 

lerle kendi ismini görünce 
bağırdı: 

de bir genç kız yazıyor: 
"18 - 19 yaşlarında bir kı

zım. Tahsilim aıdır. Fakat 
Biçki yurdundan diplomam 

vardır. Ailem müteassıpbr. Be
ni kırk yaşlarmda, yani ben
den tam iki misli büyük birile 

evlendirmek istiyorlar. Tahkik 
ettik, bu adam iki defa ev~ 
lenmiş, iki karısı da ona iha-

net etmişler. ikisini de boşa
mış. Bu mazi beni korkuttu. 

içime bir tilphe ~irdi. Bu 
adamla evlenmek istemiyorum. 

Fakat ailem israr ediyor. Bu 
adamla ben mes'ut olabilir ,. 
miyim?,, 

"Kızım, hayatının en mühim 
kararım verirken yapacağın 
şey bu adam hakkında bir 

az daha malumat almıya çalış
maktır. Evvelki karıları niçin 

ona ihanet etmişler? Bu adam 
bu kadınlan nıçın memnun 
edememiştir? Geçimsiz midir? 
Müteassıp mıdır ? Ailesine 

karşı ihmalci midir ? ve 
saire ve saire.. bu Suallerin 
cevaplarını bulursanız yürüye

cegmız yolu tayinde güçlük 
çekmezsiniz. Bir kadın, koca· 
sına ihanet için birçok sebep-

ler bulabilir. Evvela sebepler 

kocaya ait ise, o vakit te dü
şünmek lazımdır. 

Eğer bu tahminlerin cevabı 
sizi tatmin ederse o vakit ev-

lenmekte mahzur olmıyabilir. 

• 
Şişlide M. Z. Hanım: 

Kocanız ciddi, ve mükemmel, 
bir aile adamıdır. Karısına, ço

cuklarına ve umumiyetle evine 

pek bağhdır. Yalnız zeki bir ka

dımn idarestne tibl olmaktan 
hoşlanmaz. Münakaşayı .sevmez. 

Herhangi bir hezimet karşısında 

derhal taarruza geçer ve müca
deleye başlar. Mücadelede bütün 
kuvvetlerini kulJanır. Arkadaşlığı 
kuvvetlidir. 

Bu erkekle iyi geçinebilmek 
için ona evde lıakim olduğu 
hissini vermeli, ailede huzur ve 
refah bulduğunu hissettirmelidir. 

flanımteyze 
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Zayıflamak İçin 
Dersleri Okuyun 
Bugün Sabahlan Ya
pılmak lazımgelen Ha-

reketlerden Birin) 
Daha Anlatıyoruz 

MüskUllerinizi Sorunuz 
' 

Zayıflama derslerimizin ka
rilerimiz tarafından dikkat v~ 
alaka ile takip edildiğini öğ

reniyor ve seviniyoruz. 
Y anhş ve usulsüz zayıflama 

vasıtalarına müracaat ederek 
vllcutlarrnı harap edenler, 
derslerimizi takip ederek bu 
hatadan kurtulabilirler. 

Şimdiye kadar sabahlan 
yapılması lazımgelen iki üç 
hareket öğrettik. Bugün de 
yeni bir hareket öğretiyoruz: 

Resmimize bakınız. Sabah
leyin kalkınca, giyinmeden 
pencerenin karşısına geçiniz. 
Kollarınızı evvela, ellerinizi 
boynunuza getirecek surette 
kaldırıp kırınız. Sonra bacak
larmızı açınız. Kollarınız o 
vaziyette olduğu halde bir sağa 
bir sola eğililiniz. Bu hareketi 
hergün miktarını arttırarak 
te'l:rar ediniz. 

Kocan11:11 sevgilinizi, nişanlırun, 

tanımak ister misiniz: ? Bize doğ

duğu tarihi blldlrlniz. S'ı:e onun 
ahlak ve tabiatini söyHyelim. 

~--

zakerelerin Avrupaya ait yeni 
bir siyasi ve iktisadi tesviye 
suretine müntehi olmasını te· 
min edecek surette hareket 

re trene binmiye teşebbils 

ederken yaralanan Vefdiler 

arasında iki sabık başvekil 

Nahas ve Mahmut Paşalar da 
edecektir. Vücuda getirilme· vardır. Bu vak'ayı protesto 
~ine çalışıl~n b~ .tesviye ~ureti \ için dün yüzlerce kadm oto
ıthalat resımlermın azalthlnası mobillerle "intahabata boykot 

v~ be~nelmilel m~badeleleri 1 ediniz,, ibaresini havi bayrak
guçleştıren engellerın ortadan lar taşıdıkları için polis nü-
kalkması neticesine vasıl ol- . o"n ak 1 1 t . mayışe ay o an arı ev- . 
mak !cap eder. kif etmiştir. Vefd fırkası li-
Kahzrede derleri gelec~k salı günü için 

Kadınlann Nümayişi milli bir kongreyi içtimaa 
Kahire, 2 (A.A) - Tanta· davet etmiye karar vermiş• 

da hir nümayiş yapmak iize lerdir. 

Gazete şunları yazıyordu: 

"------------------

K U C KTAn KUCAÖI 

etme, Yarın ben küçük halana 
gideceğim. Konuşacağım, her
ıeyi yapacağım, sakın üzülme, 
sakın merak etme! 

- Aman fU gazeteyi gö
reyım. 

-A ... 
Ve kıpkırmızı oldu. 
Gazetede aynen şu serlevha 

vardı: 

"Nermin isminde 19 yaşın· 
da genç bir kız, üç günden
beri kayıptır. Nermin Hanımın 
annesi, babası ve yakın akr._
basından kimsesi yoktur. Ken

disi küçük yaştan beri uzak 
akrabasından birinin yamnda 
büyümüştür. Zabıta tarafından 
yapılan taharriyat şimdiye ka
dar hiçbir netice vermemiştır. 

Nermin Hanımın uzak akra .. 
basından Ferhunde Harımıı 

Ayasofyadaki evinde görmüş
tür. Farhunde H. diyor ki: 

- Nermin küçük yaştan beri 
elimizde büyümüştür. Kendisi-

SERVER BEDi 
Ner · , tnan haykırdı : 
(j Resmimi mi koymuş ? 

~ A~{eteyi yine çekiyordu. 
l~: Bey Nerminin elini 

Sevgilim, dur biraz .• 
Evet resmini koymuş.. Gaze
teci de Ferhunde Hanımla 
konuşmuş.. Hepsini timdi gö
riir11Un, timdi okursun. Tellf 

- Al bak, sakın merak 
etme. Yarın herşey halloluna
cak. 

Nermin dinlemiyordu. Ga
zeteyi aldı, açtı ve ilk bakışta 
kendi resmini -.e büyük harf-

Nermin Hanım Nerede? 
HALASI İNTİHAR ETTİGİNE 

HÜKMEDiYOR 
Nerminin gözlerinde küçük 

y- ,.. 'ar kararıyordu. Kendini 
toplamak için oturdu ve okudu. 

