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ALMAN BUHRANI PiYASAMIZA l'FSİR YAPIYO 
: Dün Alman Bankaları Bozgun Halinde İdi 931 BOTÇESi Bugünün Meselelerinden 

Halk, Paralarını Çekme.k için Gi
şeleri Sarmiştı. T~caret Ve Senayi 
Bankası Da Tediyeyi Durdurdu 

Dün Mecliste Ecnebi Sermaye Niçin Gelmiyor? 

Almanyanın geçirmekte ol- I 
clup malt ve siyasi buhran, 
IOD yirmi dört saat zarfında, 
en hid bir tekle girmit ve 
d~nilebillr ki, botun dllnya 
piyasasını az çok müteessir 
etmiştir. 

Bunun neticesi olarak Al
man hükQmeti şu kararı al· 
mıştır: 

Borsa oyunlarının men'i. ı 
Bunun bir neticesi olmak 

Ozere de dün ve bugiln bütün 
Alman bankalan kapalı kal
IDJfbr. 

Bankalar, mevduabn y6zcle 

Münakaşa Oldu Ecnebi Sermayedar) 
lzmit Müstakil Meb'usu K• J D J d J 
istikraz Yapmak Mese- im er 0 an ırıyor a 
lesini Müdafaa Etti ... 

Ankara, ıs (Husuat) _Mil- Altın Membaı Üzerinde Oturduğu 
; ıet Meclisi düıi öğleden sonra ımuz Halde Niçı·n Aç Kalıyoruz? 
' roplandı ve 931 bütçesinin 

mlizakeresine baıladı. 
Bu münasebetle Maliye Ve-. 

kili Abdtllbalik B. uzun beya· 
natta bulunarak yeni bfttçenin 
eski bütçelere nazaran farkla
rını anlattı. Geçen sene blltçe
!inden %20 tenzilitb bulunduğu
nu, geçen ıene varidat talıailA
tanın 189 - 190 milyon lira, 929 
tahsilatı ise 206 milyon oldu· 
ğunu, yeni bütçede masrafın 
varidata uydurulduğunu söy
ledi ve eıki bütçeler araıında 
'ıun mukayeseler yaptı. 

,Maliye Vekili bütçede mu
vazene için bilttın veklletler
den tasarruf yapıldığım, yalnız 

bulmuştur. Almanyanın içine ihtiyaç karşısında Adliye bllt
düttüğa bu mü,ktll vaziyet çe&ine 324 bin lira zammedildi
neticesi elarak feltrilım.-ılJlllU tfni, deniz ve haYa bBtçelerin· 
Doyçe-Bank ve Doyçe Oryontt de de birer miktar fazl•ldı ol
Bank tubeleri •etkDI vaziyete duğunu, aç.kta kalacak memur-

beşi niıbetinde veya (100) den Tedl,.. muamelulnl durduraa Ticaret .ı. 
.~ ........ -.:: (500) e kadar mark tediyesine .. s-.~ bankaılle diln •ıluntıh bir 

b k l l d B d 

1 

hale relen Doyçe Ortyent Bank mezun ıra ı mış ar ır. un an 
d~layı Reisicümhur Hindenburg 
tekrar Amerikaya milracaat DİDce veremiyeceğini ı6yle· 
etmif, fakat ıimdiye kadar mittir. Bunu,n üzerine bu banka 
ai.bet cevap aluaam•mlfbr. uzun vadeli kredi yapmıya 

Şimdi Almanyanm blttla *9ezun olmachğmı, fakat 
aazarlan, Merkezi lıYiçrenin evvelce Rabşbanka ikraz 
(Bale) şehrinde bulunan Bey- edilen paralarm tecil edilece
nelmilelJ Tamirat Bankasına ğini ıöylemittir. 
dikilmiştir. Rahşbank Müdllrü Şu hal gösteriyor.ki, vaziyet 
Luther oraya giderek bankanın karışık ve çok müphemdir. Bu 

idare meclisine vaziyetin vahame- mftphemiyete rağmen dön pek 
tini anlatmıf, Alanyayı batlamak ziyade düşen mark ta yükael
lçin bazı Iİyaal teminat iste- mif, hemen de eski derecesini 

girmişlerdir. ' 
Bilhassa bu bankalar ha.lort 

para çekmek hususundaki te
hacUmft üzerine öğleden sonra 
en sıkıntılı vaziyete ıcirmiş

lerdir. 
(Devamı 3 üncü aayf ada ) 

Maliye Vekili Abdülhalik .. Bltçe 
EacUmenl Reisi Haaaa Fehmi Beyler 

.. 
Nlh/ted. .. -.ı 61r iMi• .,_ ,,-.l ••""1 _...,_,.,., 

Din bir ecaebl cloatmau J 1 - Geçea .... l.eoNnl 
anlatıyordu: 9mhlde dlnyamn en zen,m 

.. Tllrkiye, madenleri itibarile petrol kumpanyalanndu l»iri
dilnyanın en zengin memleket• niu milmeııili TOrldyeye ıel
lerinden biridir. Bu madenler mifti. Bu zat dart ay kadar 
işletildiği gün, bugünkü Tllr- Anadolunun muhtelif yerleria
k.iyenin on misli bir memleketi de dolaıb, tetkikat yapb Ye 
b~~emiye ka!i ~elir. birçok yerlerde petrol bulan-

Faka~ .ıımdıye kadar bu duğu neticeıine vardı. Bu pet· 
madenlen ışletmek llzere bu- . . . • k 
1 aya gelen ecnebi sermaye- rollerı lfletmek ıçın ar uında 
darlar ıukutu hayale uğramıf, mühim miktarda ıermay•. varch. 
firara mecbur olmuşlardır. Fakat aylarca uğraıb; bır tllr-

"Size birkaç misal zikrede- ln · doğru yolu ketfedemec:U. 
bilirim: [ Devamı 6 ancı aayfada ) 

, .. 

MOTHIŞ BiR FACiA 

B,ir Kamyon 
Yolcularile 
Nehre Battı 

M~b'us Talô.l Beg -v~Dil lş.[e,:f 

Encümenin Yazdığı Ke~ 
limeler Ateş Pahasına

1 elime ncumenının 
lara açık maaf! verilmek tize· Mı ;.> 
np~~.~•dboo~IL--~~-- -a_fu_fu~y~_o~--~-~Ç-h_k_w_ı_M_e_b_'u_•_u_T_•_U_L_·_~ 

Yolculardan Bir Kısmı 
Boğuldu, Birkaçı Da 

·Yüzerek Kurtuldu 
İzmir, l5 (H.M.) - Şoför 

Ali Ef. nin idaresinde bulunan 
Karşıyakalı Feyzi Beyin 38 
numaralı liamyonu. içinde bu
lun~n bütün yolcularla birlikte 
Gediz nehrinin suları altında 
kafholdu, kamyonun içinde 
( 12) erkek, (2) kadın ve bir 
çocuk vardı: 

Kamyon dün akşam ıaat 
yedide (Bergama) dan hareket 
etmişti. Yol (Gediz) nehrinden 
geçiyerdu. Fakat (Gediz) köp
rüsü bozuktu. Binaenaleyh 
toför kamyonu (Geren) köyil
ue sevketti. Burada yolcuları 
ile birlikte bir sala bindirdi. 

Sal nehrin orta yerine doğ
ru ileriledikten sonra üstünde 
bulunan yükü çekememiye 
bqladı, ayni zamanda da şid
detli bir cereyana maruz kaldı. 

(Devamı 3 GncQ aayfada) 

dutunu bildirdi. 

Çünkü Her Kelime On Liradır Mazbata Muharriri 
Maliye Vekilinden aonra f 

Btltçe Encümeni Mazbata 
muharriri Kemal Zaim B. kiir
;Üye gelerek yeni bütç layihası 
ıakkında Encllmenin noktai 
ıazarım anlattı ve varidatm 

Çankırı meb'usu Talit Be- , 
yin Dil Encümeni ile arası 
açıldıktan sonra Enciimene 
çatmalan devam ediyor. 

Talat Bey, Dil Encümeni
nin lisan bahsinde kargaşalık 
husule getirmekte olduğunu, 
fivemizle alikuı olmıyan çetre
fil kelimeler topladığını iddia 
etmekle kalmıyor, ayrıca pek 
yavaş hareket ettiğinden de 
~ikiyet ediyor. Şikayetini de 

1 

ı:akamla ispat ediyor. 
Talat Bey hesap etmiş: 
Encilmenin tesbit ettiği her 

kelime kaça malolmuştur? 
Fiş hesabı, kayit hesabı, 1 

derleme hesabı ve daha bir- ' 
çok hesapları gözden geçirmiş, 
19'l8 de Encümene { 10) bin, . 
( l 9'l9) senesinde ( 40) bin, ( 1930) 
senesinde de yine ( 40 ) 
bin lira verildiğini ve bu ye
kftnun 00 bin lirayı bulduğunu 
kaydettikten ıonra çıkan ve 

j komisyonlarda hazırlanan kel-

( Devamı 6 ıncı sayfamızda 

ilf ecliste Gazete 
Müzakereleri 

[ Dünkü nüahamu:dan devam] 
Bizim memleketimizde bil

hasıa hu nokta çok şayanı 
dikkattir. BlitUn medeni, mu-
asır memleketlerde kontrolıuz 

hiçbir kalem işliyemez. En 
hürriyetperver, merahili mede-
niyenin kusvasına kadar ytlk· 

Çankırı Meb'asu Talit J 
1 selmiş memleketlerden misal 

melerden beherinin 10 liraya · almak isterıeniz oralarda ga
ma) oldutunu yazıyor. zeteler muhakkak ya büyftk 

Bu İf, astarı yüzünden pa- firketlerin, ya cemiyetlerin, l 
halıya gelen bir it değildir de veyahut fırkalana elindedir 
n~dir? ( De.amı 1 lnol aayfetla ) 

- Yahu ... Bu aıiır dili nekadar pahalı? 
- Dil Encllmenlnin çıkardıtı kelimeler kaclu deiil-



Bekçiyi Yaraladılar 
Ç•l'fl bekçilerinden Hüseyin 

Mercandan geçerken evvelce 
arasa açık olan amcazadesi 
Ramazan tarafından bıçakla 
birkaç yerinden yaralamışbr. 

~ 
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em muz 

•• gu 
Almanya 
Buhranı 
Nereden Çıktı ? 

------ M. ZEKERiY A 
Alman yada aylardanberi 

beklenen panik nihayet başla
anış bulunuyor. Bankaların J>ir 
çoğu tediyatı kestiler. Hnkü
met borsaları kapath. Alman 
markı mUthiı bir süratl sukut 
etti. Birçok f brikalar iflAs et
tiklerini ilan ettiler. HulAaa 
Almanya, (1923) tarihindekin
aen daha müthiş, daha ın
mulln bir buhran içine dUşttı. 

* Amerikanın mi\dahaleaile 
borçların tam tehir edileceği 
taayyUn ettiği şu sırada bu 
buhran nereden çıktı? 

Amerikanın teklifine Fran
sızlar müşkülat gösteriyor, bir
çok kayitler koymıya çalışı
yorlardı. Esas itibarile anlaı
mış, ve Londrada aktedilecek 
bir konferansta bu meseleye 
ait teferruatın tesbit edilmeıi 
takarrllr etmiıse de Fransanın 
aldığı vaziyet hoşa gitmiyor, 
emniyet telkin etmiyordu. 

Fransanm bu hodbinane 
Taziyeti bir emniyetsizlik u
yandırdı. Almanya bankalarına 
ve Almanya işlerine para ya
tıran ecnebiler, bilhassa Ame
rikalılar paralarını geri almıya 
teşebbns ettiler. Rayhşbank 
e~ebilerin talebini tatmin ede
bılmek için ecnebi dövizi al
~~ya mecbur oldu ve bir 
gunde (250) milyon mark yani 
( 12.5) milyon türk lirası, tedi
yesıne mecbur oldu. Talep 
dbevam ediyordu. Ecnebilerin 

u hücumunu gören Almanlar 
da bankalara koşarak mevdu
atı nnı geri lstemiye başladı
lar. Bu umumt hücum bUyUk 
bir p nik tevlit etti ve mark 
ıukuta başladı. Buhran bu 
ıuretle kendini g8ıterdi. .. 

Almanya borçların tehiri 
meselesinin müz:.akereıini bek
liyemiyecek hale gelmiıtl. Mlls
tacel bir tedbir lazımdı. Ray
bıbank müdUrU yüz:. milyon 
İngiliz:. lirası miktarında bir 
istikraz aletine ihtiyaç gösterdi. 
Londra ve Pariıe giderek 
oradaki Devlet Bankalarilc 
anla~mıya çalıJh. Bir taraftan 
da Amerikaya mOracaat etti. 

