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iDARE: IST ANBUL NUREJOSMAN /YE ŞEREF SOKAGI HERGÜN NESROLU UR SON P S TA Halkın g8&0dür ı Halk bununla ı<Jrilr. 
Ş ON POSTA Halkın kulatıdın H•lk bununla itltir. 
SON P S TA Halkın d l 1 l d l rı Halk l»ununla ıa ler, 

l.tanbul karllcrimlz 
için tebdil muamelesi 
bugtln bit ecek, tatra 
kartlerlmlz için gele· 
cek pcrıcmbe ~oll 

akıamına kadar de· 
vam edecektir. 

Başvekil Matbuat Hürriyetin· Şiddetle Müdafaa Etti 
Matbuat Kanunu Bir Türk Kızı Tanassur Ettirilmiş Yunan Futbolü VEREM, Müthiş Bir Afettir. 
Esaslı Surette 
Tadil Edilecek 

Ankara, 2 (H. M.) - Halk 
fırkasının matbuat meselesini 
milnakaıa için aktettiği içtima 
etrafında ııkı bir ketumiyetin 
muhafaza edilmekte olma
ama rağmen dikkate ıayan 

bazı tafsilAt sızmakta ve bu 
tafsilat resmi mahfillerin kana
atlerine makes olarak Haki· 
miyeti Milliye gazetesinde 
çıkan makalelere ilive edilince 
mevcut cereyanlara dair az 

çok doğru bir kanaat edinil
mesi mümkiln olmaktadır. 

İstanbul Zabıtası Bu,So~;0~:~~:i~~~0 BuDüşmanaKarşıDer
MeseleyiTahkikEdiyor ~;~::::.nıE~~na:~r hal Seferber Olmalıyız. 
Misyoner Ve Papaz Propagandası Göndermiştir. 

Daha Nekadar Sürecek? 

Sızan haberlere nazaran hu 
içtimada meb'uı gazeteciler, 
tamamen hazır bulunmalarına 
rağmen müzakereye ııkı bir 
ıurette iştirak etmiyerek aözil 
arkadaılarına bırakmıılardır. 

Arkadaşları ise umumiyetle 
muhalif matbuatın memle· 
keti zehirlemekte olduğunu 
ve buna bir nihayet ver• 
menin zamanı geldiğini söy· 
lemişler, ayni zamanda da bu 
srueteler aleyhinde tlddetH 
tedbir alınmaaını istemiılerdir. 

Fakat Batvekil ismet PAıa 
bu noktai nazara iıtirak etme
miştir. lımet Paşanın kanaati
ne göre de muhalif matbuat 
muannit neşriyatta bulunmak
tadir, suiniyetle hareket etmek-
tedır, fakat buna rağmen tehlike
yi göz önünde bulundurmak ve 
lcabmda derhal harekete geç
miye hazır olmak şartile mat· 
buat hürriyetini mubaf aza et
mek memleket için zaruridir. 

(Duamı 3 GncB sayfada) 

A p artıma n lar 

Bundan birkaç gün evvel ( 
f.tanbul zabıtuına bir mllraca
at yapılmıo ve Haydarpqa 
Demiryolları Teslim ve ıevk 
amirliği daktilosu Nedime Arif 
Hanımın geçen hafta içinde 
Kadıköy Katolik kız İtalyan 
mektebi kilisesinde vaftiz edi· 
lerek Hıriıtiyan yapıldığı bil
dirilmiştir. Bu ihbar ne dere
ceye kadar doğrudur? Bunu 
zabıta tahkikatı gösterecektir. 
Yalnız bu münasebetle şurasını 
tekrar ve ıararla kayôetmek 
llzımdır ki papaz milesseıeleri 
bu memlekette, glin geçtikçe 
faaliyetlerini arttırıyorlar. 

Buna karş. her halde Türk 
camiasının mukabil bir tedbir 
alması r:amam çoktan gelmit
tlr. Din ve dünya iılerlni biri· 
birinden r .. mea ayıran Türk 
Hükumeti, elbetteki yabancı 

Spor ihtilafı 
lzmir Kulüpleri Bir 
Protesto Hazırladı 

İzmir, l ( A. A. ) - Altay, 
Göztepe ve Türbpor kulüpleri, 
Fut bol Heyetinin verdiği ka· 
rarlan nizamname ahklmına 
muvafık bulmadıklarından mer
kezi umumiye protesto etmit-

ler ve bir mlifettit iıam1na mDt· 
tefikan karar vermiılerdir. 

Dile Geliyor 
Aparbman reaimleri, 

başkalarıru ıinlrlendircll. 
Buglln de Yunua 
Nadi B. kızmıı 
•• bu ıuretle 
uzun bir yau 
yazmış, birtakım 

tahliller yapbk· 
tan sonra garip 
neticelere varı• 
Yor, tuhaf hll
kümler veriyor 
•e "İşte muhale· 
fet 1., diyor. 

6yle ıörUlüyor ki aalaiplerinden fada 
Bazı Q'&leteler bwıa çok 6fkelendl. 

Bakalım bugUn 
neşrettiğimiz apar 
bman resmi kimi 
kızdıracak? 

Bu apartıman, 
Taksimde Glimtiş· 
ıuyu caddesinde
dir. Evkaf milte· 

ellilerinden Sa-

Nedime Arif Hanım 

unsurların kendi topraklarımız

da din propagandası yapmaıı
na ve kendisinden İf ve hi 
met bekli ye bileceği öz unsur
Jana1n ayartılmaaına mOıaade 
edemez ve edemeyiz. 

Spor Kazası 
Bergama Takımının 
Kalecisi Bir Tekme 
Yüzünden Mi Öldü? 

Bergama, (Huıuıi) - B~rıa· 
manın Ümit apor ldftbO ile Dildli 
Gençlerbirlitf ldnbn aruında 
maç yapılırken 
bir kaza neticeal ~,,=~="''· '-~==-

"fat eden Ber
gama kaleciıl 
Ali Beyin 610-
mll hakkında ya
pılan tahkikat ıu 
neticeyi Yermit
tir: 

Maç, O - 1 Ber
ıama aleyhine 
cereyan eder ve 
oyun son daki
kalarına yaklaı
mlf bulunurken 
Dikili muhacimleri 
bir akın yapblar. 
Merkez muhacim
leri kuvvetli bir 

Kasa kurbanı 
şM çekti. Ber- Ali Be_q 

li~ İsmail Beye 
aıt olup 8 kath , 
70 odalıdır. 160 
ınuştur. 

gama kaleciıl havaya sıç
rayan topu yakalamak istedi. 
Fakat o anda Dikili muba
cimlerinden Hilmi Bey de ha
vaya sıçramıştı. Başıle topa 
vurup kaleye sokmak isterken 
kaleci ile havada çarpıştı. 
Dizkapağı biçare Ali Beyin 
karnına geldi ve bayılttı. BU
tün Bergama ve Dikili halkı, 
24 saat hastanede yaşadıktan 

,_____ , sonra vefat eden bu genç ve 
öltimünU tevlit eden hiidise 
mUnasebetile müteessirdirler. oin liray mal olmuıtur. BUttln katları tutul-

Can 

(17) ill (24) temmuz araaan
da lıtanbulda bulunması icap 
eden Yunanistanın Olympi· 
yakoı, Panatinaikoı Ye Enoıiı 
takımları muhteHti burada 
Galatasaray ve F enerbahçe 
mubteliti ile revanı hakkı 
muhafaza edilmek ıartile bir 
müsabaka yapacaklardır. Yani 
yenilen taraf ikinci bir oyun 
oynamak hakkını kazanacakbr. 
Yapılan mukavele bunu Amir
dir. Yunanlı fotbolclllerin çalış
ma tarzlarını, sistem ve dere
celerini yakından iÖrllp takip 
etmek ih:ere eski ldmancılar

Galatasaraylı Nü:ıhet Bey 
Atfnaya iitmiştir. Oradaki 
müşahedelerini mektupla Son 
Postaya muntazaman bildire
cektir. Bu teşebbilıle aporcu 

Yıpran fut6olcillerinin hazır
lanma•ını tetkilc edecek olan 

Nüzhet Bey 

karilerlnin arzusuna tercüman 
ol<luiu kanaatinde bulunan 

ga~etemiz, okuyucularım mem
nun etmek için elinden gele
hilecek hiçbir fedakarlıktan 
geri durmıyncaktır. 

Atinaya giden arkadaştmı

.ıın lzmire muvasalat. ve hare
ki hakkında şu telgrafı aldık: 

lımir, (Hususi) muharririniı 
Nüzhet Bey Atinaya geçmittir. 
Gazete ve kulüpleri ziyaret et-

• mio, iyi intibalarla oğurlanmış-

l.f. 

D ang al 
Dığer taraftan Şilt şampi

) onluğu için finala kalan Ga
latasaray - F enerbahçenin bu 
cuma yapacakları maç tıı bu 
mUnasebetle tehir edilmiştir. 

Futbol heyetinin ısrarı ve 
dUnkU tebliğine rağmen her 
iki kuliip bu t r:ıı h reketi 
muvafık görmll lerrlir. Galata
snray - F enerbalıçe kulUplerl~in 
m şterek tcblıği 1 inci &ayfa
r ızdadır. 

Öksürüklü ihtiyar: Halimizi Gördünüz. Arbk 
Satacak Bir Şeyimiz Kalmadı. Bu Akşam içecek 
Bir Çorbamız Var. Y ann Belki Onu Da Bulamayız. 

Yazan : Meliha Aot1l 

Dl•panserd• i;İo i..7tlt~•1t cıf•r Jıas;aıarı 
Verem haıtahtı, bakımaızhk n aefalet yQzGnden, bllAlatfana 

bGtiln halk tabakalarını kemlrlyor. Uzun zaman ihmale atrıyan bu 
dert ile m6cadeleyl bir vazife edinen " Son Poıta " muharrirlerinden 
Meliha Avni Hanımı hHtalıtın en faı:la tahribat yaptıtı mıntakaJarda 
tetkikat yapmıya memur etmlttir. Mubarririmb, bu~Gn de Eyüpte 
dlj'er bir ailenin vaziyetini tuvlr ediyor ı 

Birkaç adım yürümüı- ı kadın, bu yabancı karıdmda 
ttlm. Önüme iki katlı, biç tereddnt etmeden hemen 
geniı bahçeli bir klSy evi çık- bir bahçe iskemlesi yakalıya
tı. Yanık yanık türkü ıöyli· rak dedi ki: 
yerek merdivenleri silen ka- - Safa geldiniı... Buyurun. 
dına seslendim: oturun. 

- Ziyaretimi kabul eder- Biraz dUşündUkten sonra 
seniz hatınnııı sormıya geldim. ilive etti: 
Nuılıınız? · - Doktorsunm galiba .. , 

Eteklerini belinden indiren ( Devamı 7 inci Hyfada ) 

Evlerin Dili 

Viran ev - Ap rbmanlar dile geliyormuş. Ah, bir de ben 
dil gelsem de fakir ahalinin benim çablarım altında neler 
~ktiğini anlatsam! 
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'Günün Tarilzi 
w -Matbuat Müna- ------~~~---------~miia.,...._IEim."'lllSii!E:~.-ı1~--=mEliiil~~~ Af V F d k 

kaşaları, Fırka Beyazıt Megda- Tramvay Sahanlıgın- Sahilde yon e ın ı 
Ve Halk nında intihar d y J c· t Bulunan lkb~!~~~n?.~~ .. ı.J•ğ• 

"J" bb ·· .. . a apı an ınay e .. Ceket iki yeni nizamnameye gö:e afyon 
Matbeat mGnaka9aları mi- .f eşe USU ve fındık mahsulleri yalnız üç 
naaebetile Halk Fırkuı limandan ilıraç edilebiJeceklerc!ir. 
arupusade dQn yaptlu Bir Gent Kardefİne Katil Ligor Hapishaneden Henüz Çıkmış Bir Veni Bir Deniz Facia- Bu Umanlar afyon için fstanbul, 
lçtlmadaa ıonra wazete· Sa~ıkalıdır, Son Cinayetini yapıp Kaçarken sına Delalet Ettigı"". lıunlr, Nenin ve fındık için Sara• 
lerde çıkan kıH malOnaat Kızdığı çin Kendini ıua, Trabzon ve Giresundur. 
... bük6mettcn letbah Öldürmek istedi Halk Tarafından Y akalanmışbr ileri Sürülüyor Nfaamaamelude hileli ihracat 
Jcararı verllmeel kartı- l yapanların tccıiyelcri hal<lcıoda 
ıında halkm, vaılyetteD Ule apartımanlannda otu- Evvelki ıece Beyotluacla Emirglnda Tokmak burnu da hükilmler •ardır. 
cdinditi intibaı agrenmelr ran CaYit iaminde 17 yapnda yine kuh bir cinayet oldu " deniz kenarında bl:r ceket ve Yeni Brezilya Sefiri 
iıtedilıı:. Bize. •t•tadeki bir aenç, dlln nnndliı: Beyuıt Ugor iamindo aabıkah bir ıerir, bir ---L.- bulunmn•tur. 

l 
• 5 '" b _11_ b ,_,,.. - Brezilya hükQmetiaio yf'al 

cevap an verdiler: meydanında kendini 6ldntmek lr UTawyı ıçakladı Ye &J.. Caketfn ~binde Triyestan Ankara Hfiri Möıyö Pimeatal 
Huan B. EjTikapıda Yat•f•n Çet· ı·rı'n beynı· .. c bı'r tabanca ıık- dllrdn. Bu feci hldiee hakkuı- D O T k ti d b ... ı kartlllnda 17 ,,. ~ umma oyçe ryent Banktan o a ıyan a mat uat mümesııil-
- Gazetelerin aon gOrUltü- mış, ağır ıurette yaralanmıt daki tahkikabmw yazıyoruz: ftl'Üen 240 liralık bir fatura terini kabul ve kendilerine şam· 