11 Muharrirlerimizden biri, ı 

ne öz kızımızdan farklı bir 
muamele yapmadık; b'r dedigi 
iki almıyordu. Hatla kızımızı 
mahrum ederdik te Nerminin 
istediğini vapardık. Çarşamba 
akşamı mektepten b:rkaç saat 

Ark•sı var 
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Halk dOıa alqamdanberi 

il iiç KABIN SALTANATI 
ALKAZAR ve ŞIK 

Sinemalarında 
D E N 1 S K 1 N G ve 

JEANETTE MAC DONALD'ı 

Sinemalar 

' 

Safiye Sultan, Padişahı Avucunun .a.ıü, ···k·lı .• tamam•· 
• renkli filmlnd• gBrmek ve 

Serseri Kıral MELEK ve ELHAMRA 
SiNEMALARINDA BiRDEN 

içinde Istedig~ i Gibi Oynatıyordu.. ~~·:;::::.~·:.e.~;~~y::h.~;; 
30 KURUŞ 

..... .-.. .amıllail .... 

Bu akıam takdim edilecek büyük 

Romanya ti veli Fransız 

Paris vıldı:a •• 

artisti 

ELVIRE POP E S C O'nun 
-23-

Evet.. genç yaşında Türk m:ık istemiyordu. Onun da tıpkı 
korsanlannın eline düşen aslı Venediklileri korumak istiyen 
Rum ve kendisi Venedikli Safiye Sultan gibi koruyacak-
bu esir cariye, daha veli- lan ırkdaşları vardı. 
aht iken koynuna girdiği Yahudi ba11ker Y asef Nasi 
padişahın gözünden dOş- ondan medet umuyordu. Bu 
mck istemiyor ve bundan Musevi bankerin asıl ismi 
başka da damarlarındaki (Yuvan Mikez) di. Avrupada 
hem Yunaniı bem de Venedikli Yahudi aleyhtarlığı neticesi 

kanının ihtirası ile saray ida- bqlıyan engizisyon korkusun
resini Valde Sultandan almak dan kaçmtf, Kanuni Süleyman 
Ye kendine hasretmek emelini devrinde Türkiyeye sığınmışb. 
güdüyordu. fstanbulda kaynanasmın ismine 

O, zaten daha Üçüncü Mu- izafeten [Dona graçya Mendes] · 
rat lstanbu1 sarayına ilk geldiği unvanı ile açbğı bankanın 
gtinden itibaren i,in mahiyetini mürabahacılık işlerinde Valde 
anlamıştı. Kaynanası Nurbanu Sultanın himayesine muhtaçtı. 
Sultan ile üç görümcesi bir Aynı zamanda bir de tarihin 
olmuşlar, kendisini hiçe say- ( Hiyraçe Kera) ismi ile kay
mak istiyorlardı. dettiği başka bir Yahudi ka-

Safiyc sultan ise cilve ve 1 nsı vardı ki bu da bütün İstan
lşvesi ile kendisine bağladığı bul gümrüklerini eline almışb. 
Padişahın muhabbetinden emin, işte Nurbanu Valde Sultan 
bu rakiplere meydan verme- hem kendi saltanat sürmek 
miye çahşıyordu. hem de ırktaşlan (Hiraçe Ke· 

Hakikaten de bu genç, fet- ra) ile banker (Y asef Nruıi) ye 
tan ve cazip kadın bütün yardım etmek gayesi ile 
cilve ve işvesile kadın mec- oğlu üçüncü Muradın dizgin

Uslerinden zevk duyan ve lerioi kendi elinden bırakmak 
pbvet alemlerine alıştmlan istemiyordu. Fakat ne de olsa 

padiıahın gözbebeği olmuştu. artık ihtiyarlama~ bir kadındı. 
ÜçilncU Murat, kim ne derse Kendi sihri hiçbir vakit güzel 

· desin aldırmıyor, sadece gü- Ye fettan Safiye sultanın işvc
sel ( Safiye Sultan ) 10 (F eraşi leri ile rekabet edemezdi. 
sevk) inden memnun oluyordu. Bunun için ve kendi elile 

Vakıa saraya daima güzel oğluna verdiği bu Ven edikli 
kızlar geliyor ve bunlar birbiri fettandan timdi oğlunu kurtar· 
arkasına (padiıahı saadetmeap) mak maksadile üçüncü Muradı 
m koyunlarma girmek sırala- gelininden soğutmaya çalışıyor, 
nna savıyorlardı. Fakat üçiincü oğlun~n koynuna birbirinden 
Muradın indinde gene Safiye • güzel ve seçme kızlar mokmak 
sultanın mevkii başka idi. suretile Safiye sultanın r~ka-

Kurnaz Venedik.li taçlı ko- betine mukabele etmek isti· 

eammn koynuna kendi rızası yordu. 
ile bqkalannın getirdiği kız- Nurbanü V alde sultana bu 
ları koyarken bu saltanat ara- gayesinde yardım edenler de 
basının sırmalı dixginlerini vardı. Bunlar da padişahın llç 
kendi ellerine almak sevdasını kardeşi, Vasfiye sultanın üç 

tftdilyordu. Çünkli ancak bu görümcesidi. Şu halde sarayın 
suretledir ki Venedik sefirinin harem divarlan arasında aade· 
kendi memleketi için vaki bir- co saltanat sediri etrafında 
çok rica ve iltimaslarım temi- ibbras fırıldakları değil, 
ne muvaffak olabilecekti. ezeli ( kaynana - gelin - gö-

Valde Sultan Nurbanu iıe rümce) rekabeti de dönüyor, 
uzun zamandanberi, batta ta velhasıl kadın mefhumunun 
&evci ikinci Selim zamandan- bütün zafiyeUeri bu milcadelc
beri emel edindiği ıaltanat de kendini göstererek tarihin 
aOrmek fırsa~nı tam ele ıeçir- en ibretli sayfalarım doldu-

Üç görümce ve bir kayna
na, Raziye hatun ile Canfeda 
kalfa bir olup be~ başlı bir 
komplo meydana getirdiler. 

G L O R Y A 
Beyo§'lunun eı. aı-rln aalonu 

G L O R Y A 
Fennen havalandırılan yegln• aa!on 

(Arkası var) 
r&~~==~~==-=~~-~~~~~==u:;:=~ 

Resminizi Bize Gönderiniz. 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

Resmir.i:ıl&I hize i:'Önderiraenb •İ•e 

tablatınızı söy!lyebUlriL Fakıtt b-u• 
içi:ı gönderilecek resimler ı,t - tabii 
pozda çekilmlt ol:ııası llıumdlt'. Taki 
müıeh.ıssısıını:ı ınütale1tamJ..ı Lataya 
dü,muln. .... 