Amerika bu müracaate ret 
cevabı verdi. Amerikan ban
kalan mllıtoreken yardıma ya
aıaşmak utemediler. lngiltere 
mUmaıat gösterdi. Fakat 
Fransa yardım yapabilmek 
için Almanyadan iki şey iste
diı Birincisi Avusturya ile 
aktedilen gümrük mukavele-
Bİni derhal feshetmek; geçende 
lnıa edilen Cep zırhlısı siste
minde inıa edilecek diğer üç 
geminin yapılmasından vaz
teçmek. 

Almanya bu teklifleri ka· 
b~l etmedi. Rnhşbank müdilrl\ 
eh bot olarak Berline dündü. 

• Şiındi ne olacak? Almanya 
b~? buhrandan kurtulabilecek 
mı 

İktısadi hayat okadar bey· 
nlc~lmilel bir mahiyet almıştır 

ı , Alrnanyamn iflası, arka· 
Bındnn diğer memleketleri de 
Bllrilkliyebilir. Yalnız Ameri
k~nın Almanyada işliyen (10) 
mılyar Türk lirası miktarında 
hermayesi vardır. lngilterenin 
d atta ~rnnsanın da Almanya-

büylik sermayeleri işle· 
~ektedir. Almanya iflliı edince 

u devletlerin de müteessir ve 
lllu f. ... ... il ... 1 l • ks:. 
Y 1

, •• ır o mama arına ım un 
Odu:. 

a-..?. ~ya b\l!ırnnının . 6nllne 
\ ttJd u-.k irlu lngiltere, 

1 - Her şeyin bir sonu vardır. En ta
hammülıuz görünen ıstıraplar, ebedi zan
nedilen aaadetıer blle nihayet muvakkat 
olmaktaı:a kurtulamaı. 

2 - FelAketler ye aaadetler geçici ol
muaydı, in1anlar felaketlere mukavenıet 
edemeı, 1aadett aolıyamazlardı. 

S - Her hangi bir fellket karııaında 
dalma fU darbı mesell batarlayınız t 
Bu da reçer. 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF 

CORMO MEŞHUT 
Bir Adam Karısının 

A 

Aşıkını Yaraladı 

İzmir, 15 ( Husust) - Çq
menin Bahçearaıı mevkiinde 
oturan Mustafa oğlu Mehmedin 
genç lnr kansı vardır, adı 
Melihadır. Meliha erkeklerle 
flört yapmaktan hoılanan bir 
kadındır. 

Kocası da karısının bu katn 
huyunu bilmekte ve cilrmU 
meşhut halinde yakalamak için 
fırsat kollamaktadır. Nihayet 
diln bu fırsat Mehmedin eline 
geçmiştir. 

Genç adam, karıılle birlikte 
oturduğu çardağın karşısın· 
dakl çalılar arasında sakla· 
mp beklerken on dokuz 
yaşlarında Hasan Jsminde 
birinin çardağa yaklaıbğını 
ve karısile hoşbeı etmiye 
koyolduğunu görür. Kan bey
nine sıçrar. Çiftesini doğrulta
rak ateşler. Hasan ağır surette 
ba~ından yaralanarak yere yu
varlanır. Mehmet yakalanmıştır. 

Ad na an 

Türk - Bulgar MUnasebatı 
Sof ya Sefiri Tevfik Klmil 

Beyin kırala ltimatnamesini 
takdim etmesi mUnaaebetile 
Bulgar gazeteleri Türk - Bulgar 
dostluğundan hararetle bahse
diyorlar 

Halk F ırkasmda 
Halk Fırkası grupu dnıı 

toplanarak hükfımetio kAğıt 
ihtiyacı hakkında İbrahim AIA-

ettin B. ( Sinep ) tarafından 
verilen bir takriri müzakere 
etmiş, Maliye Vekili cevap 
vermiştir. 

------c=--=--=-=ıı:=---== 

Fransa, Amerika ve İtalyanın 

Markın Düşmesi Dünya Borsa-
lf 11- • 

farını Ne Hale Getirdi? 
Londra, 14 ( A. A. ) - Mark fiab dün bir lngiliı lirası 

20,65 ile 27 mark arasında temevvüç etmiştir. Borsa kapanır· 

ken bir lngiliz Urası 21,50 mark idi. Bu sabah mark 22,50de 

açılmıı ve biraz sonra 21,75 e çıkmışbr. 

Borsalarda Vaziyet 
Parla, 15 (A.A) - Almanyada hükUm sürmekte olan mali 

kanşıklık ecnebi borsalarında bir takım teşevnüşlere sebep ol

mUJtur. İsviçre borsaları Alman tahvilabnı ve dövizini borsa fiat 

cetveline koymıya nihayet vermiştir. 

Mark Satmak için 
Lnkaenburg, 14 (A.A.) - Huduttan gelen birtakım Alman

ların marklarını ecnebi dövizleri mukabilinde değiştirmek için 
göıterdikleri tehacüm karşısı aa Lüksemburg bankaları bu 
sabah gişelerini kapamışlardır. 1 

[ Alman buhranına alt diker tdgraf haberlcrlmb.I dBrdüncU tayfamız.da 
okuyacakıınıı:.] 

~~-----------·-..---------------~ Dün Alman- Bankaları 
Bozgun Halinde İdi .• 

Jandarmamız Haydutları 
Muhasara Etti 

Adana, 15 (H. M.) - lz:.alei 
şakavet knnunu ( Kadirli ) de 
resmen illin edilmiş ve eşkıya
ya teslim olmaları için on gün 
müddet verilmiştir. Vali, (Sa
imbeyli ) de harekatı bizzat 

1 

idare etmektedir. Haydutların 
yakında ele geçecekleri mu
hakkakbr. 

üthiş Bir Facia 
( Baı tarafı 1 inci aayf ad& ) 

Y okular batmaktan korktular, 
istimdat ettiler. içlerinden bir 
kısmı kendilerini nehre atarak 
yUzmiye çalıştılar. 

Bir kısmı da yüzmeyi hiç 
bilmedikJerindeo salda kalarak 
istimdada devam ettiler. Çok 
geçmeden sal battı, kamyon 
yolcuları ile birlikte suya gö
müldü. 

Y olculardaıı beş kişi yüze
rek sahile çıl<mıya muvaffak 
olmuşlardır. 

Bunlardan bir tanesi ıoför 
muavinidir. 

Bu zat (Menemen)e giderek 
vak'ayı zabıtaya haber ver
miştir. 

Henüz cesetleri bulunma
yanlar şunlardı: 

Havra sokağında peynirci 
küçük Hasan ve refikası Lut
fiye H. Baş sokağında mukim 
rumeliH bir erkek ve zevcesi, 
İkiçeşmelikte mukim bir ma
nifaturacı. 

muhtemeldir. 
Kısa olarak Almanyayı bu 

hale getiren esbap şudur: 
Almanya, son zamanda, va

ziyetini mUşkülle.ştirecek te
kilde altın tediyatı yapmış, 
bu paranıo kısmı azamı Fran
saya gitmiştir. 

Diğer taraftan Alman parası , 
teminatı altında (Bale) de bu
lunan Beyn~lmilel Bankanın 
Almfıtıyaya kredi açması IA· 
zımdıı . r--·---~;.;;:;;;;;:;;;:::;;;;;;;;;;;.;;;~--_;,;;;========:::: 

• • 

hilkömet emlaki karşılık gös
terilerek takriben yüzde otuz 
derecesinde bir teminata rap
tedif miştir. Müttefikler ve Amerika bu 

yardımdan içtinap ederlerse, 
Almanyanm kendi kendine 
bu felAketle karşılaşması ve 
kendi derdine deva araması 
icap edecektir. 

Bu takdirde Almanya hUkü
metinin muvaffak olamamaı:u 
ve Almanyada sağ veya sol 
mUfritlerin tazyikile bir ihtilit 
kopması da muhtemeldir. . 

Binaenaleyh Almanya yem 
birçok hidisata gebedir, ora
d n gelen haberleri al lra ve 
ehemmiyetle takip etmek 11-

zımdır. ,. 

ister 
• 

inanma/ ister 
• 

inan, 
BabıaH kitapçıları yeni dım ediyordu. Bunun için 

harflerle çocuk kitapla· de Devlet Matbaasının 
rmdan baıka eser basmıya mntedavil bir sermayesi 
cesaret edemiyorlar. Şim- vardı. 
diye kadar baıbklan ki· T aıarruf yapılırken bu 
tapları satamadıkları j,.;0 , sermaye kesilmiı, ve şim· 

r den sonra vekalet namı• 
yeni neşriyat yapılmıyor na hiçbir kitap basılma-
gibidir. maıı takarrür etmiştir. 

Devlet Matbaası, kArı· Arbk bundan sonra ye· 
na bakmıyarak bazı mil- ni harflerle okuyabilecek 
bim eserlerin tab'ma yar- kitap bulacağımıza, 

ister inan, ister inanma! 

Bu emlak son zamanda yüz· 
de alt~ış nisbetinde kıymetini 
kaybedınce bugUnkü feci va
~iyet hadis olmuştur. 

1 2 Seneye Mahkum Oldu 
Dün Ağır Cezada csbak 

Musul meb 'usu Nuri Beyi öl
düren Arnavut Hacı Selamın 
muhakemesine devam edilmit 
karar tefhim olunmuştur. Maz~ 
nun Hacının öldürülen Nuri 
Beyin akrabası tarafından 81· 
dürUleceği lşaa edildiği için 
muhakeme salonuna girenlerin 
üze· leri aranmıştır. Katil 12 ------- ----------------.J sene hapse mahk\ım edilru:1 tir. 

Utanmadan 
Nasıl 

Dönüyorlar? 
• • 

Serbest Fırka Teşekkül 
Ettiği Val<it 

Necmiddin Sadık (kendi 
dine) - Hımm... Aklını 
şına topla, Necmi... işin r 
gi değişti. Fethi yeni 
fırka yapıyor. Arkasında mili 
vnr, ismet kabinesinin bir ay 
çukurda... Başaşağı gelm 
yakındır. Bugünden tezi yo 
bizim "Akşam,, ın dümeni 
çevirmeli... Haydi üstadım, f 
kaleme sanl, halka çaktırma: 
dan, mahirane bir soldan geri. 

"Efendim ı• J böyle Mil 
let Meclisi mi olur? Nı 
tenkit t1ar, ne müzakere 
ne miinakaşa, ne de isti.zalı. 
Diyorlardi, geni fırka biz 
bu küçüklükten kurtardı 

Artık Mecliste tenkit olacak. 
münakaşa olacak, istizah 
olacak. 

"Kimin ne sögliyeceği fJar
sa artık giz/emesin, açık 
konuşmak, herşeyi söylemek. 
mes'uliyetini üzerine almış 
bir fırkanın penahına sııın
sın .. 

"Tek fırkalı parlamento, 
hakikate ga_qri muva/ık, 
sıın'f bir müessese haline 
gelmiştir. Daha doğrasa, 
cümhuriget müessesesi sırf 
bu güzden zayıflar, Millet 
Meclisi de f elc11 uğramak 
ıizere .. 

"Yeni fırkanın en bügük 
iyiliği ciimhurigeti kuvvd· 
lendirnıek, Millet Meclisini 
canlandırmak olacaktır. 

#'Fethi Bege/endinin de· 
rııhte ettiği bu tarihf vazife
de muva/f ak olmalarını 
temenni ederim. En büJJük 
başımızdan en aciz ferd• 
kadar lıerkes bu fırkanın 
teşekkülünü memnuniyeti• 
karşıladı .. ,, 

Serbes Fırka Kapamnca .. 
Necmeddio Sadık (kendi kene 

dine) - Fırka gllmbllrdedi. 
ismet yine batımızda. Şimdi 
F etbiye veriştirmeli ki 6tekine 
kendimizi affettirelim. Haydi 
iki gözüm, sarıl kaleme, bir 
soldan geri daha. 

(Yazar:) 
"Fethi Beyin istiklal cad-

desindeki apartmanına ne 
bugurulugor? Bu bina acaba 
kimin parasile gapıldı?.,, 
lıah.. lıah ... 

Son Münakaşalarda ... 
Necmeddin Sadık (kendi 

kendine ) - Ooo... Bu "SON 
POSTA., makine aldı, bina 
yaptrnyor; yann on alh sayfa 
der, otuz iki sayfa der, daya• 
ııır ... Bunlann aleyhine alttan 
alta iftira etmeli, açıkça da 
veriştirmeli. Haydi, Ne.cmi, sa• 
rıl kaleme, diz b.iifUrleri... 

(Yazar:) 
"Vatan hainleri, alçaklar, 

.'ferseriler, mahalle çocukları, 
şerirler, şakiler, reziller, 
kahrolsunlar .. 