1 . d l ·ı b k ve hastaneye kaJdmlmtttır. Katil Llgor, poU. doıyele- b b d paoya ikram ctmittir. 
6 nefnyab o ayıaı e u fimet T k k C d b k ir aaat ft ir • defter bu- M. Pimental beyanabnda·. Gaa.I 

h · ı · (' k ı hl k nh i atımıza göre, evat ri ı mu arnr erı, ın ı ip te i e- n e sayısız aa ı uı o an " hmmuıtur. Zabıta tahkikat •lbi dünyanın en büyük ıslabat-
dedir) diye hastalar yaygarayı.. ismindeki kardetil• birlikte ıon g(lnlerde de hapishaneden yapmaktadır. çııı taraf andan idare olunan Tür· 
lı dUn Fırka grupunda bu mu- Sirkecide Bedri Efendinin ıra- çıkıp polis nezaretinde bulunan ---- klyeye srcldiği için çok bahtiyar 
barrirlerin de bulunduğu iki mofon maaa.ıaıında çalıftyor- bir ıerirdir. MUddeiumumilikte Bir içtima olduğunu, Cemiyeti Akavnmda 

muı. Dün aabab maj'uada Musul meselesi görüşuldüğü za-
celsede görüşüldu. Bu içtimada Llgor evvelki gece aaat ylr- Is 
lımet Paşa ile alakadar "'lekiler Cevat Ef. kard~i CaYit Ef. ye Dün aabab tanbul Adliye- man Türkleri müdnfan eHi~iol, 

kızmış ve Cavit Ef.de biraz aonra mi dörde dotru Galatasaray sine meoıup (15) MUddeiumu- Brezilyada beş bi:l Türk ailesi 
de bulundular. Nihayet hükQ- uatuının tabancaııuı alarak 10_ tramvay bekleme yerin.le du· M dd bulundu~unu söylemiştir. Sefir 
metten istihzaha karar verildi. o mi MuaviDJ n elumumt dün akşam Ankarı?ya gitmiştir. 
B b 1 d aJ kaia çıkmıı ve Beyazıt mey- ruyormuı. aırada bir tram· Keaan Beyı'n riyasetinde top-

en un ar an vaziyetin norm da l' b L- ny aelm•- ve Lin-or hemen Devlet Oeınirycllarında 
olduğu kanaaitni hasıl ettim. nına ge ınce ta ancayı ~y· • " 0 lanarak işler hakkında bir 

Aı_ı t kd' d d h l 'dd tli nine aıkmıştır. Fakat kurıun içeriye atlamitbr. Şeririn mak· hububal yapmı-lardır. Devlet Demiryolları idııresl 
~1 a ır e er 8 şı e çok derin gı·rmedi:.I l .. :.. 61- dı lcul d bir'-ı- ~ pcıin maaş usulünü lahuctmiştir. 

kararlar alınır ve mecliıten ge- 5
& \"L'A ,. yo ar an lWD cüz· vatil Llgor 5 

• 
memiştir. Yarası tehlikelidir. d k B k Aı y · l1 1 • 1 

.. irilerek matbuat hürriyeti t•h- aoım vurma br. u ararım Yaralı Adam ·em ,\janıyo ar 

..,... · d bal b'k d Ll - ' 11m çakarmlf, Rlifttl Efendinin dit edilir ve muharrirlerin ka- v •f B d er tat 1 e en gor, .. i- Hükümet yeniden tam leşck· 
l 1 k 1 d azı e aşın a · bani d bir ı- koluna kuıtına " baca"'"""a • em erine c epçe vurulur u. nı, aa ıkta uran 70 Oç kunetli darbe hıdirm~tlr. Dün Akpm Hasta• kOllü 50 nahiye teşkiline karar 

ı R e « Bir Polisimiz Tehlikeli cunun cebine atmışbr. ROttO Ef. bu yaralan alınca ed Ôld•• •ermiştir. 
Ma:a!tır ~:ıııoda ~.ıkaı Mahmuıpa,. O aralık Lia-orun bu hare- kanlar w-de yere yu•arlanını•, n e u Konyada Bereket Yağmurları 

Surette Yaralandı k ~ _..,. - Azizim kim ne derae etini gören motörcü RUıttı Ltgor da kaçmaya bqlamıp. a ıtııı evvel F ermenocilerde Bazı yerlerde f clalr~te sebep 
desin ben fU kanaatteyim. lı- Anadolu Demiryolunun hat Ef. ilminde birisi de tramvaya Fakat h&diseye ıahlt olan halk Hamza Jaminde biri tarafından olan yağmurlar Kon yada çok 
met Paşa temiz tenkit ve ameliyat treni Dlin kı11ltoprak atlamış •• yankeıicinln elini tarafından yakalanarak polise k:alanan ( Riva ) romork6rtı faydalı olmuştur. 
muhalefeti samimiyetle arzu hıtaıiyonundan a-eçerken orada kııkinak yakalamııtir. Ligor teılim edilmiftir. ptanı Mustafa Ef. dOn ak- Pamu piyasası 
eden bir başvekildir. işin nst vazife görmekte olan 3231 tehlikeyi anlayınca ka'113iya Rntttı Ef. de Boyotlu Jaaı- .. m Sen Jorj haataneıinde öl-
tarafı tenkitten menfeatleri mDftilr. Dftnya pamuk piynsıunnda 

numaralı polis Abdullah Efen- davranmıtı fakat surahna tid- taneıine kaldınlmıı, fakat Ja- hlesedilir derecede bir yükıelme 
bozulan muharrirlerin yayga- dJye çarpmtşbr. laYallı polis detU bir tokat yemiftir. Sabı- raları çok ağır oldup ~n kur· K olduğu anlaşılmaktadır. 
ralarıdır. Fırka grupunun diin- memuru bu sademe noticeainde kah terlr bu tokattan ıonra tarılamamıt. yarım aaat ıoora Feci Bir aza B' l' c 
kO kararları da benim bu ka- vtıcudunun muhtelif yerlerin- lr ıra eza ıol elile cebinden ıuıtalı ça ,_, &lmO•tllr 
naatimi teyit · ed•... Esasen ---• Kı- 7 

• ~ den ağır ıurette yanuanmıt ve Fmdıklıda oturan kahveci 
Muıtafa Efeadlnin · d6rt yqın-demokrasinin icap ettirdiii hutaneye kaldınlmıfbr. 

ıckil de budu;· Adliyede Şiklyet Kalemi 
Mnkennlo B. Fatih Kıztaıt 111 

- Ten kit ve muhalefetten 
Cümburiyet ıarar görmez. Bi
lakis kuvvet ve feyiz alır. Bu
mı ismet Paşa kabinesi de 
müdriktir. Fal<at kıraldan zi
yade kırallık taraftarı geçinen 
bC'ı:t gazeteler bir bardak suda 
fırtınalar yarattılar, gürültüye 
pabuç bıraktırmak ve bir em
r~ vaki ile bütün muhalif ga-
ıcteleri 11..apathrmnk istediler. 
İşi Fırka içtimaınn bir mevzu 
bile yaptılar. Hiikümet normal 
voziyetlerde görülen bir vekar 

ile (O halde bizi istizah edi
niz, cevap verelim ) dedi. işte 
bir fevkaladelik görseydi Fır

kn içtimaından sonra toplanan 
M"!clisin bir celsesinde kestir
me bir karar alınarak işin 

içinden çıkılırdı. 
~ 

Naci B. (Koıka tranıv.ıy caddul 17) 

- Fırka içtimaında belki 
iazeteci meb'uslar ve arka-

Müddeiumumtlikte demden 
itibaren (Tetkik daireai) namlle 
mUstakil bir daire açılmışbr. 
Mnddeiumuml mua'finlerinden 
Niyazi B. bu daireye ıef tayin 
edilmiıtir. Tetkik daireei yalmı: 
halkın tikAyetlerinin tahkikatı 
ile meşgul olacaktır. 

daşları Napolyonvari bir atak
lık göstermişlerdir. Muhalif 
gaı.eteler hakkında ateşler 
pUskürmüşlerdir. Fakat ben 
gazetelerin son mftnakaşala-
rında Ceza Kanununun adi ıö
vUşme faslını al!kadar eden 
kUfUrlerden başka birşey gör
medim. BugUnkU Matbuat ve 
Ceza Kanunlarımız inkılAbı ve 
mukaddesatı rencide edenler 
hakkında kifi mevaddı ihtiva 
ediyor. Adliyemiı.don de emin 
olduktan sonra bukadar yay
garaya hiç lUzum yoktu. HU
kümetin son vadyetini çok 
vakurane buldum ve cidden 
beğendim. 

Firar Ederken İncir Ağacından 
Düşüp Yaralanan Hizmetçi Kız 

Evvelki a-Un Poliı Mildür- 1 
lllğünde ıarip bir hidise ol

du. Cevriye isminde bir hiz

metçi Polis nezaretaneaindeh 

kaçmak için oradaki incir 

ağacına çıkb, fakat tam ye

re atlarken diiftn , ayağı 

kırıldı. 

Dlln bu haberi kısaca bil

dirmiştik. 

Burftn hldiso kahrama-

nının hastanede aldırdığımız 

resmini dercediyoruz. 

dald km MelAhat oturduğu 
om ikinci katından aptı cfo
,erek atır 1t1rette yaralan
mıftır. 

intihar T e'ebbUsU 
Taksimde oturan Meliha H. 

dostu lbrahimle kavga ettikten 
10nrp ıllblllme içmiı, fakat 
kurtarılmııtır. 

Sandalla Devrialem 
lzmir, 1 (A. A.) - 3 parçadan 

ibaret portatif kQç\lk bir sandalla 
devrlllem aeyahatine çlkmış o)an 
Yuhan Beyzel ve Hana Bek na
mında lkl Alman ıeyyah tehri
se ııelmltlerdlr. 

TUrk Eshamı Yükseliyor 
Pariate çıkan (Tan ) gaze

teai, Amerikanın borçların 
tecili hakkındaki teklifinden DarUlf Unun Emini 

Darülfünun Emini Muammer 
Ratlt B. bugün Paristen şehri· 
mize relmektedlr. BQtçe taaarrufu 
mOnaıebetile Darfilfiınun biltçe· 
line iıabet eden yüzde 3 ün ke
ıilmcslnden vazgeçilmiştir. 

_; , ıonra Ttirk eshammtn yüksel-

Daha Fazla imiş! 
Bakırköy Malmüdilrlüj'Oniln 

usulıüz .. rfettlği paranın 110 bin 
liradan faz)a olduğu anlatılmıtbr. 

diğini, bunda TUrkiyenin eski 
borçlara mukabil Osmanlı 
Bankasına bir miktar para 
yatırmasının da tesiri olduiunu 
yazmaktadır. 

Bir maznuna tokat vurmnk 
oGrmile muhakeme olunan Şile 

Müddeiumumisi Naci Bey bir lira 
para ce:ıaaına mahkum edilmiştir. 

Çatalca Müddeiumumisi Eerlt 
Bey de hakaret dirmi)e muha
keme edilmektedir. 

Yeni Diş Tabipleri 
Dltçi mektebinden bu sene 26 

genç mezun olmuş, dün divloma-
larını Al:nışlardır. 

Irak K1rah 
lrıık kırahnı burayn geHrmek 

için riynıeticümhur vngonu dün 
hududn tahrik edilmiştir. 

Beşiktaş Belediyesi 
Bcşiktaştıı bir belediye teşldll 

bakkmdn şehrimiz. Daimi Encü
meninin verdiği knrnrı Vekiller 
Heyeti taıdik etmi~lir. 

Mahmut Celal Bey 
ltı Bankası Umumi Müd6r0 

Mahmut Celil Bey dün lz.rr.irdcn 
tehrimize i'elmiştir. 

Nıosko-.ıa Elçimiz 
Moslrnva, 30 ( A. A. ) ·- Sov· 

yet ittihadı Komiserler Meclisi 
Reiııi M. Molotoff, bugün Türkiye 
Sefiri Hüııeyin Rngıp Beyi kabul 
etmiştir. 

l~S_o_n_R_o_s_ta~'-n_ın_R_e_s_im_l_i _R __ i_k_a_y_e_sı_· : __________ R_a_z_a_r_O_la_R_a_sa~":_. _B.y_e_H._a_k_ik_i_14_a_s_a_r_r_af _ __.\ 
........- . ~---~-------...-:;.;::=:=c.;;:::ı;::;;:;;:;.;.....:--. 
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3 Temmuz 
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ergun 
Borçlar işinde 
Devletlerin 
Vaziyetleri 

ıı.:ıı M. ZEKERIY A 

Amerika Reisicümhuru M. 
Hooverin, borçların tehiri hak· 
kındaki son teşebbUslinü iyi 
anlıyabilmek için, bu borçların 
ihdas ettiği vaziyeti bilmek 
lizundır, 

Versay Muahedesi mucibin
te Almanya bir taraftan taz
minat, bir taraftan da harap 
olan yerlerin tamiri bedeli 
olarak mUhim bir para tedi
yesine mecbur edilmişti. Al
manya bu borcu ödiyemedi. 
Araya o vakit te Amerika 
aıirdi. 

Y oung isminde bir Ameri
kalı Almanyanın malt kabili
yetini tetkik etti ve tediye 
için bir plan yaptı. 

Y ounsr plAoı ismi verilen 
bu plan mucibince Almanya 
mlittefik devletlere senede 
385,574,340 dolar, yani 750 
milyon lira kadar bir para ödi
yecekti. 

Bu para şu suretle taksim 
edilmişti: r 
Fransaya 199,706,880 Dolar 
lngiltereye 86,228,400 ,, 
ltılyaya 45,448,560 " 
Diğer devletlere 54,190,500 ,. 