Tabiat1crioi anlamak üs~rc bis• re· 
sim &'Önderen karllcri111l:ı hakkında 
mütehaaaıumn:ın mütaleaaını aıaj'ıkl 
satırlarda okuyabllirainlı ı · 

Oğuz lıc: Samimi ve ve
fakardır. Kli· 

1 çilk birşeyi bo
yültür ve izzeti 
nefis meselesi 

yapar, itlerini 
daha ziyade 

...-~·'Hlı11!1ll acele ile gör

alımr. 

mek ister. Men
faatlerini ihmal 

etmez. inadı 
sever, çabuk 

.. 
Abclürraltmr., hev: Şayanı 

itimat ve mu-

kemal Nl.i r;ddi ve azil""' 

lcirdu. H~ .. 
şeye ehemmi
yet vermek b
temez. Cesar 
tanıtmak ve 
kendisin den 
b a b s ettirmek 
ister, arkac:lq-

lığma itimat 
edilir. ikba' 
töhrerti se' 
maneVI varbklara kıymet ... e 

ehemmiyet verir. Neşesini 
nadiren iade eder. .. 

Kadıkögibul• Kemal beg· 
Sakin ve aj'll' 
başlıdır. Bat
kalannın it
lerine mllda
hale etmez, 
karışık ve pil· 

tavazadır. lt1erine ı 
hile Ye fesat 
karıştırmak is
temez. Başka
larının işlerine 

ve dedikodu
larına karışmaz. 
Mes'uliyet ten 

--~., rüzlO tepb
~ biislerde bu-

endiıe eder, 
usul haricine 
çıkmak istemez. 

.... 
Rahmi B. : 

hassastır. Ce
sareti medeni
yesini istimal 

etmez, allyiş 

ve nümayişli 

hareketleri ya
pamaz, imtizaç 

hususunda müş
külpesent de
ğildir. Gnrül
ttıcü •e kav· 

Sıkılgan ve 

gacı olmak is emez. intizama 
riayetkirdır. Çabuk müteessir 
olur. Mihnet ve mepkkata 

lunmaz, çok 
yormayan ve 
miqkülatı o 
mıyan işleri tercih eder. Act 
leden hoşlanmaz. Fena mua
meleden çabuk müteessir olur 
iğhirarını ıiddet ve hiddet 
halinde izhar etmez. 

• Cel4lettin IH!v. Mütefekk: 
ve ibtiyatkirdır. 

Fii~ ~e ha_r~ket- f c ı l 
lennı gelıtı g6- y. · ·~ ~ / 
zel sevk ve ida- ç, ~~. • 
re etmez, tet- ~ 
kik ve teces
silsten hazze-

der. Çabuk kız-

ı 
m2z, menfaat· 
ferine taalluk 

1 eden nıesailde 
ı~acul değildir. 

. Ruim g8nderen bu.ı karilerimi&, 
mütehnHıaımmn uvabı reciktizl lçla 
sabınııdanıyor ve mektup 1rlhulererek 
fotoğrafllerlnla aklbetinl öireomok ı .. 
tlyorl11:-. Bu fototr.ıfller iatııar cdc-cek· 
lir. Bu hus~ıta ınllsterlh olmalarmı rica 

• 
temsili ve ALEXANDRE DUMAS FILS'in meşhur piydl 

YABANCI 
filminin iraeai miinasebetile verilecek 

ŞEREFLİ SUVARELER 
lçla )'erlcrf.W temin edlalL TAmamen FRANSIZCA söıı.O .. 
mOkc-.ı fllmla palıalılıfuaa rağmen flatlarda z.aınmlyat yapılm.-lfll" 

hlYet• ı FOX HAIJHAZIR DÜNYA HA VAOISLERf ı .,,..,. 

aUeel Parlı't• MadrH'te fnkıllp • ltalya veliahdı Ue se~ 
Prcaauia ••yahatJ 'Ye saire. 

GLOBYA 
Bu akpm: meşhur viyolonist 

MARTEAU' nun 
'it 

YEGANE KONSERİ 
Marteau, lmperatoriça Marle There.'e alt olan metbur •Ma,,.... 
kemanı ile çalacaktır. Yerler evelden tedarik edOebtftt 

Telefon B. O. 1656. Fiatlar: 7S-t00-tSO~ 

IRUDOLF v ALENTi~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

KISlllT 
( WtE Wf.RDE ICH REICH UNO 

GLUCKLICH) 

Rejlalr R 1 C H A R D TA U B E R 
Mu•tkJ SPOLIANSKY nhı bu 

Alıau opereti 

pek 1alwada ...... merakhklarına 

MAJiK SiNEMASINDA 

-OPERA 
VE 

ARTiSTi1' 
Sine malan 

Bu akşamdan itibare' 
YAZ FIATLARll~I 

DUHULiYE 

25 KURUŞ Ud .. atlfk bot nlrlt seçfrtecekUr. 

MümeHlllerl ı HUGO SCHRA
DER ve GEORGlı'\ LfND a-ü
zel muıikl bat döndürü~ü 
dan.lar - fevkalade tarkı!ar _ 
.. hhar ve cazibeli lc:adınlar. 

tatbik ediyorlar •• ....11 fi 
En mGkeınmel ••il• ~ 

ıarkıla fillmlerf takdi" 
edeceklerdir • 

--liıiiiiiiiiiiiiİIİI~ 

Ankara istasiyon. büfesi 
kiraya Veriliyor · 

DEVLET DEMIRYOLLARI UMUMi iDARESiNDEN: 

Ankara istasiyon büfesi iki sene oıiid' 
detle ve pazarlık suretile kiraya veril" 
cektir. Şartnamesi Ankarada idare VetJI" 
sile Haydarpaşa ve Kayseri ~ 
müf ettişlikleri veznelerinde birer Jir'f 
satılmaktadır. Talip olanların 500 litl 
teminat akçesini hamilen 18 - Mayıs - 9,J 
pazartesi günü saat 15 te Ankarada Uııı~ 
idare binasında müzayede ve münak; 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

==========:=:::=~~~~~~~======~==========~=~ setine muanzdı. Ka&ısi!e otel sızhk ettikleri kanaatinde idi. Halbuki b&tün bu keşmikeşten ttiw• . 116 1 d•w• yakit ,.,, 

cUm dediği bir sırada bırak- ruyordu. edttlz. tahammtıll\ zayıftır. 

INGILIZLERIN 

- Yazan: ıWakenzie -

Bira::: evvel yaplDlf oldu
;um diplomua tarihçelİDİ o· 
kumaya katlanan karilerim, 
mftşkül bir mevkide kalan bir 
1efiria iki sene sonra bayle 
bir cevap almuına belki de 
hayret etmezler. Mamafih bi· 
dm için mUthif bir darbe tq
kil etmiıti. Hiç 1Dphe yok ki 
Sir Edvard Grey "slyuet,. 
kellmeainden llrkmDı ve bizim 
IUali:nili adeta .. dalavera1111 

YAKIN ŞARKTA 

No. 22 

nedir,. manuına tellkki etmiş· 
ti. Bayi• bir suali Loyit Corca 
sarmalı idi. O kadar bC>fUDa 
giderdi kil Her halde bayi• 
tekdir kabilinden bir cevap 
vermezclL 

Her ne ise ıadede avdet 
edeyim. 