"Gazetelerini satmak için 
yemedikleri herze kalmadı. 
ismet Paşayı batırdılar, 
Fethiyi göklere çıkardılar, 
Serbest firka dalıldı, Fet· 
hi işlen çekildi, şimdi bun" 
lar başka satış manevrası 
arıyorlar.,, 

"SON POSTA., yı bntırmı-
ya çalışanlara gazetemizin ver· 
df5i en milkemmel cevap, hl· 
la iılemekte olan makinemiı.in 
se.sidir. 

rJ Tırnak içinde ld ya1:1lar, " Ak· 
film ., ın o devirdeki bat mııkslu • 
kclııno l>ekelJme aynen alınmtf ır. k• 

dcJl'dfr. 
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1 emleket Haberler~ 
ı ~tvinde 

rarlı 

fr Cinayet 

l
vallı Köylüyü Evvela 
~ıirle Öldürmüşler, 
ıra da Göle Atmışlar 

\rtvin, ( Hususi) - Şavşat 
tasının Margel köyü ahali
den Hasan oğlu Feyzullah 
ndan 9 ay evvel ortadan 
yholmuş, bütün araştırma-

t rağmen bulunamamıştı. 
at iki gün evvel köyün 

rım saat ötesinde dolaşan 

rkaç köylü orada bulunan 
ılün üzerinde bir ceset gör
lişler, bunun F eyzullaha ait 
~uğunu anlmışlardır. Cesedin 
uhtelif yerlerinde demir ya
ları vardır. Hadisenin bir 
bayet eseri olduğu anlaşıl

ış, faili taharriye başlanıl

ıştır. 

Bir Kin Yüzünden 
Dörtyol, (Hususi) - Dörl

ol Ziraat Bankası memurla
ndan Ahmet Efendinin kızm• 
eçen sene ı.orla kaçıranlardan 
:aylı karye!i İyioğ!an oğlu 
llustafanm oğlunu dün gece 
urşunladılar. Mecruhun yara
nrı çok ağırdır. 

{~dının Bacağım Kırmışlar 
Konya, (Hususi) - Tutup 

cöyünde bir hiç yiizünden 
ıkan bir kavga hayli hara
·ctlenmiş ve koskoca bir me
ele haline gelmiş, neticede de 
ıavallı bir kadına bacağı kı
ılmcıya kadar dayak atılmıştır. 

Köy muhtarı Seyit Ağa ile 
öylü Hamit ve kardeşi Mev-
üt koyunlara çan takmak yti
ünden kavgaya tutuşrnuş!ar-
ır. Bu arada muhtar ile ka
ısı Emine H. adamakıllı da
ak yemiştir. Bu arada muhtar 
irkaç yerinden yaralanmış, 
arısının da bacağı kmlmıştır. 

Yağmurun Bir Faydası 
Adana, (Hususi) - Son ya

an yağmurlar bilhassa Q,•a 
öylerinde sıtma hastalığının 

zalmasına ıebep olmuştur. 

Fakat Kozan havalisinde 
ıtma nev'inden bir hastalığın 
aş gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Samsunda Spor 
Samsun, (Hususi) - Geçen 

afta finale kalıp ta müddet 
zatıldığı halde berabere ka
an ikinci kümeden Halkspor
a Şimendifer takımı bu hafta 
ekrar karşılaşblar. Halkıpor, 
ire karşı üç sayı ile galip 
eldi ve mmtaka kupasını ka-
andı. 

Hamit 

Milasta iktisadi Vaziyet 
Milas ( Hususi ) - Bu sene 

urada %eytin mahsulü çok 
yidir. Buradaki iki zeytinyağı 
abrikasile iki sabun fabrikası 
untazaman işlemektedir. 
F~kat zımrara madenlerin

e harici rekabet ytizUnden 
aaliyetin tatil edilmesi mec-
uriyeti hasıl olmuştur. 

Bir iflas Kararı 
il Tarsus, (Husuıi) - ETvelce 
~urada tacirlik yapan Halk 
fırkası İdare mUdUrU LlUfU 
pğuz Beyin lf)Aaına karar 
rerilmiıtir. 
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PAZAR OLA HASAN B. 1 Hariçte Neler Oluyor~ 
Almanya 
Buhrandan 

Hasan Bey Otelde 

Hasan Bey - Yahu, bu ne 
biçim otel... İbriğin içinde bir 
d~mla su yok 1 

Otelci - Ah, Hasan Bey, 
havalar kurak gidiyor, biraz 
yağmur yağsa tavandan su 
akar, ibriği doldurur. 

Yeni 
Evlenmiş 
1 ir Adam 

Yeni evlenmiş bir adam, 
Hasan Beye an
latıyordu: 

- Evlendiği
me çok memnu
num, Hasan Bey .. 
Hatta şimdiye 
kadar kendimi 
b u sa a d e tt en 
mahrum ettiğime 
kızıyorum. 

Hasan Bey sordu : 
- Zevcenin ne gibi Adet

leri, tabiatleri var? 
- Zevcem gayet iyi şiir 

yazar, def çalar, şarkı söyler, 
şık gezer, herkesin hoşuna 

gider, cömerttir, paraya ehem
miyet Yermez. 

Hasan Bey bir daha aordu: 
- Başka kusuru yok mu? 

Evlenmek 
Yaşı 

Orta yaşlı bir adam 
mek istiyor-
du. Hasan 
Beye akıl da
nışmak istedi. 
sordu: 

evlen-

Vallahi ne kıvraksın, 
Ateşlerden aıcaksm, 
Çağlıyanlardan akan 
Sulardan da berrakıın. 

Kızlara Maniler 
-2-

Ne Hintte, ne Çindesin, 
Kanımın içindesin, 
Hayır, daha derinde ı 
Canımın içindesin. 

Kıvrıl, kıvnl yanımda, inanmazsan sözüme, 

Kayna, kayna kamında, 11 Gel bak benim yüzüme, 
Çağlıyanlar gibi sen . İçimdesin dedimya, 
Çağla, çağla camında. Aksin çıkmış gözüme. 

Çok konuttuk sevgilim 
Tutuluyor bak dilim, 
Lakırdıyı bırakıp 
Gel muhabbet .!delim. 

Pa. O. Ha. B. 

\ Hasan Beyin jhtarı 

- Hasan Bey ... Dişim ağrıyor ... 

- Aman, hızlı söyleme, 11 dişi ,, ni çeker alırlar ha 1... 

Pazar Ola ,Hasan 
* * * 

Beyin Düşünceleri 
Allah göstermesin, karınızı 

başka bir adamla ~·atalt'ta ya
kalasanız ne yaparsınız? Karı-

nızı mı öldürürüsünüz? Dostunu 
mu öldürürsnüz? İkisini bir
den mi öldürürsünüz? Kendi-

1 tir. Bu en Alası değil mi? 
Fakat, ben, karılarından 

emin olmıyanlara hepisinden 
Alasını söyliyeyim mi? 

Bu gibi kocalar, evlerine 
vakitsiz, damdan düşer gibi 

- Evlenmek 
için en iyi yaş 
hangİ8idir ? 

-ırH++-+A- nizi mi öldürürsünüz? Hiç kimHasan Bey 
-._.~ı-.ı.+.r ıeyi öldürmezmisiniz? 

gitmemelidirler. Merdiven
leri çıkarken ya ,arkı söy
lemeli, ya öksürmelidirler. Pal-

dUşündil: 
_ Gençsen Sahneyi göz önüne getiri-

evlenmek için erkendir . orta- niz: Bir koca, yatak odasına 

ı · l k d ğ'.1 w gırıyor ve karısile dostunu 
yaş ı 11e ev enme e ı , eg-

. . yakalıyor. Burada kocanın 
lenmek zamanıdır; ıhtıyarsan J . t' b b tt N ? . . . vazıye ı er a ır. e yapsın 
evlenmek vakti geçmıştır. Bağırsa, ağlasa, küfür etse, 

ir çekilip gitse, gülse, aldırsa, 

Erkekler on beı, yaşlarında aldırmasa gülünç olur. ~are 

bir kadın ıeverler; on yedi 

yaşlarında, tanıdıkları kadınla-

rın dörtte birini severler; yir

mi yaıında kadınların yarısını 

severler; yirmi beş yatında 

dörtte Uçtinü aeverler; otuz 

yaşında bütün kadınları ıever

ler ve lıterler. 

• 
Kadın ıevdlği erkeğe abla-

ilk, hatta analık eder. 

yok, piştovu çekecek. Ve 

çeker. Elini ruvelverin tetiğine 
dayar amma, hangisini öldörsün? 

1 - Herifi öldürse artık bu 
kadın ona bu adamla bir daha 
ihanet edemez. Ala. 

2 - Karıyı öldürse, bir 
daha bu kadın ona hiçbir 

erkekle ihanet 
daha Ali . 

edemez. Bu 

3 - Kendini öldürse hiçbir 
kadın ona ihanet edemiyecek-

tolarını, yahut şemsiyelerini 
asarken biraz güriiltil çıkar
malıdırlar. 

Hele yatak odasının kapı
ıına vurmadan ve içerden 
.. Giriniz!,, müsaadesini alma-

dan içeri girmemelidirler. Yok
sa işin alt tarafı çapan oğlu 
çıkar. 

• 
Kadının yaşı artbkça aevmi-

ye hevesi artar. 

• 
Sevda, güler ylizlülerin yii-

ıllnü güldürür; yufka yürekli
lerin yüreğini yakar; taı yü
reklilerin yüreğini daha katı
laştırır; öfkelileri kızdırır; miı
kinleri tembelleştirir. 

._I __ lk_i _z_ıt_~I Kurtulacak Mı? 

Hasan Bey, benim hiçbir 
huyum kocamın huylarm.:ı 

benzemez. 
Kacanın tabiati nasıldır. 

- Pek çok sadıktır. 

Mahkeme 
Reisi 
Olsa ... 

Biri Hasan Beye sormuştu: 
-Sen mah-

keme reisi ol

san kimlere 
beraat kazan
dırırsın? 

Hasan Bey 
parmağile saydı: 

- Bir: Va
kit öldüren ka- .ııcaı.ı~ 
tillere, 

İki : Ümit kes"n cariblere, 

Üç: Felekten bir giln çalan 

hırsızlara, 

Dört: Saadetten sarhoş olan 

ayyaşlara, 

Beş: Bir hıçkırığı boğan 

haydutlara beraat kazandı-

rırdım. 

Uykusuzluğun 
Sebebi 

Sabaha kadar gezen eğle
nen bir adam, 
Hasan Beye 
halinden yana 
yakıla tikAyet 
etti: 

- Ah, de
di, Hasan B ... 
Geceleri hiç 
uyuyamıyorum, 

sebebi nedir 
acaba? .. 

Hasan B. başını salladı : 

- Neden olacak, yatağa 

girmiyorsun da ondan .• 

Hasan Bey 
• 

Kaç Cıgara 
İçer? 

Malumdur ki Hasan Bey 
kahve ve cıga
rayı çok sever

di ve çok i
çerdi. 

Komşuların
dan biri Hasan 
Beye sordu: 

- Günde 
kaç cıgara içer
sin, Hasan B. ? 

- Kaç tane verirlerse. 

Hükumet Bir Beyanna• 
mc ile İtidal T avsiy 

·Ediyor •.• 

Vaşington, 13 (A.A) -
Hoover, Almanyanın pek va 
him olan vaziyetini son derec 
dikkatle takip etmektedir. 

Bu sabah New-Y ork F ede 
ral Rezerv Bankasında ye 
içtimalar yapılmış ve mUzak 
reler icra edilmiştir. Bu mü 
zakerelerde mutihayyiz birço) 
şahsiyetler hazır bulunmuştu 

Alman Buhram Ve Amerik 
Vaşington, 13 (A. A) 

Alman sefiri, dün Hariciy 
Nezaretine vermiş olduğu ra 
porda Almanyaya mümkün ol 
duğu kadar süratle mali yar 
dımda bulunması lazımgeldi w • 

ni bildirmiştir. 

Fransızlar Ne Diyor? 
Paris, 14 (A. A.) - Alma 

buhranının inkişafı gazeteler 
bol bol istihbar mevzuu ver 
mekte berd ~vamdır. 

Gazeteler, umumiyetle buh 
ranın izalesi hususunda ec 
nebi memleketlerin müessi 
surette müdahalede bulunma 
larının yegane çaresi Al 
manya hükumetinin verme 
hususunda tereddüt eylemek 
te bulunduğu siyasi mahiyett 
teminat olduğu mütaıeası 
serdetmektedir. 

Siyasi mehafil de ayni hat 
ta hareketi takip etmektedir. 

Maten gazetesi diyor k 
"Ne Fransa, ne de Amerik 
ile İngiltere teminatsız olara 
kredilerini kullanmak imkanı 
görmemektedir.,, Bu 'parol 
Paristen değil Londradan gd 
miştir. 

Kredi Açılacak 
Londra, 13 (A.A.) - Be 

nelmilel Tamirat Bankasının i 
tihaz etmiş olduğu kararlar 
rağmen, Nevyork piyaııası A 
manyamn vaziyetini ciddi s 
rette nazarı itibara almakt 
devam etmektedir. Nevyor 
borsası esasen bu kararlar 
intizar etmekte idi. Zira Reis 
bankın 17 temmuzda vade 
hulul edecek olan istikraza a 
tediyatta bulunmıyacağı pek 
la biliniyordu. 