385,574,340 " 
Borçlar meselesinde Alman

yanın vaziyeti budur. 

* Bu borçlar meselesinde 
Fransanın vaziyetine gelince, 
F cansa bir taraftan Alman
yadan, bir taraftan da mütte
fiklerine ikraz ettiği paralar
dan senede (201) milyon dolar 
miktarında bir mcblAğ temin 
ediyordu. 

Bu paranın takriben 40 
milyon dolannı borçlarma mab 
auben Amerika ya, 64.. 790,000 
dolarını lngiltereye veriyor, 
mütebaki 96 milyon dolar 
kendisine kalıyordu. 

* 
lngilterenin borç vaziyeti de 

ıudur: 
Almanyadan 86,228,400 dolar 
Franaııdan 64,790,000 " 
ltalyadan 22,819,000 " 
Dıaer dovlctlcrdcn 6,860,000 " 

Yekun 180,697,400 ,, 

lngiltere düşmamndan ve 
eski müttefiklerinden aldığı 
bu paranın 159,927,000 dola· 
nm Amerikaya, 1,214,000 do
larını ltalyaya veriyor, 
19,556,000 doları da kendisine 
alıkoyuyordu. 

ltalyanın borç Yaziyeti de 
ıudur: 
ltalya Almanyadan 45,448,000 Dolar 
lngllteredcn 1,214,000 ,, 
allyordu. Bu paradan; 
lngiltereye 22,819,000 ,, 
Amerika ya 14,601,000 ,, 

veriyor, kendisine de 9,242, 
bin dolar kalıyordu. 

* Amerika umumt harp esna.· 
•ında itilAf devletlerine yardım 
etmiş, karzen para vermişti. 
Bu alacağına mukabil on1ardan 
senevi şu parayı alıyordu: 
Franaadan 39,993,000 dolar 
lngiltercden 159,927,000 • 
ltalyadan 14,601,000 • 
Diğer devletlerden 8,670,000 ., 
Ayrıca Almanyadan 15, 745,000 ,, 

Yekun 238,936,000 • .. 
Amerika bu alncağmı bir 

ıene için tehir etmiy raıı 
oluyor, fakat buna mukabil 
borçlu devletlorln de Alman· 
yadan acaklarını bir eene 
lBtcrueme' eı-ini şart koyuyor. 

_B~ İ§t l en büyük fcdakir· 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Kumar .. r Sözi"!1 _Kısası 
'------------------------------------------------- Iıf ünderecalımızın çok-

1 •• Bir devletin bütçesinde kumar faah 

bulunması bize gayri tabii ıörOnOr. Ku• 

marıo getireceği varidata g(henilcblllr mi? 1 

2 -· Bunun gibi bir ferdin de hayatında 
kumar faslı bulunmasına hayret etmek 
IAzımgellr. Kumar, bir varidat membaı 
olabtlfr mi? 

3 -- Kumar, kar4ınd kinin hedmetini 
latllzam eden muvaffakıyetl intaç edebilir. 
Kazan.anız bile, bunu başkaıunııı felaketi 
heaabını ka:ınnmıt oluuunuıı:. Kaybederae
niz, o da bntka. 

Tren Ücretlerine Bir 
Miktar Zam Y ap1ldı 

Ankara, 2 (Hususi) - Tren 
ücretleri için yeni bir tarife 
tanzim olundu. Yeni Ucretler 
eskisinden biraz yiiksektir. 

Yeni tarifeye göre, Anka
radan aşağıdaki istasyonlara 
birinci, ikinci ve üçüncü mevki 
ücretleri şöyledir: 

931 Bütçesinin Millet Mecli-
* ,,,.. • 

sinde Müzakeresi Yakınlaşıyor 
Ankara, 2 (H. M.) - Umumi vergilere ait lAyihalarla 931 

bU:tçesine ait son vaziyet şudur: 
Maliye Encümeni kazanç vergisi lAyihasının tctklklle 

meşgul oluyor. Encümen dün İstanbul nvukatlannın gönderditl 

heyeti kabul etti ye heyetin vergi hakkındaki mlltalcaıını 

dinledi. 

Blitçe Encümeni de lktısat Vekiletinin maıraf bfltçesine 

İstanbula 2564, 1871, 1190. , ait tetkikini bitirdi. Encllmen bugünden itibaren mülhak bnt
fzmite 2169, 1571, 999. Eski- eleri tetkike başlıyacak, Yakında da yeni bntçenin esbabı mucibe 
şehre 1180. 855 544. Afyona Ç h 1 k y · b"t · b. h ft k d r 1002, 1377, 876. Konyaya ll IS, mazbatasını azır ıyaca br. enı u çenın ır a aya a a 
2258, 1436. Mersine 4870, heyeti umumiyede mUzakeresine başlanması muhtemeldir. Bu 
3fi49, 2190. Adanaya 4471, takdirde Millet Meclisi bu devre mesaisini 20 Temmuzda 

3454, 2195. Malaty~ya 6418, bitire bilecektir. Muamele vergisini yeniden röıden geçirecek 
5464, 3954. Kayserıye 1696, · uh 
1229, 779. Sivasa 2691, 1948, olan Muhtelit Enclimenin burOa lk lçtımaım yapması m • 
1238. İzmire 3844, 2884, 1963. temeldir. 

Hariciyede •• 
Bazı Müdür Ve Memur

lar Değiştirildi 

Ankara, 2 ( Hususi ) - Ha· 
riciye Memurin MUdürU HAmit 
B. istihbarat Müdlirlilğüne, is
tihbarat Müdürü Kemal B. 
Memurin MUdüriüğUne, memur
lardan Şadan B. Anvers Kan-
çılarlığına, Anverı Kançıları 

Ahmet B. Barsilon Kançılar
lığma tayin edilmişlerdir. 

Barselon Kançıları V ckilet 
emrine alınmıştır. 

Bir Avukat Evrak 
Çalmak Töhmetile 
Mahkemeye Verildi 
Ankara, 2 (Hususi) - Bu

rada avul<atlık yapan Cevat 
Demir Alp B. aleyhinde şaya
na dikkat bir ihbar yapılmış
tır. Bu zat, icra dairesinden 

Verem Hastanesi Ahlaksız Baba 
fstanbul Belediyesi 

İlk Adımı Ath 

Belediye Verem hastanesi 
inşasında ilk adım olmak üzer 

Cerrahpaşada (15) bin liraya 
bir arsa satın almıya kar r 
vermiştir. 

Arsa yakında alınacak, ve 
Belediyenin 931 bütçesi An· 
karada tasdik edilip buraya 
gelince de hastanenin yapıl
masına başlanacaktır. 

58 Bin Lira Çalmış 
Adana, (Hususi) - Burada 

posta idaresi memurlanndan 
Zihni Efendinin mühim mik· 
tarda para çalarak kaçtığını 

enelce yazmıştım. Son bir 
t hkik neticesinde çalınan p -
ranın 58 bin Jira olduğu an
laşılmıştır. 

Ağir Cezade Muhakeme 
Ediliyor 

3Ankara, (H. M.)- Abimea'-
tta Elgazı köyünde lsmailin 

Uvey kızı 16 yaşında Ayş~nin 
bikrini bozduğunu ve te klf 
edildiğini bildirmiştim. 

lsmailin Ağırceza mahke
mesinde muhakemesine baılan· 
dı. 1 mail cUrmUnll inkAr etti, 
fakat bütnn MUddeiumumi v 
muavinleri şahit olarak mah· 
kemeye çağırıldılar. 

Miiddeiumumiler odalanna 
mevkufen getirilen fımaile: 

- Bu işi ne den yapbtını 
sor 1uklarmda lsmailin: 

- Bir cahilliktir ettim. ,, 
dediğini slSylediler. lsmail km 
berbat etmiştir. Gelecek cel· 
&ede karar verilecektir. 

Halk Fırkası Taşmıyor 
Ankara, 2 (Husust) - Halk 

Fırkası Umumt merkezi eski 
Türk ocağı binasına taşındı. 

hasım tarafa ait kefaletname- ,,---·------------------------. 
leri aşırmak veya aşırtmaklo 
itham ediliyor. 

Tahkikatı başlamış olup 
yakında muhakemesi icra edi
lecektir. 

Sahte ~akbuzlar 
lzmir, ( Hususi ) - Burada 

lstanbuldan geldikleri anlaşılan 
llç kişi türedi. Bunların sahte 
makbuzlar! baıı müesseseler
den para sızdırdıkları anlaşılı· 
yor. 

lığı-Amerika yaptığı için diğer 
devletlerin derhal muvafakat 
cevabı vermeleri beklenirdi. 
Fakat Fransa kendisine kal n 
96,756,000 doları f da etmiye 
razı olamıyacağını, biç olm u 
tamirat bedelinin tediyesini 
istiyor. 

işte Hoower teklifinin 
taran bund ibarettir. 

alı 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Hüseyin Cabit B. eski 
harfler( "Oğlumun KU· 
tUphanesi 11 ismi altında 

bir seri kitap neşrine baş
lamış ve yeni harflerin 
kabuJO zamanına kadar, 
galiba kırka yakın da, 
eser oeşretmitti. 

Yeni harfler çıktıktan 

sonra bu eserler aatıla· 
madı. Bir köıey• atılıp 
" ldı. 

Nihayet blrka'ç ,nn 
evvel Htıseytn Cahlt 8-, 
Babılll kltap9ılanna m • 

racaat ed rek bu kitap• 
ları yok bahaıına ıntmak 
istemi§, fakat müşteri bu· 
1 mamıştır. 

Bunun üzerin eski ki
tap lan kitapçılardan bi
rin blitnn külliyatı okka 
ile satmaya mecbur ol· 
mUftur. 

Bu kibeti gördükten 
sonra blzdo kıymetli eser· 
ler okunduğuna, v mu· 
harrlrl rin yeni seri r 
n kll ve telifine c ar t 
edeblleceklerine, 

ı ,. lnaR, ister lnarımo.I 

'--------------------------

1 

_J 

YUNAN s Ri 
Fesatçılara Ateş Açmak 

İçin Emir Aldı 
Sel nik, 1 (A.A) - Yahudi 

mahallelerine yaklaşacak llp
heli phıılara karşı silAh kul
lanmaları için skerlere emir 
verilmiştir. Zabıta şehrin mer· 
kezindeki sokak ve caddeler
de dolaıarak komUniatlere atq 
aç.mı ıtır. 

KomUnlıtler dağılıp kaçmı -
lardır. Adliye ve bava işi ri 
naarlan Sellniğe gelmiş!erdlr. 

Atina, 1 ( Huaust ) - Sell
nlkte MuaeYiler · karşı yapılan 
hareket neticesinde ( 200 ) ka
dar ,,MuseYİ evinin yakıldığı ve 
birçok Mueevinhı aldllrllldlltft 
bildirllmektedir. 

Kargaşalık 
Almanyada Komünistler 

işi Azıttılar 

B rlin, 1 (A.A.)- DUn ak
şam fehrin ıark kısmında 
mühim bir yolda toplanan bin 
kadar komüni t alay halinde 
şehrin merkeılne ilerlemek 
istemiitİr. Bu haberi alan bir 
zabıta kuvveti yolu kesmek 
isıtemiştir. 

Komllniıtler polisleri tat 
yağmuruna tutmuşlar, ayni 
zamanda ntlmayişçilcr tarafın
dan kırk el de silAh blmıştır. 
Bir polis memuru öldürUlmUş
tilr. Yirmi kişi tevkif olun-
muıtur. 

Rus Manevrası 
V arşova, 1 (A.A) - Fin

landiya sahilleri yakininde bun· 
d n altı hafta evvel batan 
bir tahtelbahiri aramak baba
neall Sovyet filosıu manevra· 
lanna devam etmektedir'.. 

BUyDk Bir Dava 
Nevyork, 30 ( A. A. ) 

Kibrit inhisarından alın n 25 
mllyqn frangm iadesi için r a
ml Sovyet Tic ret Mnme ili 

· tarafından ikame olunan dav -
rlly ti e nasında Amerika bft .. 
kiimet mümessili Sovyetlerin 
Amerika tarafındnn resmen 
tanınmamış olduğunu beyan 
ederek bu mesele hakkında 
mahkemenin ııdeml salfihiyet 
kararı vermesini istemi tir. 

Graf Zeppelin Havalandı 
Londr , 1 ( A.A ) - Gr'.af 

Zeppelin balonu dün sabah 
Fredrihshaf n'dcn uçmuş ve 
öA'Je Uı:eri Kromer lizerinden 
110 metre yUk ekliğinde geç· ı 

mittir. f 

luğundan dercedilenıe
miştir. 

Matbuat Kanun 
Esaslı Surette 
Tadil Edilecek 

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 
Bugtln mUşklll glinler geçirilse 
bile bu tarzı hareket ati için 
bir kazanç olncakbr. 

Ba vekil bu noktai nazarını 
mlldafaa ederken yalnız kal
mamış, başta İzmir meb 'usu 
V Asıf B. olmak üzere Meclisin 
bariz simalarından bazı mliza· 
birler bulmuştur. 

Lehte ve aleyhte mUnakaş 
cereyan ederken mntbuat ka
nununa da temaı edilmiş ve 
kanunda yapılacak tadilAt arası
na g :z.ete davalannın azami b; 
hafta içinde kat'iyet kesb 
me i kaydının konulma11 <._ 
istenilmiştir. 

Neticed kat'ı bir karar v~ 
rilmiı değildir. Mesele pazar 
gllnil meclise aksettiril cek, 

' orada aleni surett mUnakap 
edilecektir. 