Atinadakl aefaretimidn ata
şamiliteri " T ommy Cunimha
me" amiral "Keır,, dea daha 
Iİyade itilAf devletlerinla .ı,.. 

Danaloterin bO••nk bir apart· Fransızlardan okadar ho•lan- • 1 ı 1 e gımı Ye 
1
1'm ti" • 1 ~ 'Ç mes u o an ar mütetiflerin si- d ı lo k ildi .. 

mamn da otumyorlardı ve sa• mazdı ki, bazan kızdıgıw •akı"t · • "d e P ırmızı kes ı •A " yasetını ı are edenlerdi. Bu k8 CJP• 
lonlan Yunanistanda vaziyet• yanhı taraftan harp etti.ıı:.;mız· 1• k "k R bağından glSzlerinl .,ı,J ~· eımı et te usya, Fransa ve beld'"" 
ten gayri memnun ıolanlarla• sCSyliyecek kadar ileri gı"derdı·. it ı b. b" • bana garip garip flMI a yanın ır ınne tamamile d ...:. 
nn adeta içtima mahalli idi. Sefarette bu haksızhldann zıt olan anu ve emellerinin ıonra, muelenia bir ~ 

Zevcesi Lady Cuningebame mllsebbibi ~tarak da Erskineyi fngiltere hariciye nezareti ta- tarafını dinlemeldiğiaai ı,eoi bİf 
burada lnıiltcrede alıtmlf gösterdi. rafıı.ıdan ve tamamilo leytlilleal yemekten soİıra da eli~ 
olduğu sporları bulamadığan· Cuningbame gibi kıral Kos- ile idare edilmesinden ileri ldSfeye çekip Atinad~ 
dan kendini politikacılığa ver- tantinin rnnfrit taraftarlıtn in- geliyordu. Halbuki bu suretle muinin tarihçeli d" 90' 
mit ve kendi kanaatince ae- giltere sefaretini tenkit husu· idare fellketi teomdit ettiği bana bir konferaDI .,er 

1

~ 
faretin kırala, saraya ve er- sunda bazen pek ileri gidi- gibi neteyicini vahimlettiri· na nğmen yine kıral ",efil' 
kim harbiyeye yapmakta ol- yorlardı. Bu da Kıral Kostan- yordu. Atinadaki kqmikq, tarlıjım .zail olmadı ~ d•"' 
dutu lıaksılıklan tamire uj'- tinde garip bir fikir uyandır- btanbuldakine ' Sofyaciakine, müracaat ederek Yu..-da ti 
rqıyordu. Cuninrham~de bp- mııtı. Keıadi noktai nazanna Bnkreştekine, Geliboladakine mıı lnıiliz ınatbuabll d• ~f' 
ki amiral Kerr fibl dnınnn- muhalif olan itilAf diplomatla· baib ve biraz sonra da keşml· lngiliz noktal naıal'l~la etıP'~ 

d S 
• ..ı p ke.in, ke•mike•1 olan ••il· tbu b da t••fl · .J 

yor u. UT o tutam nutkun· rmı Y unanistandan u.zalda•b· ~- ., 94 
_. nan ma a n "'Y • ı-P" 

..1 __ dal kı l F ., niktekine baM· idi. ı· . d t-eJiısı ,.ıJM 
ww ayı n an ranıız izzeti rabilirıe, kendi hatb hareketi· •" ığıme müsaa e e ... ı.IJ•.,..-

- Bir akşam sefarette yemek ttim ~ -'- t etele 
aehial tamir i .. ı- - mlltelifleria Din doörn olduönnn ~-pat ede- k Kıral K e • a-aaa aı ~ .-- •- - yer en, oıtantine ya· ) 
Knl Koatantiue kutea haı.. bilece;;.a zibabına d"•m".u.. -1-- b h '-- ık kaldı. ( .... L .. ıd "'1 a• ~ W9".. puau u a1U1Z 1 lara hayret ,... ..--



a . : 
ıküdarhlarıHegecanlantlıran 

Bir Hadise Oldu 

lii Tabuttan Fırlamış 
'1ezarcı Başı Olanlan Anlahyor 
~'-t tarafı ltirlnci sayfada\ ı IOrken dirildi ve kefenilo evine 
~ bukadar dal, budak döndU. Şimdi 90 yqında olan 
~ aonra aksini ıöyli- RıH Ağa Dartıllcezodedir. 
~ bunun ash yoktur, Herkes kendisini (Mezar kaç
~ere kimse inanmamış, gın1 Rıza) diye çağınr.,. 
S herkes hadisenin doğru Karacaahmette duacılık ya
t.,_; kanaatine varmıtbr. pan Hakkı Molla da tunlan 
~ haber alan bir kısım ulabyor: 
~ ise muhtelif resmi .. _ Ba haberi bea ele ifit
~a mliracaat ederek tim. Seyitalımet deraiade 
~ hakikat tarafını an- lnalıeria paullau.U.de bir 

&.. latemiılerdir. ili ,.Iıamrken tllrilmif, ele-
~ arada Oaküdar polis diler • ., 
~liae sabahtan Uf&m& Halbuki Acem mezarhtınıa 
S birçok halk müracaat imamları bundan haberdar de

r. Polis merkezi pyıayı tildirler. Fakat hlltlln bu iza-
bolarak tekzip edememekle battan sonra tunu söyUyelim 
er böyle bir hAdiaeden ki bu fayıa bir muzibin uydur
dar olmadığı cevabını 

r. 

~ gün belediyeye de 
~ ınüracaatler yapılmış, 
\ da ayni tereddütlü ce
L llınınca, şayiaya inananlann 

~ arttığı gibi tereddnt 
'Na bulunanların da artık 

elen kalmamıttır. 
lıtetelenin Üsklidar mulıitin-
llyandırdığı heyecanı gös

lc itibarile Karacaahmet 
\...a,-:, ~başısı Rufell Ağanm 
~~ izahatı dinliyelim. 

~· Ağa diyor ki: 
l>ondeoberi beş yiizden 

halk gelip bunu bana 
• Fakat bu haberin ne-

çıkbğım bilmiyorum. 
a..:1~ iki gündenberi hiç. 111 

~ ~ Ben yirmi aenedir 
~JUa. Şimdiye kadar dide 

laiçt,ir 610 görmedim. 
lııı...~'1nız (30) sene evvel tu
~'1 Tatar Rıza Ağa is
~ biriai &lm""1· Gömü-

masından ibarettir. Asıl mesele 
iae ıudur: 

iki glln evvel Karacaabmet .. 
te mezarcılar bir kabir naklet
mişler ve boı tabutu getirip 
mezarlığın bir kenanna koy-
mutlar. Tabutun etrahnda 
toplanan halk, 61ilnün kim 
olduğunu ıorunca orada bulu-
nan bakkal Hliaeyin Efendi : 
" Şimdi bir &Hı dirildi, fU ta
rafa doğru kaçb. Cemaat te 
peıine takıldı.,. demif. Halk ta 
buna inanarak f&yıaya kuvvet 
•ermiftir. 