Maamafih, bazı banka m 
hafili, yeni a~ılacak kredileri 
Reichsbankın hali 
ihtiyaçlarına tekabül edemiy 
ceğini hissetmektedir. 

Nüfuz sahibi bankerlerde 
birisi, Parisle Londra Alma 
yanın mukadderatı ile sıkı s 
kıya alakadar olduklarında 
herhalde memnuniyetbahş bi 
kredi açılması hususunda ıtil • 
hAsıl olacağını söylemiştir. 

M. Luthsrin Beyanatı 
Bale, 13 (A.A.) - Alma 

ya hükumeti namına Beyne!m 
lel Tamirat Bankası azasına s 
aöyliyen Alman Devlet Bank 
kası Müdürü M. Luther, A 
manyanın kendisini sırf ken 
vesaiti ile kurtarması için ya 
nız bırakıldığı takdirde vaziy 
tinin hemen hemen ümitsi 
olacağını beyan etmiştir. Al 
manya para müşkül5tı karşısı 
da bulunmakfadır. Bu müşkül· 
b ancak nakti çareler izal 
edebilir. Almanya Merkezi A 
rupa bankalarına müraca 
ederek kendısinin tahlis edi 
mesini t alep etmiştir. Faka 
siyasi mülahazalarda bulunma 
mışbi·. 

[ Devmn1 6 ıncı sayfada ] 
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Habip 

Çocuklarm Sıhhati için 
I• würbüı. ve 

Yetitecek net m • • 
kuvvetli yetiştirilmeıini temınen 
Jeni çocuk bakım evleri . açılmış-
t B 'lh a Be•iktaştakı bakım 
1r. ı a11 ... ö 

••inin yavrularımıza kartı g. ı-
terdlfi ihtimam ve huakat cıd· 
den tfikranlara liyaktır. 

yalnız :zayıf düten çocukları· 
mıua ladel afiyetlerlal temin için 
( Breldaat ) namile maruf ıaleta 
adeta ekmek makamında kulla
ndmaaı tavılye edilmektedir. 

Fakat hariçten gelen bu ra
letanın klloıu ( 700) kuruftur• 
Çocukların zaruri .-daaı olan ~u 
maddenin rGmrük re1minln lndı
rllmeai 11hhat namına çok muH· 
fık olur. h 

Betlktat• - Alay bey ıoka 
M. Sait 

Bir Vak'anm Tavzihi 
Efendim. 
14-7-931 T. il muhterem Ga

aetenialn ikinci aayf aıında (Sebep 
De lmiı?) aerlavbaaı alhnda iki 
lcl9lyl cerh ettltim yazılıdır. Bu 
hareket 7S yaıında d6jiilmek 
istenilen bir lhtlyan kurtardı11ma 
kısılarak tunı ve iddia edilmittir. 

Halbald Ctlmhuriyet ~llOk\lme
tlain ldU Mldmlerl meydana 
cılcaracalrbr. 8'Jyle bir c&rmln 
tarıtfırndan yapalmadıflnı aynı 
ıütunda tekzip etnaeniai rica 
ederim efendim. 

Paket Poatanui idare memuru 
Muzafl•r 

SON PôSTA 

Şimdi tatil mevaimine giren birçok gençler •ar ki bunlar 

yeni bir meılek aeçmek gibi bir muadele karşısında bulunu

yorlar. Bu gençlerin hakikaten mütkUl bir vaziyette bulunduk

larını kabul etmek lazımdır. Son Posta, bunu dUşUnerek 

daha evvel hayata ahlmıf ve kendilerine birer mevki cdinmiye 

muvaffak olmuş muhtelif mesleklere mensup zevat ile göriit· 

müş, fikirlerini sormu11, muvaffakiyet sırlarını izah etmelerini 

rica etmiş, gençlere yapabilecekleri tavsiyeleri teabit etmiıtir. 

Hayata atılmak isteyen gençlerin bu nasihat •e tavıiyeleri 

bir defa göı.den geçirmeleri yine kendi menfaatleri ıktiıasıdır. .. 
Cerrabpap ve Etfal huta

neleri dit tabibi Hlıamettin 
Fuat Bey diyorki: 

" - Çocukluktanberi dok
torluğa merakım vardı. Tahsi
limi ikmalden sonra Darülfü
nuna girip ulümu tabiiye tahıil 
ettim. Bundan sonra da ulümu 

tabiiye hocası olarak hayatta 
yol almıya başladım. Bu sırada 
umumi harbin birdenbire zuhur 
etmesi beni ihtiyat zabiti 

yapb Ye cephelere sevketti. 
Ôyle bir aaker oldum ki av
cu hatlanna kadar ilerledim. 
Nihayet gtiniln birinde bir 
düşman mermisi ile yaralan
dım. Hastaneye ıevkedildim. 

ticeler elde ettikçe aynca 
zevk duyar. 

Menfaat Meselesi 

bir 1 

Dişçilikten bllyük bir .... 
faat beklemek doğru dejildlr. 
Pek az diıçi zengin olmuıtur· 
Bunlar da nki samanlara 
aittir. 

Umumi buhranın ditçilik 
Dzerindekl teıiri de pek tabii
dir. Hatta geçen ıeneye ni1-
betle bugün iflerde (%30) nia
betinde tenezztH vardır. Ver-
ıilerin buıllnkU •aziyetl de 
aynca ağır bir yük tqkil et• 
mektedir. 

Diıçi mektebinin de Darlll· 
ftinunun mllatakil bir ıubeal 
olarak tetkili hakkındaki tir 
aavvurlar kuvYeden file çakar-

sa daha ziyade inkitaf edeçtİI 
de mubakkakbr. \ 

Diş Tabibi Hüsam•ttin 
Fuat Beg 

Ditçillk tahaillnl daha mek· 

tepten itibaren bilfiil protezle 

lftiıal ederek yapmalanm çok 

faydalı bulurum. Hu itte 
oldutu tibi dftçilikte de sebat 

ijzamdır. Bilhaua ilk aeneler 

mllfteri celbetmek, kendini ta

aıtmak, siy, ıebat •e zaman 
meaeleıidir. Eneli .ebat aon

ra yine ıebat muvaffakıyette 
en mllhim amildir. 

Bekarken ıerbeıt yaıamıya 
alıtmıt ıenç kızlar, evlenince 

de ayni hayatın de•am etme
ılni imyorlar. Aile ,çemberi 

onlann hUrriyetlerinden bir kıı
mını aelbedince mllteeulr olu
yor Ye bedbaht görtıntıyorlar. 

Bir erkek için bile ••illik 
lrlrçok kayitlerle batlanmayı 

lltilzam eder. Hiç bir evli 
erkek, beklr bir ıenç ribi 

Hr'"-t n Hl' bat YAflyamu. 
ETii kadnalana ••lamelde 

lalrrlyetluinl bımamu feda 
etmlye •ecbardurlar. 

Bua lmlar banu anlamada 
eYlenfyor, •e eYlillk laayatlarua

cla ela Hrbeatllerinfn cle.amınl 
lltlyorlarlar. 

Bu ylzden JUYUI bozulan 
kadar da yok dejilclit. l,te aize 
bir miaal: 

Klll'flyaka laat boyunda 
Hatice rumuzlle mektup yazan 

yeni ••li bir genç kadın \un
dan d6rt ay enel bir gençle 

evleniyor. Fakat ıenç k1ıdığm

da aerbeat yqamıya alıtmıt
hr. Duaa rider, denize gider, 
arkadqlarile tam bir aerbeıti • , 
içinde yqar. EYlenince 1kocuı 
blltnn bu ıerbeıtiıini elinden 
almı1o Dansa bırakın...., 

denize bırakmalDlf. On• eYinin 
Bir Mültecinin Talebi 

Dişçiliğe intisabım ise bir 
tesadOf eaeri ve ani bir karar 
netice11idir. Bir gün dişçiye di
timi tedavi ettiriyordum. Bu, 
çok hoşuma &itti. Temiz ve 
ince bir İf. Gençlere Tavsiyem 

Her hastanın mizacına göre 
muamele etmek, hllmllmua

meleye azami dikkat ıaıter
mek, nevrutenik butalara 
b&yllk bir bilm •e tefkatle ha· 
'eket etmek ...ıejfa .,..._ca 
tart)ana ........ 

hanımı yapmak iıtemİf. r 
Vataat hla•etlerlnla cli.ı..lni ifa • Qld ? 

etmlt bir mUlted " •uhadr alleeiyts. Nasıl Dişçı um 
na ...... ...,. .. tahala karanaa 
rat•- Y-•nb ••nHala mllbadlllewe Haydi ..... ~ O.. 
tahalal lberiae bhıl• iti• de flr-' elim " ditÇİ mekteltlidB 
Erm .. ı ... .u taMla edlldl. Bu auretle 
bir en ,_tqtlk. Yerlettlfl•h •• ;,n iki ıımfını takip ettim. 
IHrbNlelcl ..aıkl,.t hakkı ... u.-ı1at Ve 1333 aeneainde de elitçi 
keabettt. fakat fimdl bir tallmataame 
bu ı.aıdu harı11aec1.ı.... dew•t..•JI oldum. Bqlangıçta pek buit 
Amir bul-u,or. zannettiiim bu mfllletin glln 
Eeda• Pllewae. Slllatre tllııl phamet 

aaeydulanada ...._,. oldufu .uıet• ıeçtikçe pek derin oldaiunu 
hamaeet lnhalen 1arataa bu aU.. her aabada olduiu ıibi fen· 
TUrlc ordualle b•aber Suryedea te· d 
klJmlt H ua vatana Qtlhak etmltlfr, Dİn bu fUbeainhı de İV hat• 
• .,..... baralııılma .. aa ellahurlyet yeJerile terakki ettiiiai g6r
........... riaa ı•tuaırecefl ka- dl Bundan on MDe enelki ... .....,.., hakıu.m ....... ,... •• 
efendim. clitçililde buglnkl clitçilik ara-

t. .. 1r, Karat.., PMtaa AU l!fetMll i aıada dai kadar fark Yardir 
.... k 7 ____.. mMecl • 

R11fM T eclaYi huauaunda pek yeni 
. . . . 1 kqiffer elde edilmiş, eakiden 

Kartlarımızdan Rıcamız , ıayri kahili tedaYi diye 
'"SON POSTA., ya sladerecefbals aciz ı&terilen hastalıklara 

mektupların aarflan 1aer1- içindeki 

1aaıaaa •ulyetlal lfaret ......_ an- k&l'fl bup bulunan vaben
mece midir, Haann te1ze1e mi aittir, ler uy..U.de tamamen hlkim 
dereyi mi allkadar eder, tahrir b• • t •1 :..a..ı. p 

ır Yasıye e ıeçı_m.,..... ro-
mllctGrıo;une mi hitap ediyor? Bu b 
aokta,. kaydedereeab nalfemıaı tezlerde de tlylk teralddyat 
lııolaylqlll'mlf olura-u. Karllerlmh- Yardır. Ditçilik pek zeyJrH bir 
._ btlh.... ita llekU,a clllııkat iftir. iman, hastalarına nafi 
etıaelerhal tekrar rlea ederla. ı I...__,_ -"ak• tJi 

ı o uuaça ve muvp11 ıye ae-

Mealete iatiap 
.-d .. ta...,._e 

Plajlarda Bisiklet Eğlencesi . .) 

G~ bdm IMma tlayaaa
••·•· ~ •tmif. Arada ... 
s 'rr eidlk bafl•mlf n ild ay 
beraber yqacLktan 80IU1l ay-

nlmlflar. Şimdi bana 10ruyor; 
.. Ba adamda nefret ediyo

rum. Ayrilmak için ne yapa• 

11m?" 
YaYnUD, 
EYlenirken •erdifim uliha-

tl tutmamı .. n. Şimdi •erece-

iim •alihati beyenmiyecekain. 
Fakat ben 16ylemiye mecbu
rum. 

Şuna bil ki ••lilik laayabncla 
aracLjua aerbutlyi una küme 
Yermez. Erkek lnbiaarcıcbr, 
lmkançtar. Seni keacli.ı içİll 
mulaafua etmek iater. Senia 
terbeatçe denize titmene, 
daua fitmeae talaammll ecle-

Reaimcle ılrtllen 19y, Rifat •e Mutafa Cemal Efendiler mez •• bunda laaldıclar. lla-
lwiade iki mfttqebbia taralıadan yapdmıt bir deais bialldeti- dem ki eY)ee•ifainclir, oau 
cHr. Florya plljlanna tiden laaımlar ha yeni icat bWldete ••ma• etmiye •e lalrriyetin
binerek deniz Ozerinde etleniyorlar, boı •akit geçiriyorlar. den fedaklrlak yapmıya mec-

' 

EYde yapabilecejinis 
iki pijama, gecelik Ye 

çamqın nümuneleri. 

