
• 

iDARE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkm ıaddflr ı Halk bununla ıarGr. 
1 ON POSTA Hallaa lnalatubn Halk bununla lfltlr. 
SON POSTA Hallua d 111 d lrı Halk bununla 13 ler. 

' 

IZMİRDE SEKİZ KİŞİ TE VKf F EDİLDİ 
-· Komünistlik 

Maznun lan 
lzmirde Beyanname 

Atan Sekiz Kip Ele 
Geçirildi 

.... ·-- ..... lllllet, HaWa• deail• bellya 
blylk darbeJi ladirmif, 

"-di mukaddem blklml,etini 
&i e•wlfl'q Ba mabdd• bar 
.................... Tlrk 
••• ,... .. •ıhdc'- ba1· 
n •• t1•rlk ec:leril ... ......... ..... ..... 
...... tatll6. 

HA VA F ACIASININ SON T AFSlı.A Ti 'Azılı • Sandal Bedesteni işleri İyi Gitmiyo 
. d 3 K ~ Bir Haydut 

1 5 1 

Kaza Yenn e ara Nqsıl Tutuldu? T abminlerde Dikkate 
iki Bacak Bulundu ..... ~~:.!ık-8:: Degver Farklar Vardır! 

..... birçok tOt8D vı dpra 
Wlltlanm qırdıia ~ MpM 

Vücutlar, Havada Kül Olmuştur ablan ye firar eden katil Ab
cluinhmaa fiddetllce bir ml-

Dünlcii. 

aademe neticeaiade tatalclu. 
J(atilin yarah olarak 1•k••aa
...-.da yararlık ıa.t ..... jaa
dana• RU!lli. polia AkkAt 
FJ..adileria rumbd pderlyo
ram. Haydut. nelür O.anada 
pleDdii' ıvin 1üldnttmdea 
atel e~ " ablan ~ 

lld. 



2 Sayfa SON POSTA Teınkouz 29 

[ Halkın Sesi J!, D A B 1 L j R A B B R L B R .. Günün Tarihi 1 
Altın Kaçakçılığı •v·o·m-u···n·ı-·s·t ~-~A-t:a::zrml:illlElyl.'liZ.W_ ... _J--=-ııırmm•BımmlBD~~'T'.~. ~-~t-~,- m::a:i!l!EiZ:EJ~ Ti car et Odasının 
V H ık F k fi4 arış arı u ~ zcare e a ın i ri Ellinci Senesi 

Beyannameleri C G .. .. B } Ve Sanayi Memleketten harice altın 
kaçırıldığı iddiaları ser
dediliyor. Bilhassa kuyum
cular cemiyeti reiıi bu 
iddiada ıarar ediyor. Ha
rice albn kaçırılması mem
leket lktıaadı aleyhine aui
kuttır. Hükumet tOpheab 
ki bu itle allkadar olu-
7or Ye olacaktır. Bu Hu-
1U1ta balkın düıüncelerl 

tudur: 
•elunet Bey (Aksaray KGçUklanga 43) 

-latanbuldan altın kaçakçı
lıtı yapıldığı söyleniyor. Bunun 
miktarı fUnde beı okkayı bu
luyormaf. Çok mfisamahalı ve 
ugarl bir hesapla günde (20) 
bin, aenede (6) milyon liralık 
hakiki ıenetimiz harice kaçı
yor demektir. Eğer b&yle bir 
.. , vana kaçakçıları bulmak 
Ye ağır cezalara çarpbrmak 
ntani bir vazifedir. 

... 
Oemaa Bey Fatlh Salmatomruk 72 

- Memleketimizde iktısadi 
buhran var. Her aile elindeki 
mDcevheratını ve ite yaramı
yan hurda albnlarını aatmak
tadır. Bunları almıya ıahıslann 
MrYetleri kifayet etmez. Hal
buki bu albnlar mllşteriaiz 
kalmıyor. O halde bunları ya 
bankalanmız alıyor, Aklıyor 
Yeyahut ta harice kaçınlıyor. 
8a it millJ ae"etimizi allka
clar eder. Maliyemizin bu hu-
auala meıgul olması 11.zımdır. 

• Nafiz AU B. ( Galata Sellnlk Ban-
baı memurlarından ) 

- Gazetelerdeki haberin 
dotru olup olmadığını bilmem. 
Altın meselesi memleketimizin 
lktııadiyallnı ehemmiyetle ala
kadar eder. Haliha:r:ırda albn, 
klğıt paranın esasım teşkil 
ettiği için buhranlı bir zaman
da nekadar az hile olsa barice 
kaçırılması iktısadi bir facia
dır. Aslı varsa, hükümetimizin 
bu işe bnynk bir ehemmiyet 
atfetmesi lAzımdır. 

• Faik B. Sultaııahmet Dlzdarl)'e 
aahalleal 33 

-Altın kaçakçılığı yapıldığı 
hllknmete haber] verilmiştir. 
Bittabi yapanlar takip eı:Hlecek
tir. Bu iş şahsi sermayelerin 
yapacağı bir iş değildir. Arka_, 
ıında mutlaka bir banka ve· 
yahut kuvvetli bir sermayadar 
anıp bulunmak l!zımdır. Ban
kalar resmen bu kaçakçılığı 
7apamazlar. Çünkü her ak,am 
Yuiyetlerini Borsaya bildir
mlye mecburdurlar. Gönill 
b&yle bir kaçakçılığın yapıl
mamasını arzu eder. 

Tahkikatı uma UDU aşıyor Bankası 

Zabıta, Bir Ağustos Mü- Koşular Alb Hafta Devam Edecektir. Şimdiye 
nasetile Beyanname K d 65 B · K d tti. ·ı · ti. B ·· D .... 

1 
A a ar eygır ay e rı mış r ugun 

agıtan arı nyor Atların Muayenesi Yapılacakbr. 
Ağustoaun biri, dllnya komll

nistlerince bayram rünll adde
dilmiıtir. Bu tarih yaklaıbiı 
için 6teye beriye ortuında 
kırmızı mOrekkeple orak ve 
çekiç reami, altında da 114Tllrki
ye Komlinist F U'kuı Merkezi 
Komitesi,, lmzaıım tqıyan bir
takım mazruf beyannameler 
g&nderilmiftir. Bu beyanna
meler komilnizm akideleri 
dairesinde bir ağuatoaun ta•ıt 
edllmeaini tavsiye etmektedir. 
Zabıta, bu buıusta takibat 
yapmaktadır. ---

Oalgmhktan Sonra 
Kadıkl>ytınde oturan Madam 

Amelya dün araba ile Üıkda
ra riderken yan yolda içinde 
18 lira bulunan çantuım dl
tDrmllı, teesıUrlindea bayılmıı
tır. 

Kahve Fiatlan 
Stok Azaldığı için 

Yükselecektir 

Piyasada kahve atoku azal
dığı için kahve fiatlarınm fU 
birkaç gün içinde yQkıelmesi 
muhtemeldir. Diğer taraftan 
Berezilya hükumeti kahveye 
çuval başına on filin resim 
koyduğu için fiatlar bu nok
tadan da yükselecektir. Fakat 
şehrimiz tacirlerinden bazıları 
resım konmadan evvel kahve 
getirttikleri için piyasada fiat 
yüksekliğinden kir edecek
lerdir. 

(Vakıt) Gazetesi Dava Edildi 
Cumartesi giinU Millet Mec

lisinde kabul edilen yeni Mat
buat Kanunu, resmi gazetede 
çıkmadan evvel aynen neıret
tiği için Müddeiumumilik tara· 
fından dnn de (V akıt) gazetesi 
aleyhinde bir dava açılmış, ev
rakı 6 ıncı müstantikllğe Ye· 

ri!miştir. 

lzmirde Mektep Mezunları 
İzmir Vilayeti dahilindeki 

ilk mekteplerden bu aene kız 
ve erkek 1032 talebe mezun 
olmuştur. 

Yaz at koıulanna cuma gtıntıl aaat iki buçukta Veli Efendi 
de başlanacakbr. Kotular alb hafta deYam edecektir. Bu yarışler 

ıimdiye kadar Ttlrkiyede yapılan yarışların en zengini olacakbr. 

Birinci haftamn (5) yarışına ıimdiden (34) hayvan kaydedilmiş 

tir. Btıtlln koıulara iştirlk edecek hayYanlann miktarı (65) tir. 

Havyanlar Muayene Ediliyor Tren ücretlerinde Tenzilat 
Buj'O.n 6iledeıı sonra baytar Bu taylar ayni zamanda 933 

mtidilrüyetinin riyasetindeki te Ankarada yapılacak büyük 
bir heyet atlan Veli efendi Gazi yarışlarına da girecckler
çaytnnda muayene ederek sı-
nıflara aytracakbr. Koıulara dir. Bunlar için beı bin lira 
(22} de Ligllb: ah iftirak ede- ikramiye tahsis edilmiştir. 
cektlr. Bunların içinde (10)- Halkın yarıı yerine kolay· 
(15) bin liralık hayvanlar yar- lıkla ritmeai için dört tane 
dır ki blr kısmı Romanya, Mı- husuıl tren tahaiı edilmlttir. 
aır Ye Yunaııiatandan ıetiriJ- O ınn ayrıca yarıı yerine ka
miftir. Prens Halim, Suphi pa• dar olobllaler de ifliyecektir. 
ıa ile Akif ve Celil Beylerin Bu arada tren Bcretleri indi
ve M6ıyG Alyoti ile Yantesln 
hayvanları da İngiliz cinsinden- rilmif, birinci mevki için 
dlr. D3rdtlnctl Ye altıncı Yant- ıf dip relme (37 ,5) ikinci 
lara Tnrkiyede doğmuf ballı in- meYld (25), tıçtlııc6 ( 17 ,6) ola-

glliz kanı(9)tay lıtirak edecektir. rak teabit olunmuştur. 

Başvekil Yedi Mahkum 
Hariciye Ve Adliye Ve- Edirneden İstanbul Ha
killerile Şehrimize Geldi pishanesine Gönderildi 

Baıvekil ismet Pt. dlln An
karadan hareket etml.t. bugtın 
6ğle trenile ıehrimize gelmiıtir. 

Batvekil Heybelideki k&f
knnde bir müddet lstırgh9t 

edecektir. Ayni trenle Hariciye 

ve Adliye Vekillerile Halk 
Fırkası Umumi kitibi Recep 

Bey de ielmişlerdir. h 

Maliye Vekili 
Maliye Vekili Abdülhalik 

8. de rahatsızlığından dolayı 
mezuniyet almışbr. 

Muallimlere Borç Veriliyor 
Esnaf Bankaaı Hususi İda

reden aylık alan memur ve 
muallimlere birer maaş ni.be-

tinde borç vermiye başla

mıştır. 

Ağustos Ayhgı 
Ağustos umumi aylığının 

tevziine cumartesi glinilnden 
itibaren başlanacaktır. 

Edirne Villyeti ora hapiı
banesinde bulunan yedi ajı.r 

ceza mahkümunu lstanbul ha
pishanesine göndermif , mah
k\\mlar dön buraya ııctirilmif

tir. Bura hapi.baneıinden de 

yedi hafif ceza mahkumu Edir
ne hapishanesine gönderilmittir. 

Bina Ve Arazi Vergileri 
Maliye V ekAleti tarafından 

Yeni bina ve Veraset Kanun· 

lan Defterdarhga tebliğ edil
miştir. Defterdarlık kanunlara ço-

. taltmak için matbaaya vermiıtir. 

Tmaztepe Muhribi 
Romadan bildirildiğine g6re 

Tınaztepe torpito muhribimlz 
merasimle denize indirilmittir. 

Balıkesir Hattmda 
Kütahya - Bahkesir hatb· 

nın 30 uncu kilometreıinde bir 

inhidam olmuıtur. Bu ıebeple 

hattın itlenmiye açılmuı 
teşrinisaniye kalmıftır. 

---
iş Ve Ziraat Bankala-
nnın Y ardımlannı 

Temin Etmiş 
Ticaret ye Sanayi Bankası

nın yeniden faaliyete geçmesi 
için yapılan teşebbnslerin müs

bet bir sahaya girdiği haber 
veriliyor. İt Bankası, bu ban· 
kaya yardım etmeyi kabul 
etmişti. Fakat Ziraat Bankası
nın da yardım hususundaki 

muvafakatini almak icap edi
yordu. Haber aldığımıza göre 
Ziraat Bankası idare Meclisi 

bu meseleyi müzakere etmiş 
ve yardımda bulunmak kararı
nı vermiştir. 

Bugilnlerde bu llç banka 
arasında bir mukavele yapı-

larak esaslar tesbit edilecektir. 
Bunun i~ in, Ziraat Bankası 

MUdiri Umumisi Şükrü Bey 
dlln Ankaradan şehrimize gel-

miştir. Bankanın üç dört gün 
sonra fiıelerini açacağı fayidir. 

Öküz Hırsızları 
Dün Jandarmalar Üç 

Hırsız Yakaladı 

Merkezefendi civarında 
Veli Efendinin kötkllnde otu
ran Şerif ve Faik Beylerin 
bahçelerinden dün dört öküz 
çalmmışbr. 1.tanbul Jandarma 
Bölük Kumandanı Hilmi Bey 
hadiseyi haber alır almaz, hır
sızların izini bulmuş ve bir ha· 
rabeye ıakladıkları öküzleri 
bulmuştur. Öküzleri çalan ıa
bıkah hırsızlardan maruf, Ha
san ve Mehmet te yakalanmıt· 
br. 

Bir Şerbetçi Çırağı Boğuldu 
Şerbetçi çırağı Şerif Unka

panı köprüsünden yıkanmak 
için denize girmiş, yüzmek bil
mediği için boğulmuştur. 

Almanya Seyahati Kaldı 
Almanyada Türk Ticaret 

odası. Almanyayı ziyaret için 
bir tetkik aeyahati tertibile 
metguldil. Fakat aon buhran 
neticesi olarak bu aeyahat öntı-
mllzdeki ilkbahara talik edil
miştir. O zaman, ıeyahate iş
tirak edecekler, Laypçig pana· 
yırım da ziyaret edebilecekler
dir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikti.gesi: Pazar Ola Hasan B. 