Pazar Celsesi 
Ankara, 2 ( Husust ) 

Millet Meclisinin pazar güntl 
&ktedeceği celseye burada 
ehemmiyet veriliyor. HükO· 
metten istizah için bir takrir 
hazırlandı. 

Bugün meclis rei liğine ve• 
rilecektir. Birçok meb'uslar 

eski matbu t kanununun bugÜD( 
kn ihtiyaç karşısında bir iıo 
yaramıyacağı fikrindedirler. 
Ekseriyet yeni bir matbut 
kanunu bazırlanmaaını, bunda 
mes'uliyetln mes'ul mOdtırlere 

değil, fakat gazetelerde yazıyı 
yazan ve yazdıranlara tah• 
mil edilmesini muvafık bu· 
luyor. 

Meclisin pazar fçtimaında 
son neşriyat trafında birçok 
hatipler ve bu meyanda mn .. 
tak.il meb'uslar da söı: söyli· 
yeceklerdir. ----
Dahi iye Vekili 
Öğle T renile Şehri- i 

mize Geliyor µ 
Dahiliye Vekili ŞnkrU Kaya 

Bey dün ekiz trenUe Anka• 
radan hareket etmiştir. Bugün 
öğle llstü buray muvasaleh· 
na intizar edilmektedir. 

ŞUkrfi Kaya B. bur da co• 
martesiye kadar kalacak, o 
akşam tekrar Ankaraya hare• 
ket ederek Meclisin pazar 
içtimama yeti~ecektir. 

Remazanzade Vakh ı 
Adana, (Hususi) - Bu ha- ' 

valide çok zengin ve emlak ' 
ve akaratlara sahip olan Re· 
m zanzade vakfı mUtevvelliliği· 
ne Posta Mndnrü Celal Bey 
tayin olunmuştur. 

Kağıt esefesı 
Ankara, 2 (Hususi) - ibra• 

him Alaettin B. (Sinop) menı· 
leketin kağıt ihtiyacım temin 
meselesinin Fırkada görüşül
mesini ileri slirmüştür. 

Yeni Bir lise 
Balıkesir, (Hususi) - Y cnı 

ders enesinden itibel'en şeh

rimizde bir lise çılacaktır. 

Bir Tayin 
UUeburgaı. haki nl Ah:n t 

· tıvket B. Jıtanbul l!ÇÜccü rr.ua
.ıtiltliğine tayin dilıuişlir. 
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ÇOCUK HAFTADA 

j SAYFASI .. ·---B-iR __ DE~F_A_J 
~~-===-~-===============================================~==================--==-:.:=~--

En Zeki Çocuğu Arıyoruz 

7 -9 Yaşındaki çocuğu
nuza Bu Sualleri Sorun 
Aldığınız Cevapları Not Ediniz Ve Bize Bildiriniz 

En Zeki Çocuklara Madalya Verilecektir 

•• 
.. SON POSTA,,, her Yatta Türkiyenin en zeki çocuğunu 

bulmıya karar vermiştir. Bunu tatbiki ruhiyatın bulduğu fenni 
bir yolda yapacağız. Ruhiyatçılar her yat çocuk için bir 

16 sual listesi tertip etmitlerdir. Her hafta çocuk sayfasında 

81 bu ıual listelerinden birer tane neşredeceğiz. Siz çocuğunuza 
dt bu ıualleri ıoracak ve cevaplarını not edip bize bildireceksiniı;. 
fı Gazetemiz, gelen cevapları aalAhfyettar bir heyete tevdi 
b. edecek. Bu heyet cevapları tetkik edecek ve tatbiki ruhi· 
cc yahn gösterdiği şeklide numara verecektir. 
lı Bu tetkikat neticesinde en ziyade zeki eıeri ıöıteren 
d çocuklar tefrik edilecek ve bunlara gazetemiz tarafından 
n: birer zekl madalyeıi verilecektir. 

B Geçen nUıhamızda 4 - 6 yatındaki çocuklara sorulacak 

0 sual listulnl neşretmiştik. Bugtın de 7 • g yatındaki ço-
A cuklara alt ıualleri neşrediyoruı:. Çocukların verecegı 
k cevapları aynen kaydediniz. Mndahale ve yardım et· 
çi meyiniz. Çocuğunuzun zeki derecesini öğrenmiı oluraunus. 
d Cevapla birlikte çocutunuzun bir de fotoğraflsinl 
it gönderiniz. 

M 

1 - latiklll harbinde Türkiye ı 
Anadoluda hanıf devletle 
harp etti? 

2 - lımet Paşa kimdir? 
d 3 - Mlllet Mecllıi Reiıi kimdir? 
D 

D 

e 
t 
b 
r 
le 

4 - HükQmet nerede oturur? 
5 - Reçel hansıi mevılmde 

yapıhr? 

6 - Siltlaç neden yapılır? 
1 - Patateain nereılnden ff lls 

çıkar? 
8 - Pamuk nereden çıkar? 
9 - Kutların f aydaıı var mı· 

IJ dır? 

c! 10 - ipek neden olur? 
11 - Sinetin kaç ayatı nrdu? 

1 12 - Arıdan baldan batka ne 
alırıı? 

13 - Köpek bir defada kaç 
yayru dofurur? 

14 - En bilyGk hayvan hanıl

ıidlr? 

15 - Kedi hanl'İ mnalmde yav
ru yapar? 

16 - Katır neden olur? 
17 - Tilrklyenlo en blyGk ıeb-

rl banılıldlr? 
18 - Ada neye derler? 
19 - J:ımir nerededir? 
20 - Tilrkiyede bir nehir lıml 

ıByleylnlı? , 
21 - Türkiyede bir ıasete lımi 

ıByleylnlz? 

22 - GazlOk niçin takarlar? 
23 - Kavun nerede bOyGr? 

< Hayvanlar Geceleri Nasıl Uyurlar 
l Sizi başaıağı bir yere assa· 
r lar, kanınız boğazınıza tapla-

r nır, boğulur, ölllrsUntız detil • 
) mi? Halbuki burada gördilğU-

t ntız hayvanlar uyumak ıçın 
t kendilerini böyle ağaçlara ua-
1 rak uyurlar. Bilmem biç evi
ı Dizde hayvan var mldır? Varsa 

l alqam oldutu zaman onların 
1 naııl uyuduklarına dikkat edi-

niz. Tavuklar daha gUnet çe
kilirken uyuklamıya hatlar. En 
erken yataklarına çekilen hay
yanJar tawklardır. Kediler 
kendilerine 11cak yer ararlar. 
Ya ıobanın yanına, ya manga-
hn alhna girer, orada yuvarlak 
bir top olup uyurlar. Köpek· 
ler uyukuya yatmadan evvel 
bir iki defa d6ner, yatacakları 
1eri adeta dtızeltlrler. 

Gtıvercinler ve kumrular 
bqlannı kanatlarının altına ıo
brlar. Kazlar, leylekler tek 

.. 
Ba lıagv11nl11r böglec• 

6aş1111alı ııgurlar 
1 

cekainls. Dfltmilyorlar. 
Hayvanları uyurkek seyret-

mek çok zevkli bir ıeydir. 
Kazların ve leyleklerin ıtlnet 
karıııında tu•aletlerini yapa
rak uyuyuşları vardır ki seyrine 
doyulmaz. ,Bahçenizde, kırda 
alqam lzerleri bay•anları •e 
kutları seyrediniz çok memnun 
kalacakaınıı. 

Bu Haftaki Bilmecemiz Jimnastik Sevenler için 
Bu Resimde Saklanan Hayvanları 

Bulup Çıkarınız 
Bu Bilmeceyi Doğru Halledenlerden bir Kişiye Bir 
Fotoğraf Makinesi, 50 Kişiye Hediye Verilecektir ı 

Bu Küçiik Oyunu 
Y apabiliv Misiniz ? 

Cimnastik ıevenler için ko
lay, fakat gülünç bir oyun. 
Diz üstü oturunuz. Sonra ar
kaya yatarak ellerinizle ayak
larınızı tutmıya çalısmız. İlk 
zamanlarda belki yapamıya

caksınız. Fakat uğraşınız, mut
laka muvaffak olursunuz. Bunu 
diğer arkadaşlarınıza da tec
rübe ettiriniz, sizin için güzel 
bir eğlence olur. 

Toprak Basti 
Oyunculardan biri ebe ola· 

rak ayrılır. Diğerleri bir halka 
yaparlar. Ebe halkanın hari
cinde koşar. Oyunculaı·dan 

hangisinin arkasına vurursa, 
derhal halkadan çıkıp koşmı
ya başlar. Eğer ebe sağa 
doğru koşuyorsa o sola, aksi 
tarafa koşar. Yolda dönerken 
yüz yüze gelince biribirlerine 
dunıp başlarile selam verir, 
yine boş kalan yeri kapmak 
Uzere koşarlar. Bot kalan 
toprağa hangisi daha evvel 
basarsa oyunu o kazanır. 

Körler Müsabakası 

Bu kağıtların her birine bir 
rakam yazılmış olmak lhım
dır . 

Oyunculudan biri ebe olur, 
gözleri bağlanır, eline bir ucu 
sıvrı bir değnek verilir • 

Ebe yerdeki kağıtlara doğ· 
ru iki Uç adım ilerler, değne
ğin sivri ucunu yere vurarak 
rakamlı kağıtlardan birini del· 
miye ve en yüksek rakamları 

havi olan kağıtlara isabet et
tirmiye çalışır. Bu tecrlibeyi 
üç kere tekrar etmesine mll· 
saade olunur. Sonra ebe ha• 
reket etmiş olduğu noktaya 
avdet ederek diğer arkadaıları 
yanında durur ve gözleri çö· 
zülür. 

Eğer isabet edip kAğıt del• 
miye muvaffak olmuş iıe o 
kağıttaki rakamlar onun he· 
sabma kaydolunur. 

Oyuncular odanın bir ta
raf ma toplanarak dururlar. 
Birkaç adım ilerde yere kart 
postal bUyüklüğUnde kesilmiş ı 
birçok kiğlt parçaları yayılır. 

Onu miiteakıp oyunculardan 
bir başkası ebe olur. Ayni 
oyunu tekrar eder. Hasılı bli· 
tün oyuncular sırasile ebe o• 
lur ve denğinin ucuJile sap• 
ladıkları kAğıtlarm rakamları 
her hirini11 hesabına ayrı ayrı 
geçirilir. Bütlln oyunucular nö
betlerini savduktan sonra han· 
gısmm sakladığı rakam daha 
çok ise oyunn o kazanmış olur 

Bu resmin içinde gizlenmit birkaç hayvan vardı. Resme iyi 
dikkat ediniz. Bu hayvanları bulunuz ve isimlerini bir klğıda 
yazarak bize gönderiniz. 

Bilmecemizi Dogru Halledenler 

Hayvanların hepsini bulan çocuklardan bir kitiye bir foto
ğraf makinesi, elli kişiye de muhtelif hediyeler verilecektir. F o
toğraf makinesini kazanan çocuğun ayrıca resmi neşrdilecektir. 

18 Huiraıı tarihinde çıkan kelime 1 
hilm~cemizln dofru halli ıudur : Tat, 
Kir, Nal, Bal, Tut, Yat. 

Bllınecemlzl dotru halledip hediye 
'kaıonanların lıılmlerl afağıya yazılmıı
tır. lıtanbul karilerlmlz Cumartuinden 
itibaren hergiin öğlf'den ıonra ldarcha· 
nemiıı:e uirıyara~ hediyelerini alabtlirler. 

21 Nergts, F.renkliy Eğr: ıolıak 6 Talla 
Remzi, YUkack ticaı-et 907 Nad, Gazi 
Oıman Pa,a ort11 mektep Or;ınıııı Do-
ğan 597, Edime Mimın Sinnn caddeıl . 
Harbiye ku,ıaında 28 Ali Rı:ra, Halıcıoi 
lu Turtucu malın lle ı;i 33 Efser, An!.:ara 
Ahı Znfer uıah111le•I tayyare 11o~a lt 12 

Cevaplarınızı on beş gün içinde bilmece muharrirliğine 
gönderiniz. Tatr• 'kıırlfrrlmidn hediyeleri adreı

lerine gl>nderilmltllr. 

Hiç Merak 
At Sahibini Niçin 

Dinler? 

Ettiniz 
Muallim Tatbikat Mektebi 76 Seyfet

liıı B. bir kutu teker, Ni9antatı kız 
orta mektep Zehra H. bir ipek mendil, 
Saınaıın Kefeli zade Habrl Be) in oğlu 
Kazım Habrl B. bir kitap, Edirne Kı

Ayılar Buzda Nasıl Ça- vıktn Denamların 286 numıırah evinde 
Vul!lat bir roman, Zonş-uldak Merkez 

buk Y ÜrÜyebilirler ? Malmlldürü Tevfik B. oglu Namık B. 
bir albllın, Karablra Liman memuru 
Eaat t:f. nezdinde MusaHer 8. bir albüm, 

Birçokları bu ıuale çok tuhaf Kutuplarda en az ı.ahroet Burııa Fevzlpa~.. caddeal s nu111arada 
E NJı:lıet H. bir kitap ltaunmı,tırdır. 

bir cevap vermişlerdir: vet çekerek yafıyan ayılardır. Birer AlbUm Kazananlar 
inıanı dinler. Çünkn atın göz· Çü kıı k d k •- ·ı 

k b k n u ara an ır• mı Salihli Altınordu Mektebi 275 Muuf· 
leri dııarda i ıeyleri üyUtere uzakta hiç korkmadan balık fer, Adana Çiftçi fabrikaaı Emin B. 
görür. Onun için insan ela ona vaıııtulle Semre ııade Mahmut F.feodl 
gayet bnynk aörünilr ve ondan gibi yüzer. Mükemmel tırnıa- ojfo Bedri, Alt Tlcuet Mektebi ikinci 

• aınıf 454 r.tadelrt, BurH Y ah9lbey 

1 
Arif Hikmet, Samatya Hacı H.ımza 
malıallc•f Çırakçı boııtan •okak 10 
Hıfzı, Gelenoevl orta mektep M. Bahat· 
tin, Konya Hııdllcal ıııhhat eczanesi 
uhibl Zekeriya Be) in o§fo Arif, 
Ereııköy Eğrl aoknk !110. 6 r nih• Remıl 
Geb?e Tntün lııhlurı Hami B. oğlu 
Muıı:affer, lıtıınbul kız <>rta mektebi 
591 Piraye:, Alaşehir MUft!l ıı.ade M. 