PATRON 
Kuilerimiaia rclıterditf .

au Gaerine (7) inci .. ,,.,. 
aaldedllmittlr. Oradaki patr• 
kuponuna topla1acakı11uzt 

bunan. Yokaa aile bqka 
18 kurulamaz •• korunamu. 

Hanımt.g• 

Cila 11 16-Temmuz·931 .._ tt 

AnM 
•·lafw• llH -nldt-eaa11l-nut1 

.... 

.. 
T•frilunnız : No. 80 

ıuc~111n KUCAll 
J rın ne olacağını kimH bUm& ı - Ben kar11ık itleri sev· ı Atıf B., bir balatta, Ner
f Botuna konUfuyoruz. E•leamelı mem, dedi, hazar buraya gel- minde uyanan kadınlık ve 

mi •nin hakkında hayırlı olur, mifkea Nerminin mueleaini loakançlık duyplanm anla
blyle devam etmek mi? k6k6nden halletlQ.ek istiyo- 11Ufb. Kaçak bir t&flwılık bl· 

Din iyilitinl iaterim. Banclaa 
fllphen olmaaın. 

_____ , __ _ 
SERVER 

Nermin avuçlanm )'lldine 
kapadı: 

- Aman, Abla, neler 16y· 
lüyoraun? diye bağırdı. Nadire 
de bağırdı: 

- Ne olacakya? Burada, bu 
•aziyette evlenmek fiJAn konu
tulur mu? Ben kalkıyorum. içim 
•ıkıldı. 

Nadire yataktan atladı, Ner· 
inin de onu taklit etmifti. 

Atıf Bey de: 

BEDi 
Nadire mırıldandı: 

- Seninki nafile. 

Nermin birdenbire pek çok 
fCyleri birden d11şiinmiye mec· 
bur olan insanlar gibi ııkılmı

ya ve ıinirli .U.irli dolqmıya 
bqlamıtb: 

_ Sen hakıızıın, abla, be
ni Ahf kadar dlltünmilyoraun. 

Nadire de l>iraz evvelki 
hafiflitfni bırakb, kqlarım 

Nermin, Nadireyi dinlerkea rum. Çllnkl, açakcam ben n· le duymadı. Nerminin elini 
birdenbire elini batına vurdu: li bir adamım. Kanm bir haf.. tuttu: 

- Fakat eski ajzmla ... 
•utmuyonun. 

- Ne ıibi? 
- Ealdden hni lftdllllli 

- A... dedi, benim Fahire taya kadar latan bula ıeliyor. - Şekerim, dedi, ben •e-
•6zUm vardı. Bulupcaktık. Fa- Aramızda bir kızılca kıyamet· 

16ylerclin. 
( Arkuıvar) 

kat bugtın miydi? Saat kaçta tir kopacak. Ben kendiaile 
idi? Unuttum. Sana •6yledim açık konuşmak iaterim. 
mi? Hatırmda mı? Nermin, öfke ile ıtllerek 

- Ben de hatırlamıyorum. bağırdı: 
Nermin gittikçe ainirleni- - Ha... Tevekkeli değil •.• 

yordu: itin içinde it var. Refikanaz 
- Of ... dedi, ne yapaca• Hanımefendi tqrif buyuruyor

iım ben, ne olacak? Fahire lar demek? 
ne diyeceğim, bu Atıfla ne - işin içi ve dııı yok •• 
yapacağım... Herpy meydandL.. Açık ıöy· 

Kapı açıldı Ye Atıf B. ıi- lllyorum. 

DiKiŞ 
Sağlam ve 

B 1 
MAKARALARI 

ucuzdur. ,~. Arayınız. 
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50N PUSTA 

• 
fgan Emiri Abdurrahman işkence Vadisinde 

• 
aş Çıkartan Bir A am imiş! 

, . . 
ngızısyon 

YAZAN: M. KAZIM 
-34-

ine anlattıklarına 
(Abdürrahman)m 

·, hiç görülmemiş, 

ÇeJİt idam usulii 
ış: 

göre 
tatbik 
yenı 

daha 

ahkumu siyasetgaha getir
sırt üstn yatırır, ellerinden 
yaklarından toprağa çiviler 

defa biçareyi bu vaziyete 
rdikten sonra kızgın şiş 

vücudunu delik deşik 

rtir, bağırta çağırta öldür
üş. 

* 
mir Abdürrahman insanları 

önünde bile müsavi tut
istemiyen bir zat im~. 

akika fakirlere tatbik edi-
ölüm usnlünü zenginlere 

ik etmez, onlan hususi bir 
m şekline tabi tutarmış. 
ınız nasıl: 

dama mahkum edilen zat 
af ve ağniyadan olduğu 
dirde evine ellerinde büyük 
aldız!ar taşıyan iki cellat 
dcrilirmiş. Bu cellatlar mah-
a hükmü tebliğ ettikten 

sonra kendisini bir yatağın t. 
orta yerine oturtup karşısına 

geçerler ve saatlerce, pnlerce 
yanında bekliyerek, ellerindeld 

çuvaldızlarla dürtmek sure
tile biçareyi uyumaktan mene
derlermiş. 

Bu ceza bu şekilde bir haf.. 
ta devam ettikten, mahkdm 

bir hafta mllddetle uykusus 
bırakıldıktan sonra cellatlar 
kalkıp giderlermiş. Günlerce 
uykusuz kalan mahktim ise 

serbest bırakılınca derhal tatlı 

bir uykuya dalar ve bir daha 

uyanmazmış .. Bu mfinısebetle 
bana başka bir hikaye anlat
tılar: 

l 

Bu şekilde işkenceye maruz 

kalan mahkumların aileleri 

btlzan kurnaz davranır, cel
latlar adamı mutlaka uyu
yacak ve bir daha uyanınıya-

Efgan Emirinin büyük oğlu 
lnagetallah hanMuinüssaltana l 

cak kanaatile yal111 z bıraktık
ları zaman ellerine çuvnldızla· 

rı alarak adamı derhal uyu

maktan mennederler ve ted
ricen uyku müddetini arttır-

mak suretile kurtarırlar, sonra 
da memleketin başka bir ta
rafına kaçmrlarmış. 

* "Kabil,, de dinlediğim adam-
for bir defa bu mevzu açıldığı 
zaman anlatmıya başladıkları 

hikAyelerin sonunu bir tO.rlll 
getiremiyorlar. inanmakta milf· 
külit çektiğim birçok vak' alar 
anlatıyorlar ve maalesef bun· 
ların hepsi de bir hayal değil. 
birer hakikatti. işte size bir 
nflmune daha : 

Emir ( Abdllrrahman ) in za-1 
manmda bazı yerlerde gazebl 
ıahaneye maruz kalan adam
lardan bazıları ıuıuz bir kuyu
nun içine indirilir ve ölmemesi 
için kendisine içecek ve yiye
cek verilir. Bu suretle bir 
mtiddet geçtikten sonra Emirin 
emri ile ya kuyunun ağzı 
örülerek biçare diri diri def
nedilir, yahut ta affa uğrıyarak 
serbest bırakılırmış. Fakat affa 
ağrıyanlar da kuyunun içinde 
kötiirüm oldukları için bir daha 
vücutlarını toplıyamazlarmış. 

* Emir Habibullah, babasının 
yerine geçtiği zaman bütün 
idam usullerini kaldırmış, ye
rine şeriatle mevcut usulleri 
koymuş ve halkın teveccühünU 
kazanmıştır. 

(Mabadı yarın) 

...._B_u_g_iı_· n_u_· n __ ıl_f e_s_e_le_l_er_i_n_de_n __ l 1 Hariçte Ne lje r Olu g o r? 1 

cnebi S~rma_ye Niçin Gelmiyor? A ma ya Buhrandan 
cneb· Sermayedarları Kurtulacak Mı? 
imler Dolandırıyorlar 

[Ba, tarafı 1 inci sayfada l 1 kuki vaziyeti tesbit edileme
landu:ıcıların ve serserilerin diği ıçın konscrsiyom ıarf

nde kaldı. Birçok para kay- ettiği paradan da ve yaptığı 
tti ve nihayet nevmit olarak l tesisattan da vazgeçerek çe-
çtı. } kilip gitti. 
2 - Amerikan Refining is- "Bu misalleri size istediğiniz 

·nde bir Amerikan kcmpan- kadar uzatabilirim. Fakat yal
ı Türkiye madenlerini işlet- ruz bu beş misal, Türkiyeyi 
k arzusile buraya bir adam hiç olmazsa kırlc elli milyon 
ndennişti. Bu zat bir sene- ( liralık servetten mahrum bırak
n fazla tetkikat yaph. Bu , mıştır. Madenler işledikçe 
urda birkaç yüz bin lira memlekete temin edeceği fay
ra sarfetti nihayet birşey ya- da da başka. 
mıyacağım anlıyarak hcrşey Sorduk: 
n vazgeçti ve çekilip gitti. - Neden bu aermayedar-
3 - Amerikan Petroleun lar kaçıyorlar? 
. isminde bir kumpanya 

petrol taharriyatı 

pmak üzere lstanbula Ob
n isminde bir mümessil gön· 
rdi. Burada tetkikat yapıldı. 
atta petrol taharrisi için ta
rri makineleri getirtti. Bu 
akinelerin kıymeti 150 bin 
lar kıymetinde idi. Ayrıca 

na buna birkaç }' ilz \>in liı·a 

aptırdı. Nihayet dolandırıcı 

lere düştüğünü anladı. Ma
ineler olduğu yerde kaldı ve 
şebbüs te suya düştü. 

- Bu sizin ıçm bayati 
ehemmiyeti haiz bir meseledir. 
Dedi ve bize ecnebi sermaye
darlarının nasıl yanlı~ yollara 
düşürüldüğünü, dolandırıcılar 
ve serseriler eiinde nasıl istis-

' mar edildiğini ve nihayet naııl 
nevmit edilip kaçmldığını 

anlat ta. 

Ecnebi sermayedarları do· 
landıran bu serseriler kimler
dir? Nasıl çalışırlar? Bu ser
mayedarları nasıl bulurlar? 

Bunu da yarın okuyunuz. 

EVLENME 

Ba,taraf ı4 üncü sayfada) 17 temmuzda Paristen geç-

HUkOmetin Beyannamesi mck suretile Londraya ıide-
Berlin, 13 (A. A.)- Kabine ceği haber veriliyor. 

bugün saat 14 te dağılmıştır. lngiliz Nazırları 
Hükumet neşrettiği bir beyan· Londra, 14 (A.A)-Başvekil 
mede milleti soğuk kanlılığını M. Makdonald ile hariciye 
muhafazaya davet etmekte ve nazırı M. Henderson Parise 
Almanyanın, nefse itimat şar- gitmek üzere saat 11 de Lon
tile, bugfinkü müşkülatı her- dradan hareket etmişlerdir. 
taraf edeceğinden emin olabi- Bir iflas Daha 
leceğini ilAve etmektedir. ı Lüksemburg, 13 (A. A.) -

Beyannamede, Hoover pli- Huduttan gelen birtakım Al
nının tatbikı inkAr edilmez bir manların ellerinde bulunan 
fayda temin, fakat tatbika markları değiştirmek üzere 
takaddüm eden müzakerelerin tehacüm etmelerine binaen 
uzun sürmesi Alman iktısadi- Lükse~burg Bankaları kişele
yatma tamir edilmez zararlar rini kapatmıştır. 
getirdiği hususunda ısrar edi- Nev-York Borsasmda 
lerek deniliyor ki: Nevyork, 13 (A.A)- Esham 

" Bu müddet esnasında va- borsası açıldığı zaman pek 
ziyetin müphemiyetine binaen zayıf idi.tPiyasada umumi vazi
milyarlara baliğ olan serma- yetin şayanı dikkat derecede 
yeler Almanyadan çekilmiştir. iyi olduğu zannı vardır. Fakat 
Bugün baılıca gaye ecnebi borsacılar Almanyanın mali 
sermayesinin yeniden çekilme- vaı.iyetinin inkişafına intizaren 
sine mini. olmaktır. Alman satmıya mütemayil kulunmak-
Bankası ile altın iskonto ban- tadırlar. 
kası bugUnkü buhrana kartı 
durabilmek üzere hariçten 
uzun vadeli krediler teminine 
çalışıyorlar. ,, 

Bankalar Kapalı 
Berlin, 14 (A.A)- Hükumet 

bankalannın salı ve çarşamba 
giinleri kapah kalıp tediyat 

191------------~ SON POSTA 
Yevmi, Sly:ul, Havadlı v" ıial:C ıu~teı 

Ware: lııtanb:i.'Nuruoımanı,. 
Şerci aokajl U - Jl 

Telr~?nı lıtanbul - '!lllJ 
Pol\~ kutu•u: lataııbul • 741 
Tclr-ıtf: lstanbııl SON POSTA 

4 - Almanların maruf Si
mens şirketi Artvinnde Ku
rsman ınacldenlerini işletmek 

zere muazzam tesisat yap
ıştı. Fakat şirket az sonra 
ütün tesısatını olduğu gibi 
ırakarak firare mecbur kaldı. 