Ticaı·et Odası Meclisi yarın 
toplanarak muhtelif işleri mü
zakere edecek, bu arada oda
nın ellinci yıl dönümü miinase
sebetile (50 senelik Türkiye 
iktısadiyatı ve İstanbul odası
nın faaliyeti hakkında hazırla

nacak (700) aahif elik eser bak• 
kında da bir karar verecektir. 

VilAyet Bütçesinde Eksiklik 
Millet Mecllıinde kabul edilen 

" aon kanunlarla umumi vergilerde 
tenzillt yapılmıfb. Bu tenzilat 
l.tanbul Vilayeti bütçeainin 700 
bin lira kadar ekailmesine ıebep 
olmuştur. Bu ekaikliği kapatmak 
için Vilayet bazı tasarruflar ya
pacaktır. 

Kadıköy Tramvayı 
Üsküdar Tramvay Şirketinin 

Kadıköyüoe hat temdidioden vu 
geçfği haber verilmektedir. 

lranm Harp Gemisi 
Napoli,26 (A. A.) - lranlıların 

" Şahı ruh ,, namındaki i'ambotu 
denize lndrilmiştir. 

Tütün inhisarında TebeddUI 
Tütün lnhiaarı Umum müdür• 

lük muavinliğine lzmlr Batmüdü .. 
rü Sezai Beyin tayininden bah· 
ıedilmektedir. idarenin Teftiş H .. 
yeti Reiıl Ratit Beyin Devlet 
Şurası azalığma intihap edilecetl, 
Divanı Muhasebat azalığına aeçl• 
len muhasebe Müdürü Nazmi Beyi• 

yerine bu vazifeyi vekaleten muavi
ni İıtepan Efendinin idare edecetf 
ıöylenUmektedir. B.1 arada lda.
reye Her Müller iıminde bir Af .. 
man miltehasaısı i'etirileceğl de 
bildirilmektedir. 

Halk Bilgisi Derneğinde 
Halk Bilgiıi Derneği bu ay 

ıonunda senelik kongresini ya
pacakb. Fakat bazı sebeplerden 
dolayı kongre ağuıtoa ıonnna 

kalmıthr. 

Türkiye - ispanya 
l.panya ile TGrkiye arasında 

yapılan ticaret muahedesi düıı 
bitirilmlt ve hükumet tarafından 
muahedeyi Zekil B. lmzalamışbr. 

Bir Harman Yangını 
Bunada K.arabahkçılık köyGn

de muhtar Recep ağanın harma• 
nından çıkan bir yangın netice• 
ılnde ( 300 ) kile kadar bu{fday 
yanmışbr. 

Muhtar Recep Ağa, yangına 

ıebebiyet vereli zannile Salih fa
minde birini yaralamııtır. 

Vesikasız Komisyoncular 
Gümrük idaresi vesikasıı 

komisyoncuların gümriikte mu· 
amele takip etmelerine ;iddet• 
le mini olmıya karar vermİf 
ve bu kararını komisyoncular 
birliğine bildirmiştir. 

Ve BirKız 
1 

1 ı Haaan Bey - Kızım deniz kenarında l 2r Kıs - Haıan Bey, intihar etmek istiyorum. 1 3: Hasan 
De anyonun? Bak baya karardı. EYine Fakat iyi kl naa rutgeldim. intihar edenlerin göre intihar 
......... _ realmlerl ••Ht•1• airmlyecekmlf, dofru mu? basılmıyacak. 

Bey - Doğru. Y enJ kanuna 
edenlerin resimleri ıueteye 

4: Kıı - Öyle lae ben kendimi 6Jdürmekte& 

vazıeçtim. Reamlm raıeteye glrmiyecek oldukta• 
ıonra r.e diye canıma kıyayım? 
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r•ıu -

Münderecatımızın çok-
luğundan dercedlleme
miştir. 

Sandal Bedesteni 
İşleri İyi Gitmiyor 

[ Bat tarafı 1 inci sayfada J 
hanımlar vasıtasile me:ıada 
yazdırıyorlar. Sonra da alıcı 
aıfatile kendi mallarım arttın
yorlar. Bu •uretle halkı bir 
nevi tava getiriyorlar demetir. 

Garip Bir Fark 
Kanun, tahminlerde azami 

ytb:de ( 15 - 20) bir fark kabul 
ettiği halde bugün Bedesten
deki .atış defterleri tetkik 
edilecek olursa tahminlerle, sa
bşlar arasında baş diindürücü 
bir zikzak göze çarpıyer. (100) 
lira tahmin edilen bir mal 
bazan ( l50) liraya •abldığı 
fibi ( 22 ) lira fiat biçilen bir 
ylzllk te (100) lirayı bulmuyor. 
Allkadarlar bunda iki aebep 
buluyorlar : 

J - Muhamminlerin ehil 
olmama11 

2 - Ebelliyetleri oldutu 
laalde her nedeue tahminler
de büyllk nispebizlik göster
meleri. 

Esnafın Bir Tecrübesi 
Esnaftan bazılan bu işi de

aemek için bir hafta fasıla ile 
ayni bir yilzüğU üç defa 
Bedestende satmak istemiı
lerdir. Birinci hafta yü:dlie 
(60) ikinci hafta (80) UçüncU 
hafta da (150) lira fiat kon
muştur. Bu işten hem belediye 
veznesi, ve hem de halk zarar 
ıısrmektedir. 

Mahna hariç te {100) lira 
flat bulan bir zat bedestende 
(50) lira tahmin edildiğini 
g&rilnce bunu bedestenden 
ntmaktan sarfı nazar ediyor. 
Bittabi belediye resimden 
mahrum kalıyor. Kıymeti (35) 
lira olan bir mobilyeye (100) 
lira tahmin edildiğini gören 
bir adam bunu ( 7G - 80) 
liraya alırsa ucuz aldım zaha
ltında bulunuyor. V o bittabi 
aldanıyor. 

Muamele Azahyor 
927-928 aene1erinde ayda 

(45-50) bin lin.lık utıı yapan 
mezat idaresinin timdlki satışı 
ayda (10-12) bin liraya kadar 
cllfmUıtDr. 

Bir Şikayet 
Tokattan lstanbula yeni ge

len Sait Bey isminde bir zat şu 
tekilde aldatılmı~tır: Sait Bey 
mezattaki tahminlerin on, 
onbeşten fazla bir fark veı
miyecejine kanidir. Geçen
lerde me:ıat yerine gitmiı, bir 
ytlzOğlln satılmakta olduğunu 

ıarmnı, etiketini tetkik etmiı 
(240) lira. iki ıahıs kcrıı kar
fıya geçmifler, artbnyorlar .. 

t - Baz.ı klm1eler berteyl kara s8rlr, 
baıkalannıa fenalık taba17ill etmiyeceklerl 
ıeylere fena nazarUe bakarlar. Bunlar her 
Yaklt, herıeyden tlklyet ederler. Hayatla
rından memnun olmazlar. 

2 - Halbuki muaJ'}'•D bir mesafeden 
bakilmak şartile herfey peldlr. Bu l'G
:ıelliji glfremiyenler, bulundukları mevkiin 
, .. ıı,tıtmı rörmezler. HldlHy• kız.arlar. 

5 - Herteyl olduğu gibi glSrmiye çah
tınız. Bunun için de dalma bidiıat karf1· 
ıında lyl a-örebilecek mesafeyi bulmıya ça
lıtınıL 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLE i 
BiR DOKTOR 
Hakimi Tahkir Cürmile 

Mahkemeye Verildi 

lzmir, 28 (Hususi} - Ber
gama hastanesinde yatan 

bir yaralınm tıbbi vaziye-
tini tesbit etmek ftzere 

hastaneye gelen Sulh hAkimf 
Necati Bey, hastane tabibi 
İhsan Beyi hakimlik vakarına 
mugayir harekette bulunduğu 
cürmile müddeiumumiliğe ver
miıtir. Bu hususta tahkikat 
yapılmaktadır. 

Müruru Zaman 
Barut İrtişasında Yeni 

Bir Mesele 

Ankara, 28 (Hususi) - Ba
rut irtişıısı hakkındaki tah
t ikat devam etmekle beraber 
}'eni bir meselenin tetkiki ltl
z.umu hasıl olmuştur. 

Eu mesele hadisede mGruru 
zaman olup olmadığıdır. Bura 
Müddeiumumiliği müruru za
man olmadığı neticesine var
mıştır. 

Müruru zaman lcldiasıru 
serdedenler davada isimleri 
maznun olarak geçenlerdir. 

Müstantik de Müddeiumumi 
gibi müruru zaman olmadığı 

mütalea5ındadır. lhtillfı Ağır 
Ceza mahkeme!'Jİ halledecektir. 

Karar, mUrunı zaman olma
dığı şeklinde çıkar1a davaya 
derhal başlanacaktır. 

M. Mihalakopolo! 
Türk- Yunan Münase
batından Bahsediyor 

Hariciye Memurları Arasında 

* * * Kadro Tebeddülatı Yapılıyor 
Ankua, 28 ( Hususi ) - Hariciye Vekaleti kadrosunda 

yapılan son tcbeddiilita ait liste ıu birkaç gün içinde tatbik 

mevkiine konacaktır. 

Öğrendiğime göre tebeddlilit listesi birçok İ•imleri ihtiva 

etmektedir. Diğer taraftan söylendiğine nazaran bir kısım 
büyük memurlar hakkında kanundaki rütbe tenzili esası tatbik 

edilmekte, diğer bir kısmı ise Vekalet emrine alınmaktadır. 

Çoban Köpeği 
lzmirde Bir Cinayete 

Sebep Oldu 
İzmir, 28 (Husuil)- Tirenin 

Gudullu köyünden Hasan oğlu 
İbrahim isminde birisi izzet 
isminde bir çobanı tabana u.= 
ağır surette yaraladı. Hldise 
bir çoban kapeğinden çdcmııbr. 

lzmir Tütünleri 
İzmir (Hususi) - Mnlha

kattan alınan haberlerden tG-
tün mahsulünün bu sene iyi 
ve nefis olduğu anlaşılmaktadır. 

Altın Kaçakçılığı 
Müfettişler Bu Hususta 
Tahkikata Başladılar 

Cuma günkti nu•hamızda 
albn kaçakçılığı yapıldığım 
yazmıştık. Dtin de kuyumcular 
cemiyeti reisinin bir ihbarınclaa 
bahsetmiştik. Haber adığımıxa 
g&re gümrük tefti~ heyeti hi
d.i.se hakkında tahkikata baş
lamııtır. 

Komisyoncular Cemiyeti 
Reisi de bu kaçakçılığı teyit 
etmektedir. 

T erkos Şirketi 
· Şimdi De Alacak 
.f ddiasına Girişti 
Ankara, 28 (Hususi) - Ter-

kos Şirketi Nafıa Vekaletine 
müracaat ederek sakıt hüku
met z::ımanından kalma mn
him miktarda alacağı oldu-
ğu iddiasında bulunmuştur. 
V-ekilet ba iddiayı tetkik 
edecektir. 

Tcrkos suyunun kabili şurp 
olup olmadığı mesel~sinin de 
bu iddia ile birlikte halledile
ceği söyleniyor. 

Bir Cinayet 
Öküz Yüzünden Bir 
Köylüyü Öldürdüler 

lzmir, 28 (Hususi) - Urla
nın Çamlı köyünden Mehmet 
oğ!u Yusuf arkadaşlanndan 
Hasan tarafından bir ökDı 
meselesinden öldftriHdft. 

MalmUdUrlUkteri 
Ankara, 28 (Hususi) - Van 

Muş, Haklri ve Artvin Mal
mildürlükleri yeni kadro tat
bikatı cümlesinden olarak 
kaldırılmıştır. 

Atinadan bildirildiğine göre 
Yunan Hariciy nazırı M. Mihala- r-_--:::::::;:::.::,,:_ _________________ """""I 
kopolos bir ziyafette Türk -
Yunan münasebabndan babse
deracen şunlan söylemiıtir : 

- En bilyOL ~Jlh muvaffa
kıy eti, bntnn mllşknlleri ber-
taraf ederek Türk - Yunan 
misakını aktetmek olmuştur. 

Bu misak hükumet tarafın
da takip olunan aulh politika 
sının bir tafıikasıdır. 

• 
ister 

• 
inanma! 

• 
ister 

• 
inan, 

Belediye, Otobila Tali· Jcrini bozuk buldukları için 
matnamesini çıkardıktan faaliyetten menettiler . 
sonra, tehir dahilinde .iş- Demek ki, şehirde iıli
liyen otobüsleri de teftişe yen, ve her gfin binlerce 
başlandi. insanı nakleden nakliye 

AN KARADA 
Tatil Münasebetile 
Kalabalık Azaldı 

Ankara, 28 (Hususi) - Din 
Başvekil latanbula hareket 
ederken ayni terenle birçok 
meb'uslar da buradan ayrıldı
lar. Ankara tatilin bir dlveai 
olarak timdi boşalmı~ gibidir. 

Mektepler ve mahkemeler de 
tatil olduğu için hakimlerle 
muallimler de lstabula hareket 
ettiler. 
Sıcaklar çok yakıcı, çok mtıt

hiıtir. 

M. Henderson 
İngiliz Hariciye Nazırı 

Almanya da 
BerJin, 21 (A.A)- M. Hen

derson, Nat 8,37 de geJmf~r. 
M. Curtius kendisini istasyoLda 
beklemekte idi. 

M. Henderson, mikrofon 
önllnde, kendi memleketi ile 
Almanya aruında meYcut 
olan Ye lngiliz Başvekilinin 
Berlin seyahati sayesinde daha 
ziyade iyilefbrilmesi mUmklln 
bulunan güzel milna aebetler
den bahsetmittir. 

Şirketi Hayriye Ve OtobUster 
Taksim ile Büyükdere ara

sında işliyen otobüslerin reka
beti Şirketi Hayriyeyi miite
eısir etmiştir. 

Şirket hissedarları diln top
lanarak idare heyetine ot~btls 
iıletmek için aallhiyet Yer
miıtir. 

Mübadiller 
Yeni Kanun Karşısında 

Ne düşünüyorlar 
Millet Meclisinde son kabul 

edilen bir l<anun mucibince 
firari ve etabli Rumlara ait 
olup ta mübadillere tefviz 
olunan emlAkin iadesi lA:ıımgel
mektedir. 

Bu mllnuebetle mübadiller
dea bir kumı dün aralarında 
hususi bir toplanb yapm~lu, 
kanun etrafında görüşmtı~ 
lerdir. 