1 

Hulu•i, Ankara imll'itı harbiye tlifck 
fabrlka11 501 Mustafa, E.rC"nl.öy hamam 
ıokak 18 Sabriye Edirne Gui ilk mck· 
tebi 31 Ömu, Artuva tahrirat kitlbl 
Ruhi B. oğlu Nahit, Scn•Bt"ııuva mek-
tebi Nezih Fuat 24, Ankara Haecet
tf'pc Batlı deJe ıokak 45, Ktnan, 

(Scnu yarın 7 inci aayramn.Ja) 

Aman Ne Tuhaf 
Acaba dolayı dinler. Halbuki bu, tabii mcıdır. Buzun ilıtllnden yürür- malıalleıl cami 11okak 9 Fehmi, Ankara 

H 11mamönü A!nmurat maha\IHI Kadın· 
ıaçmadır. Çünkü eğer atm ken en çabuk yürüyen adamı lmzode ıokok 4.i Muznffer Otuz, Ualata Bir gUn dört beş arkada• 

h'd b d l Çetme rAe;-danı cıven çıkmaz ıokak y 
güzü 18 ı en üyütsey i, ya· bile geçebilir. Ayı bu kayıcı 25 Yusuf Kenan, Ankara Mukaddeın konuşuyordu. Tabii herkeı 
nız insanı deail herşeyi büyü- b 1 ? A ınahalle1I Haymana caddHI 4 Abdul- 'b" l d k ki • uza nası tırmanıyor yının lah, Eıkltehlr ManlfaturAcı Sadık Ef. gı ı on ar a ne onuşaca ar, 
tecekti, ozaman utekisinin ya- ayag-ınm altında kalın, kıllı bir mahdurou Nlyaıı:I, Uıı:.ınköprü Mimar neden bahsedecekler: Dediko· 
nında inıan yine kücük kala· Hayrettin MekteLI tı Hunaı Ankara du. Bütiin arkadaşlarını ııra 

kısım Yardır. Bu kıllar buzun Atpaurı Çenırel han S Salih, Çorlu 
caktı. Atın inaanı din)emeıinin lıtaayon fen memurıJ Kemal 8. oğlu ile birer birer çekiştirdiler. 

b bi • bil il b OıtUne ıık ııkı yapıfır. işte GUrbüı Kemal, Çenberlltaı orta mek- N'h t M aff l ıe e ınsanın t n ayvan· tep 149 Celil, Muallim Tatbikat Mek- ı aye sıra uz ere ge • 
)ardan olduiu gibi attan da ayının buz Ustnnde kayma- tehi 72 Habrl B. ve ti. tar Mr~r albOm di. Hepsi evveli bir kahkaha 

kuanmııl•rdır. attı ... Aman aman sınıfın ni· 
daha akılh olması ve ona dan kolaylıkla yUrUmeai bu B"ırer K"ıtap Kazananlar 

nesinden hiç bahsetmiyelim. 

ayak G:ıerinde uyurlar. Zürafe
ler, hani ıu umn boylu bay
Tanlar, bqlannı arkalarına da
yarlar. Ôktız, koyun, ıeylk gi· 
bi boynuzlu hayvanlar uyurken 
bqlannı oldujıı gibi tutarlar. 
Domuz, hipopotam gibi ayak
lan kısa, vtıcutleri ağır hay· 
vanlar yan yatarak uyurlar. 
Fakat bunlann hepılnden ga· 
ribi ıece kuılarının, ıebekle
rin ve maymunların uyumuıdır. 
Bu bayyanlar ıeceleri kendi
lerini dallara bqqaiı asar •• 
ullanarak uyurlar. Onlar itin 
en rahat uyuku b&yle kuyruk· 
lanndan udı olarak uyumakbr. 

~ı:ünO d~le_t_eb_ı_ım~e_s_id_h=·~~~~k_ı_H_a_r_ı_a_y_e_~_n_d_e_d~h~·~~--~~~~u_z_u=a-k3_p_r=u~~-h-~-v-aı~. ~~·~ C ne yava~ık, 0 ne yava~~ 
__ R _______ l ___ u._k __ A_____ Denizde Bir Av 1 r:a~::~c~k.:,nın içine fenalık-

esim İ nİ age Öteden Bedia atıldı. 'Ço-

Uyku zamanı gelince ata
ca çıkıyor, kuyruklarını \lr 
iki defa ince bir dala 1arıyor, 
ıonra kendilerini bırakıyorlar. 
Salıncakta ıallanır rfl;l iki 
tarafa 1&llana sallana uyuyor
lar. Uyuyunca kuyrukları _l(•Y
feyip dllımDyorlar mı? Diye-

All le Vell d.nude lra11k 
Jlldlrtlyer. qleaiyorlarclı. 

Alhıin ayatnıa bir ip lliştt. 
Veli ckoize daldı ipi yakaladı 
Ye çelrtf. 

BUyOk bir torba çıkınca 

ıardılar. Sabile çektiler. 

ıa- 1 Birde ne görzfuılcrl Bir tor-
l ba altın. Öy1e sevindiler: Öyle 
1 ıevindtl•r klı 

cuklar aklıma birşey geldi. Mu
zaffer konuşurken gayet yavaf 
acaba biz musiki dersinde iken 
ıarkıyı da öyle yavaş yavq, 
ıöylilyor, geri kalıyormu acaba 
haydi tuna dikkRt edelim. 11 

-~~.....,...._...,....,.. ~-~ ........ ~ ............... _.... ... ,,,.,... 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon: 8 

Şlmden eonra Son Poah KJObUne 
ua olabilmek için h•r hafta bu 
uyfada n•tr~do ,.•liml• kuponlardan 
dlr taae t&p~ayıp ıetlrı:ıık veya 
pdermek lbımdır. Bu kuponlan 

sc .. 1p top•~··· 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

iki Senedenberi Bitmiyen 
Bir Tetkik 

iki sene evvel Çubuklu iı
kelesinde bir muallim bir te
cavüze uğramıf, fakat müraca· 
at ettikleri zabıta memurları 
ise kendisini Uç saat kadar za
bıta nezareti altına almıılardır. 
Bunun fizerine muallim polis 
müdürlüğüne ve Üsküdar mild
de.iumumiliğine müracaat et· 
miş, merkez memuru Şükrü, 
muavin Salih, polis Şakir 
Efendilerin mahkemeye veril· 
mesine lUzum görülmüştü. Fa-
kat maznunlar memur oldukla
rı için Beykoz kazası idare 
heyetine verildiler. Burada ise 
men'i muhakeme kararı aldılar. 

Muallim o zaman bu kara
ra itiraz ettiği için evrak Bey-
oğlu kazasına gönderilmişti 
Fakat aradan bu kadar zaman 
geçtiği halde henüz bir karar 
çıkmamıştır. Dahiliye Vekile· 
tinin ve mUlkiye müfettitliiinin 
nazan dikkati celbolunur. 

M. 

Muhterem Son Postaya 
23- 5 - 31 tarihli nUshamzda 

KAmil Esat imzasile " Milli 
Maçlar., hakkında yazılan yatı
ya h!r iki kelime illve etmek 
istiyorum. 

KAmil Beyin fikir ve kana
atleri pek doğrudur. İzmir 
takımları da dahil olmak nze-
re Yunanlılula bir ıene içinde 
yaptığımıı oyunların adedi 
belki de (10) u geçti. Yunan
lılarla futbolde yaptığımız bu 
temaaların fazlalığı herkesin 
yüzilne batıyor. Hem herıey-
de olduğu gibi bu temaslarda 
da bir itidal llıımdır. 

İzmir: B~kir Sami 

Buyuk Bir Lotuf! 
Şirketi Hayriye, halkı Bo

ğaziçioe teşvik maksadile yeni 
bir tarife yapb ve geçen ay 
başından itibaren tatbika baş· 
ladı. Fakat şirketin ötedenberi 
yUzUnU güldtiren ÜıkUdarlılara 
karşı yaptığı büyük lfıtuf nedir 
bilir misiniz? Ancak yirmi pa
ra bir tenzilAtl 

Ekrem 

Cevaplarımız 
Üskiidadı Ekrr.ııı BP.y~: 
Manzuıncnizi çok nükteli bul

duk. Fakat manlesef dercedemi
yeceğiz. Mazur görmenizi rica 
edcri:ı efendim. 

14 ııı:ıddcılik mektup gi.>ndr
ren karim ize: 

lmıanız sarih adresiniz olma
dıfı için mektubunuzu dercet
mckte mazuruz efendim. 

-
r Karilerimizden Ricamız 

"SON POSTA., ya göndereceğiniz 
mektupların zıırfl:ın Ur.erine içindeki 
yazının ıoahiyetinl işaret f'diniz. Bil
mece midir, Hanım teyzeye mi aittir 
idareyi mi alAkadar eder, tahrl; 

mlldürlUğü:ıe mi hitap ediyor? Bu 
1 noktayı kaydedene:ılı va:aifemial 

kolaylaihrınış o1ursunuz. Karilerimlz· 
den bilhassa bu nokt.ya dikkat 
etnu-,lcrlnl tekrar rica ~deriz. 

~---

Tefrikamız : N, LB _______ o_. _u. 

KUC~HTAn 

SON POSTA 

Hayata Atılacak Gençler Ve Aileler Okusun 

Bir Meslek Seçmek istiyorsanız 
Sizden Evvel Muvaffak Olanların 

• •• 
Fi kilerini Oğreniniz 

Talebenin imtihanları bitti. Birçok genç hayata atılmak ve 

atılmak için bir meslek ıeçmek mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Gençliğin bu müşkül vaziyeti karşısınd.ı SON POSTA, bu 

l [Diş Doktoru Rıfat B~ı. 

aençlere rehberlik vazifesi yapabilmek için daha evvel hayata 

atılmış ve muvaffak olmuı z:evat ile göriişmliştUr. Bu gençlere 
taniyemiz şudur ki evvela bilyilklerinin mütalealannı okusun, 

ıonra her hangi bir mesleie a-irmek tetebbüsünde bulunıunlar. .. 
Dit doktoru Rıfat B. diyor ki: eder. Son hAdisat bu mesleğin J 

30 sene evvel bu mesleğe kıymetini, •erefini ihlll etti. 
intisap ettim. Ecı:acı mektebini Yeni Kanunla birtakım kalfa
benüz: ikmal etmiştim. Eczacı- lara, çıraklara diploma veril
lıkta istikbal göremediğim için diğinden meslek Adeta ticaret 

d. ·ı·· · t 'h tt• O zaman gibi rekabet vaziyetine girdi. ışçı ıgı ercı e ım. 

lıtanbulda ditçi mektebi yoktu. İşte bu sebeple ıon zamanlar· 
Mecliıi Tıbbiyeden basit bir da bu mesleğe rağbette azal
lmtihanla ruhsatname alınıyor- mıya başladı. 
du. lıte ben de bu ruhsatnam~ Rekabet karşısında kazanç 
ile on ıene kadar meslekt~ ta azalmıya başladı. Buhranın 
çalıttıktan ıonra bu baait ma- da bütUn bunlara inzimam·le ' 
lömatı kAfi görmiyerek tekem- dişçilerin vaziyetinin parlak 
mUl için Parise gittim. Orada olmadığı kendi kendine anla
bfr ıene mektep ve hastane- şılır. Bilhassa İstanbulda müş
lerde çalı9arak llt diplomamı teri meselesi de günün en 
da aldım. mühim meselesidir. Halkın 

Fikrim 9udur ki bu meılek- zengin ve memurin kısmı An
te her gilnkU terakkiyi adım, karaya nakletmiştir. Bunların 
adım takip etmek lAıımdır. İş- yer:ne birçok muhacir gel-

lerde muyaffakiyet şarttır. Bu- mişse de bunların hepsi yok-
1 

rıun için de fazla pratik ile sulluk içindedir. Dişini yaptı
beraber mllşteriye nazik mu- ran pek azdır. Bütün bunları 
•mele etmek, incitmemek icap söyledikten sonra dişçiliğe in-

r 

tisap edecek gençlere tavsi
yem ıudur: 

Kendileri evvel& Tıp mesle
ğini tahsil etmeH sonra dişçili
ğe atılmalıdır. Zira bu suretle 

vlsi malümatla rekabet saha
sında kazanabilirler, ve ınu
vaffak olurlar. 

Dişçi mektebi fayet başka 
bir şekil alıp ta terakki saha
sında ilerlerse o zaman tabia· 
tile doğr'1dan doğruya bu mek
tebi takip ~tmek maksada 
lı'if yet eder. 