5 - Yine Artvinde bir 
m~rikan-İngiliz konsorsiyomu 
org-..ıl baLır madenler' · ; .. 

Münire Sıtkı H. ile Fransız yapmamalarını ilan etmiştir. 
sefareti İstanbul ateşemilterliği Bankalar ancak yüzde beş 
sabık muavini Lejyon Doner 

1 

miktarında tediyat yapmak
ve harp madalyasını haiz bin- tadır. 
baıı M. Kapdevilin resmi M. Mellonnun Seyahati 

ABONE FİATI 
TÖR Ki YE ECNEBt --141>0 kr. 1 Sene 2700 ıu. 

7SO .. 6Ay 1400 • 

•OO • 1 " 800 • 

izdivaçları 28-5-31 de Pariste Nevyork, 13 (A.A)-Va§İnf-
tmek ·· - yUz binlerce li- 16 ıncı ddrel belediyetle icra tondan aldığı talimat üzerine 

uo • ı ,, ıoo • 

Gelenen&k geri v.nlıun. 
blnlardaa mcaull.ro• alı11ıau. 

-~
~-

Temmuz 16 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Resmfafıd bbe rlSndertraenb m• 

tablatialsl a3yll7eblllrla. Fakat buaua 
için rlladerllecek rulmler iyi .. tabft 
pozda çıkmıı olmaaı lhundır. Takt 
mUtehaaawnus mUtalouıada hataya 
dllşmeala. 

« 
Tablatlerlnl anJamak here blH 

nalm 18nclern karllerlmb hakkında 
mUtehaa11.ıml%18 ml!talea11na aıaizld 
utırlarda okuyablllralnfsı 

* Hllnife Muazzez A. Şen, 
,. ... acı ve gil
ler yUzllldür. 
Çabuk ve gU-

Nerima. 'ınım ı Samimi 
·ıe hassasbr. 
Çabuk kırılır. 
Sevgi meaailin· 
de kıskançtır. 

Tok ve dik ı&
ıe gelemez, 
hazımkAr de
lildir. Snın ve 

ıarif eıyayı _. 
ver Ye hftanl 

' istimal eder. 

rllltülll konuşur ·i. G. Han.,,ı: Sadelik· 

' deti geldiğj 
tutmaz. 

Sultana fi. 
meraklı, bazan 
hırçın ve asa
bidir. Hiddeti 
de vam sı z dı r. 
Eğlenceden ge
ri kalmaz. Sa-
yılmaktan haz
zeder. Menfa
atlerini yalnız 

nefsine hasre
der. 

ve sözlerine I 
el harakAtile ı 1 
iştirak ede~ I 1 ~ 
Ta le pedile 
muaveneti eri 

n hoılanır. 
ı muhitini bul
~ duğu zaman 
neşeli ve şa· 
kacıdır. Sevgi 

reddetmiye yü
?Ü tutmaz. Hid

; '3i gider. Kin 

~·~~a..~-

1 
te mayilllerinl 
çabuk izhar 
etmez. Donuk 

'' ve ağır durur. 1 Sırlanm izhar 
-~~ etmekten en-

dişe eder. .. 
Çorum v ~ .ı. -Çorluda Aziz 

bey: 
( Fotoğrafının dercini latcmlyor ) 

Benliğini ihmal etmez. Sa
yılmasını arzu eder. Bir işte 
önayak olmaz, vazifesi hari· 
cindeki şeylere iltifat etmez. 
Herşeye müdahale etmekten 

üçteniptir. 

931 Bütçesi Dün ır'iillet Meclisinde 
Münakaşa Edildi 

(Bat tarafı 1 inci sayfada ) ı hep şark vilayetlerinde vazife 
tenakusunda hernekadar ci- veriliyo~ ki hiç doğ~u değildir. 
han buhranı esash amil ise de Mcccanı okumak bır ceza mı-

f d ı dır? Her memur münavebe ile 
geçen sene zarın a yapı an k •t rdir 
bazı propagandaların varidat şarH~ k~ meti 1 

• l k t f h 
.. . • u ume n mcm e e e re a 

tena~usund~ mu?ım bır .seb.~p getireceğini vadettiği bir 
oldugu~u soyledı ve yem but- programı vardır. Bu progra
çe Uzerınde yapılan tasarrufla- mm tatbik edilmediğini söyli-
ra ait rakamları zikretti. yecegım. İfadderim tekzip 

Münakaşalar edilirse memnun kalacağım. 
Kemal Zaim Beyin izahabn- Kazım Paşa - Böyle bir 

program yoktur. 
dan sonra müstakillerden Dok- Sırrı 8. elindeki matbu 
tor Suat Bey (Kastamonu) söz. programı göstererek devam 
aldı ve blitçenin °o 40 mı teş- etti: 
kil eden memur maaşları üze· - Deniz ticaretinin inkişafı 
rinde zamanla bir miktar daha için Türkiye limanlara biribir
tenzilat yapılmasını, dairelerde ierine ve bunlar da diinya 
devamısz memurların pek fazla pazarlarına bağlanmahdır. Sey· 
olduğunu söy1edi ve dedi ki: riscfain idaresi hllkümetin na· 

- Maarif bütçesinden mü- ı zariyelerini kökünden balta-
him tenzilit yapılmıştır. Eğer lıyor, denizciliğimiz ıslaha 
Esat B. Adliye Vekili gibi muhtaçtır. 
işine ihtimam etseydi, tenzil ~~ogra~~a transit, se~v:t 
değil zam yapılırdı. (Handeler) getırır denılıyor. Fakat bılfiil 

Her vilayette MuaJJim Mek- transit baltalanıyor. İşte Pire 
tehi yapacağımız yerde Kas- limanı ve i~te lstanbul limanı. 
tomonuda ve cenupta iki büyilk Bir~si inkıraz ~tti. Liman Şir
mektep yapsak daha iyi olur. k~tı. lıtanbul limanını mahvet-
Çocuk okutmıtk memleketin mışt~r. . 
en büyük derdidir. Tahsil üc- Bıze gelen muhacırler mi· 

ti · ok hal dı L il teferrik kaldılar, eridiler. re erı ç pa ı r. ey I . k . . 
mekteplerde Mazhar Osman stıkraz T e hfl 
Beyin yemek listesi tatbik edi- Sırn Bey sözlerine ıu tekli· 
lirse ücretler ucuzlar. fi de ilave etti: 

lktısat Vekaleti bugünkü şek- - lstilaaz yapmalıdır. İstik· 
lile memlekete 15 sene sonra razdan müstağni kalllllf hi~bir 
bile müfit olamaz. Mesele sade millet yoktur. Yunanistan iste· 
para meselesi de.ğildir. Yerli diği parayı buluyor. Ona refah 
san'atkfirlarıo iid ellerile birer daima hariçten geliyor. 
hatlarından başka yardımcıları Hariçten para almak i~;n 
yoktur. 

1 
bu paranm bu faydalı yerlere 

Sırrı B. Kürsüde sarfı. lazımdır. . 

1 . . , Bır ses - YunıımstanıJI 
zmıt ~üst~kıl meb usu da maliyesi kontrol altmdadır. 

şunları soyledı: , Sırrı B. - Yunanistan·n ir 
. - Halkın Ta~~~re ce~ıye- tikrazdan çt.kinmediğini gör; 
~ne ~~berrli ettıgı 2 mılyon dllkçe bu kontorol keyfiy~tt· 
hra butçeye koı_ımuş. . . nin milli hakimiyet esasla:"ile 

Bu para bütçe herıcınde telifi kabil bir noktası bulun' 
sarfolunmalı, millet kendi pa· duğuna kani oluyorum. 
rasile bir şey yapıldığını gör- Bundan sonra bütçenin heyeti 
melidir. ilim teberruatm bilt-- pmumiyesi reye kondu alkır 
çeye konulmasınn müsait de· ı rla kabul odildikte~ 5~ıır~ 
ğildir. Medeni memleketlerde 

1 
fasıllara geçildi ve Mı~f 

daktilolar bir salonda bir at4• 1 ~eclisi bütçe i 2.423.4 1~ da ııır. Çümhur Briyaa~ti bütçesi 810 
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Bu Sütunda 

Hanedanın Son Zamanda 
Dolar Amerika• 
2t Frull franllS 
21 Llnt lta1y-
2t Fr... Belçika 
21 Dralaml Yunaa 
21 Fnü l.Yiçra 
2t Len Bulrar 

ıoss.-
210,-
168,
no,-
116,-
U,75-

ns, 
50,-
13,50 

Hergün 

ARABIN ÖLÜM A 

Artması, Aliosman Kanununun 1 Fl .... Felemenk 
'8 K.,.. Çekoalova!I 
1 Şllla A V\latwya 

12", 00-
29,U 
so.-,-
22,50 

Üaküdardaki kilçUk yokuı- raber Çamlıcaya gittik. A 
tan bir defa olsun geçip te ta biz:imle beraberdi. Akta Kaldırılmasından ileri Gelmişti •. 1 RaJlltmark Al•-1• 

t Zelotl Leht.ta• 
ıo 1AJ Ro-:ra 
ıe O.. YııpalayYa 
t Ç..One~ S..,et 

~-
75.00 

bu lamin aahibini tanımamıı kadar eğlendi .. 
olan hemen hemen yok ri- v k•t ki t 

NAKILi: ZlY A ŞAKtR 21 b 'd' ... a ı ya aş ı. 
ı ır... d k 

Y ku b. . . eli • 1 nmııı topla ı . Araba 
(Her hakla malıf azdar) 

Abdnlhamidin, bu s6:ılerinin 
tamamen doğru olduğuna ka
niim. Eğer doğru olmasa idi ; 
(Hanedanı Ali Oaman ) de-
diğimiz bu tufeyli gllruhunua, 
ıon zamanlarda bukadar ço
ğaldığını görmezdik. Tarihle 
meşgul olanlar bilirler ki; (Os
man oğUlları ) nın bariz: tabiat
lerindan biri de, (kan d6kmek)-
tir. Sebebi hayatı olan babası· 
nı, ciğerparesi evJAdını veyahut 
aziz kardeşini öldürmiyen (Os
manlı padişahı), pek azdır. ilk 
cinayet; bu hanedanın temel 
taşı ve birincisi olan (Osman) 
tarafından yapılmıı; bir meclis
te reyine muhalefet eden kar-
deşi (Saruyaoi) yi, okla ve ken
di elile öldürmüştür. İkinci 
Padiıah olan Orhan; böyle bir 
cinayetten masun kalmııtır. Fa
kat, tlçtlncli Padiıah ( Muradı 
Hftdavendiglr ) , oğlu ( Savıcı 
Bey) in e•veli ıöz:lerlni oydur
muı •• aonra vücudunu UD 
parçaya ayırtarak yarım ceaed· 
bir tarafa, diğerini de bqka bh 
tarafa aabrmıtbr . D6rdllncft 
Padiıah, (Yıldmm Baya&ıt); ba
basının harp meydanında 6ldD-
ğllnll haber alır almaz, hemen 
kardqi {Yakup Çelebi) yi bul-
durmus ve derhal boğdurmuş
tur. Bqincl padipb, (Çelebi 
Sultan Mehmet); bnttın kardeş
lerini öldürlmtlştnr. Fakat Ye-
dincl paditah olan (Fatih Sul
tan Mehmet); babalan arasın
da (taamlll) hükmüne giren bu 
cinayetleri tamamen tasvip et
mekle kalmamış, umuru hUku
mete dair tanzim ettiği kanu
na, bu cinayetlerin behemehal 
yapılmaaı için bir de madde 
illve etmiştir ki; bu madde 9u
dur: 

(Ve her kimesneye evladım
dan saltanat müyesser ola .. 
Kanndaşlann , ( nizamı ilem ) 
lçia katletmek mllnuiptir. (Ek
..,. ulema dahi, tecviz) etmiftir. 
Anınla amil olalar }] ( Kanunna
mei Ali Oaman. s: 27) 

Ve.. Bo kanunu yapan (Fatih}, 
tahta çıkar çıkmaz, iki yqm
daki kardeşi (Ahmed) i boğdu
rarak rakibinden kurtulmuştur. 