Yüzük ( 182) lirada. Bir lira
da benden demif Ye derhal 
(183) liraya üzerinde kalmıtbr. 
Sait Bey bu yü.zilğtl alnuı ve 
laakild kıymetiniıa ancak ( 80 ) 
lira olduğunu öjrenmiı Ye 
laihayet (60)lira zararına satmak 
lllecburiyetindo kalmıt ve mO
layede dairesini tiklyot et· 
... tir 

-·--=-===-==-=-------
ilk teftiı Kadıköyde vasıta!arınm çoğu tehlike

yapaldı. lşliyen otobüslerin lidir. Otomobilleri de böy• 
yarııım çllrllk ve bozuk le sıkı bir teftife tutaalu 
buldular. işlemekten me- kim bilir ne fena neticeler-

Bu mubadiller lstanbulda 
bu kanunla iade1l icap eden 
emlakin bir milyon lira kıyme
tinde oldatunu binlerce müba
dilia l,u kanun neticuinde 
yeniz ve eniz kalacaldaruu 
söylemektedirler. 

lf . .. 
Halk mllzayede yerinde 

lablan Emniyet Sandıtınıa 
-.aııanm kelepir te1A1'ld eder-
ltr. Bunun içhı 8111nf yot Saa· 
dıtınua h!çbir malı 9VI kal
llaaz. Bunu anlıyu baza mat-

rabular mallannı bililtizam 
Emniyet Sandığına kııa hir 
yaf!e ile terhin ediyorlar. Sonra 
da parayı veremlyeceğiın malımı 
HbBıJ, diyerlar. Buaa biru 
da talımln tarkı .ınnoe mal· 
lanpın y!zde elif bir farldf 
sablaıa•ı hiçte ser bir f"1 
olmuyor. 

nettiler. alınacaktır. 
Evelld gfin de Taksimde Bu şerait dahilinde ıe• 

lfliyen otobOılerl teftlt hir içinde hayahmızın em• 
ettiler Ye on yedi otobUt- niyet altında bulunduğuna 
ten oa dart tanesinin firen- arlık, 

ister /na•, ister lnanmtJ/ 

lado edilecek eıdlk yerine 
mnbadillere tefvb kıymeti 
üzerbadea bono veril•cektft.. 
Fakat mnbadWer bunun lhtl· 
yacı tatmin edemlyecetfnl .ay.. 
leraektedirler. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Yeni 
Matbuat 
Kanunu 

• • 
Yeni Matbuat Kanunu mil 

hcmdir. Ameli maddeleri iaf 
na edilirse, prensiplere ait kı 
srmL&r, uıun, karışık, her k 
limesi yU:t: bin türlü şerhe v 
tefsire müsait fıkralarla dolu 
dur. 

Mesel! 49 unca 
ele alalım: 

"Memleket umumi siya.eti
ne dokunacak neşriyattan ~ 
layı " icra Vekilleri Heyeti bir 
gazeteyi muvakkaten kapata-
biliyor. Vekiller Heyetine e 
velce de böyle bir sallhiyet 
verilmişti. Umumi siyaset ne 
demektir ? Harici siyaset mi ? 
Dahili ıiyaset mi ? Her ikisi
nin mecmuu mu ? Rejim mi 1 
Demokrasi mi? Nedir? 

Umumt siyaset, harici siya
set demekse, Türkiyenin bey-
nelmilel vuiyetinl tenkit değil. 
buna, kanunun tabirile • do
kunmak" bile suçtur. 

Umumi ıiyaaet, dahiJI ıiyaat 
demekse, maarif veya ik.bat 
siya.setlerini tenkit değil, bmaa 
dokunmak bile suçtur. 

Umumi aiyuet, bunlana 
ikisini de bir araya toplayana, 
Tilrkiyenin hariçteki aiyul ft• 

ziyeti ve dahildeki iktıadl n
ziyetile sıkıfılaya allkadar oı. 
~imendifer ıfyaaetinl Yeya bat
day meselesini tenkit ft .... 

nakqa değil, bu menua "do
lnınmak " bile auçtur. 

Umumi siyaset, rejim ft 

demokrasi demekse, .,Haki
miyeti Milliye" , "Milliyet" , 
"Cumhuriyet,, , "Vakıt,, gue-
elerinde aylardanberi yapıl· 
dığı gibi, demokrasi bir tenkit 
ve münalcata deiil, bu me.
zua ••dokunmak bile •çtu. 

G6rülityor ki bu kanmum a. 
maddesi bile, namütenahi bir 
azamide, hep indi tehirlere 
tabidir 

saznn Juaua, bu k ... 
" mayiat " tandır, seyyal ft 

mütehavvildir. Tatl>ik ve tefmı 
edecek adamın kafuınm teldill 
ahr. 

Tllrk lnkılibmm ana ha~ 
rıru çizen bir kanun, hendeal ft 
riyazi bir kat'iyet• ve sarahate 
muhtaçbr. Akai takdirde, ba 
kanunu tatba1'a memur olanlarm 
zihniyeti, ııcak bir balmuma 
gibi, ona dilediji ıeldl v.,.. 
cektir. Hnr ve ma.takD bir 
rejim, indi ve keyfi hllklmlen 
ceYa& Yermez. Bu kammua 
tefsirini, tahlilini Ye turihhd 
istiyoruL 

Bir Takibat 
İzmir { Huaull ) - Tepll&b 

Esasiye Kanunu hilafına ha
nelere hotb.hot ııirmelerl lçla 
memurlanna emir verdiği nok• 
tasından elektrik ıirketi mll
dllrll M. Doro aleyhine mtıd· 
deiumumilikçe taldbata bar 
lanmışhr. 

Sabık Balıkesir Meb'usu 
Balıkesir, (Hususi) - Sabık 

Balikesir mıı-b'usu Fahri BeJ 
Emllk vergisi temyiz komı.
yonu aı.alığına intihap edi!mif
tir. 

Akhisar Ve Kasaba 
Sporcuları 

Akhisar, (Huau.ı) - Akhl
•u •porculan Kuaba 9f>Ofca
lui1e yaptıldan futbol maçıa
~ Aldıiau takıma 1-8 ... 
16p ~mu~tur. 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 

Denizde 
Kaçakçılık 
Yapanlar 
Gümrük Memurları Ça
nakkalede Üç Kaçakçı 

Motörü Yakaladılar 

Çanakkale, (Husust) - Ça
aakkale gtimrilk muhaf ıı.zasına 
memur (37) numarala motör, 
ihtiyat zabiti ve muhaf a:ıa me
muru Mustafa Efendinin idare
•inde olarak lnoz ıularında 
karalıol vazifesini ifa ederken 
kaçakçılık yapan Uç Yunan 
mot&rUnli yakalamıı ve motör
ler Çanakkale glimrUğ'Unc tes-
lim edilmiıtir. Hacip 

Bergama - Kmık Maçı 
Kınık, ( Hususi ) - 24 

Temmuz cama gllnil Bergama 
Yeşiloba sp_or klübU ile Kınık 
aahuında Kınık Altıntepe İd-
man yurdu oyuncuları arasında 
hiç aamimi cereyan etmiyen 
bir maç yapılmıştır. 23 nisanda 
ayni klllbe, Bergama oyun· 
cuları kolay bir galebe çal
mışlardı. Kınıklılar bu defa 
çalıımışlardı. Mukavemet gös
teriyorlardı. Onun için Ber-
ıamahlar biraz ıcrtleıtiler. 

Bu ıırada Bergamalı bir 
oyuncu hakem tarafından dis
kalifiye edildi. Bergama klO
bUnlln kaptanı Ihsan B, itiraz 
etti. Yurtlulann kaptanı Aziz 
B. de bu müdahaleye muka-
belede bulundu. Bu suretle 
ikinci haftaymın bitmesine 
otuz bcı dakika kala iki gol 
atarak galip vaziyette bulu
nan Bergamalılar sahayı ter
kettller ve hUkmen mağlüp 
addolundular. 

lzmir Sahillerinde Kaçakçılık 
Aldığımız malümata göre 

lımir 1ahillerinde vaai mikyas
ta clgara klğıdı kaçakçılığı 

yapıldığını haber alan Tütün 
lnhi1arı muhafaza teşkilAt ı 
memurları, poliı moUSrile ka
çakçıları takip ederek Ali Ağa 
çiftliii aahilJerin<le, kayalar 
uumda ıaklı bulunan (20) 
ç11valde mevcut (178128) ka
çak cla-ara kAğıdı yakalamış
lardır. 

Raşit Rıza Bey 
İzmir , ( Hususi ) - Birkaç 

gündilr tehrimizde bulunan 
Raıit Rıza Bey ve arkadaşları 
tarafından yakında Elhamra 
1alonunda birkaç temsil Yeri
lecektir 

Adanada Karpuz Bolluğu 
Adana, (Hususi) - Bu sene 

ıehrimizde karpuz oldukça 
boldur . Fak at fiyatlar her ne
denae pahalıdır. Şimdilik ok
kası beş kuruıa satılıyor . 

lzmirde Sıtma Mücadelesi 
İzmir, 27 (A.A.) - Şehrin 

bazı ıemtlerinde başgösteren 

ııtma hastalığı için mllcadele 
tertibatı almmııtır. 

r 
DOKUZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 3 
Gnetemlr:de on bet rUndo bir 

Yermekte olduğumuz Patronu 

bedava almak iatlyoraaaı:ıı, bu 
kuponu kealp ıaklayıııu n 15 

kupo~ toplayınız. Patronlanmı:s

dan pek memnun olacak11nı:ıı. 

Patronlar netrodlldlklorl ,.un
den itibaren lıtanbul kuilerlml:ıı 

bir haft:ı 1 ta9ra kullerlmlz oa 

ılln içinde kuponlarını ı!Snder

melldlrler. Bu mUddet geçtikten 

ıonr• kuponlar kabul edilmez. 

SON POSTA Temmuz ?~ 

H A N 1 -M T E Y Z E Almaya da 
] 1 Harici Haberler 

--~---------------------·--------------------------------Mühim 

~-----------------------' Müzakereler 
~· 

ıl ~ 

-~ ·1 mod•l- . 
/erinden birkaç nni. Bunları basit 

ve ucuz kuma~lula nd11 kendi /un-

dinize yapabilirsiniz. Her gömlek 

,,r-. "" blüz okad6r teferruatlı gapılmıı

... 

tır ki, modele bakarak yapılması 14· 

zımgelen şeyleri bulabilirsiniz. Te

miz, ucuz, fle zarif iç çamaşırı 11ap

mak isterseniz bıı moaelleri taklit 
ediniz. Bu mod11ller için gerli malı 

ipek kumaşlar çok lgi ıider. Artan 
kumaşlarınızla 6Uu gapabilirslniz. 

~.bl 

· 1 KOLLU VE KOLSUZ ELBiSELER 1 ikimizi De Bed- ..__ ______________ Pudra, Kırmız Ve 
~aht Etmemek Kremi Çehrenize 
için Evlenmedim Uydurmalısınız 

Evlenmesi iki Taraf için Denizden Ve Günesten Cil-
' FelAket olan Kimselerle dinizi Korumak için Neler 

Evlenmeyiniz. Yapmahsmız? 

Öyle tipler vardır ki ma
rizdirler, fazla hassastırlar, ge
çimsi:ıdirler. Bunlar biç bir
şeyden memnun oJma.ı, hiç 
birşeyi affetmezler. Daima iı
tediklerinin yapılmasında ısrar 
ederler. Arzulan yerine geti
rilmeyince, hırçın bir çocuk 
gibi, etrafı kırıp dökerler. 

Geçen gün bu bedbahtlar
dan birine raıtgeldim. !lli ya
şına geldiği halde bekAr kaJ-
mış. Sebebini ıordum. 

- ikimizi de bedbaht etmek 
istemedim, dedi. 

Ben anlamadığımı ihsas 
edince izah etti: 

- Ben, dedi, geçimıiz bir 
adamım. Müthiş surette kıs
kancım. Gençliğimde ailem 
beni rızam hillfına evlendir
mek iıtedi, bir emrİYaki yap
mıya çalıştı. Nişanlımı bırakıp 
A vrupaya kaçtım. O glin 
buglln beklr yaııyorum, ev
lenseydim karımı bedbaht 
edeceiim muhakkaktı. O bed
baht olunca ben de bedbaht 
olacaktım. İkimizi de korumuş 
olmak için bekar yaıamayı 
tercih ettim. 

Bu adam, kusurlarını bilen 
tuurlu bir haıta idi. Fakat 
bazıları Yardır ki bu kusur· 
larını bilmezler. Evlenince 
aaabiyetinin geçeceğini ümit 
ederler. Fakat evlilikten son
ra da geçimıizlik başlayınca 
kabahati karıda bulurlar. 
Evlenmeden evvel dikkat edi
niz, bu geçimıiz erkeklerden 
birine düşerek bütün hayatınız 
müddetince bedbaht olmayınız. 

T abit, iki tarafı da bedbaht 
edecek derecede kıskanç olan
lar, bu hastalıktan kurtulabi
leceklerine hükmetmedikçe ev· 
lenmemelidirler. 

Kııkançlık aıkın bir teıa
b&rUdUr. Fakat ifrata varınca 

merazi bir ıekil alır Ye o vakit 
bir fellket menbaı olur. 

Yaz için yapabileceğiniz kollu ve kolsuz elbiselerden 
bir iki nilmune 

Her Ev Kadınının Bilmesi Lii.~ 
* ~ .. 

zımgelen Bazı Faydalı Şeyler 
l.~---------~------------------------~----

Mayonezi Koyu/atmak için 

Mayonez yaparken veya 
yaptıktan sonra sulanırsa bir 
yumurta ıarısı daha ilAve eder 
ve bu defa teraine kabartmak-
ta devam edersiniz. .. 
Masa Örtülerindeki Lekeler 

Maıa örtülerinde bir leke 
olduğu zaman, 6rtilyll yıkama
dan evvel lekeyi çıkarmak da
.ha doğrudur. Leke ne kadar 

taze iken çıkarılırsa o kadar 
iyi muvaffak olunur. 

kısmın üzerine yüksekten kuv
vetle sıcak su dökiinüz. Meyva 
lekesi de ayni suretle çıkarılır. 

Süt. kaymak lekesini çıkar
mak için, taze iken soğuk ıu 
ile yıkayınız. 