-========-=-============ ==~..-'it-~= 

Dünyada Neler 

Harp Borçları Mese si de ltalya 
Almanlara Güler y··z Gösteriyor 

Berlin, 30 (A.A)- Hariciye Berline dün akşam gelmiş ve 
nezareti ile Amerika sefiri ara- gayet büyük bir memnuniyet 
sında noktai nazar teatileri hasıl etmiştir. 
faaliyetle devam etmektedir. Londra, 30 (A. A.) - Al
Alman hükumeti tarafından man Başvekili M. Bruning ile 
ittihaz olunan hattı harekete f Hariciye Nazırı M. Kurtius'un 
tevfikan Paris müzakeratı yakında Romaya gidecekleri 
hakkında tefsiratta bulun- hakkındal<i haber Londrada 
maktan içtinap olunuyor. pek büyük bir alaka uyandır-
Ve Berlin matbuatı da, heyeti mıştır. 
umumiycsi itibarile ayni ihti- Almanyada Heyecan 
razda bulunmakla beraber bu Hambourg, 30 ( A. A. ) -
dereceye kadar asabiyet gös- Hamburg Darülfünun talebesi 
termektedir. Versailles Muahedesi aleyhinde 

Maamafih, iyi malumat alan bir nümayiş tertip etmek iste
siyasi mehafilin verdiği mallı- mişse de Darü!filnun Emaneti 
mata nazaran moratoryoma bu nümayişi menetmiştir. Bu 
tibi tutulacak senelik taksitin karara karşı talebenin şidetle 
beş sene sonra tesviyesinin protestoda buiunmasına intizar 
başkaca b~- paradan bir kıs- olunuyor. 
mın~n dıger memleketlerin ltalya Ve Arnavutluk 
emrme amade bulundurulması· 
nın Hoover planından bekle- ( Roma, 3? ( A.A) - .. Arn~: 
n<:aı tesiri azaltacaktır vutluk Meb usan Meclısı Reısı 

• Al V 1 · 1 M. Rocco Kotta, Başve!dl M. 
manya 8 ta ya Musoliniye gönderdiği bir telg-

Roma, 30 (A. A.) - Alman rafta Arnavut milletinin İtalya 
nazırlarının İtalyayı. ~iyaretleri tarafından ödünç para veril
hakkında M. Musohm tarafın- mesinden dolayı hissettiği 
dan verilen samimi cevap .-nemnuniyeti bildirmiştir. 

KUCAÖA 

dılar: 

- Nadire ! Nadire r 
Kapıyı vuruyorlardı. 

Nermin ve Nadire dışarı 

o " 
;)( ı Breslavda Bir Hadise 

Breslav, 1 (A. A.) - Ko
münistler birçok mağazaları 
ya:gma etmişlerdir. Tüccarlar 
mağazalarını kapamışlardır. 

Mısır Hanedanının Mezarları 
Belgrat, 30 (A.A.) - Sabık 

Hıdiv Abbas Hilmi Paşa, Oh
ri gölü civarında buralı olan 
Mısır hanedanının mezarlarını 
bulmak Uzere hafriyat yapa
cağım söylemiştir. 

Atmanyada Kalpazanlık 
Ber!in, JO (A.A) - BUtUn 

Almanyada müthiş kalpazanlık 
mevcuttur. Bir kalpazan Ber
linde 10 marklık 10,000 kağıt 

para sürmiye muvaffak olmuştur. 
Yeni Kanunu Esasi 

Madrit, 1 (A.A) - İspan
yanm yeni Kanunu Esasi IAyi
hasını kaleme almakta olan 
komisyon mesaiıini bitirmiştir. 
Bu layihada İspanyanın mer
keziyet esasına müstenit bir 
cümhuriyet olduğu asalet un
va.~larınm kaldırıldığı beyan 
ediliyor. 

• 
Kadın Ve Kalp işleri 

Talik, Ailenin iflasın 
Hükmetmektir 

TalAktan Niçin Çekinmeli? 

Talik, iki tarafın ifllaını 
ilin eden son hUkiimdiir. 

iki genç biribirine rasgelir, 
biri birine takdim edilirler, ta

f nışırlar, dost olurlar, nihayet 
\ ıevişirler. Biribirlerini idealize 

ederler. 

Daima biribirlerine yakın 
olmak isterler. Aynlırlarsa, 
tekrar birleşecekleri zamana 
kadar saniyeleri sayarlar. 

Biribirlerinden ayrıldıkları 

ıaman kiminle beraber olur
larsa mes'ut değildirler. 

Birbirlerine ellerinden ne 
gelirse yaparlar. Her biriıi 
llihi bir tekilde diğerkimdır
lar. Ne erkek, ne kadın Aşık 
olduğu zaman iyi olduğu ka
dar, hiç bir zaman iyi olamaz. 

Nihayet evlcnmiye karar 
verirler. Merasim yapılır. Ek
aeriya merasim aşkın nihaye
tinin mukaddemesidir. 

Aralarında bir değişiklik 
olur. 

Her insan gibi hdgAm ol
maya başlarlar. 

Biribirlerine darılırlar, kavga 
ederler. İki taraf ta mt!mkiın 
mertebe kendi hesabına fazla
sını elde clmiye çalııır. 

Beraber oldukları zacan 
canları fena halde sıkılır. 

Beraber oldukları zaman 
tekrar ayrılacakları zamanı 
bulmak için saniyeleri ıa-

yarlar. 
\ Artık ideal ve roman &le
f minden çıj(arlar. iki taraf ta 

biribirini elde etmiye çalışmaz. 
Biribirlerine rakip olurlar ... 

Soluğu talak mahkemesinde 
alırlar. Talak, hayata kendile
rını adapte etmek te iflas 
ettiklerini ilandır. Bir kadın 
veya erkekle hayatın ıonuna 
kadar aşık gibi değilse bile, 
arkadaş gibi beraber yaşamak 
mümkündür. Buna muvaffak 
olamıyanlar, hayatta iflh 
edenlerdir. 

Hanımtegze 

BLÜZ 
Müsabakamız 

Bluz müsabakamız bilmek 
üzeredir. Şimdiye kadar bu 
müsabakaya iştirak etır.emiı 
olan karilerimiz, çıkan blüs 
resimlerini havi nüshaları ida• 
rehanemizden tedarik ede
bililer. 

Bedava blüz sahibi olmak 
isterseniz bu müsabakayı takip 
ediniz. 

On beşinci bluz çıktıktan 
sonra bu resimleri ke•ecek, 
en ziyade beğendiğiniz Of 
resme ait kuponlara işaret 
koyarak idarehanemize gön• 
dereccksiniz. 

Gelen cevaplar tarafımız• 
dan tetkik edilecek, en ziyade 
beğenilen üç b!üıa rey verea 
kariler arasında kura çekile-

. cek ve üç karie bedava ~ 
bluz yaptırılacaktır. 

Bu müsabakamı~a taşra ka
rilerimiz de iştirak edebilirler. 

Kuponu (7) inci sayfamızda 
bulacaksimz. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin alSaterdiji u

zu üzerine (7) inci sayfaya 
naklcdilmittir. Oradaki patroa 
kuponlarını toplayacaluımz. 

Bulgarlar Ve Sulh Siyaseti Sel4nikte HAdiseler 
Sofya, 30 (A.A) - Ba,ve- Selinik, 30 (A.A.) - •Ka-

kil M. Marinoff yeni kabineyi lamarya mahallesinden ,.ı .. 
tasdik ettirerek kırahn nezdin· 2 bin ıahıs Campbell Y ahucll 
den çıkarken matbuata 9u be- mahallesini iıtilA ederek. ... 

tikam,, avazeleri ile Y ahudile-
yanatta bulunmuştur. re hUcum etmişlerdir. 

11Bulgar hemşerisinin bizden ı--=---..-..-==--=--=---=--,m 
mucize değil, mUmkün ve man· - T AKVJM = 
tıki olan şeyler beklediğine 
kaniim. Bilhnssa mali ıahada Gh 11 3- Temmuz· 931 Hmar it 

Arab1 Rum1 il 
pek müşkül ıerait dahilinde 16- Safer - 1550 30. Haafran -ıq 
işe başlıyoruz. Maabaza, nev- nkıt-=::t:vaHtJ nkıt-~ .. 
mit değiliz. 

Sulh ve aUkiinun ibllll· için 
kimseye ve hiçbir vesile ile 
müsaade etmiyeceğiı:. Memle
ketin itilAsını temin için ecne-

Gllae9108.49 ~(.33 Akfam 12.-~ 11.45 
Ôfle 4.53 12.18 Yata 2.02 tı. 47 
İkindi 8.S4 6.H im.ak 6.2 t .14 

i evletlere itimat te 
eden bir harici ıiyaset liıımdır 

SERVER BEDi 
çıktılar. Halk el çırpıyordu : 

·- İspanyol dansıl İspanyol 
dansı! diye bağırdılar. 

silkeliyerek hafifçe arkaya ler alıyordu. Otuzuna yaklaşan 
eğdi ve soyunmıya başladı. bu kadının vücudunda hiçbir 
Bütün çamaşırlarını ve çorap· et parçesi sarkmıyordu; en 
larını çıkardı, yakında oturan 1 ıiddetli hareketler esnasında 
gençlerden birinin kucağına l bıle, öne doğru eğilirken bile 
atb, çırılçıplak ıoyundu, eline memeleri gogsune yapışık 

duruyor ve ancak kendi daireleastanyetler taktı ve mandolin 

Rakıs üç beş kere tekrar 
edildi ve nihayet, yorgun dl
ıen Nadire, kendisini yakında 
bulunan bir gencin kucafına 
atb. Bütnn vücudunu gererek, 
başını gencin kollan O.Stilae 
bırakarak uzandı. - Bir elinle burnunun bir j 

deliğini tıka, öteki deliğine 
bunu çek. 

Nerminin eli titriyordu. Yü
zünde korku ve tereddüt 
vardı. Sitemli ve titrek bir 
sesle : 

- Ahla ... dedi. 
- Ne o? Korkuyor musun? 

'Yoo .. Ban• enıniyetiıı yok mu? 

Haydi. 
Nermin Nadirenin dediğini 

yaptı ve sordu: 
- Nedir bu abla ? 
- Canım .. Ü%ümü ye, bağı-

nı sorma .. 
- Dokunmaım bana ? 
- Birşeycik olmaz. 

.. Dııardan bir mandolin ıeai 
geliyordu. Haykarmıya baıla-

Nadire: 

- Peki... Soyunayım da 
geleyim, diye bağırdı. 

- Burada, gözümüzün önUn· 
de soyun 1 dediler. 

Ortada bot bir yer açıldı. 
Herkes masaların üstüne, kapı 
eşiklerine, yerlere oturmuştu. 

Nadire ortaya aeldi, baıw 

.ralan gence bir iıaret çekti. leri içinde titriyor ve aıağı 

.,. dlişmiyordu. 
BötUn sesler kesilmişti. Erkekler arasında bUyllk 

Mandolin ve rakıa başladı. hayranlıklar ifade eden mırıl-, 
Nadirenin kemikleri sanki talar, kelimesiz: ve manalı seı

macundu. Yahut, bütün ke-
1 

ler, iniltiler c!olaşmıya baıladı. 
mikleri, amudu fıkarisi gibi Nadirenin çamaşırlarını kuca
boğum boğumdu ve hayret iında tutan gen~, gömleğini 
verici bir kıvraklıkla, 1&niye- kokluyor ve ipek robunu öpll
ler içinde, biribirine zıt ıekil· l yordu. 

Genç, nadirenin natnne etl
lerek onun boynunu ve g61· 
ıilntl öpüyordu. 

Fakat, bu sırada, kapı ça. 
lındı. Nadireyi kucağında tu
tan genç, gayri ihtiyari, .ıJ. 
kinmişti. Nndire: 

- Aldırma, dedi, kim ge
lirse gelsin. 

( Arksaı Yar) 
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~-Efgan.istanda Kadınlar iki Kısımdır: Örtünen 
Şehirliler, Açık Gezen Köy Kadınları ••• 

Kariler 
Nasıl 

Muharrirleri 
Görürler? 

Anketimize Gelen Cevapları Bu
günden İtibaren Neşre Başlıyoruz 

Anketimiz fudur : 

YAZAN: M. KAZIM 
-22-

Sordum; 
- (Hcrat) ta kaç tane •eli 

rardır? 

- Biri kadın, onu da er-
tek olmak tlzere on bir tane 

• lediler. 
Art~k hareket hazırlığına 

il! taşlamışhk. lık it olarak ka
s ileyi tasfiye ettik. Kervancılar
d lan Bağdatlı ve lranh olanlar 
1' ıtedikleri takdirde memleket
b ine dönebileceklerdi. Bunların 
f aesaplannı görerek alacakla
~ 'lnı tesviye ettikten sonra aıra 

tendimizi düşünmiye geldi. Kış 
; :idden yaklaşıyordu. Soğuklar
a lan korunmak mecburiyetin
' leydik. Binaenaleyh elbise ve 
L evazım tedarikine koyulduk. 
ç ~u sırada ne öğrensek beğe -
c airsiniz? 

l Vali Server Han çarşıdac. 
nübayaa edeceğimiz her~eyin 

• >edelini hükumetin kasasından 
eaviyeye karar vermemiş mi J 

c ~u, hakkımızda gösterilmiş 
ı ~ok büyilk bir nezaket eseriy
r li. Fakat bizi mOşkfil bir mev
t öde bıraktı: 
t 

Efganistanda şehir kadınının 
kıgaftJti budur. 

iç.in tidlp bu ilAçları yerinde 
tetkik etmek bUyük bir kazanç 
olacaktır. 

« 
"Herat,, ta ikametimiz yirmi 

gün sftrdO. Bu iki haftayı bu
rada geçinnekliğimizin sebebi 
fU idi. 

Herat valisi muvasalatamızı 

KAbildo Emir Habibullah hana 

bildirmit ve hükumet merke· 

zlne hareketimiz icin mtlsaa

dMine intizar etmekte oldu
tumuzu da ilAve etmişti. 

Şimdi arizasına cevap gel
mesini bekliyordu. Fakat ma-

aluef bu cevap gelmiyor, ge

ciktikçe a-ecikiyor, buna muka
bil kıt mevsimi de yaklaştıkça 
yaklatıyordu. 