Bakkal Hliaeyin Ef. diyor ki: 
" Bu litifeyi ben 1apbm. 

Fakat bu 1alana timdi ltenim 
de inanacağım ıeliyor. Herkes 
"Üsklidarda bir llil dirilmitn 
diye bana soruyorlar. 

Ben: 
- Hayır, böyle birtey yok-

tur, diyorum. Fakat bir tlrlü 
inandıramıyorum. 

~~-----------.-.--------------~ 

SON POSTA. 

SON·,· POSTAnın 1 

TOMBALASI 
Yalnız (12) Numaralı Lavha T om
bala Müsabakasını Kazanmışhr. 

')embala müaabakamıza bir-

' 

ca.. on iJd numaraya kadar 
il llvha lttirak etmifti. Ka
rlerimiz bu l&vhalardan hep-
ae muhtelif miktarda rey 
\'Wlllİf lerdi. Bu 12 livhamn 
bot kalan numaraları ŞP-hri
mlzin en maruf ainemalarmdan 
olan Melek sinemasında bin
lerce karilerimizin huzurunda 
bluat 6 ıncı Noter Galip Bin-
ıtl 8. tanhndan ~ekildi. 

12 numaralı llYhaya rey 
wwenler tombala dediler. Bu 
llwlaanm bot aum•ralan dolclu
.. için kuumıt ft bu aunt
le dlfer 11 llvba kaybetmit 
oldu. 12 numaralı llvbayı alan- ' 
lamı sıra aumaralan aruıada 
kur'a çekildi ye kazanan nu .. 
maralar bundan evvelki nöı
balarmızda yazılmışb. 

Karilermizin gösterdikleri ar
zu llzerine kazanan numaralar 
ile hediyelerini yazıyoruz: 

Büyük lkrami'ye/e, 
No. 

135 1 inci ikramiyel501ira 

birer Tıraş Takımı 
12, 21, 63, 121, 134, 152. 

birer Elbise Fırçası 
15, 36, 39, 110, 125, 158. 

birer Diş Pastası 
16, 25, 30, 138, 104, 117, 

. 128, 118, 13 t ' 140, 148, 153, 
159. 

· birer Çift Sedef 
kol Dügmesi ~ 

12, J 44, 49, 33. • 
~ 

çatal, bıçak takımı 
23 

Manikür Takımı 
28 

birer lugat kitabı 
24 70 

birer hikôge kitaba 
31 38 44 60 59 

birer eglence kitabı 
74 168 169 

, Birer Tayyare Bileti 
46 71 

Keten Mendil Takımı· 
54 40 2inciye gramofon 

163 3UncU ikramiye501ira ,. Bir Masa Saati 
65 

41 4Uncu ikramiye rad
yo makinesi 

Birer Şişe Losyon 
67 142 163 

146 6inci ikramiye 25 tira 
0 Peçete Takımı 

129 

130 8 IRCI 

saat 
ikramiye 

birer top Hasse 
108, 119 

birer kol saati 

altın 

5, 141 , , 
/,;, pantalonluk i<umcq 
. 53 

Birer Çift Jartiye 
115 124 139 69 

birer Askı 
78, • ., 107, 109, 151, 154 

birer elektrik /eneri 
71 150 62 

birer şişe par/ün 
78 155 165 

· lik Maçları IMartonunKonseri 
,,t.t_bul futbol heyetinden: BlltOn dOnyada b&ylk ldl-

., Bir Sofra Takımı 
26 

Birer Para Çantası 

birer şişe kolonya 
113 116 152 161 

(12) numaralı livhayı intihap 
eden karilerimiz peyderpey 
mlracaat ederek hediyelerini 

· ldarehanemizden alnıaktadırlar. 
tll.ı 1 .. 931 Cuma ııünü icra sik parçalan çalmakla iftihar 
~ek lik maçları. 

lı" etmif olan Marteau, 6 mayıı 
~dıkaynnde ikinci takımlar: 
~llıpaşa - Anadolu saat tO çarşamba akıamı Glorya sine-
~lll Refik B. Süleymaniye - mumda yegAne konserini ve

'buJspor saat 11, 15 ha- recektirl Bacb 'ın Remin&r par
L... . Nuri B. F enerbahçe -

7,156, 157,47 
Bir Çini Vazo 

3 
Birer Çift ipekli Çorap 
9, 43, 45, 58, 68, 112, 

122, 123, 127' 137 

Ellerinde ( 12 ) numaralı llvba 
olan karilerimiz ııra numara
llDa isabet eden hediyelerini 
ltfeden maada her uman 
plip alabilirler. 

~pı saat 12,30 hakem 
il ~ B. Bqiktq - Eyip aaat 
~ hakem Nuri 8. Vefa -
~y aaat l5 hakem 

titasını, Mozart'ın 3 numaralı 
lltif konçertosunu, Schubert bir elbiselik kadın kumaşı 

64 

25 kurut mukabilinde küçttk 
ilanlarımızdan istifade 

edebilir::.İniz 

...... a. 
~ kime Tabim ata-

1\~tauray • Beykoz aaat 
'V3 hakem Salihattin Bey. 

'tfa • SUleymaniye saat 15 
~ Ilı Sedat Riza B. 

-.:erbabçe • Anadolu aaat 
hakem Şahap 8. 

- O.kadar ~lE SiNEMASINDA 

1 KIRMIZI GOL 
Mümessili 

~ SIAE HAID 
"1 23 Nisan 1 trıl (;o

~ tıaldar Bayramı filmi. 

·~ Cumartui •• 
""'8.ba ıtınleri deiifir. 

ve Tcbaikovnky'niD serenat

lannı çalacak ve bize Cermen 

ft İsllv ruhunu ifade edecek-

tir. 

Gayri kabili iktibam mllş

kUIAtmdan dolayı pek ender 

olarak işitilen Karmen f ante
ı:isini çift tel üzerinde tek ve 
baş döndürüc6 bir hareketle 
çalarak bize ilemşilmul kud
retini tudik ettirecektir. 

Kadıköy Kuşdili tiyatrosunda 
bu ıece yalnız bir defaya 

mahıus aan'atklr Nqit bey, 

Hermiııe Hanım ve Komik 
Cevdet bey ilk defa olarak 

ÇIFI'E YUMURCAKLAR 
Aynca nryete we Hermine 

Ham. tanfmcln ....... 

birer İpekli kıravat 
11, 149, 57' 167 

birer deri kemer 
1 o, 1o1, 19, 42, 52, 56, 

66, 120, 145 

~·ini Şekerlik 

160 
Dolma Kurşun kalemi 

2, 14, 111. 
birer Havlu 

13. 72, 27, 34, 35. 136, 37, 
51. 164. 

birer Diş Fırçası 
4, 143, 50, 1s, 20. ıoo, 1aa, 

147, 79, KJ2, 29, 61. 

birer. kokulu sabun 
1, 8, 8, 17, 32, .es, 56, 73, 

75, 80, 105, 106, 114, 128. 