Mürekkep lekesini çıkarmak 
için, lekeli yeri ıüde veya 
tuz ve limonlu sıcak suya ba
tırınız. 

Demir pasını çıkarmak için 
tuz ve limon kullanınız. Et 
lekelerini sabunlu su ile çıkar
mak mümkündür. 

Kadınlar vardır ki, tabiaten 
gUzeldirler, fakat ciltlerine 
bakmasını bilmedikleri için 
çirkin görünürler. 

Yine kadınlar vardır ki, 
aalen çirkindirler, fakat tuva-
let yapmasını bildikleri için 
bize güzel oldukları hissini 
Yerirler. 

Demek ki tuvaletin milhim 
rolü vardır. 

Filhakika her icadın kulla-
nacağı pudranın, kremin, kır
mızın cinsini bilemez. Halbuki 
muhtelif ciltlere göre muhte
lif krem ve muhtelif pudra 
kullanmak lazımdır. 

Mesela sanşınlar kırmız 
alacakları zaman, portakal ve 
yahut açık gU.l rengi kırmızı 

tercih etrcelidirler. Pudraları 
beyazla şeftali rengi arasında 
olmalıdır. San'atkar bir kadın 
bu pudra ile bu kırmızı tatbik 
etmek suretile azami neticeyi 
alabilir. 

Buğday renkli sarışınlarla, 
hafif esmerler crta renkte 
pudra ve kırmız kullanmalı
dırlar. Koyu esmerler için 
pudra ve kırmızın renkleri de 
koyu olmalıdır. 

Cilt sert ve sıkı ise, koyu 
pudraya ihtiyaç vardır. Zarif 
ve ince tenler için hafif renkli 
pudra tercih etmelidir. 

Deniz~ gidiyorsanız, gü
neşte geziyorsanız, kullanaca-
ğınız tuvalet levazımı ta
mamen değişir. Denize gi-
derken kırmız ve sürmeniz, 
suda çıkmayan cinsten olmalı
dır. Bunları kullanmak için 
ayrıca hususi fırçalar vardır. 

Çehrede güneşin çil yapma
ması için, güneşe çıkmadan 
evvel yüzünfize, bilhassa göz
lerinizin kenarına ve alnınıza 

Muhtelif lekeler muhtelif ıe
killerde çıkanlabilir. 

Çay lekesi için gliserin ve 
ııçak su kullanınız. Lekeli kıs- krem sürmeyi unuirnnyınız. 

Bazı kadınl ar krem kullan
an bir bavlı üzerine yayın:z, mazlar. Bunlar kırmız sürdük-

Kahve lekesini çıkarmak için 
lekeyi yeri parmakla kaldırıp 
qaiaımı elle ııkınız Ye lekeli 

fizerine gliserin, sonra da sı- ten sonra yiizlerine soğuk su 
cak ıu dökünüz. Birşey kal- a tarlarsa. çok iyi neticelf'r ala-
maz. l bilirler. 

lngilizler, Fransızlara 
Karşı Soğuk Bir Vaziyet 

Alıyorlar 

AJmanyanın vaziyeti hakkın
da gelen haberlerin hulasası 
ıudur: 

İngiliz Başvekili ve Hariciye 
Nazırı Mösyö Stmson Ber• 
lin:le bulunuyor. Harbiye Na
zırı Ceneral (Groner) ile gü
rüşmüştUr. Bu mUJakatta Al· 
manyanın Fransa ile anlaşa· 

bilmesi için yapılması zarur& 
fedakarlıklardan bahsetmiştir. 

Alman buhranının neticesi 
olarak ortaya bir İngiliz mo
ratoryomu haberleri çıkmıştır. 

Bunun sebebi, birçok İngiliz 
altınının Fransaya akın etmesidir. 

İngilizler bu hnlden fena 
halde sinirlenmekte, Fransızlar 
iıe bunun arz ve talep kaide
sinin bir neticesi olduğunu 
söylemekte, İngilizlerin · F ran
ıızları itham etmeleri haksıı 
gösterilmektedir. 

Vaziyet vuzuhsuz ve karışık 
olmakta berdevamdır. 

Davas Kupası 
Cochet ile İngiliz Perry'nin 

yaptıkları son maç neticesinde 
Daves Kupasını Fransa kaz:ın· 
mış, Perry mağ~fıp olmuştur. 

Şifi Buhram 
Şilide vukua gelen buhran 

neticesinde Reisicilmhur M. 
lbanez istifa etmiştir. Yeni 
bir muvakkat hükumet teşkil 
olunmuştur. Bu buhran, Alman 
ve Amerikan buhranının bir 
aksi olarak gösteriliyor. Zira 
bu hükumetlerden biri azotu 
diğeri de parası ile Şilide nafiı 
bulunuyorlardı. 

ltalyada Hafta Tatili 
Ağustosun ilk pazarından 

itibaren halk ıçın UçüncO 
mevki vagonlardan mllrekkep 
tenezzüh katarlan tertip edi
lecektir. Herkes, hafta sonu 
tatili yapmıya teşvik ooilmek· 
tedir. 

Zeplln Balonu 
Zeplin balonu, kutba mO

teveccihen Rusyadan hareket 
etmiştir. Yirmi saat sonra 
Kutupta bulunacağını balon 
kumandanı Ekner beyan et• 
miştir. 

Bslonu, kutupta Maligin 
buz kıran vapuru beklemek· 
tedir. Doktor Ekner, Rusyanın 
Graf Zeplin gibi balonlar 
yaptırmak için Alman fahri· 
kalarile müzakerede olduğunu 

söylemiştir. 

ispanyada Vaziyet 
lpanyada Sevil eyaletindeki 

vaziyet sükunet peyda etmiştir. 
Komünist beyannamelerini hl• 
mil birçok kimseler tutulmuı· 
tur. Maznunların davalarına 

askeri hakimler bakmaktadır. 
Aragon yolu üzerinde bir 

bomba patlamış, telefon yolu· 
nu tahrip etmiştir. Patlama• 
mış diğer bir bomba daha 
bulunmuştur. 

Gar.dinin Protestosu 
Gandi tahsil d:liresine bir 

protesto göndererek halktan 
cebir ile vergi alınmttsma iti• 
ra2 etmiştir. 
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Kar i Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun Tenkit 

Sürmene Eytam Sandığmdaki 
Paralara Dair 

Bir Meslek Seçmeden Evel Büyük- Ziya Gök Alpın Hayat 
•Pederimiz bundan yirmi 1ene 

evvel ölmüş ve biz çok kGçBk 

lerinizin Tavsiyelerini Dinleyiniz Yazan: Ali Nüzhet 
Neşreden: ikbal Kütüphanesi 

c;fdoğumuz için kendiıinden kalan 
parayı Sürmene Eytam idaresi 
almıştı. Bu paralar o zaman altın 
idi. Şimdi iıe kanun mucibince 

ESKi BiR ZAHiRE TACiRi BAKINIZ NASIL LOKANTACI OLMUŞTUR 
• 

Her bllyU.k adamın etrafında 
ona tapanlar, onu seven, onun 
rölgesi olarak yaşıyau kimse
ler vardır. Ali Nüzhet Bey, Zi
ya Gök Alpın aşıkı idi ve 
blltün hayatım onun etrafında 
y&§Iyarak, ondan ilham alarak 
reçirmiıtir. Ziya Gök Alpın 
hayatını ondan iyi bi1en yoktur. 

da, tekrar Diyarbekirde ve 
An karada meb 'us olarak gö
rüyoruz. Maltada ve avdette 
lstanbulda başladığı fikir ve 
lisan hayatına avdet ediyor. kağıt olarak veriyorlar. Biz bu· 

nu da kabul ettik. Fakat buna 

Tahsillerini bitiren birçok gençler, timdi bir meslek ıeçlp f Narin Zade Hasan B. f 
hayata atılmayı düşünüyorlar. Gençliğin bu tereddndn cidden 

yerinde ve bu zaman, onun için bir d&nllm noktasıdır. Genç

lerin bu müşkUIUnU bilen "SON POSTA,, daha evvel hayata 

atılarak muvaffak olmuş kimıelerle gGrüşmftf, teşebbUılerini, 

muvaffakıyetlerinin ıırlarını sorup ~ğrenmiştir. Kendilerine bir 

meslek seçmeden eyvel bUyllklerlnin tavsiyelerini okuyacak 

gençler, elbette ki bunlardan istifade edeceklerdir. 

Tağmen ne paranın kendiıini ala· 
biliyoruz, ne de faizlerini. Bura 

Adliyesine dlSrt ıenedenberi mü
racaat ediyoruz. Verdikleri cevap 
fudur: 11 Ankaradan haber bek
liyoruz.,, Acaba bu cevap ne 

zaman gelecek ve biz paraları

mızı ne va.L:;it alacağu:? 

'-Ormcne Ba,tımarldJy 
Kıranta zade 

Ömer Lut/ü 

MalOllerin ikramiyesi 
Efendim, 

1930 ıene.1 tGtün ikramiyele
rin in verilme•I için cemiyetimiz 
namına bir buçuk ay evvel An
karaya bir heyet bam edildltinl 
sıa:ıetclerde gördük. Fakat henüz 
hiçbir ıes aada çıkmamıştır. ~ 

ıayıf vaziyetimizi yakından ali
kadar eden bu ikramiye mesele-

ıinlnblr an evvel hali Ye fasledll
meıinl alakadar makamdan rica 
ederek bekliyoruz. 

UzunköprUde 5 feci U:r.unk5prdde 3 Uncn 
derece maUU gazi derece mal41 gad 

Sait ça11uş Halil onbaıı ----
Cevaplarımız 

Ankara K. R Beye: 

Mütalealarınızda belki haklı 
ve belki hak11Z11nıı. Fakat 
bahsettiğiniz teessür tamamen 

varittir. Lakayıt kalmak mesele· 
ılne ıelince, ıukadar aöyliyelim 
ki vazife her türlü menfaatten 
ileride gelir. 

Sarıyer Sabri Beyet 

Bahıettitinlz mektup ldare
hanemi:ıe vaaıl olmamı,br efen
dim. 

Karilerimizden Ricamız ı 
"SON POSTA,, ya göndereceflnlz 

mektupların zarflan Uzerine içindeki 
ya:r.ınm mahiyetini itaret ediniz. Bil· 
mece midir, Hanım teyzeye mi aittir, 
dareyl mi allkadaı eder, tahrir 

mUdürlUillne mi hitap edfyori Bu 
Doktayı lı:aydedeuenb vazifemizi 

kolaylattırmıt o)uraunuz. Karllerimlx
den bllha1aa bu noktaya dikkat 
etmelerini tekrar rica Qderlz. 
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Lokantacı Narin 
aan B. diyor ki: 

ıade Ha-

f " - Ben enlce Konyada 
buğday, tiftik, ve afyon tica
reti yapıyordum . Bu malları 
anlamakta ve seçmekte iyi bir 
melekem vardır. Beı, alb ıene 
evvelisine kadar bu mallarda ; 
iyi anhyanlar , ve dahili va!İ -
yetimizi harici ticaretle iyi mu
kayeae edenler için niıp1 bir 
kazanç hemen ıigortalı gibi 
idi. Fakat bilhasaa dört ıene
denberi dUnyamn geçirdiği ik
tısadt buhran bu mallarda ka
zancına güvenilemiyen bir lt
ratsı:r:hk yaratb. Bu mesleği 
dedelerinden tevarus eden bir
çok çekirdekten yetişme tacir
lerimizin senetlerini tehlikeye 
koyduklarını, batta iflAııı ettik
lerini gördüm. Mesleğime ve
da etmek kararını alarak 1.tan
bula geldim. 

Biıde ihtisas ve meslek 
mektepleri yok denecek kadar 
azdır. Bizde her şubede btiyllk 
istidatlar tesadüfün yardımile 
inkişaf etmiştir. Doktor olmak 
için mektebe girenlerin, edip 
olarak, tliccar olarak çıktıkları 
pek çoktur. Avrupada lokan
tacılar, hatta garsonlar mek· 
tehi varmış. Burada mevsim
lere göre hazirlanacak yemek
ler, yemek!ere, tathlara kona· 
cak yağ ve ıeker miktarı 
tesbit edilir, garsonlara, müş
teriye nasıl muamele yapa
caklan 8ğretilirmiş. 

Ben lstanbula döndüğüm 
zaman sigortalı bir ticaret 
aradım. Lokantacılıkta karar 
kıldım. Bana alelAde bir köf
teci veya piyazcı dükkAnı tav
size edenler oldu. Ben bunlara 
ehemmiyet vermedim. l.tanbu
lun irfan seviyesini, ııhhat ve 
ııdaya verdiği ehemmiyetin 
derecesini nazarı itibara aldım. 
Kelimenin btUUn manasile 
temiz bir lokanta açmıya karar 
verdim. Bunun içinde Sultan
ahmet semtini intihap ettim. 
Dört senedenberi her gUn 

IUCIKTAn IUCA81 
SERVER BEDi 

Hep birden geri döndüler J Rahmetli babam benimle IAti
ve bot bir arabaya atlayarak fe ederdi efendim, "Senin yO· 
otele geldiler. Yemekte, Atıf reğin pek yufka, derdi, ıenln 
Bey, Feridi kendi hayatına yüreğinden llA börek yapılır.,, 
dair ıöyletecek şeyler ıoru· Fakat ıonraları değitmlye baı· 
yordu. Nadire de Abf Beye ladım... Arkadaşların tesiri 
yardım etti. midir, nedir? Çünktı efen-

İki kadeh te ıarap içen dim, benimle alay ederlcr
F erit, çocukluğuna ait hatıra- di : " Hanım kız, canım kız ,, 
larını anlatmıya başlamıştı: derlerdi. Hakikaten de pek 

- Ben çocukken pek mer- narin bir şeydim efendim. 
banıetliydim, efendim ••• Kazara Evet... Söylemek istediğim .. , 
birkaç böceğe, yahut karmca· Arkadaşların bana tesiri oldu 
Ya basaam gözlerim yaşarırdı. çok... Beni gllreıe filin tetvik 

« 
artan bir ıevk ile mesleğime 
devam ediyorum. lktasadl buh
ran bizim meılekte de kendiainl 
göstermiyor değil. Fakat lehUl
bamt ben hayatımı kazanıyo
rum, vergilerimi veriyorum. 