Arbk, babadan evllda en 
uasb bir miru gibi intikal 
eden bu cinayet kanunu; diğer 
paditahlar tarafından pek ta-
bii bir tekilde tatbik olun
~. (YaYllZ Sultan Selim), 

abuımn tahbm cebren ele 
Jeçlrdlkten aoma eneli ba
buım ve aonra da kardeşleri, 
lKurkut) Ye (Ahmedi) öldOr-

eyi klfl g6rmemif... Karcle,
rlnin çocuklarile, hanedana 

aemup nekadar erkek evltt 
ana heplİni, bizzat kendi 
töztl önünde boğdurtmuttur. 

anuni) Unvanını alan (Sultan 
illcyman); ciğerpare evlAdı 
ustafa)yı elile cellAda tea

etmi~, ve o boğlurken 
kardığı acıklı feryadı, kendi 
dmnJan dinlemiıtir. (Meb-

A bdillhamidin maign çavuş
larından Zeki Bey 

kanunnameaindeki o cinai mad· 
deyi ilga etmiş ise de, artık 
bu menfur cinayete alııan ve 
kan kokusundan lezzet duyan 

( Oıman oiulları ), bu adetten 
YU ıeçememitlerdir. (Devleti, 
url bir pide koyacağım), (Av· 

rapa medeniyetine uyacağım ) 
diye, ortaya ablan (ikinci Sul
tan Mahmut), Avrupa medeni
yetinin en insani diiaturlarile 

temasta bulunulan bir zaman
da, kendi sulbünden gelen 
ıehzadeleri birer birer boğdur
mak gaddarlığından vazgeçe-

memiıtir. Fakat (Mahmut), ka
til ecdadı gibi bu cinayetleri 
alenen yapmamış, daha çirkin 

hilelere müracaat etmiştir. Ge
be kalan bir kadın, ıayet er-
kek çocuk doğurma zahiren 
pek çok memnun olur .. şenlik
ler yaptırır .. 

medi Salla); tahta çıktığı gece; Fakat, çocuk iki aylak olur 
(Mustafa, O.man, Bayazıt, Se- olmnz. görmek ve sevmek ha· 
lim, Cihangir, Abdullah, Ab- haneaile kendi odasına getir
durrabman, Hasan, Y akup, terek biraz 5pllp okşadıktan 
Alemıah, Yusuf, Hüseyin, aonra yandaki odada liazır 
Kurkut, Ali, lıhak, Ömer, olan cellitlara uzatarak aeasiıc 
Alieddin, Davut, SUleyman) boğdurdu. Hatta bu fada 
ismindeki on dokuz kardef1ni aaraydaki kadınlar arasında 
birden bo~durarak b'Jnları, bir okadar nefret ve beyecam 
katar halinde Aysofya camiai- mucip olmUftu ki ka~ar, 
nia yanmdald metfenlerine gebe kaldıkJan zaman; ( Bize, 
aeYketmiftlr. erkek evllt verme Yarabbi!.. ) 

Vakıa (Sultan Ahmet), net· diye dua ederlerdi. 
rettiği bir kanunla, ( Fatih ) in ( Arkası •ar) \ 

===-=-m:::::============ 

Meclisteki Müzakerenin Son 
51 

Zabıtlarını Aynen Yazıyoruz 
(Baş tarafı 1 inci aayfada) 

ve bu gazetelerde çahfan 
muharrirlerin kalemi bu 
mOeueseler, cemiyetler ve 
bu fırkalsr kontrolü altın
dadır ve bizatihi bu fırkalar, 
cemiyetler, firketler de bilkt\· 
metin kontroluna tlbidir. Bü:
de nasd oluyor da bir tek 

adamın eline betnn bir mille
tin menafii ile alikadar olan 
matbuat mfleueseai, kontrol· 
am, kayıtaız, f&l'ba• bırakıla-

biliyor. H11dkmetten bunu bu 
husustaki noktai nazanm so-
ruyorm. 

Arkadqlar, nihayet hlni
riyeti matbuat. merba mtbut
kap, fikir ve neıir htlrriyeti 
istimal ediyoruz diye klinatı 
fesada, •elveleye yayg•aya 
yeren, ellerindeki bak denen 

' btırriyet denilen bu mukaddem 

mefhumlan millet, hıkıltp, 
cllmhuriyet aleyhine aulistf
maldeo biran feragat etmiyen 
betbahtlar bilmelidirler ki, 
baıkasımn cebine elini so
kan bir yankesicinin ko-

lunu tutan polise o yan
kesicinin .. efendim benim 
masuniyet ve hlirriyeti pbsi
yem var ve o mukaddestir " 
demesine nekadar bak vere-
biline ıunun, bunun namuskir 
insanların teref 'e haysiyetine 
kalem uzatan fazilet dOıklDll 
kUatahlann da kalemleri Jan
brken efendim, tahrir ve nefir 
hOrriyeti mukaddui iddiala
nna o kadar iltifat olanm, 
o kadar bak verilebilir!... ( Şid
detli allatJar, bravo ıeı1eri). 

. Bllttin mütefekkir beşeriye· 
tin tahb tasdikında olan bir 
hakikati ifade ediyorum; bu 
haldan ve hürriyetin suiisti
malcileri pek iyi bilmelidirler 
ki, her yerde ve bilhaua Cüm-
huriyet Türkiycsinde Te,killb 
Eauiye Kanunu; namuslu va-

tandqlar kanunud• r. 
Namualu vatanda,lar.a Yeri· 

len hakların, hürriyetlerin ka
nunudur ve bunların hüsnü 1.
timalini Amir olan kanundur 
(Alkışlar). MUmkiin ol1aydı 
bu memlekette bugUnkü rejim, 
lnkılibı ve kurtulutu yaratan 
en bOyUk adam zilmrainin 
Htıkftmetinden tunu iıterdim: 

(Devamı var) 

o ıun anncı mer venı- d. 
1191,- ne ayaaımzı basarken onu son ım: 
0,47,27 - m~rdivenin başında göriiraü- - Arap! 

KAMBiYO 
Lon.. 1 l.terlln kuru' 
Nlly. 1 Türk llruı dolar 

ın so ntlz. Y:anma yakJaşbğuuz za- · • • • • 
t,02,50,00 ..al 

Parla t Türk Uraaı Fra:ı'k 
11111• l • • Liret 
llrflkMI 1 • • Beltı• s sa,2s man ... er yüzle ıizi llellmlar. - A .. a •• r •. a .. ap ... 

56,43,- Onu mahalleye ilk taşmdı-Cin"" 1 • • Frank 
Sofya 1 ,. ,. Leva 
AmMterdam 1 T. • Florin 
Madrlt 1 Tar Uraaa Peaa 

ıs.ıo - ğım gtin akrabalanm tanıttı
ı,17,ıs,oo lar, hakkında uıun umn biki
t,'6,00,-

Sesimi tekrar kendim du 
dum. GörUnilrler de ne ara 
ve ne de ıesi vardı. Jülid 
gibi arabı da kaybetmek ko 
kusu ile aramıya başladım.. 

Oç dört adım yürümemiştim, 
Tomruk yolunda oldukça bir 
kalabalık nazarı dikkatimi cel
betti. Merak ederek yanlarına 

yaklaşbm fakat kalabalıktan 
herkesin gördüğO şeyi benim 
g6rmeme imkio yoktu. Güç
lükle bulabildiğim bir yerden 
biraz ileriyebildim, fakat yine 
bir ,ey göremedim. 

lerl.. 1 • • Mark ı.tt,40,- yeler anlatblar. 
Varf"& t " • Zelotl 
lllkret 20 LeJ kanıt 

c,20 Bir gOn mahallenin fakir 

RU8J8 l Çenoanlç kunat '!'~- ailelerinden birinin ~cuğu 
ile beraber ortadan kaybol-

Artvin de muş. ZaYalh, anne çocuğunu 
akıama kadar aramasına rai· 

Bir Kısım Tapu Memur- men bulamamış ve mahzun 
lan Mahkum Oldu bir halde ağlıyarak evine d&l-

Artvin, (Hususi) - Burada mn, .. 
Tapa idaresi tahrir heyeti Alqam eıanı okunurken 
azalanndan bazıları vazifelerini kadının kapııı çalınmış, iki 
auiistimal cUrmile mahkemeye polia kucaklanndakl çocuğu 
yerilmişlerdi. anneaine teslim etmişler. 

Muhakeme neticeılnde Ta· Vak'ayı her halde merak 
brir Heyeti Maliye ua11n- edeceksiniz: 
dan Mehmet B. dlSrt ıene Arapla beraber ktıçük ço
ıeklz ay, ıabık T aaarruf cuk iakeleye gitmişler, naıalaa 
azasmdan Tevfik B. bir sene çocuğun ayajı kayarak denize 
hapis cezasına ve kltip Eıref dtışmllf. Birden fqıran arap 
Ef. de elli lira para cezasına &lOmll göz:Une alarak çocuğun 
mabkfım edilmişlerdir. 
liıimılll!!!!!----•--a.-&J arkasından atlamıı, kurtarmıf, Seyrisefain buna göre daha birçok ıeyler. 

Yusyuvarlak kırk elli yar 
lannda kadar tahmin edilen 
geveze bir kadın, gevİf getirir 
fibi, söylene aöylene yanımdan 
geçti. Kulak verdim. 

- GözO kör oluıca, herif
ler, utanmıyorlar da 1.. Yürek· 

lerlnde Allah korkusu da yok. 
Hele o gök gözlU, belediye 

Merkez acentesi: Galata köpn1 
Bqı B. 2362 .Şube acentealı Sir
keci Mftbilrdar ıade hanı 22740 

AB 
( Cumhuriyet ) 16 Tem

mm Perşembe 17 de . 
MERSiN POST ASI 

( Konya ) 17 Temmus 
Cuma 1 O da Galata R.illtı
mmdan kalkacaktır. 

NAiM VAPURLARI 
IZMIR POST ASI 

Haftalık lftks ve dr'at hatb 
ADNAN Vapuru 16 

Temmm 
Perşembe i_ünG aaat ıs de 

Galata nhtimın-
dan hareketle dotru lzmire " 
pazar pnü lı.mlrden lıtanbala 
hareket eder. TafaUlt için Galata 
Gümrük kartıaında Site Fraues 
hanı No. 12 Acenteai: Şut 
Sumaya müracaat. Tel. 8. O. 1041 

TAVJL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık Postası 

,..~!!~!! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, KnçDk· 
kuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. 

Y o1cu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Y emifte Taftlzade 
biraderler. T elcfon: lst. 2210 

SEKIZtNct 

PATRON KUPONU 
No. 5 

Gaaatemlsde on llMt ...... lılr 
•ermekte oldutumua Patraau 
becla•a almak lıtlyorıaaıs, bu 
lnııponu kelllp .. klayınu H lJ 
kupo" toplayınıs. Patronlanmıa
dan pek memnun olacak--. 

Patronlaı- aqredlldlldarl .._. 
den ltlbarea fnanbul karllerlıab 
Wr l.afta tqra karllerlmls on 
rtln içinde kuponlanm r&ıder· 
melldlrier. Bu ınaddM seçtlktn 
IOIU'a kuponlar kabul edilmez. 

Araba ah9mı1bm. Sabahları 
onun seıile kalkar, akşamlan 
onun olqamuile kapudan içe
riye girerdim. Gıdnıı bir parça 
ekmek bir yudum au idi. 

Bir sabah uyandığım uman 
ortalıiıa 1 ai·ardığını, gllneıin 
oldukça ytlbeldijinf gördüm, 
aate baktım 12. EyYahf Şimdi 
m0dl1re ne yalan uydurmalı? 

Ben neden bu kadar geç kal
dım 1 Yoku arap bajırmadı 
ela onun için mi? Hizmetçime 
Helendim. 

- Fatma H.I 
- Efendim. 
- Bugttn Arap bağırma-

dı mı? 
- Vallahi duymadıml 
- Git bak bqına bir kua 

pim esini 
Hizmetçim çekti. Bir az 

IOIU'a kucağında ayni arap gibi 
ufak birıeyle içeri . girdi, bir
d•bire fqll'dım. Hizmetçim : 

- itte beyim, arabın bu 
aallab bağırmamaslDID aebebi. 

reiaimi diyorlar, ve diyorlar, 
o herif dejil mi bunları yap
bran. Cehenn-.de cayır -cays 
yan da anlar81D bu yaphklarım.. 

Yanına yaklatbm, ıordum ı 
- Ne olmut valldecijim? 
- Ne olacak zanllıyı ze-

hirluütler. Suld onun kıvra· 
niıile. .. 

Arkuam dinlemeden heye
canla ahaliyi iterek öne reçtim. 
Siyah bir höpek ağzı bem
beyaı k~pnk içerilinde, ayak-

larını topraia dayayarak katk
mak iatiyor, bu benim ara
bımdı. Beni 16rünce aon bir 
iayretle dolruldu, yanıma 
yaklqb, vtkudunu aağ baca
ğıma dayıyarak gözletini göz
lerime dikti. Bu 10n bakıfta 
bile bir malunur:uk vardı. 
Y •vat yavq o baklflu da 
..&ndO. Arap 6lmOıtn. 