Satılık Veya 
kiralık Eviniz 
Var Mı? 

Satılık Ve ya 
Kiralık Ev 

~rıyor Musunuz 
Herhangi IW'ette qya al

mak veya ıatmak, herhangi 
bir ihtiyacınızı anlatmak ve 
çare aramak ister misiniz? 

bıtiyaCUUZI on binlerce 
ki.tiye bildirebilirainiz. Bunun 
için bize kGçilk bir ilin r6n
dermek klffdir. Ktıçftk llA
DlD fiati 16 kelimeye kadar 
aadece 25 kuruftan ibarettir. r' 

·~Sayfa 7 

Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Melilaa Avnı 

BiR SÜRPRİZ 
G6ı aha önllformasile ab- Çılgın kadın feryat ediyor .. 

na atlıyan blnbqı "Siyah in- Etrafında birikinlere birfeyler 
dnln,. yelelerini olqıyarak anlabyordu. 
13ylendi ı - Bana misafir gelmişler-

- Kot anlanıml Kotf.. Be- di. Yatak odamı onlara ver
nl llç aydır hasretini çektiğim miştim. Ben çocuklarımın ya
karıma, yavrularıma kavuştu- nında yatıyordum. Bunlar daha 
racaksın. Ahi Kimbilir ne çok 
ıcvinecekler.. Hele telgraf fi- bir haftalık, gelin, güvey, Salih! 
lln çekmeden habersiz gidişim kardeşimin, gelinimin katili 
ne bot bir ıllrpriz olacak. Salih! 

Hızla koşan at, iozu duma- Ne yaptın? Nasıl yaptın?. 
na katarak ilerliyor.: Suld Herk• ağlıyordu, bu feci 
eutlerce qılamıyacak uzun -.nura, bu candan feryat 
yollan uniyede katediyordu. llerkeai çofturmuftu. Tam bu 

E•e yaklafbğı uman gece mnda ini hlr tahanca asi 
olmuftu.. Etrafta uluyu k6- duyuldu. Zavalla binbaşı son 
peklerin meainden bafka bir kalan kurşunla beynini parça
teY duyulmuyordu. Binbaşı atı- lamışb. 

m kUçük bahçesindeki eski 
yerine bağladı. Cebinden çı
kardığı anahtarla kapıyı aça-

Meliha Avni 
~==============·~~·====-=--

BORSA 
rak ayaklannın ucuna basa t_ 
basa yatak odasına girdi. Karşı &&tanbul 5 Mayıs 1931 

- Kapanan fiatlar -
çoktan yatmış, hatta derin, NUKUT 
tatlı bir uykuya dalmışb. Çıt l.tcrlln 

çıkarmadan soyunmiye çalışır- Dolar Amerikan 

ken ne olur ne olmaz diye 20 
Frank Fransa 

20 Uret İtalyan 

1032,-
212,-
166,-
222,-
117,-seslendi: 20 Frank Belçika 

N l 1 N • •v • 20 Drahmi Yunan - erm n .• ermıncıgım ı. 20 Frank Yiçre 
SS,23 

IH,-
30,SO uyuyor muıun? 29 Leva Bulsar 

- Uyuyorsun ha.. Bak sana 
ne güzel bir ıürpriz hazırla
dım. BlSyle gece yarısı benı 

yanında bulacağını lbnit eder 
midin hiç?? G6rüyor musun.. 

bd çocupmuz olduğu halde 
hlll aeni ayni ateşle aevıyo
nm.. Ge~ bir Atak gibi ba
tar Ye hayale gelmiyen zaman-

ı...da kartına çıkıyorum. Ne 
pel uyuyoraun.. Muhakkak 

ruyalannda ben Yanm.. Beni 
payoraun değil mi?? Sabret, 
bir dakika eonra ya01ndayım.. 

Kancatunl.. Canım kancığım 

1 Florin Felemenk 
20 Kcwon Çekoalnak 
1 Şilin Avuıturya 
1 Rayhtmaril Almaayı 
1 Zelotl Leblatan 

20 Ley Romanya 
20 Dh .. r Yupılawya 

1 Çervoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Loadra 1 lsterlla Ju.ıat 
Nay. 1 Tilrk Ur .. dolar 
P.n. 1 1Wrlr llna l'nlllr 
lllla.. 1 • • Unt 
Brtlksel l • • Belp 
O..We 1 ., ., Frank 
W,. 1 • ., Lna 
Amatwdaa ı T • ., florhl 
Madrlt 1 Tir Hrua Pesta 
Berlia ı • • .... 
Var9o•a 1 • ., zea.tl 
Blikr.. 20 L., kurut 
Ruaya 1 Çenonevlç kW'Uf 

84,00 
126,-
31,-
50,SO 
24,-
25, 
75,-.-

lOlO- • 
0,47 23-

H 1-,.1 5t 
5 59,50 
245,-

0,10 
ı 17,50 
4,53,-

1,'8,12,51 
4,M 

7',30 
1088-

benimi... ·~~iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliii ... 
Sofada b1r blnrctı c:1uyaıc1u.. 1 VAPURLAR 1 

Binbqı dolabı kendine 8İper •--------· alda.. Arahldanan kapıdan 
içeri, kim olclta belli ohm)'&D, 
ımç bir adam girdi.. lpk 
,alnnıya lllzum g6rmeden so
JUllUak yatağa aokuldu. Salih 
B. bir mecnun &ibi haykırdı: 

- Bana ihanet bal.. Sev
iime, qkıma ihanet ha ••. 

Odanın içinde inliyen bu 
sesle arka arkaya patlıyan 

tabanca sesleri mahaileyi &) k-
landırdı.. Dndnkler ötttL ı~ık
lar yandı.. Bir ıüril kalaba
lık küçtik evın kapısından 

içeri girdi. Katil elindeki ta
bancayı yere atarak gürledi: 

- Yatak odamda karımla 
doatumu öldürdüm.. Haydi.. 
Sizde beni öldtırünl.. Onların 
başından akan bu kızıl kan
larla mezar taıınm kitabesi 
yaz.ılacak.. Haydi!.. 

Herkes auamuıtu.. Çıplak 
ayaklı güzel bir kadın bin
bqıya doğru ablarak ferya
da bqladı: 

- Salih! Ne yapbn Salibi? 
Katil.. Katil... Hahahay.. Ha
hay ••• 

Zavallı güzel kadın çıldır

mlfb. Ôlnlerln llatnne kapan
mlf luçkınyor.. Gnlüyordu. 
Herkea yatafpn JUUDda kottu. 