T emiı:liğlm Ye gıda madde
lerini lntihaptaki ltinam; lstan· 
bulu ziyaret eden Amerikalı 
ve Avrupalı ıeyahlan bile 
memnun etmlıtir. lstanbulu zi
yaret eden bir ecnebi dtikkl-
nımı arıyor, bir çorbamı içiyor. 
Bu rağbet bu ıcne bana dtik
kAnıma bir salon daha ilAve 
ettirmiştir. Ticarette benim 
meıleğimi tercih edecek genç· 
lere tunları tavsiye ederim: 

Gençlere Tavsiyelerim: 
J - T emb:Uk ve titizlik. 
2 - Gıda meselelerinde 

katiyen hile yapmamak. 
3 - Sebat. 
Bizde otedenberi katn bir 

zihni yet vardır: Halkımız iyi 
ile kötüyü farketmez zanne
deriz, kadirşinaslıkla itham 

Bir Vahşet 
Şehvet Düşkünü Papaz 

Bir Kızı Yaktı 

Badajoz, 26 (A. A) - Hor

machos kasabası papazı vakti· 

le kendi yanında hizmet etmit 
olan 17 yaşında genç bir kızın 

kapısı önünden geçtiğini glSre
rek kendisini bir bahane bula
rak çağırır. Kız içeri girer gir· 

mez, hemen tuerine atılarak 
tasallut etmek ister. 

Kızcağız, vahşi rahibin ar· 
ıularma ram olmak istemedi-

ğinden, herif kızcağızm elini 
kolunu bağlar, vöcudll ile es· 

Tapları arasına aaman doldu

rur, aamanın üzerine de ispirto 

dökerek ateşe verir. 

Nihayet polis tam vaktinde 

yetiterek kızı tamamile kömOr 
haline gelmekten kurtarır. 

ettiler. Kumkapı Nişancasında 
otururduk. Peder vefat etmişti. 
Mahalle arkadaşları bahçemize 
aelirlerdi. Soyunur, dökllullr, 
kispet gibi birşeyler uydurur 
dok, biribirimizle gllreı eder• 
dik .• Hatta ..• Ayıptır ıöyleme1f ... 
Çocukluk lıte •. 

Ferit durdu. Devam etmlye 
cesareti yok ~ibiydi. YftıDnD 
hafif bir kan bulutu ıardı. 

Onun bu duygusunu ilk an• 
hyan Nadire: 

- Aman, dedi, ae tatlı 
anlabyorsunuı... Ben çocukluk 
hatıralarım çok ıeverim. 

Ferit baıını önUne etdi. 
- Evet, hakikaten çocuk· 

lok efendim... Naıd ıöyliye• 
yim... Biraz da... Yine utanı· 
yordu. ÔkıUrdli ve nihayet 

( 
1 

1 
.-L 

ederlı. Bu, doğru deiildir. 
Halkımızda iyiyi Ye hakikati 
inceden inceye ıezen ve gören 
kudretli bir g6.ı vardır. Bizim 
meslek ııbhat ve hayatla alA
kadardır. "Can boğazdan ıc
lir,, derler. latanbul halkı 11-
daya ehemmiyet verir, herke
ıln ağzı yanındadır. iyi ye
mekle fenasını pek çabuk tef
rik eder. Banaenaleyh yağan, 
diğer rıda maddelerinin hilc
ıizinl, safını kullanmak, halkı 
aldatmamak yeglne muvaffa
kıyet AmiJidir. Bu meslekte, 
iyi yapan ve halkı aldatmıyan 
mutlaka kazanır. 

Kadın Nüfusu 
Balkan Devletleri Ara
sında Türkiye Birincidir 

Balkan Konferansında Ba~
kan devletlerinin lktı1adl va
ziyetlerine ait bir eser yazal
ması için bir müsabaka açıl· 
ması kararlaştırılmııb. Ticaret 
Odası Raportörlerinden Hakkı 
Nezihi Bey bu hususta bir 
eser hazırlamaktadır. Bu esere 
dcrcedilmek llzere yapılan tet
kikata nazaran Balkan mem· 

leketleri arasında en çok ka
dını bulunan memleket Ttırkf
yedir. Muhtelif Balkan mem
leketlerindeki kadm miktari 
niıbeten ıudurz Arnavutlukta 
Dllfuaun yllzde (47,09) u, Bul
ıaristanda ytude ( 49,93 ) G, 
Yunaniıtanda yllzde (50,42) ıf, 
Yugoslavyada yüzde ( 50,94 ) 
•e Türkiyede iıe yll%de 
(51,91) dir. 

cesaret etti : 
haveı 

Ali Nüzhet Bey, "Ziya Gök 
Alpın hayab ve Malta mek
tupları,, ismi altında Ziya Gök 
Alpın bir biyografisini neşret
miştir. 

Köprlilnzade Fuat Bey bu 
eıerin başına yazdığı mukad
demede diyor ki : 

"Ali Nüzhet Bey, bu ldtabile, 
bize Ziya Gök Alpın bayati hak-

kında ıüzel monoırafl nrmiş 
oluyor. Türk milUyetçlllti tarl-

hf nde en mühim ye merkezi mev• 
idi işgal eden bu büy6k milte-

fekkirin yalnız Herleri, ftklrler:I, 
nazariyeleri detfl, haywb da 

TOrk rençUA"l için baıhbaşına 
bir der1 Hyılabillr. MefkOrHfnden 

baıka hiçbir ıeye kıymet Yermi
yen ve alhayetab bir imanla da
lma ona dotru koıan Ziya Gök 
Alpın hayatı, TGr k gençlltf için 
dalma bir tlmaal olacak kıymet

tedir. 

''Ziya Gak Alpın flkrf tekl
millünCl, muhtelif ıamanlarda ile
ri ıürdilfQ nazariyelerin ne ıtbl 
amiller altında teıekkül ettiği H 

•• ıtbt milli ihtiyaçlara cenp 
oldufunu anlamak fçfn de onun 
hayabnı iyice bllmlye lhtlyaç 
nrdır. itte AH NOıhet Beyin 

kitabı, bu noktadan da cok mG· 
hlmdlr.,, .. 

AH Ntızhet B. Ziyanın ba-
1atını d6rt devreye ayınyor: 

' - Ziya G&k Alpın Diyar
beklrdeki hayatı: Burada Ziya-

nm çocukluk, mektep ve aile 
heyatını öğreniyoruz • Ziysnın 

muhitine nasıl layan ettiğini, 
n1~in intihara teşebblls etliğini 

ıörUyoruı. 

2 - Ziya Gak Alp SelAnik
te: Burada Ziza Gök Alpın 
yeni Jlaan cereyanım ortaya 

attığını, Genç kalemlf"r mec
muasını çıkardığını, ve yeni bir 

hayat propagandasına başladı
fını öğreniyoruz. 

3 - Ziya Gök Alp lstanbul
da: Ziya İstanbulda Tftrk milli-
ciliğinin esaslarmı kuruyot. Bütiln 

ıençleri etrafına toplu) or. Türk 
Ocağında ve Darülfünunda 
tllrkçülilğiin ana hatlarım telkin 
ile meşgul oluyor. 

4 - Nihayet Ziyayı Malta· 

Ziya Gök Alpın fikir ve 
ahlakı iizerinde mf!essit olan 
Uç şahsiyet vardır : 

Babası, ona Namık Kemal 
gibi vatanperver ve hürriyet
perver olmayı telkin ediyor. 

Hocası, onda, edebiyat ka
biliyetinin inkişafına yardım 
ediyor. 

Fakat ona mefkuresini ve 
programını telkin eden zaptiye 
tevkifhanesinde iken tesadUf 
ettiği Naim Bey isminde ih
tiyar bir inkılapçı oluyor. 

Naim B. ona, ergeç meşru· 
tiyet ilan edileceğini, fakat bu 
meşrutiyetin kısa bir zaman 
yaşadıktan sonra tekrar söne
ceğini, ikinci defa hakiki meş 
rutiyetin geleceğini anlatıyor 
ve diyor ki: 

11Tuavvur ettitim gibi pro2ra
mınızı bazırlamıı olur1anıır, met· 
rutly...,t 1reUp te, matbuabn Hr• 

beıtial bbıl olunca derhal bir a-a· 
zetenin, yahut mecmuanın batına 
geçmeliıiniz. Hazırlamıt olduğunuı. 

•fkArı m<ldfre Ye veçheyi, 
hedefleri, mefki'irelerl, umdeleri, 

hfç durmak•ıı:ın yazıp ne4retme• 
llıinlz. Hiç durmakıızın diyorum, 

çilnkü bu ilk m~ırutfyet hakiki 
olmadıtı için uzun mOddet de
•am etmlyece1'tir. 

Binaenaley matbuatın ser• 
bestiai milli hayatımızda ılll-

hınız olacaktır. Milletinize adlen 
bilmesi elzem olan fikirlerin 
heplııinl yazabilmek için •on de
rece htfcal l6ı:ımdır • ., 

Ziya Bey btitiln hayatında 
bu ihtiyar lnkılipçıdan aldığı 
ilham ile yürlldüğünil ı5yle
mektedir. 

Ali Nüzhet Beyin bu kitabı 
bize Ziyanm hayatını umumt 

surette öğretiyor. Fakat Ziya· 
om hususi hayalının tnkip et

tiği cereyanları izah etmiyor. 
Yalnız kendi bildiklerini nakil 

ile iktifa etmiş, Ziyamn fstan
bulda ve Selanikteki hayatı 

hakkında kafi derecede malu
mat vermemiştir. Bu itibarla · 

bu biyo,irafiyi noksan bulu
yoruz. Bu noksanı da Z:yan•n 
arkadaşları tamamlarsa, Tür· 
kUn ıon yirmi bet seneli.c 
hayatında en mühim rol sahibi 
olan bir dahiyi Türk gençliğin~ 

daha iyi tamtmıya hizmet 
etmiş olurlar. 

Mubıtin bütün teşviklerine Fakat ... Bira~ da hakkımı mll
rağmen Ferit tafsilat veremi- dafaa etmesini öğrendim. VU· 

ettik. yordu. Bu bahsi atladı: cudüm de kuvvetleniyordu. 
Bu ıözlcri söyleyince lrıp• . - Efen Jim, der:ıelı. lıtedi- Abf Bey : 

Tulumbacılığa 

kırmızı oldu. l B d ~ · · D - İyi, iyi, dedi, bak apor ; m... en epey egıştim... a- • 
Atıf Bey bir kahkaha at• l h ı· · d yerıne geçmiş. ,.,..m __ a ___ m __ er~a_m_.e_t_ı_y~ım-=-ir....,,y_a .......... _. ____ __;;....-=._.._.,:(_A~kaıı var) 

mııbr , -
- Hep yapbğımıı; ıeyler ..• 

Utıhma... Ben yangın seyret· 
miye bayılırım. 

iki kadın tekru ettiler: 
- Ben del 
Ferit gUlUmsiyerek deYam 

etti: 
- Efendim, itte... Hep co· 

cukluk tabii... Bellerimize bi
rer kuıak sarardık, bir gaz 
ıandığını ıilılcr, pUılerdik, 

llıtllne bir kAğıt bayrak asar
dık, Niıancadan Kadirgaya 
kadar koıardık. 

, ·o i Ki Ş 
Sağlam ve 

il IJ s 
MAKARALARI 

ucuzdur. v~rde Arayınir.. 

D<ıara K&pek Ne.lç.a 

MARKAUARA DiKKAT 
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Mayıs ayının ortasına doiru 
bir ıece yarııı yanıma birkaç ' 
nefer alarak hududa doğru 
yola çıkbm. 

Gitmek istediğim yer "Çeh- 1 
li Duhteran,, adını taşıyan 

geçit noktası idi. Sıcak hava
da, sıkınblı bir yürllyilıten son• 
ra ertesi! gUn ikindiye doiru 
buraya vardım. 

Efgan cihetinde lıudut ku
mandanı "Yar Mehmet" ismin
de bir zattı, beni dostça kar
ııladı: 

- Ziyaretimden maksat 
.. Hive ,, taraflarında olup bi
ten ,eyler hakkında maldmat 
almaktır, dedim. 1 

Bu utta, sordujum ıuale 
•erile~ilecek cevap yoktu. 
Sadece: 

- lngilizlerin Atkı Abat ta
raflanna ıeldiklerinl iflttlm, 
diyordu. 

Fakat acaba bu zatın 
bilmediğini Rusların hudut 
kumandanlanndan ö,irenemez 
mi idik? 

Efgan kumandanı bize çay 
hazırlatmıştı; masanın başında 
bir taraftan çaylanmızı içerken 
diğer taraftan da konuşuyor· 
duk. Teklif ettim: 

- Yahu bir defa da fU 
sizin karşınızda bulunan Rus 
kumandanını çağırsanız da 
onunla da konuşsakl 

Yar Mehmet teklifimi kabul 
ederek Rus kumandanına ha
ber gönderdi. Rus: kumandanı 
da yanında yirmi kişilik 

bir müfreze ile ertesi sabah 
geldi. Görünüşte 1 iyi bir zat 
olan bu yüzbaşı da fada birşey 
bilmiyordu, yalnız: 

- lıittim, dedi, fngiliıler 
• Meron " ı işgal etmiıler, bir 
telsiz istasyonunu da ihtin 
eden "Köşk,, mevki ine doğru 
ilerliyorlarmıı .• 

Muhavere bu noktaya g\?ldi
ii zaman Efgan Kumandanı 
a6ze karııh: 

- Yahu, dedi. Bizim arka
dqın stsylediği, geçenlerde hu
duda gelen Kul Mehmet iımin
de bir Türkmen gencinin ver
diti malOmata tamamen teva
İuk ediyor! 

Yar Mebmedin verdiği ma
IOmata göre bu genç Rus llni
formuı ile Efgan hududuna 
firmek istemiş, fakat şllphe 
ayandırmıf, tutulmuştu. 

- Bu ub bir defa da ben 
g&rsem, dedim. Kul Mebmedi 
yanıma getirdiler. Bu mUlikat 
benim hiç beklemediğim birşey 
oldu: Kul Mehmet hllis İstan
bul Ttırkçesi ile konuşuyordu. 
Şaşırdım, Kul Mehmet hay
retimi görllnce, tahsilini fstan
bulda yaptığını anlattı ve ken
disini timdi içinde bulunduğu 
mUşkül yaziyetten kurtarma
mı rica etti. 