Yere bırakbrdım. Aman, 
• de ,O.eldi l Yetil J&lgeli 
,wı, kmrcık tftyll I (Çocuğu ·---------
balunmıyan imanlann 1e..Ue- Sultaaahmet aulh mahkemeıl 
rini va bir kedi, ya bir k&pek birinci hukuk bAkimlitfndenı 

.1 MGddei: RG1amat mMlrlyell 
yavrusuna verdikleri gibi ben umumiyeslle Galatada Havyar 
de buna verdim.) hanı•da Tilccardan k.. KokiYe 

Hiç dinlenmek bllmiyen P. Nlkolayicli efendiler aleyhine 
..a-1• il•ledik,.. eli...._.. kar- lkame olunan alacak claY&ıının •uaaa ... - •- cari muhakameaincle K. Kold .. 
defleri rlbl o da blylcll... B. Nlkolayidi efendilerin ikamet· 

Canım mlaldıiı ıamınlar ıihı meçhul olmuına mebni ıı.
jllide•ln oyumarile kendimi nen teMlrat lerHına karar nri-

t 
___ m -~lyordum. ı .. k 8-7-931 t.riWade •l44W-
...... .u ale1hlmln icabet etmemeal ....._ 

Jf. bUe maameleU rıyap karanına 
Sah. Bu afunm ıtal hiç teWlflne karar •ulhnlf •• ma.h· 

uatamıyorum. O g1n •ftlh keme dahi 1 • T~ienel - 931 

JOlidemi k tariJalne mGaadif ıaaba pnl 
ieDÇ yquada, endi Saat 14 de talik lınlDlf old• 

elimle yapbğım, rahat elife- fundan J•••i mukirde mahke-
tine yabrmıtbm. meye relmeditl ue itiraz etmedl-

Arab h 
dltf taktirde U. 403 ye 40S inel 

ı er f6rd6ğihn aman maddeleri mucibince bltlhare 
Jlllldemin Defe kaynajl )'tlzU, mahkemeye kabul edilmeyeeetl 
&d 6 ı il d J d " mlddelnln iddiannı kabul •• 1 m n D n e can anıyor u. llırar etmlf nazarile Lakılacaja 

23 aiaan, arkadatlarla b'- illa olmaar. 

tı:i'::·~u.ı:ı:ı!:~ F ,il Y D ,il BirİncİIİgw j KAZANMIŞTIR B~ton devair .'~ muessesat 
arasında FAYDA ıstlmal aylar. 
FA Y DA. daha mühlik, daha müessir, daha kat'i olduğu gibi yarı yarıya \ha ucuzdur. Sinek, Sivrisinek, Pire, 
Tahtakurusu, Güve, Kannca, Arı ve bütün hayvanat ve nebatat üzerindeki pire ve böcekleri bir saniyede öldürür ve bir 
daha kat'iyyen diriltmez. Yumurta ve tohumlannı ifna ve izale e 
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• • 
INBISAR 

Rakı ş~~ap Likör 
• 

L .... R 1 ••• . _,, 

500 250 100 
Gramhk Gramhk Gramhk 

Kilosu Şişesi Şişeai Şifell 

Hususi fevkalade rakı 300 150 75 30 
Yalova rakısı 300 150 75 30 
İstanbul rakısı 200 100 50 00 
~-lazilli rakısı 200 100 50 00 
Aydın rakısı 150 75 37,S 00 
Boğaziçi rakısı 150 75 37,S 00 
Konyak 200 100 50 25 
Votka 180 90 50 00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gramlık şişesi 50 kuruş. 

BUNLARDAN BAŞKA 
Fransanın en meşhur muhtelif marka şampanyalan, İtalyan köpUrOr tarapları, 

orijinal viakiler, muhtelif marka cinsler, vermutlar, muhtelif marka 

Ruı ve Yunan praplan 

DİKKAT! 
idare mamulah meşrubattan 

· Bulunanlara yüzde 

6 kilodan fazla mubayaatta 

1 O iskonto yapılır. 

S h il• Galata 

ahş ma a ı: içkiler 

nbtam Uzerinde iıplrto Ye ispirtolu 
lnbiaan ldareıinin bulundujıı Kefeli 

Ham albndaki mağaza ... 

Telefon: Beyoğlu 4160 
Dahili: 27 

ONU 
DEF'EDİNİZ .. , . 

TAHTAKURUSU, o p1s "ayvan, •eceleyln alz 
ı uykuda iken üzerinize 1reterek uykunuzu 

kaçırdı~ı 1rlbl aynı zamanda aıhhatınız için 
bir tehllke tefkll eder. Evinizi tahtakurula• 

rından temtzleylnlı. Fnt pOakOrtnnaz. 

f Flit, sinek, •lvrlalnek, pire, karınca, 1rUve~ 
tahtakurusu 1ılbl hataratı ve bunların tohum

larını imha eder. Hataratı OldUrQr fakat lnaan- . 
lara aal4 zararı yoktur. Kullanılması ko)aydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dl{rer hatarat imha edici. 
eczalarla tefVlf etmeyiniz. Siyah kuşaklı sarı 

tenekeler Uzerlnde aakeP marka•ını ıateylnlz, 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

llılı lıtif11l16!1f tımft ıtmıt 111aJıatll11 Flit. ıalnıı mD/JDrll tmhlıl'dı ıatılm"ot(a.I"' 

Umumi Deposu: J. BERT we ŞOREKAsf lstanbul ·Galata Voyvoda Han 

Odun Müzayedesi 
tanbul Orman Memurluğundan: 

Kumkapı iskelesinde mazbut 29 çeki yat meıe odununun 
ardiye, nakliye veıair kAffei muarifi mUşteriıine ait olmak tartile 
beher çekiıi 150 kurut bedeli muhamminle 2-8-931 pazar srünil 
ihale kılınmak üzere mllıayedcye konulmuıtur. Malı görmek ve 

izahat almak iıtiyen taliplerin Y enikapı orman idaresine ve 
yevmi ihalede saat üçte Defterdarlık binasındaki ihale komisyo
nuna mUracaat eylemeleri ilan olunur. 

Elinize uy
gun gelecek 
mürekkepli 

!kalem yalnız 
1 

1 

Edison 
markasında 

bulabilirsiniz. 

Deposu : Babıalf 

caddesi Afitap ma• 

ğazası No. 109 
Mehmet Sadık. 

latanbul ikincf tfcoret nıahkec:esln· 
den: Tüccardan Refaı.ade lbrahim Hak• 
kı Efendi tar Fından latanbulda Davit 
Bııver Efendiye veya caırü havalesine 
tealim edllmclc Uzcrc konşimentoya 
mUıtcnlden 1300 kil? a kletindc bq 
parçadan ibaret yllk lstanbulıı nakil 
ve lraal cdlld;ğ'I halde würsclinlleyh 
ve bunun ciro cyledıği H mdl Efendi 
hıımuleyi tesellümden ve 11.i bin elli bir 
kurut navul havnle ile 306 lcun şton 
ibaret kayık yevmiyesini tC$vİyeden 
katfycn imtina eylemelerine ve clyevm 

1 
mezkQr yUk gumrUk depo unda mah· 
fuz bulunduğundan bahiaıe alııcaldan· 
nın temini lıtlfoaı zımnında mcvzuuba· 

1 

hla hamulenhı aahlm ına mezuniyet 
itaaının avukat MUnlp Bey muvekkill 
namına talep eylemekle kabı düşünül• 
dü. Davlt Baver Efendi namına vürut 
eden berveçhl b~lA emvalln Baver Eren· 
dl tar fından s .. yri scfaln ldarealne 
verilen cevapta kendiılnln Ahmet H m• 
dl Efendiye emvali ciro etmeıl hucbl· 
le paıayı teslıme m cbur olmadığını 
.,.. Ahmet Hamdi Efendi tarafından da 
yazılan mektupla mez.kQr mal ile lılçblr 
alikaaı olm dığını beyan eylediji evra• 
kı mUbrczeden anlaşılmıı olmaaına 
ve mezkQr mallar kanunen rehinde ma· 
dut glirUlmeılno binaen Deniz Ticaret 
Kanununun 1164 üncO e ticaret kanu• 
nunun 766 ıncı maddeleri mucibince 
emnli mezklirenln aabt taleblnln fb· 
rahim Hakkı Efc.ndiye tcbllflne ve -
cak diler tarafın lkAmctgMu mahkeme· 
nln daırel kazaaı haricinde bulunması• 
na nazaran ticaret kanununun 767 lncf 
maddeal mucibince keyflyetfn 11Ane0 
S ınn mllddetlc tarafı diien tebliğine 
Ye karıınn hlr ııurctl mahkeme divan 
haneai talikine karar verildi. 

• ŞiRKETi HAYRİYE 
[ 

KIZ KULESİ 
PARK VE PLAJINDA 

VAR YETE HAFTASI 
e 
t 
1 

Tarafından BüyUkderede yenı inşa olunan 

LİDO ( Spor havuzu ) 
17 Temmuza müsadif Cuma günü 

saat 13,30 da açılacakhr. 
Umum Spor kulüplerinin denizcilik şubeleri tarafından 

havuzda YÜZME - ATLAMA - Su TOPU VE SAiR 

DENiZ MÜSABAKALARI Y APILACAKTlR. 

Yarış günleri duhuliye 50 Kuruştur. 
Diğer günler duhuliye yoktur. 
Büfe .. .. Mükemmel Orkestra 

2. K. O. SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Kolordu namına (100.000) kilo sıiır eti ve ( 15.000) kilo 
koyun eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmu,tur. 
29 - 7 - 931 T. Çarşamba günU saat 16 da zarflar kabul 
edilecek ve fiat haddı itidalde görüldüğü takdirde ihaleleri 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek iıtiyenler hergüa ve mUnaka· 
saya iıtirak edecekler yevmi mezkürda Ticaret odası tasdik
namesi ve teminat akçelerile Balıkeıirde ıatınalma komisyo• 
nuna müracaatları ilin olunur. 

Kolordu 2 inci 
Komisyonundan: 

Satın Alma 

Kolordu namma 400,000 kilo un kapalı zarf uıulile müna
kasaya konulmuştur. 9-8-931 Cumartesi saat 16 da zarflar 
kabul ve fiat haddi itidalde görUldüğU takdirde ihalesi yapı
lacaktır. Ş,u ~nameyi görmek iatiyeoler her gün, münakasaya 
iftirak et! cekler ticaret odası tasdiknamesi ve teminat akçe
lerile yevmü mezkiirda Balıkesirde kolordu ıatan alma komiı

tları ilin olUDW', 

AOız ve Dişlerin 
Muhafazasını 

TEMiN IÇJN 
Kullanılma•ı ldzım gelen 

Yegane Macun 
Radyo)i .. 

.. lf' 

Emlak Ve E tam Bankası İstan
bul Şubesinden: 

Satılık Emlak 
Eaaa Mevkii ve N v'i Teminat 
243 Kadıköy İkbaliye mah ilesi Ulu uluk sokaiı 

34 No. maabahçe hanenin nısıf hisesesi 

293 BUyükada Yalı mahallesi Nevzat bey ıokatı 

1 20 No. 191 M.M. arsa 
294 Bilyükada Meırutiyet mahallcıi Zühre sokajı 

7 No 571 M.M. ara 
296 Bllyükada Maden mahallesi Ayanikola cad-

60 

50 
30 

desi 15 No. binayi havi 5002 M.M. arsa 225 
Balada yazılı emlak bedelleri peşin te viye edilmek şnrtile 

bilmzayede satılacağından taliplerin yevmi ihaleye müsadif 
26-7-931 oumartesi saat on altıda şubemiı:o müracaatları. 

Bugünden it:bden Perıembe akşamma kadar meşhur 
cambaz Bufalo Ye varyetesi, DarUttalim Musiki, orkeatra, 
caz, du ı ve saire. 

Duhuliye 5, meşrubat 25 kuruştur. 
Köpr6den Salacık •• OıkGdara gece ve •Ondüz müteaddit 

npurlar, Haydu pafat Çamlıca •e Oıküd rdan tramvay. ı•c• 
avdet için Çenıelk8y, Beylerbeyi Kuzguncul-, Üıküdar ve Kadı· 
köyüne huauai otobüa ye •ece yarı ına kadar Ka rü 

Beıiktafa •apur vudır. 

SATILIK EŞYA 
İs. Ticareti. Dahiliye ve İhracat 

Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Bir adet müstamel ot balya makinası 
iki sandık derununda bir adet müstamel benzin ile mllt~ 

harrik deniz motörü 
Üç adet cevir: kütllğU 
Bir BBndık elektrik çorap UtU.il ve kalıbı 
Bir adet mUıtamel ot baly& makinası 
Yukarda ya!llı eşya bilmUzayede İstanbul Ticareti dahiliY' 

GUmrUiü Müdüriyeti satıı komisyonunca satılacağından tatil" 
lerin Cumarteıi ve Salı günleri satış omisyonuna mfiracaıat' 
lara ilin olunur. 

IDr}-fQRHQ 
~ Cilt va emrazı a:Ulırevlyo tednlhancal HergUn 

Beyo lu, Tok•'j 
lıyan yanınd• 
me .tep 90ka1' 
35 

aabahtan akta a kadaJ 

Cilt ve zührevi hastahklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
ıtanbul emruı ı:Uhrcvlyc dlapanı rl batheklml 

A __ n_k_ar_a_ca_d_d_e_si __ 1k_·a_'a_m __ Y_u_r~u kar§ısnda No. 7~ 

Meı'ul mticlür: Sabri Sllill' 