Bu vaziyet karşısmda bir 
iÜD Server bana müracaat ede-\ 
rek beklenen müsaadenin gel
mesine intizar etmeden yola 
çıkmaklığımıza müsaade ver
mesini rica ettik. 

NaibOlhUkllme mes'uliyeti 
Uzerine alarak şahai teıebbU
aile bu ricamlZI is'af etti. 

O aırada mevcut Efi'an m.
murları en kfiçilk bir teıebb8-
ıU şahsiyi bite göıtermekten 
çekiniyorlardı. Hattaz bizzat 
Efgan emiri Habibullah ban 
bile hayetinıizin vilrudundan 
edeceği istifadeyi takdir ede
memişti. Buna mukabil Herat 
valisi mfthim bir meaelede 
mcs'uliyetl üzerine almaktan 
çekinmemişti. 

Bu hareket kendisinin ne 
kadar bUytik bir devlet adamı 
olduğunu iÖıtermiye kAfidi. 
Maalesef bayle Devlet adam-
lan o vakit Efganistanda kn
çük bir akalliyet halinde idi. 
Bu ekalliyet te ekseriyetle men
feata istinat eden ekseriyeti 
tahrik edemiyor, Efganistanda 
içinde bulunduğu cografi ber
zahtan bir tilrlU kurtulamı
yordu. 

(Mabadı yarın) 

BORSA 
İstanbul 1 Temmuz 1931 

- Kapanan flatlu -
NUKUT 

ratıırllıı 1030,00 
211,-
167,-
222,50 
l16.-

Matbuatta imzaları çolıı: a-8rGlea, birçok eHrlertle ~is• 
kendilerini tuıtıp ındlrea muharrirler yudın Nbım Hikmet, 
Vt" NOrettfa, Peyami Safa, Mahmut Ye•a!'I, Ahmet Hatım aihl. 

Şimdi ıiH ıoruyonu: 
1 - Bu muburlrleri hayallnlsde auıl taNYYU.r edtyonuntıı ? 
(Genç mi, ihtiyar mı, ıüı:el mi, çlrlıı:ln ant, dpbe mi, atır-

batlı mı falan. ) 
2 -· Ne ka:ıandıldarını tahmin odenialı? 
3 ·- NHıl ratadıldanDı unnederıdnb? 
Bu 69 ıualla cenbıaı yaı:ıp bize wande.rlnla. Ar.su ederseniz 

bir de reamlal:d ilive edlnia. Gelen cenplar ııra lle DefH• 
dilecek ve anketin ıonunda bu muharrirlerin her biri balıı:kınd1t bu 
ilç ıualln, ıaı:etemb: tarafından, hakiki cevapları Yeritecektfr. 

Hakikate en ıiyade yakla4an karilere o muharririn imzalı bir 
fototrafiıl lle, imzala Hederi hediye edilecektir. .. 

Edebiyat anketimize hergün 
birçok cevaplar alıyoruz. Bu 
cevapları bugUnden itıbaren 
netrc · başlıyoruz. Karilerin 
şahsen tanımadıkları mtthar· 
rirldr hakkındaki tahminleri 
baz.an öyle gülUnç ve garip 
oluyor ki merakla okuyaca
ğının füphemiz yoktur. 

Büylikadada MuaUA İhsan 
H. okuduğu muharrirleri nasıl 
tahayyül ediyor: 

Ben, onun yazılarında kariinl 
mesteden kuvvetli ispirto ko
kusu duyarım. Hayalimdeki 
tekli: Sapı ince, kendisi iri 
bir meyva. ( Sözde kızlar) mu
harririnin hayab epeyce ava
redir. Kazancı, (VA - Nil) 
Beyin kazancı kadar olmasa 
gerek. 

4 - Mahmut Yescri 

Kıyafetine pek ehemmiyet 
vermiyen 35 ilk bir zat. Bo
ğucu cigara dumanlan araaın
da kaybolmut çirkin fakat 
sevimli bir çehre. 

Çok okumuş bir adam vu

kufu ile konuşur ve kendini 
sevdirir. Ufak tefek, dalgın 

1 Efgan hükumetine fazla 

1 :naarafa mal olmamak için ih-
1 :iyacımız olan ıeylerin bir kıs
ı modan vazgeçrek mftnbasıran 
, !lrem olanlar ile iktifa ettik. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

Dolar Amerika. 
20 Frank Fran"s 
20 Liret ltalya• 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Ywuuıı 
20 F1'aak f•Y!çre 
20 Leva euı, ... 

J Florin fcılemealr 
:ıo Koro~ Çek01lO'f ... 
1 ŞUhı Av111turya 

S5.--
814, 
50,ti 
83,00 

1 - Nlizım Hikmet 

Sarışın ve sıhhatli bir genç 
olarak tahayyiU ediyorum. 
Y azılannm gUrllltulü ahengin
den kendisinin farlara olduğu 
anlaşılayor. Seai, tatlı ve coş

kun, yüzO kırmızı gözleri açık 
rtıok, belki de mavi. Hayatı 
muntazam değil billkis dağı
mk ve kopuk kopuk. Böyle 
bir adamın kazancı da nihayet 
ayda yfiz lira olabiiir. 

bakıth bir ( Edebiyatı Osma
niye ) muharriri tipidir. Hayab 

* 
Bir taraftan yol hazırlığı 

r&mekle beraber, bir taraftan 
fa lran çöllerinde çektiğimiz 
neşakkatin acısını çıkararak 
finleniyorduk. Bugünler zar-
1nda Hintli . Prens (Herat) ta 
.edarik ettiği bir nevi otu 
rağ, fıstık, bad~m ve çckir
ieksiz üzüm ile karıştırarak 
:>İr macun yaptı, hokkaya dol
~urdu: 

- Seyahatte lbım olacak
tır, diyerek sakladı. Maamafib • 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Meliha hanım : Uysaldır. 

B azan hırçın 

olur. Menfa
atlerine kartı 

hasis ve haris 
değildir. HUr
riyetini fazla 
sever. Methli 

takdirden hoş
lanır. Tenkit

Rahi Dolan bey: Zeki V" 

haısaıbr. Sil· 
ratle mfitehey- • 

ylç Te münfail 

olur. Fiil ve 

hareketle rinde 

aceleye mUte

mayildir. Soku

lur, kendisini 

ı e v d i r mcıini 

bilir. 

1 Raylıtm•rk Alauya 
1 Zelotl Lehl•ta• 

» Ley Romanya 
20 Olnu Yugoalavya 

1 Çervoneç SoyYet 

KAMBiYO 
Londra 1 laterlln kunq 
Nüy. 1 Tarlı lira. dolw 
Parla 1 TUrk Uruı Franlıı 
Mfllao 1 ,, ,, Liret 
BrOkHl ı • • Belra 
Cfnevre l • • Fraak 
Sofya ı ,, ,, Leya 
Ameaterdam 1 T. ,. Florha 
Madrlt 1 Tür lfrU1 Pe:ıta 

Berlla 1 ,, • Mark 
Var, ova 1 ,, ,, Zelotl 
Blikret 20 Ley lnuUf 
Ruay• 1 ÇervoaHfç kUNf 

1'J4, 00-
S0,25 
50,25.-
22,50 
ıs,12,sı 

7S,50 
,-

ıcaa.-
0,•1,ıo -

12 '50 
9,02,50,00 

559,-
9',41,-
65,10 -

1,17.57,SO 
4,82,S0,-
1,99,-,-

4,20 
79,!M,-
1081-

.. 
2 - Vali Nurettin 

maceralı; çat orada, çat kapı 
ukaamdadır. Kazancı ayda 

yüz ile yftz elli arumda bu
calar. 

5 - Ahmet Haşim 

Tahminimde aldanmıyor.ııam Türk ıiirinin bu büytlk lla-
otuz, otuz bir yaşlarında bir tadanın eserlerini okurken (her 

tecrübesini ıimdiden yapa-
l>iliriz. 

' ten aöratle 
münfail olur. 

lğbirarı kinsiz ve devamsızdır. 

* 
Sari Efe,,ji ! Giirültllcü J Tiyatro Ve Sinemalar 

gençtir. Hergünkil mesaisi na- nedense) iki cepheli bir in· 
zarı dikkate alınırsa sihhr.tli l sanın bir cephesini görilr gibi 
olmadığına hüküm edilebilir. garip bir tesir altında kalır va 
Btıytık başlı, gaılllklü bir zat asıl hakiki şahsiyetinin şairin 
olıa gerek. Yaıılarındald gllz8)- . ortaya koyduğu şahsiyetten 
1iğio aksine olarak çehresinde başka, hatta aksi bir insan 
gthel olduğunu zannetmiyorum. olduğunu tahmin ederim. 
Hayatınm oldukça miireffeh Meseli: 

ve bir seyrlisefer tarifesi ka- (Göller) deki kamı9lardaa 
dar muntazam olduğunu tah- şiir yapan mariz, san, kara, 
mln ediyorum. Böyle bir mu- veremli şair yerine, iri yapılı, 
harrlr Akşam gibi bir gazete- karilerini hasta şairliğine inan
<len her halda 250 • 300 lira dırdığı için müstehzi bir kırat:· 

Bir miktarını bana verdi. 
Sabah akşam birer tatlı katı
p yemekliğimi tavsiye etti. 
bAcan hakikaten hayrete tayan 
bir tesiri vttrdı. Sinirlere kuv
nt veriyor, yıpranan vücuda 
reni bir hayat usaresi ilive 
tdiyordu. 

Prenain iddiasına bakarsa
ız Hindistandil Avrupa Tıp 
!eminin bilmediği birçok ilaç
ır vardır ve medeni alem 

Kemal Hg: Mağrur ve İ.ı· 
zeti nefis me
sailinde hassas 
va kıskançtır. 

Fikirlerinin 
kabul edilmesi 
için iddiadan, 
mUnakapdan 

çekinmez. Bo
ğazını, şıklığı 

ve t e m iz 1 i ğ i 
sever. 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
- Yazan: Makenzie -

- Ne yapayım·/ T ahtelbahirin 
Ovarisi ilk evvel yolcu 
lstcsini ister ve sizin isminizi 
rfirUnce, teslim edilmenizi em
eder. 

- Öyle ise derhal benim. 
unimi yolcu listeoinden siler
}niz, olur biter. 

- Onu yapamam. Sonra 
'irede beni me3'ul ederler. 
.isteye ithal etmeden yclcu 
11ımak talimatnameye muıa· 
irdir. 

No. 75 

- Pire önlerinde henüz 
Alman tahtelbahirleri yok. 
Oraya vAsıl olunca seni mea'
ul ettit'memek çarelerini ben 
bulurum. 

- Dediklerinizi yapmıya im
kan yok. 

- Pekal&. öyle iıe vapu
run ve tahtelbahirin tayfala-
rmdan bir kaçı da vurulma
dan beni de esir almalarına 
imkln yok, ona göre dnıunnnnı 
•• karannın veriniz, dedim. 

ve kavgacı de
l ğildir. Kendini 

idare etmesini 

ve haysiyetini 
muhafaza etme 
sini bilir. lğbi
rarı d e v a m lı 

olur. Kadın ve 
sevgi mevzula
nnı . ihmal, sır 

ve hususiyetle-
rini iIAn etmez~ 

Kaptan, ellerini kollarmı 
sallaya, sallaya benim bu de
liliğime mırıldana mırılda çıktı 
gitti. Fak at aradan bet dakika 
geçmemişti ki, yolcu listesiyle 
döndü. Listede ismimiz yoktu ! 
Fakat kaptanın içi hali rahat 
etmiyordu. 

- Ya tahtelbabirin süvarisi 
bütUo yolcuların pasaportlarını 
görmek isterse? dedi. 

- Öyle birşey yapmaz. Bi
zlrİlkiler tarafından görülmek-
ten korkar ve deniz Uıtnnde 
fazla kalmıya cesaret edemez. 
dedim. 

- Her ne ise, ıiıl eıir 
almamalan için elimden geleni 
yapacağım. 

- Ben de, dedim. 
Ve böylece seyahatimize de

••m ettik. Denlı o kadar fırb. 

A.LKAZAR - Garp re•ml reçldl 
ALEMDAR - Cennet budur 
AS R l - SNalıı hane 
ARTiSTiK - Afk lateylnce 
ETUVAL - iki kelp blrletlııce 
il.HAMRA - muamma 
IK LE R - ŞelırHat 
OLORYA - Bedavacılar şahı 
il A J l K - Deli Şarkıcı 
MELıK - Bir kadın yal;ını 
MILLf - Yıln:ıu 
PKRAH - M.ıl-ıtellf teaı•Uler 
OPERA - Atkın Terenatlmll 
$1K - l•p•nyol Aşkı 
Takatm - Varyete 
Çlftllkpark- Hafı:s Y .. ,., YO A!e~o 

•fendll.,. 
Kn kule•I parkında • DarUttallm 
SAHfR OPERETi - Loıan •ulhu 

(Be~iktaşu) 

olar. 

j - Pegami Safa 

Yatça (Va • Nü) Bey wya

rında. Fakat eserlerindeki ha
ieti whiyeye göre! ondan daha 
mariz. ır:: belki de blr alkolik 

· olduğunu lahmin ~diyorum. 

ta zathr. 

Eski şöhretine nuaran ya
şının kırk beş sularında oldu
ğunu zannediyonım. 

Hayatı - yaşlılık icabı - ol
dukça muntöZam olsa gerek ... 