Seyrisefain 
Mekez acent•fr Galata köpril 
Batr B. 2362 .Şube acente.si: Sir

lk.ecft MtlhQrdar zade ham 22741) 

Mersin Postası 
Mahmut Şe.ketpaşa vaponı 

8 mayıs cuma 10 da Galatadu 
Çanakkale, lzmir, Küllük. 
Bodrum, Radoıa, Fethiye, 
Antalya, Alliye, Merain'e 
kalkacak, dönüşte T qaca, 
Anamor, rmike, Dalyan, 
Marmaris, Gelibolu'ya da 
uğrayacaktır. Giditte Çanak
kale için ylik alınmaz. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Muntazam A~·vahk Postası 

,..va~!'!~~~ 
17 de Sirkeciden hareket· 
le Gelibolu, Canakkale, KD-. 
çtikkuyu. Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemişte Tavihade 
biraderler. Telefon: lat. 2210 
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Süt 
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Annelere 
Fosfatlı Şark -Malt h 1 A . Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ço-

0 as as 1 cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

Eskişehir vilayetinden : 
I 

Eskişehir • Çifteler tarikinin 17000 - 22000 kilometreleri 
arasında yapılacak tamiratı esasiye 16432,23 lira bedel ile 
22-4-931 tarihinden 12 mayıs salı günü saat on beşe kadar 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanların bedeli keşfin %7,5 u nisbetinde teminat 
akçesi veya bank mektubu vermeleri, inşaatın devamı müd

detince bir fen memuru veya liyakati Nafia Başmühendisliğin
ce musaddak bir çavuş istihdam etmeleri ıpıeşrutttır. 

Evrakı keşfiye, şartnameyi görmek ve inşaat hakkında 

fazla malflmat almak istiyeolerin Nafia başmühendisliğine ve 
ihale günil de Vilayet encümenine müracaat etmeleri il.in 
olunur. 

ANKARA 
HALK İŞ İDAREHANESİ 

MÜESSİSİ: KERiM 
Balakpazarı meydanında polis noktası karşısında 

T E L E F O N 2037 
• Aparbman, hane, bağ ve arsa alım, satım, icar ve 
istican. Devairi resmiyenin her şubesinde süratle iş takı~i, 
muktedir tercümanlar tarafından her lisandan tercüme ve 
yuı makinesi ile silratli ve doğru yazı işleri kabul edilir. 
Menkul ve gayri menkul mukabili ikraz ve istikraza tavassut 
olunur. Keçiören ve Yeoiıehirde ve diğer mevkilerde 
müaait şerait ve fiatla aatalık ve kiralık aparbman, hane 
ve aair em ilk mevcuttur. 

Zümrüt~ 
YALOVA KAPLICALARI 

. . . . . . . . . . . . . . . 
NEŞ'E, SIHHAT, GENÇLİK 

KA YN AGI . 

A iLDi 
. . . . . . . . . . . 

Oteller:60 kuruştan 5 liraya kadar 
T abildut 225 - 450 kuruştur· 

( Sabah kahvaltısı 

Üçüncü sınıf 
ile öğle ve akşam yemekleri dahil ) 

otellerde yemek 
değildir. 

V •• t} • Birinci mevki 30 kuruş. apur UCre eri: ikinci mevki 20 kuruş. 

Her türlü malumat için Y A L O V A ' da 
Müdürlüğüne veya 1 S T A N B U L D A 
Umum Müdürlük 

Kaplıcalar 

Seyrisefain 
B. 1745 

Istanbul Tramvay Şirketi 

Tarifesi Evkat 
931 senesi Mayıs 10 uncu gününden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir 
Birinci Son 

No. Hu tut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

l O Şişli-Tünel 1 Şişliden - Tün'ele 
Tünelden - .filşl ye 

3,6,9 6,00 24, 12 
,, 6,2G 24,38 

l 1 Kurtuluş ı Kurtuluştan·: Tıünele f O 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa ,, 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 5, 10 
'!:!? Fatih Fatihten • Harbiyeye ,, 
"4!.. 

.;;; 14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 
~ Tünel Tünelden • Maçkaya 

30 
,, 

f 15 Taksim ı Taksimden-Sitkeciye 4,6 
Sirkeci Sirkeciden;rf~ksime 10 

16 Maç k •· ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 

6,9 
14 

. 23,00 23,30 
23,JO 24,00 

6,09 
6,10 

21,10 
21,30 

7,35 
6,51 

6,15 
6,08 

t, 10 
1, lO 

23,30 
24,00 

21,05 
21,30 

24, 12 
23,2J 

1 Galata İthalat Güıll
rüğü Müdürlüğünden: 

Adet Nevi Marka No. -- - - - -
1 S C.N 
2 Bavul W.B.P 
ı s 
4 " 
1 n 

2 ,, 

5 " 
1 ,, 

2 " 

--
DCD 
DZID 
FZ 

OZF 
DZF 
MZA 

66 
3426 
3427 
6981701 
3225 
1513114 
7700f4 
430 
1/2 

Kilo 

142 
220 
84 

248 
48 

241 
505 

71 
228 

Cinsi eşya 

Koroza düğuı• 
Eıyayı zatiye 
- -- -

Yüo boyun atkı•• 
Yün çorap 
Yün ipliği 
Pam. ipliği 
PAM Fanile kollui'I .,,. 
ipek çizgili P 
mensucat 

1 ,, CG 1651 t 00 Yün mensucat 
8 F Z/200 118 300 Toz nışadır 

20 S M K Muhtelif 2451 Mukavva klas5Öt 
3 ,, AKP 100113 200 Düğme 
1 ,, J H C 2875 192 Pam. yatak örtüsU 
3 ,, A Z C Muhtelif 861 Ad. Hasır şapka 
6 ,, G T 2515120 862 ,. Hasır şapka 
1 ,, K F 3688 79 Lastik ökçe, penç• 
3 ,, F S 61 /J 569 Dokuma makin ası 
1 ,, Adres Bila 144 Demir halat 
6 ,, B B 6 313 Demir çekme kulpU 

3 B . Bili Bili 233 Kendir Sicim Jatı 
11 S Muhtelif Muhtelif 161 Radyo, anten, hop•' 

l ,, . J R l 25 Deri çanta gJI 
Ambar ve antrepoda bulunan balada yazıla eıya 1~14'd,_ 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle bilmüı.ayede satılacagın 
taliplerin salış komisyonuna müracaatları. 
--- -------------------

Senelerin ika 
cttiğ~ hasarın 

en güzel vası 

tai tamiridi. 

Taşradan ve dahilde menfaatini seven herkes işlerinin 
allratle ve ciddiyetle görülmesi için muhterem halkın itimat 
ye rağbetine mazhar olan idarehanemize müracaat edebilirler. 