- Bakayım, imkAnıru bu
lursam hay hay dedim. Kul 
Jdehmet gitti, o da ayni ba
ı,.ri, ayni 1Urette teyit et-

j aldığım cevabı bildiririm, dedi. 
Alqam oluyordu. Ben kara

nını vercıiıtim, gece soyuna• 
cak, elbiselerimi değiıtirecek 
ve hiç kimseye görünmeden Ef-
gan toprağım bırakarak Ttir
mtana girecektim. Fakat ben 
~adırda hazırlık ile meşgul 
ikon neferlerimden biri bana 
ıarip bir haber getirmesin mi? 

- Şimdi HiYe taraflarından 
bir FJ2anlı ıeldi ve ( K5şk ) 
meykiinin lngilizler tarafından 
lf gal edildiğini söyledi. 

Şu halde, fU halde şimdi 
TClrkiatana geçemezdim. Bu 
benim için İngilizlere esir ol
mak demekti. Karanını değiı
tirerek {Herat) a döndüm ve 
orada öğrendim ki Rusların 

Aşkabatta lntlllz lmt1Wflerll• çarpış1111 Soflget Tcrroetlerl hudut kumandanı benim ha-
Erkdnı Harp R•isl Palc.ıulcl goldaı il• Poltarabki reketimden birkaç ıaat sonra 

Milusl halrçesind• Rua kumandanı ailesi ile birlikte 
mİftl. Eh., timdi ne yapacak- Rus zabiti de Efganistana Efgan toprağına iltica etmişti. 
bk. Vaziyetin garabetin• ba- jeçmek arzusunda idi, Efgan Arbk anlaşılıyordu: Bir 
kınız: kumandanına soruyordu. Efgan müddet daha (Herat) ta kaJa-

Beo Tnrkistana ıcçmek is- kumandanı: caktım. 
terken Türkiatanda bulunan - Herat valisine sorayım, 1 (Mabadı yarın) 

Rus 1 HAVA F ACtASININ SON T AFSILATI 

Ve Fransız 
Anlaşması 
Ticaret Sahasında Tür

kiye İhracatına Tesir 
Edecek Mi? 

Rusya ile Fransa arasında 
ticari ınünasebat bir mUddet
tenberi bozuk bir tekilde gidi-
yordu. Ticaret Odasına gelen 
yeni malumata göre bu iki 
devletin ticari sahadaki mua
meleleri son günlerde tabii 
hale girmiştir. 

Fransa Hükumeti 3 teşrini-
evvel 930 tarihli bir kararna
me ile Rus malla..,nın memle-
kete girmesini yasak etmifti. 
F ranaızlar bu karaniameyi 
llivetmişler ve bunun neticeai 
olarak ta bu iki memleket ihra
racat ve ithalat sahasında, 
biribirlerine karşı aynı dere-
cede serbesti hakkına malik 
olmuşludır. 

Ticaret sahasında bir Ruı-
Fransız anlaşması memleketi
mizi çok yakından ve mfthim 
surette alakadar etmektedir. 
Sebebi fUdur ki Rua - Fransız 
ticari milnasebabnın kesilmiı 
olduğu zamanlarda TUrk mal
larının Fransaya ihracı olduk
ça fazlalqmışh. 

Şimdi bu son anlaıma ne
ticesi olarak evvelce Fransaya 
bizim sattığımız malları şimdi 
Rusya satacakbr. Başlıca 
memleket mahsulümüz olan 
tütftn, kereste ve yumurta bu 
meyandadır. 

Bununla beraber allkadar
lardan bir zat son TUrk - Ruı 
ticaret mukavelesinin böyle 
bir neticenin önüne geçebile
cek mahiyette bulunduğunu, 
netice itibarile ihracatımızın 
müteessir olmıyaca~ını aöyle
miıür. 

Kaza Yerinde 3 Kafa 
İki Bacak Bulundu 
Vücutlar, Havada Kül Olmuştur 

( Baı tarafı l inci ıayf ada) 

Kafalar sırf kemikten 
ibarettir. Bacaklar her na
sılsa asli halini muhafaza et
miştir. Bu bacaklardan birisi 
Amerikalı kadın talebeye aittir. 

Tayyare, Y etilk3yden Btık
rete hareket ederken Pilot 
(Bontet) de garip bir hissikab
lelvuku olmuftur: Facia kur
banlarından Pilot ihya Bey 
tayyareyi kullanmak üzere ye-

rine oturmuştur. Pilot (Bontet)
de İhya Beyin yanına oturmak 
üzer binmiştir. Fakat ( Bontet) 
tayyareye binerken ihya Beye 
demiştir ki: 

" - ihya, ıen birkaç 
defa kaza yapbn ama 
hiç adam öldürmedin, fakat 
sana bir ıey s6yleyim mi? 
Ben bu sefer korkuyorum.,. 
lhya B. bu &azlere yalnıı gtll
mekle mukabele etmiştir. 

ihya B. yirmi aenelilc bir 
pilottur. Altı senedenberi bu 
şirkette çalıımaktadır. Haki
katen bu altı aene zarfı:ııda 
kullandığı tayyare daha ild 
defa kazaya uğramıfbr. Fakat 
her ikisinde de imanca hiçbir 
zayiat olmamıştır. Kazanın 
birinci şudur: 

İhya Bey tayyarelfle yalnıı 
olarak yine Bulgar arazfaJ 
üzerinde mlithiş bir fırbnaya 
tutuluyor. Fırtına şiddetini art• 
brıyor, motör boruluyor, tay
yare bir ormanın içine dOıll

yor ve aiaçlara takılıyor. Bu 

tehlikeli vuiyette ihya Bey 
fevkalade bir muvaffakiyet 
ııöstererek bozuk motörl6 
tayyareyi lkl dağın araswa 
indiriyor, orada bırakıyor, 

kendisi bir köye gidiyor, ora
dan da trenle lstanbula avdet 
ediyor. 

ikinci kaa da lstanbulun 
Ozerinde olmuştur. Motör ha
vada birdenbire tutuşmuştur. 
Bu sefer, tayyarenin içinde 
yolcu da bulunuyormuf. ihya 
B. yine barikulide bir çenk
likle motörü söndlirmiye mu
vaffak olmuı ve tayyaresini 
aalimen Yeıilköye indirmİftir. 

işte ihya Beyin bu gibi 
tehlikeli vaziyetlerdelri muvaf
fakıyeti, tayyaresinin bu sefer 
uğradığı feci akıbetinin ancak 
dağa çarpmak 1Uretile Y1lkua 
geldiği lhtim•Hm kunetlendl
riyor. 

Tayyaredekl bfittın yolcular 
kumpanya tarafından ıigorta 
edilmiı bulunmaktadır. ihya 
Beyin ıigortaaı 200 bin frank, 
takriben (20) bin liradır. Bu 
para ailesine verilecektir. na,.. 
Beyin bir kanu ve iki çocuğu 
olduğunu yazmlfbk. Haber 
aldığımıza g&re iki de karde9I 
vardır. Birim Bahriye zabitidir. 
Diğeri, bir pllk fabrikasında 
çalışmaktadır. lhya Bey harbı 
omumidenberi tayyarec·';k yap
mı~, lstiklll harbine' tnyyare 
zabiti iken yararlıklı:.r göster
miştir. Diler pilot Bontet de 

rem111u i9 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiafinizi Sögligelim ..• 
Reamlnlzl bln aılad eriraenb alsa 1 

tablatla.ld -37HyebUirla. Fakat IMaaan 

1 lçta glSnderllecek reatmle.r iyi •• tablt 
pozda çıkmıı olmHı lbımclır. Takt 
mDtehauıaılllQ mUtal.uaada hata7a 

dU,mealD. .. 
Tablatlerlnl anlamak her• blH 

re.fm g!Snderen karllerlmb hakkında 

mltehu•ı•muı• ıalltaieuı• ... idd 
aatırlarda okuyabUlralıalıu 

lf-

Veysi bey ~eki ve inatçı
._ ......... -.__- ,,,.,.....~ dır. Fikirlerinin 

kabul edilme-
, sini ister, men
ı fa a tle rl n den 
kolaylıkla fera
gat etmez. Ba
uın asabi ve 
hırçın olur. fiil 
ve harcketle-

M•M rinde sür'at ' 
vardır. 

1 

M. EminB. 
Şarlatan Ye a• 
tak değiJcllr. 

.batiyatklr •• 
' apdır. lgblra· 

n devamlı olur. 
Kıımen inatçı

dır. İtlerinde 
dikkat •ar

- dır. 

Saip b.gı 

Çekingen " 
saygılıdır. Ser-
be1 atak ve 
ablgan değil

dir, mahçup ve 

tutuktur. Meı'· 
uliyetten endl
fe eder, vazi
fesini suiiatl· 
_mal etmez. 

Feyziye Lisesi 1 Y H··k" • 
F . ,!_ 1 ıd h t1 unan u umeti 
eyzıye L.l!Seı are eye 

yeniden intihap edilmif ve 
mftdnriyetine Darülftınun mo· 
zunlarından Millkiye Mektebi 
sabık müdllr muavini Etref 
Bey intihap olunmu,tur. Mek
tep ağuatoı iptidasından iti
baren talebe kayit ve kapul 
muamelAtma bqlayacaktır. 

Teşekkür 
Kanm Saiyenin ebediyen 

kapanan gözleri önllnde duy
duğum büyük acıya telgrafla, 
mektupla, cenazeye refakat ve 
evime ve daireme kadar biz
zat yorgunluk almak ve gazete 
lerin çok kıymetli sntunlarında 
yer vermek suretlerile aziz 
dostlanmın ve aile çocukları
nın gösterdlii Asıl alAka ve 
tesliyetten hudutsuz bir min-
net ve ıükranla miltehassisim. 

Bunu yaı:ık ki kaç giindllr 
ayrı ayrı ana imkh bulama
dım. 

Bu bapta aziz d08tlarm \'e 
aile çoculdanmn liltfıf ve ke
remlerini dilerim, l!fondim. 

latanbul, Altıncı Noter 

Galip Bin~öl 

BORSA 
latanbul 27 Temmuz 1931 

- Kapaıaaa fiatlu -
NUKUT 

rıterlha 
Dolar A....Slra• 
2:> Fraak Frauıs 
20 Llr.t ltatyae 
20 Prnlır Be~ 
20 DrUllll y WUll 

20 Fruk lntçre 
20 Leva Bulrar 
1 Ploria , ....... 
20ıc... Çek.....,all 
1 $illa A'l\laturya 
1 Raybfmark Almaara 
l zelott ı..w.ta• 

:IO L., Roaaaaya 
20 Dlaar Yupelny• 
ı Çenoaeç So.yet 

KAMBİYO 
LHdra l laterllıa kun11 
NOy. 1 Tlrk Hrua dolmr 
Puü 1 Tiri& lruıFraü 
Mll&eo l • • Ur.a 
Bl'lbel t • • Belp 
Clnene 1 • • Fraak 
Sofya 1 ., • Leva 
Ame1terdına 1 T. ,. Plorl11 
Madrit 1 Tür Ur.. Puta 
Bedi. t • • il.ark 
v...,.._ 1 • w ZeloB 
Blllu.. 20 Ley k1lnlf 
Ruıya 1 Ç•"onenç kur"' 

1030,-
21!,-
16',JO 
222,-
11',51 
St,75-

111, 
so,-
14,-

124,25-
29,50 
49,-,-
21,se 
B,-,ot 
75,50 

-r-

lOJ0,-
1,47,tl
· 12,s,so 
!>,00,-50 
s 37,50 
36,40-
'S.OO-

1,16,87 50 
5,24,C»-
1,97,75,-.,. 

1',30,-
1088-

bu tirketin kıdemli bir pilotu 
idi. Kendial yeni evlenmİf idi. 
F acianaa vuku undan bir iki 
gthı evvel, kansını görmek 
üzere lstanbula gelmişti. Şir
ketin Bükrqte bulunan ve ls
tanbula sefer yapacak olan 
diğer tayyaresini kullanmak 
ftzere Bftk.reıe hareket edi-

Çiftçinin Tütünle~i 
Sabn Alıyor 

latanbal baracat o&m. · p
len mal4mata sik• 1:a. .... 
y unanist:andald tnttba rn.thmla 
iyidir. Fakat mahsul ıeçen ... 
neye Dİlpetle yüzde elli nok
ıaachr. 

Merkezi ve Garbi Makedo~ 
yada bu sene (104920) dönüm 
eraziye tütfin ekilmiştir. Hal
buki geçen sene tütün zer .. · 
dilen arazi ( 192,836) dönüm idi. 
Şarki Makedonyada bu sen• 
249,500 d6nlim araziye tlltb 
ekilmiştir • Geçen ıene iae 
310,983 d6n0m idi. Garbi Trak .. 
yada ise geçen aene (81,07 4) 
bu sene (65,009) dönUm tattın 

ekllmiıtir. 
Bu aene tntnn zeriyabnua 

az olmasına sebep, geçen sene 
tütllnlerin satılamamasıdır. Ba 
sene Yunaniatan ziraat nezareti 
çiftçinin elindeki iyi cina tu. 
timleri mubayaa etmeğe karar 
vermİf ve bu it için ( 170 ) 
milyon drahmi tahsis etmfttlr. 
Hükümet sabo alacağı ttlttln• 
leri tasnif ettikten ıora depo
larda saklayacak, mtlaait za• 
manlarda satacakbr. Bu ıabf
tan kir temin edildiği takdir
de, kin çiftçiye dajıtacaktır. 

11igatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Kaah kenu 
ARTlsTIK - Atk kaptam 
~JCL:ıa - Aat.o 
GLORYA - Gece lçtade bir .. 
M A J 1 K-Afk IHmu To Kaclul reuı.ıt 
lılELElt - Parla lurah 
FER.AB - llultteUf -. .... 
OPERA - Demlr maake 
$T1( - MU11 dakika 
Tablm - ·Varyete 

Çlfllkparka - fL Yatar .,.. Aleke !f. 1111 
Kıs kal.al yarla - Darilttalhn 
ALEMDAR - Aık Zam'hafa 

SON POSTA 
Yevmt_ Slyul, Ha .. db ••Halle ııuotea 

lılare • 1.taaki;N'IU'Uamam,. 
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ABONE FlATI 
TORKIYE ECN23t 
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750 • 6Ay \400 • 

"° • s • 800 • 
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Gelcnevrak s-erl verll 1J1ıı 1. 
btalard:.ın mes.ıUy.l alı'\ :ı n. 

yordu. , ............. ..,. .. !!IC.-.• 



2~ Temmuz 

çen r 
a ' 

Kazayı 

SON POSTA 

Meclisteki müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz. 
( Bag tarafı 1 inci snyf ada ) 

ettiği görlilUrdü. Menemen 
hidisesi behemehal yükselmek 

ı azminde bulunan aziz Türk 
milletinin bu tekamnl ve itilA· 
sına karşı yapılmış, fakat uya- BE 

Sayfa 7 

-~ 

Ü'"u11 
... 

a e:gun u 
Yazan: Ragıp Şe·oki 

K .urtarıldığını 
L NAKlLf: ZlY A ŞAKIR -

asıl 
Anlatıyor 

nık TOrkUn yılmaz himmeti 
ile olduğu yerde bastırıhnıı 
mczbuhane bir savlet oldu. 
Ancak bfitlln milletçe bütün 
elcmlerile hep hatırlarız ki 
milletin haysiyet ve menfeatine 

' • A 
(Her hakkı mahfuzdur) 

22 Te~rinicvvel S26 

lstanbul gazetelerinde yazıl
dığına &öre güya Abdülhamit, 
limitsiz derecede haata imif. 
Bu kıtı çıkaramıyacakmış .. 

Bilmem ki, bu uçma ıeylerl 
kim icat ediyor ? .. 

Bu akşam muhafız Rasim B. 
aöyJiyordu, Kumandan YekAle-

tine ıelen Fahri Paıa, Rasim 
Beyi çağırmış ıormuş.. O da : 

- Bu havadisler yalandır. 
Sıhhati, eskisinden <laha aladır. 
demiş. 

Muhakkak .• 1stanbul gaze
teleri balon u·çuruyorlar ... 

27 Tcşrlnlaanl 326 

Abdnlhamlt ( siyatik ) ten 
muztarip. Bugiln şezlongunda 
uzanırken, doktorla bana anla
tıyordu: 

- Bununla, liçOncO defadır 
ki (ıiyatik) oluyorum. lkiıi ha
fif geçti. Biri oldukça ıieldetli 
idi. Ruhlar, banyolar, hiç fay
da vermedi. 

Fakat, hacamat yaptırdım, 

derhal ıeçti.. Şimdi doktorlar 
kan çıkarmaktan korkuyorlar. 
Bana kalana, ifrata Yarmamak 
ıartile, kan çıkarmak çok 
faydalıdır. Bizim kanı., canlı 
KAmil Efendi laminde bir ada
mımız vardı. Bir gün, nuılsa 
başına kan hücum •trr.lı. 
Adamcatız fenalaşmış.. Yere 
diişmtlf. Bana haber verdiler. 
Hemen doktorlara haber gön
derdim. Konsüito ettirdim. 
Kan çıkarmak lbımsa da bir 
ttirlll ceaaret edemiyor
lardı. Şayet 610rse, meı'ullyet
ten korkuyorlardı. Bana bunu 
haber Yerdiler. ( Valcıa doktor 
değilim amma, kan alınaa fe
na olmaz ) diye cevap Yerdim. 
O ıırada, mabeyin hekimi mer-
hum lımet Paıa ile doktor ,. 
Molik ve Mavroyanil Pqa da 
ıelmişlercl.L Manoyanl, 
benim fikrime iştirak etti. 
Kan alınmumı ileri ıllrdll. 
Kan aldalar. 1 Adamcağı11 
&lllmden kurtardılar... Bir de
fa da bluat benim bqıma 
reldl. Şehıadellğimde bir gtlD 
l>liyük bir araba kun11 reçir
dim. Kendimi arabadan 
atmıya mecbur oldum. Atar
ken, batımı duYara mı çarp· 
tam, yoku, o 11rada arabanın 

arkasından ıelen atlı bende
ılndan birinin ab mı prpb, 
ne oldu bilmem?. Apmdan, 
~urnumdan kala gelmif.. Der
hal bayılmıtım beni aJmıflar •. 
Ea yakın bir eczaneye rötl\r
lllilşler. Oradan da civardaki 
•ıkerl karakoluna naklederek 
bir nefer yatağına yabnnışlar. 
Eczanenin hırlltlyan bir dok
toru varmıı. O, Jptidai teda-
\tf ile uğraşırken, o ıırada 
benim hekimim Mehmet Bey 
de yetişmiş.. Fakat ben, bir 
ıurıu kendime gelememişim. 
c.vveIA bir kolumdan kan 
•lmıtları açılamamışım. 

Sonra, öteki kolumdan da 
lcan ılmıılar. Ozaman rBzleri-

Dolctor Atıf B. 
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ı 
ilk gitmedi. Daima beynimde 

ı bir uğultu hissederdim.. Göz-
1 lerimin önünde do kıvılcımlar 

uçardı. O hıristiyan doktor, 

f hastalığım geçinciye kadar be
ni bırakmadı. 

Bana ıoğuk ıu tedavisi tav
ıiye etti. lyileıtiktcn sonra da 

bcr glln relir, beni alır, kayık
la denize gfStilrUr, banyo yap-

bnrdı. Ctıliisuma kadar deniE 
banyolarına de•am ettim. Son-

raları da daima soğuk su dö
künürdüm. 

Abdiilhamit, bu vakıayı, H'

'Yelce de anlatmıştı. Fakat bu 
ıefer daha farklı anlattı. Onun 

( için, tekrar kayde mecbur ol-
. dum. Zaten Abdnlhamidin hu-

mi açmııım. Ancak bu auretle 
&ilimden lnırtulmuıum... EIH, 
altmış gün yataktan kalkama
dım. Üç ay başımdan sersem-

ıuaiyetlerinden biri de, söylediii 
bir ıöz& veyahut anlathiı bir 

biklyeyi tekrar etmek ... 
( Arkası var) 

...,. .. 

ş , n b!k ın ~4t.ıı hn•r ltu l<l\ı, 4'llt •n yapıta" aı ~aPaı t••lı.D&tı. 81; 
tıj~M • ~ Uot!n. f.ı:ı~ab'l!!r v• ıa:yıunrth bu!u.nd"~" ~vkt~yı l$9j>lt <td~clc . ,uliblür. 

mutabık muvaffnkıyetlerle berta
raf edilmiş olan bu hidiselerln 
her biri TUrk milletine maddi 
•e manev! bllyllk uyanlara 
mal olmuştur. Yok yere ma
ıum bir tek millet f erdlnin 
ve bir lfunıt millet paraS1nın 
ıiyanım çekmiyecck kadar te· 
miz fıtratlı olan vatandaşlar 
bahıcttiğimiz hadiselerdeki ıi
yanın insanca ylizlere, binlere 
ve 11ervetçe milyonlara malol
duğunu gördükten aonra mat
buatın o İ§lcrde oynadığı 
rneşum ruh':ı !-.1 lanet ederken 
ıüphesiz bilh--:sa o an için pel.
mazur ve çünkii gayriihtiya:: 
•e gayrilcabili içtinap mübale
falara düımekten kendilerini 
alamamışlardır. Bu pek maıur 
ve çnnki gayri ihtiyari ve gay-
ri kabili içtinap olan mfibalA
talara göre matbuatı ISyle ala
bildiğine bir serbesttlikle b&
reket cdemiyecek ıurette çelik 
çenbere koymalıdır. 

( Devamı Yar ~ 

----· ·- -----. 

l.ondraya Tayya ~ 

re ile Hücum 

- 1 - f Bir:az .su içmek istedi. Yü-
Odaya hııla girdi ~e bir rfidü. Masaya yanaştı, ve su-

kanepeye çöktn. Bunalıyordu. rahiden .ba.rdağı doldurdu. Bir 
Dışardan dolu bir yağmu- nefeste ıçti. 

run teneke •• camlara çarpan Bütün bu bare~elleri, o 
boğuk a-ürftltüleri geliyordu. korkuyormuş, herşeyı kaybola
KUfı arsada bir köpek bav- cakmış gibi büyük bir sür'atle 
ladı, rtızglr evlerin birinden yapbğını zannnediyordu. Yata
blr çinkoyu kapıp koyverdi. ğma . yattı. Başı uğulduyordu. 
Boğuluyordu. Boğazının, kuru- Beynı dönüyordu, ve vücudü
yan hançeresinin mllthiı luyi- nün b.Ut.ün hü~eyr~tı ayaklan
kUe yakalığım kopanvermifti. mış. gıbı ~n~v~~ret~yor~u. Ge-

Serinlemek lıtedi : Pencere- cenın sessızlıgmı dınledı. Karşı 
yi açtı. Rllıglr ıojuk bir evlerden bir ut sesi geliyordu. 
•wlbyla (çeri ,ırdi. Ucıba Ağır, çatlak bir insan mırıl
lhdO. Ve mua tıstilndeki danıyor: 
kitabın yapraklan kuru bir Gene ırnllu 7aman ellerde karardı 

hışırtıyla çenildiler. bu rec. 
Bir iki aaat içinde geçen Ve ut yanık bir tnksimle 

ufak, fak at tesirleri büyük delik kafeslerden odaya doğ· 
•ak' anın teferruatını hatırla- ru uzanıyordu. 
mak lıtedi: Obf onu yakan bir ateş var! 

Matbaaya bir mektup bırak- Saatlerce karyolada sessiz ve 
•ıtlar .• Açmış, okumuı ve deli sakin kaldı. Beyninin uğultusu 
ifbl ıokaklan nasıl geçtiğini hafiflemifti. Düşllncelerini bir 
caddelerden nasıl atladığını araya toplamıya çahııyor, vü
bUmeden onun evine gitmişti. cudunun kırgınlığı azalır gibi 

Buraya kadar hareketinin oluyordu. Sokaktan iki ses geldi: 
nvldllceyfİDİ idare edememiş- - Saat kaç var bekçi baba?. 
ti. Fakat Seniyenin kapısı - On ikil 
öniinde berteyl habrlamıştı. Saat on ikil. Hayret etti. 
Durmuş moti nefainin gttr Tamam beş saattenberi burada 
sesi onu bir ıairnlfilmcnam yalıyordu ha ?J. V c ömrü 
gibi buraya ıllrilklemiıti. -~n bu beıer aaaflcrin ye-

• Oooh !.. Onu yakan bir künile yuvarlandığını dil
: ateı nr !... ıUndü. Böyle beşer saat!. Ge

Pencereye yaklqtı. Ka11ı ıelere, ıabahlara kadar .. 
köşeden ıelen buğulu ve tit- -Oh, beni yakan bir ateş vu 

; rek elektrikle elinde burJştur- Diye ayağa kalkb. Pence-
duğu kAğıdı açb. Tekrar okudu: r.yi kapadı. Camdan dışarıya 

"Hatif Nazmi Bey,, baktı: Karşı evlerin kafeslerinde 

1
. Buna f&fb. Seniye ona "ıiz,, iki g8lge oynadı. Biri pencereyi 

diye hitap ediyordu. Matbaada açıyordu. Bir erkek sesi işitti: 
okuduğu :kAğıdıa yalıuz bir - Açma Hatice!. Sonra 
manada bfrleıen cDmlelerini açarsın. 
nnlıyabilmiıti. - Oda duman içinde ls-

Londray~ hücum İ\'lll 
cmlr beldiyr.n piloUu 

I 

KAğıda takılan gl>:ıleri bir maili. Biraz hava değişsin. 
k ç kelime daha okuyabildi. - Sonra açarsınl 

"Evleniyorum. Herşeyi unu· Erkek yanaşb. Perde oy-
tursanız ıizi do evime davet Dadı; açıldı. Ve kadm hırÇJn. 
ederim. Geliniz. Bir arkadq hırçın homurdandı: 
gibi görllıelim, Herşeyi unut- - Olmaz, yorgunum! 
mak sizin. .•.. ,, Erkek kadınm belini .ııkı· 

Genç adam dllşfincelerinin yordu. Ve kadın birdenbire 
fırtınasını dinliyordu. Beyni !9lJmuşamıştı: 
utulduyor, damarlarındaki ka- - G6recekler, dur! 
nın ateşlendiğini hissediyordu. - Kimse yok 1 

Seniye onu niçin terkede· - Perdeyi kapayaym~ 
·,ilil'di? Dnınndll. Götleri, don- bekle !. 
u-.... ay iİbi karşı arsaya çevrildJ. - Olmaz 1 
.!;ır köpek havladı ve sokağın Erkek dudııklarile kadımn 
çamurlan bir insan ayağile boynunu emiyordu. 
Jtıtnıldu, vıaklandı. Hayabnın Halil Nazmi birdenbire si
bu ana kadar geçen ııkmbla- Dirlendi. Döndll ve yatağına 
n onu bunaltıyordu. Parasız- oturdu. Oh, onu yakan bir 
dı. Fakirdi. Şöhreti henüz daha ateş var. Onlar gibi olmak 
yeni doğmuştu. istiyor: Seniye ile onlar gibi 

Oh, bu oda ne karanlık, ne- konuşmak, onlar gibi biribirine 
kadar boğucu!. sarılmak, ve onlar gibi yaşa• 

Onu yakan bir ateş var!.. mak istiyordu. 
Kalbi hayalinle birleşti. Yü- Kalktı, pencereye geldi, baktı 

rUdülor, ayni zamanda, vücu- Kafesin ıfığı azalmış ve perde 
dnnll, dimağını bir fare gibi inmifti. Bu sefer kapanan sah
kemirmiye başladılar. Hareket- neden hiddetlendi. Seniye göz· 
lerinln tuhaflığı onu şa§ırtıyordu. lerinin önllııe geldi. "Niçin 

Kolunu hafifçe ve ağır ağır ben de onlar gibi yaşayamam?,, 
kılldırdı. Bu iJ müthiş bir sür- ~ Diye mınldandı durdu.. Kafası 
atle yapılmı§ gibi onu titretti. ~ Ani bir kararla sRnııldı. Biran 
Adımları koşar gibi.. Döşeme dUşündil. Ve birdenbire palto
derinleşiyor... V c olduğu yer- ıunu kaplı. Şapkayı b:ı,ına 
de berşeyin keskin bir hn:la baabrdı. Yuvarlanır gibi mer
geçtiğini gijrilyor.. Başını çe- divenlerden indi. Sokağa fır-
viriyor, rözleri oynuyor, ve ladı. Koşuyordu. Ayaklarının 
qya da ani bir kuvvetle dö- altındaki çamurlar vıcık vıcık 
nUyorlar: Masa birdenbire dev- lStnyor, sular bacaklanna bula• 
rilmiı &ibi oldu. Kanapeler fıyordu. 
kapıya doğru koşuştular. Kö- Bir arabaya atladı. Sultan• 
:şede}d testi Ue duvarda~i. ta~- ahmette indi. Sağa ıaptı ve 

'Londroı fb:~inc { ıu r. :ı: (ldcu bomba t ~ 

y:ı tieriı.ı!en h · k fW:!ıık üıue ı ,._ 

lo. hır :ında çarpışb. Bm bu- cnmiin köşe.sinden kıvrıldı. 
yük bır hızla yukan sıçradı L . . . 