18. T aksim-ı Taksimden-Fatihe 15 

30 
7,37 
8,23 

20 r ,22 

BEN Fatih Fatihten-Taksime 21,08 

19 Kurtuluş· ı Kurtuluştan - Beyazıta 6, 13 
İstanbul 4 üncü icra me- l kuzuncu maddesine göre tev- Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 17 

murluğundan: Tamamına 27000 fiki hareket etmeleri lüzumu Beşiktaştan _ Bebeğe 

6, 15 
7,05 

5,34 
5,44 
6,00 
6,06 

22,36 
23,26 

Ura kıymet takdir edilen Nı- ve müterakim vergi, beledi- Beşiktaştan _ Eminönün~ 
f&Dtqında Teıvikiye mahal· yeye, vaktf icaresi mUtteriye Bebekten_ Enıinönüne 7

1
13 

le.sinde Hacı Emin Ef, soka- aittir. Daha fazla malumat o:ı ,., Bebek _ lminllnU Eminönünden • Bebeğe 15 
rında 19 numaralı apartma- almak istiyenlerin 930 • 573 ,... ,, _ Beşikta~a 

24,30 
24,30 

1, 15 
1, 15 nın tamamı 8-6-93 t tarihine dosya numarasile memuriye- .t Bebekten _ ,, 

mUsadif pazartesi günll öğle- timize müracaatları illn olu- ~ 
den sonra aaat on üçten :on nur. 11 

altıya kadar lstanbul 4 nncü Beşiktaş ikinci hukuk mah- g. 
icra memurluğunda satılacak- kemesinden: Beşiktaşta köyi· 

çinde Kazan açmaz sokağın· 
br. 28-5-Q3l da 18 No. lu hanede mukime 
. Sabt ıartnameıi iken vefat eden Ayşe Hana-
tarihinde divanhaneye talik ma ait hane eşya!u 10-5-931 
olunacaktır. pazar günii saat 10 da mez-

Artbrma Emlak ve Eytam kur hanede aatılacağı illn 
Bankası kanununa tevfikan olunur. 
bir defa olup en ziyade art· M·-al_ô_lle_r_c_v_e_Ş_eh_i_t-ye-t-in-11-e-ri-ne-

branın nstnnde bırakılacaktır. 1931 •encsine mahauı daQ-ı- r 
Arttırmaya iştirak için % 1 tılacak bey'iye ikramiye defter- $ 
teminat akçesi lazımdır. Hak- leri mayıı 1931 nihayetine ka- '< 

dar ikmal edilecektir. <r. lan tapu sicilile sabit olmı- () 
Kayitlerlnin yaptırılmaaı için " 

yan ipotek alacaklılar ile di- mcnıup oldukları aakerlik fU· 

ter allkadaranın ve irtifak belerine hemen milracattlan ve 

hak sahiplerinin bu haklarını mayıı 1931 tarihinden sonra 
ve hususile faiz ve masarife vaki olacak müracaatluın na
dair olan iddialarını illn ta· zan dikkate alınmıyacatı Ula 

b olunur. 
rihinden iti aren yirmi gün ----------- -

it 
111 ... 

1 
Ortaköyden - Aksar.aya 

2J Ortakay-Aklaray 
Aksaraydan - Ortaköye 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 

:M Betiktat - Fatih 
Fatihten - Beşiktaşa 

3ı Topkapı -
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

Aksaraydan - Topkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden • Topkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden· Y edikuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

10, 16 5,45 

20 5,56 

9,18 6,00 
6,46 

5,13 

22,10 

22,56 

21,52 
22,38 

6, 12 5,34 23,54 
20 6, 1 o 24,30 

1,06 

6,9 
12 
20 

5,10 
5,33 24,00 
6,13 24,40 

1,20 

Yt Edirnekapı-

Aksaraydan Edirnekapıya 
Edimekapıdan Sirkeciye 
Sirkeciden -Edirnekapıya 
Edimekapmdan - Aksaraya 

1 5,20 
14 5,50 23, 10 
" 6,23 23,44 

24,19 

içinde evrakı mUsbitelerile bil-
dirmeleri lAzımdır. Aksi hal
de baklan tapu sicilile sabit 
olmıyanlar aabş bedelinin 
paylaşmasından hariq kalırlar. 
Allkadarlann icra ve lflb 
kanununun 119 yb oa der 

DR. SEMiRAMİS EKREM. H 
Çocuk hutalıklan milteha11ıaı 

Dr. Ekrem Behçet . 
Etfal haataneal kulak, bopa 

bunın huı.lıklan müteh ... 111 

B•1otlu Mektep .obk No. l 
1'elefotl Beyoflıi MM. 

ZA Yl : Eczacı mektebinden 
almı.ı olduğum hüviyet vara· 
kamı zayi ettim. Yenisini çı· 
karacağımdan ukisinin hllkmU 
yoktur. 

Dlttf mektebf mesunlarmdan 

Dr. A. KUTİEL 
Zührevi haatahkları tedavi· 

haneli ve elcklrilc llbottuvara, 
Gnlata, Karaköyde barekç fırını 
ııraauada No. 34 T•Jilı Bmln 

4 KARDEŞLERiN 
HAYVANATI VAHŞIY 
1 SiRKi TAKSIM MEYDANI 
l 4 DİREK- 3 YARIŞ MAHALL 

BiR OLiMPİK - GÜREŞ 
MEYDANI 

t 2.000 KİŞiLİK YER - 400 
ARTİST - 500 HAYVAN - 2 

NAKLİYE VAPURU 
120 ARABA 

Hayvanat ve levazımatmın 
mecmuu 

6.000.000 Franklık ser
mayeyi mütecavizdir. 
14 Mayıs akşamı 

tam 9 da 
Muhteşem resmi küşadı yapı
lacaktır. Dev asa Fiiller -
Şahin - Kaplanlar • Beyaz ayı
lar - Cambaz aralan - V ahti 
arslanlar - Hecin develeri • 
Mahir köpekler - Maymunlar • 
Benekli beygirler - Kllçllk 
taylar - Soytarılar -Cambazlar
ip cambulan - Ölnm merdi· 
veni - Çinlilerin hiyleleri • 
F astlılar - Hindlller - Far -
W est oyunlarında - Kovboylar-
Milletlerin Büyük Resmi geçidi 
Olhrıplk ırtır .. meydanında 120 kftlden 

far.la daayanı• bet kıt'aaı 

tea•ll edJJl7or. 
Ben Amar Kudetlorla 

V.ıışt ha7nnlan • B•ynU.U•I 
Hayv- lllrehbllariala r .. .ı 

Şampt,...ı ..... 

M~ıun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayeıi: 
5,000,000 FL. L 

İhtiyat akçP-si: 3,250,00o f · 
Tel•~ Galatada Karaköy palut• b~ 

Beyoilu 3711-S latanbul tlll '\IJ6' 
"Merkeıt Poataneal ttttHll11d• 

9 
lemoi han, Telefon: lat. S' 

Bilumum banka nıuameliU 

Emni et Kasaları h~art 
_;;;;;;;;;;;;--:ı 

SON POSTA 
---------------------1.1 aJ k ,.,..-

YeTID!, Styaat, Havadlı v• n - _.,. 
Jdare ı lata.nbı.ıl, Nunıoalll• 

Şeref 110kafı 5S • J1 -Ta!rfoo: latanbııl • 2oıoı 
Pof.la kutıaa111 l.taabıal ·J4~ot1~ 
Talıraf ı latanbııl SO 

uoo ıu. l S.•• 
750 ,. 6 Ay -. . ,. 
uo • 1 " 

Geleaenak ırorl veri1111•t11ıııı•t
b&nlardu ıa .. ıılly•t • 