Öt ki d .. th. b. k ti Durdu. ~te Semyenıo c~·ı .. ve ~ e mu ış ır su u a . 
, testiye dUştü. Sokağa baktı. Pencerelerden bol bır ı~ık 

Yağmur elektriğin ışığında akıyor. Ve sesler, kahkahalar 
hızla akıyor, yol üstünde oy- yuvarlanır gibi •okğa dökülü· 
naşan köpekler ona canavarca yordu. 
boğu~uyorlarmış gibi geliyordu. ( Devamı var) 
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Sultanhamamında Yerli 
Mallar Pazarı Karşısında 

SADIKİYE HANINDA 

Birinci Noter 
Avrupa Noterleri ııibl bir 

aileııiD her tnrln hukuki 
Ye na a 11 muamelelerini 
memnuniyetle deruhde eder. 
F.mllk Ye ae"etm idaresini 

herine ahr. 

'telefon İstanbul 16.56 

ı.tanbal 4 nnca icra memurlu

fundu: U:ıara Cambu otlunun 
Anıiliko• Urupolo• efendiye olan 
borcundaa dolayı mahcu& AIA-
ettin mahalluinin yeni Cami •o
katından cedit S 'fe Haseki ha
mamı aokatıntlan cedit l No. lu 

elyevm iki kayden bir dükkin ile 
Haseki hamamı sokağında cedit 
3 No. lu kirgir DGkkinın altıda 
bir hiHeıi borcun verilmemesin

den dolayı birinci ihalesi yapıl
mak fi&ere otuz ~l\n müddetle a
çık arbrmıya konuldu: 
Şöyle ki: Y enicaml aokatında 

cedit 50 ve Haaeki hamamı ıoka
ğındail 1 Numara alan dökk.1nıa 

bir tarafı Y enlcaml caddeai di
ter tarafı Haseki hamamı •okaj'ı 

ve bir tarafı yedi panel dlter 
tarafı dokuz panel No. lu mahal
ler ile mahdut 16 metre terblin· 

de ve hali ha:urile l ve SO Nu· 
maralarla ikiye tefrik edilmlt bir 
halde bir Hkafla mestur zemin 
kabndan ibaret lıbu dQkk&nın 

Ha•ekl aokafından l No.lu kı•mı 
mahiye elli lira kira ile Şapkacı 
lbrahlm Bey ve Yenicaml clhe· 

tinden 50 No. lu kı•mında bakkal 
Y orgi efendi mahiye 57 Ura kira 
Ue müıteclrdlr. Tamamının kıy
meti muhammeneai (6600) liradır. 
Ve yine Haseki hamamı sokatın· 
da cedit 3 No. Ju Dükkanın hu-

dudu bir tarafı aekiı. arka tarafı 
ile diğer tarafı üç parsel No. lu 
cebheal Haseki hamamı ıokatile 
mahdut on iç metre terbiinde 
bet bin lira kıymeti muhamme· 
neli dantelacı Mıiırdıç efendinin 

mahiye elli lira kira ile tahtı lı· 

ticarmdadır. Mezkur Dükkinın-

dahi altıda bir hisseıl açık artır· 
mıya konulaca~ından lştiraaına 

talip olanlar ve daha ılyade ma· 
lumat almak isteyenler hiHeye 
musip kıymeti muhammcnelellnin 
yüzde onu nispetinde pey akçe
lerini ve 930-456 Doıya Numara
ıile memuriyetimize müracaat et· 
melcri 29-8-931 Tarihinde saat 14 

ten 16 ya kadar birinci artırması 

yapılacatı ilin olunur. 

Kadıköy icra Dairesinden: 
Bir deynin temini için haciz 

altına alman ayna ve karyola 
ve yatak satılmak için müza
yedeye yazolunmuı ise de kıy
meti muhammeoesi bulmadığın-

dan betekrar bir hafta müd
detle satılıia çıkanldığmdan 

tell!liye ve ihale pul resimleri 
mllıterisine ait olmak üzere 
talip olanların 4-8-31 tarihine 
tesadüf eden salı ıünU saat 
on üç buçuktan 16 buçuğa 
kadar Kadıköyllude pazar ma
hallinde hazır bulunacak olan 
memura müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 
-----·~~~-----------~---~ 

latanhu icra memurlutuadam 
Doktor laaall Hakkı Bey nrHulnha 

Adme Hanımda !•11•!37 ta.rUül 
ipotek Hnedl mucibince matlGbu 
olan 2500 llranan maa ma•af Y• faiz 
tU.Ui talebi &zerine borç"\. A:alme 
Hanımın Fatlhde Manlaalıı:aehmetpa
ıada Duılhçılardakl hanesinde mukim 

HANIMEFENDi 
Niçin toreddllt edlyorsunua? Müziç, nahoı teılrile 

.td harap eden, yazın sevkinden mahrum eyllyen (ter) 
ipeklllerinid de çtlrtltmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru ktllliyen izale ettitfııden haberdar 

defilaeıaiz 16tfea arkadqlarıniu bir kere IOl'UDUL 

Aldıj'ımıı tetekklrnamel• biu, ita •lıtalızan, abe · 
tariiye etmek ce1aretlnl Yeriyor • 

HA R A RETiNiZi TESKiN 
iÇiN YEMEKLERDE 

KARAHiSAR MADENSUYU 
içiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur • 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende satış için 

Deposu : Yeni Postane karşısındaki caddede No. 20 
Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

Ankara Umumi Hapi-"' 
sane Müdürlüğünden: 

Ankara hapisanesinin l aiustos 931 tarihinden mayıs 932 

gayesine kadar beheri Uç yllz dirhem itibarile on aylık 204288 

kilo ikind nevi ekmeği yirmi gOn müddetle ve kapalı zarf 
usulile mevkii münakasaya konmuştur. Taliplerin 1072,5 lira 

teminat akçesi veya banka mektubu ile yevmü ihale olan 30 
temmuz 93 J perşembe gönü saat on beıte villyet mekt i 

odasında müteıekkil komisyona ve ıeraitini anlamak 6zere 
de müddeiumumilik kalemine müracaatlan ilin olunur. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHZESlı 
~---------~~ ,, 

ualatada Osmanlı ban· 

kası sırasmda Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

Kereste Sabş IIinı 
Belırat ormanlarının KUrt kemeri iıtok mahallinde mevcut 

iki yüz kırk bir küsur metro miklp d&rt köşe kuru meşe 

keresteleri beher mamul metro miklbı on bet lira esaı 
bedel ile ye wartnamesinde münderiç ıeralt dairesinde 
16 - 8 • 1831 tarihine mftsadif pazar srBnll Hat on beıte 
ihale edilmek Bzere açık artbrma suretile utılacaktar. 
Taliplerin %7,5 nisbetinde teminat akçalarile yevmi mezkürd~ 
Defterdarlık bina111ıda mtltqekkil komi.yona, çap · n 
ıartname için İstanbul orman mfldUriyetine Ye kerest6" 
lerl görmek i.Stiyenlerln de mahallindeki memurlara mllra
caatlan ilin olunur. 

iken elyevm ikametglhl meçhul oldu)'u latanbul yedinci icra dalrHlndea, 
blldlrlldlğlnden 8dem• emrinin ili· oğum ve a 1D astali an llr borçtaa dolayı mahcus dBrt kalem 
nından itibaren yirmi ründe ltlra:a ınlltelıusısı tulum~• .. makkap ve .. ır. tıbu 
edebilmek Ozere altmıf rtln mUddetle D H •• • N • afuatoaua ikinci pazar rllall aaat do• 
Uinen teblliine karar verlldlji ve borç r. USCYJD 8fıt kuzdan ltlbarea Galat ..fa Mahmudiye 
öclenmez veya itiraz oluıımuH nvelld ürbe, .. )ô Hillllaltmer billuı caddealnde 75 No. h matuada mU:aa· 
Uı:ametılbı olaa 111erhunu.ıa aablıcaja Ne>. 10 Tttlefoa lat, 2622 JMe ıurıtile paraya çetrlleceil flh 

llAn oha••· l .. llliıı••-• .. illl•-11111• .. I el•••· 

YÜKSEKORMA 
latanbulda Boiaziçlnde BDyllkderede Bahçe k&yllndedir. Tah~il müddeti Uç sene ,. Alb 

dmeater"dir. Leyli Ye meccanidir. Talebenin her tnrlll ibtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mllhendlsl diplomasını alırlar. 

ORMAN MÜHENDİSİ OLMAK İCİN: 
Yüksek Orman Mektebine 

, 
yazılma · ve alınma şartları 

1 - Taliplerin TUrkiye Ctlmburiyeti tehaaaından olmalan, 
2 - Y qlamnıa 18 den atalı Ye 25 ten yukan olmamaaa, 
3 - Tam deneli Hu mezunu, yahut o derece tabıilde bulunduktan Maarif Veklletince 

tudikll lise ve muadili ıahadetnamell olmaları, 
4 - iyi abllkh olduiu ve· hiçbir gOna c:ezaya çarpılacak İf Ye hareketlerde bulunmadı

fıan beyan eden YO mahaJIJ zabıtasınca· taıdild1 olaıı İhtiyar heyeti mazbatasına malik ol
alalan, 

5 - Her tOrlO hastalıktan salim ve bilhassa glSrme, duyma ve söyleme uzuvlan tam ve 
diier noksanlardan beri, gezip yilrUmeğe, biniciliğe mlltahammil olduiunu açıkça . tasdik 
eden doktor raporu almaları llzımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikalan, en son mektep ıahadetnamesinl hüviyet 
cllzdanıoı, aşi kağıdını İstaobul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bu!undukları mahallerin Orman Miidürlüklerine ve yahut 
en büyük millkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

1 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için uıuli dairesnide ve nllmunesi 
fibl Noterlikten musaddak taahhüt senedi Termeleri IAzımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp •lındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin e'1ilecektir. 

Taşradan gelecek talebenin yol masrafl,.,.:rma ait veıikaları Te hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman P.lektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera-

Hepiniz Fırsatt 
• 

n istifade Ediniz. 
o 

Fotoğraf Amatörleri Müsabakası 
Tilrkiyede naklen tevzi 

Türkiye Müsabakasında 
edilecek mükafat 2000 lira. Tek bir resim 
340 

Lira KAZANABİLİR Beynelmilel ,, 

Z!BI! Resin1lerinizi 
23600 ,, 

Vakit Kaybetmeden Gönderiniz. 

' 
Bugün Beklenen Vapurlar 

Bursa - Türk - Cideden 
Selamet - Türk - Ayvalıktan 
Nilüfer - ,, - Mudanya 

Gemlikten 
Uğur - Türk - f zmittcn 
Prinçipesa Marya -Roınanya

Köstencedeu 
Abbazya - ltalyan - Odesa 

Köstenceden 
Leopolis - ltalyan - Triyes

teden 
Albanya - lt:ılyan • Ceno

vadan 
Angkor - Fransız: - M:ırsil

yadan 

Bugün Gtdecek Vapurlar 
Mahmut Şevket Paşa -Türk· 

Hopa ya. 
Mersin - Türk· _Ayvahğa 
Ege - Türk - lzmir, Pire, 

İsk enderiyeye. 
Gülnihal - Türk - Bandır-

maya. • 
Asya - Türle • Mudanya 1 

Gemliğe. { 
Abbaıya - ltalyan • Triyeı· 

te~. 
Recele Karol 1 

Köstenceye. 
Romanya, 

SEYRISEF AIN 
Merkes acenta ı Oalatata K1Spr11 

b&fl B. 2362. Şube A. Sirkeci Mll-
hUrdar ıı:ade han 2. 2740 

TRAZON POST ASI 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

28 Temmuz Salı 1:7 de Sir-
keci Rıhtımından haraketle 
Zonguldak lneholu Ayancık 
Samsun Ünye Ordu Giresun 
Trabzon Rize Mapavrfye 
gidecek ve dönüşte Of Snr-
mene Görele'yo de uğraya· 
caktır. 

f stikbalini sigorta ettirmek isti yenlere : 

Bi~ ':lssa serbest san'at sahiplerine 
Sı,.kecı<le Şnhinpaşıı oteli karşısı gibi halkın gece ve gündüz kaynattığa 

bir yerde iki Ost lcatındn muhtelif ceııar.ıette beşHden on oda ve alt katında 
Uç dl'kkindan ibaret o'arak müceddedcn yaplınbn bina tamamen veya 
kısmo.:n kiraya ~eril('cektir. 

Bilhasea tanı ir.~uı itibarile otelciler, doktorlar, dişçiler, avukntlar için 
her vakıt aran:Pkla bulunabilecek Lir fırsat olmadığına ltimnt buyrulau.n. Bina 
adeta lisıını halllc " Al beni ,. diye geleni ve geçeni cezbetmektedir. 

Sult.ınhıımamındn İkinci V •• kıf hııı:ındn No. 4 Eyyip Sabri Beye mürncaat. 

Yavrum n Saadeti 

1 

GUnde 5 kUtllf biriktirirseniz 20 1enede 57630 kuruıunu& 

" 10 
" " 

20 
" 115260 ,, 

" 
25 

" " 20 
" 288155 

" 
" 

50 
" " 

20 
" 

576305 
" 

" 
100 

" " 
20 ,, 1152600 " olur. 

[TÜRKİYE . 
BANKASI] iŞ 

M"'ul Müdür: Sabri Salim 
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