Büyükada: !tfualld Ihsan 

· nalı idi ki tabtelbahirlerin bize 1 Bu meyanda Lort Kiçoer g-..- arzusunu takviye etmİf, fakat 
bir oyun oynaması imkanı ı!~rek Kıral Kostantin ile g<;.. o kadar kindar bir 'ıitarafhğla 
yoktu. tUtmOt ve kendisine açık~a tebdil etmişti ki, itilaf devlet

Akşama doğru firbna çok Sele~~ seferini biç. tasvip et- !erinin Selanikteld vaziyeti son 
ş.iddetli idi. Vapurun içi Adeta medigı, çUnkU bır A~m~Lıa derece mUşkülAl ke!betmişti. 
bir kıyamet günll halini almıştı atılmayan her kur4unun fıkrıııe Sefarete gittiğim vakit, Lort 

E t 
· b h k d · havaya atıldığını söyleroi9. Kiçnerin ziyareti, "müseJliha-

' esı sa a er en en . h k k. . ne,, abluka, Vardar ricatı, Se-
Patrasa vasıl olduğumuz za- Şüp e yo 1 Kıçner Ça- llnigv in ı,- .. argah olarak işgali 

y k b' v • nakkalenin tabliyesi ve Mısırı n,a 
man sogu ır yagmur yagı- b. . A ve yeni intihabat havadisleri 
yordu. Rıhtım bomboştı.ı, be- ır l l-'rl~- lman taarruzura ikinci dereceye inmişti. 
reket versin vapurumuz bir sa- karşı müdafaa etmekle çok CoJonel Napicr ile Harbi
attan fazla kalmadı ve nihayet fazla meşgul olduğundan Yu- ye nenreti koryası ve meb'uı 
Korent kanalınm sakin ıularma nani~~andaki vaziyeti tetkik Ca.p~ain Stanley Wilson'un, 
girdik. Bu sükClnet içinde bir et~~ye vak.it bulamaıruft~. Se- j sefarethane postası ile birlJk
iki saat uyuyabildim ve Pireye lı\nu' seferme ka~a~b ~ulifına te Spetzai vapurundan bir 
gelince kendimi daha iyice olarak rey vermı9ti. Bınae:ıa- Avusturya tahtelbahiri tara
hiuettim. leyb Yunanlıların harbe iştirAk fından esir alınmaları keyfiyeti 

Pirede Tucker blıi bekli- etmemesini istiyordu. Çünkti o sefareti altüst etmişti. Zr.avallı 
yordu. Derhal bir arabaya bi- ıaman Sellnik kuvvei ıeferi- V herkesten ziyade şaşırmışb, 
nerek Vlsarionoı · soka~mda yetti bayağı ciddi telakki . ÇUnkU sefarethanenin kuryeıl 
Tuckerin ihzar etmit olduğu edilmiye başlanacaktı. He.· ne jı meyanında lstanbuldaki casuı· 
eve gittik. Ben Capride iken hal ile, Kiçnerin ziyareti Kral lanm:zın bir listesi mevcuttu. 
Atinada birçok ıeyler olmuıtu. Koıtantinin bf taraf kalmak (Ark · var\ 



3 Temmuz SON P 

Abdülhamit, Açık Pencere 
Önünde Yükselen Kadın Sesi ile 
Mestolmuştu Bu Kadın Kimdi? ... 

NAKiLi : ZIYA ŞAKIR _ 8 . ---· 
( Httr lıalclcı malı/uztlw 

5 KlnunuHnl m 
Ala yuabbi, ne akıl •e ha

yale aelmiyeıı bir hadiae.. 
. Sırrıcemal kalfa; pek illli 

btrfey ~yliyecekmif aibi Aj1-
na ıoluna bakmdıktan ıonra 
hafif bir ıeale dedi ki: 

- Aalamrn, ıizi görmek iıti· 
yormuı .• 

Eh, olabilir .. a Bunun bu 
kadar gizli aöylenmesinde ma
na ne?. 
~f ~; yüreği tllkenmiı ıiJ>l 

genıı bır nefes aldıktan sonra 
devam etti: 

- Fakat, kendisi yukan 
katta, ıizinle hususi &örtııe
cek. Kimseye görtlnmeden 
çıkınız. Bulunduğu yerin kapı• 
smda, (n5betçi kalfa) bekliyor. 

l,te, ba tuhaf.. Abdlllha
mit! .benimle hususi ne g6r8· 
ı:bılır?. Demek ki; kaç glin
dur, dudakları titrediği halde 
söyliyemedigi birşeyi bugün 
söylemiye karar vermiı.. Daha 
garibi de fU ki; şimdiye kadar 
onunla hep gtindftzleri görll
ıUyorduk. Halbuki timdi, ak
.. mla yatsı aruıydı ... 

Hem, kimseye g6rilnmeden 
merdivenleri çıkıyor.. Hem de 
bunlu. dlifllnUyordum. Oat 
kata çıkınca, sol taraftalcf ka-
leye gidecek küçük kori
dorun kapıu 6nünde bir kal-
fanın beklediğini g6rd0m. 
Sofa, yarı aydınhkh. Hat .. 
ta, kaJfanin kim oJduğunu 
bile IAyıkile g6r6nmüyordu. 
Kalfa, beni görilr ıörmez işa· 
ret etti. Yanına aittim. Saf 
elinin phadet parmatını cla
dakllll'llUD o.tane koyarak 801 
elile kapıyı açb. Ve baıile: 

- Gir .. 
Diye, kısa ve ltat't bir fta

ret yaptı. Allah biliyorya 
benim hayretim de, arttıkç~ 
artb. Bu earan engiz davetle 
kalf.amn sinamatik vaziyeti 
benı okadar tesiri altına 
almı~tı ki; en kUçük bir gHrill
tll bıle çıkarmadan yürüyor .. 
Adeta, bir gölge gibi sessizce 
ıftzülUyordum. Koridorda kD
çlllc ~ir el şamdanının i~inde, 
tek bar mum yamyor.. Titrek 
ve hafif bir ziya; duvarlarda 
dalğalanıyordu. 

Odaya girdim. Yüzilme so
ğuk bir hava çarptı. AÇJk 
pencerenin ~nünde bir gölge 
kımı \dadı. Dışardn, parlnk biı 
nıehtap vardı. Penccı eden 
giren ayın riyası, ıc,.ılenin bot 
z.eminine yaldızlı bir murabba 
yapmıttı. Pencerenin &nnnde 
duran Abdülhamidin gölgesi, 
bu yaldı~dan 1aurabbaın orta
ımda. azun bir leke &ibi ya
yılıyordu. 

Gittikçe hayretim arttı. Bu 
k11 gecesi.. Bu ıoğuk <1dada .. 
Açıl( pencerenin &nünde, l:ıa
~abnıb bu kadar ıeven, ııhha-

ne u kadar itina eden Ab-

ldtıihamidJ görmek.. Bu, lnanı
acak ıey değildi. 

Onun muhaf ua ettiti ıllkütu 
bozmamak için 1avq yavq 
yanına yaklaıbm. Bqını çevir
di, bana bakb. Rengi, bem
beyazdı. Mehtabın hafif aydın
lığı, onun yilı.llndekl hatlan 
•ritmlı.. Bambaıka, silik bir 
çeh~e yaratmııh. Tıpkı kapı· 
dakı kız gibi •Rğ elinin ikinci 
vumağını dudaklanna koydu. 
Lı~- bqını pencereden tarafa 
~z daha uzatarak hafifçe 
-.uadı. 

Pencereye tamamen yaldq
bm ... •neli w, birtey ... 

Abdüllaamldln dalre•i: X .,_..,,, 6ir Aar kararının 
t•illl etllldill 6tladır 

lamadım ••• 
Bntnn ufak tefek pc:_e ..... 

lerJ, erimiı, Ye yalnız.. Üç yDz 
metre kadar uzakta, bir ev
den, yaftf yavq .UzUlerek 
bize kadar ıeJen bir piyano •• 
Ve buna refakat eden bir ka
dın aeal ititiliyordu. 

Dikkat Ye hayretim arttı ..• 
Kıta Ye 10tuia ntmen. o 
evin de bir odumua pencere
leri açıktı. Bu açık pencere
lerden tqan piyano ile • 
kaclna Mai; mebtabm Miri 
ziyalan _.....da dalga dal
ı• yayılıyor.. Baıan meat 
Ye mahmur.. Baıan mllfteld 
Ye nalAn nağmeler Ye feryat· 
larla bize kadar ıellyordu. 

Abdtılhamit; kıpırdamıyor". 
Sallanmıyor.. Nefea bile .ı-

mıyor.. Çökmiif omuzlarınm 
aruandan iöğlüntin lstilne 
dofnı eğilen baıı ve bembe
JU kuilen aimuile, bplu bir 
mumyayı andınyordu. 

- Efendimi OıGyecebial&.. 
O.. Birdenbire titredi .. 
Bqını çevirdi. Sonra, keelk 

k•ik ökallrerek: 
- Zaten bitti.. L6tf• ama Ub-;._ mıllDIZ ? 

S.. camı kaparkenı 
-Apğı inaek Efendim •• Ha•a 

ilzel amma,ne kadar olsa ıofuk .. 
Dedim. O, cenp verdi: 
- B6yle, karanlık yerde 

oturup ta mehtaba k&J'fı cl
rara içmeyi pU HTeria. 

(Arba yar) 

VEREM Müthiı Bir Afettir. 
( 8q tarafı 1 lnd 1ayfada t ' Ôbnrnkll ihtiyar tGkh 

Aııclk belderıenb kocamı ttıknre hem anl~~yor, he°! . de 
çajınnm. bana evi gezdırıyordu. Kilim, 

. keçe, yatak, yorgan namma 
v Dıap.mıerin kapı• &nftnde odalarda biç birtey göreme-

aglıyan kadının ı8ztl hakikaten dim. Bütnn evin eıyası : Boş 
doğru l1.:.1if. Tuadilfea girdi- tahta Ostünd~ bir iki tencere, 
ğim evlerde hep hastalarla birkaç tahta kqık, Oç beı 
kuplaşıyordum. Demek Eyllp- uman yutıktan ibuetti. 
teki eYlerin ııra ile kapııını Adamcağız meydanda olan 
çalacak olum ber evde bir hallerini yana, yakıla anlattık· 
değil, birk1t1 huta bulacajım ça •erecek cenp bulamıyor, 
muhakkakb. Bu dilşlhıce lle hep susuyordum. Beraber yiae 
d ı ·k hib. 1 le bahçeye çıkbk. Giineı çoktan 

a llD ı en ey n ın n uıa - kaybolmuı, Hatice H. alqam 
laştıtıpm farkına Yarmamııbm. ıofraaını bazırlalDlfb. Sofranın 
Batı~ k_aldırmca, kır aakall!, etrahna toplanan biltUn aile 
kemilden dqan fuiamlf bır L--
adamm bal8'an:ıım .. iıııa, ao- ayni tua -.ıklanm uzattılar. 
luna çıkara, çıkara yanıma Ben uzaklqırken biçareler ar-
aelip ınvlenmiye b••l d .. kamdan yalvanyorlardı: 
0 - J _, a ıgına Hal. . . ö d .. B. gördUm. - ımızı g r ünuz... ıze 

- Var ol evl&dıml Ha tın- yardım edin! Arlık satacak 
mızı sormıya gelmifsİn. Halimiz birteyiaıiz kalmadı. Bu akf&ID 
meydanda. Bet aydır hastayım. içecek bir çorbamız var. Belki 
Elimi sıcak ıudao, aoX..·k auya yann .. akıam ona da bulama-

... yacalJL 
ıokmuyorum. Beı tane çocu- Arkama d6nllnce blraı ev-
ğum var. En bOyOk kerimem vel konuıtutum çifte eltileri 
on yedi yqındadır. Burada, g&rdlim. Meter onlu da ar
feshanede çalıfıyor. Otlum da kamclan ıelmiıler •.. BUJ'UI ak
bir berber yanında. Onlar an- rabalarının evi imif. Çok llfl
cak kendi boğazlarım çıkua- klrdı ki ailenin bir ferdinde 
biliyorlar. En kllçüğtım betikte. baflıyan bu Terem denilen A· 

Karim, kendim, difer Gç ço- rl hutalık temas neticai 
.. bi l B _._ E d iki eY halkına bulaşmıı, onla-

cugum r t 1 reme,,.. Y e n Y••at yaYq, tek tek 6lll-
oe •ar ne yoksa aabp satıp mln soğuk kucafına dotnı 
yedik. Şimdi bir metellte atırnldeyip a6tllr8yordu. Hem 
muhtacım. bu temasıa , bu iğrenç 

Bu vaziyet kar9ısında &inme bir halde etrafa balgam AÇt

ruıyım. Biliyorum zaten yol- ım, yalnız iki ev halkını de
cayum. Bari çok çekmeden jfl mahallede yqıyan bDttın 
aidiveraem. Fakat bu çocuk- fnaanlan babenlı zehlrliy9"' 
lu ne olack.. Onlan periıan c:etfnl, binlerce J'"alarm ka
bırakbtımdu ıhlerim açık pwDIDUlna •bep olaeata ...,.. 
sldecell. dada hl. 

A 

Ucuz iLANLAR 
Küçük 

BaMr •eJA Şelıılrterden k&ylerc, aaplyelere çılulacaktır. Kiraya werllccü 
_..lıı, ...,_h, edalannaa vana -yahut klralabacak ev, da1ıre n oda bt yornnw 

Aramak - ..... lda yakft reçfrmeyfala. (25) kunlfl• eke ba iti yapablllrta. 

(16) kelimelik ltlr illa klfldlr. Hu kelime faııla11 lçla bir kunlf Ulvc cdlni&. 

SATILIK EVLER 
KADIKÔYÜNDE SATILIK ml

ceddet k6rtlr h... - Kadıka
yüniilt ea etlacell 1eri olaa 
\' ot•rtçu parkı yanıada Çambca, 
Fe1*'ba~e. Kalamlf koyuna aa
aaretl fevkallde1i olan. n, daireli 
apartman tarıında inta olun• 

r.ıret laavadar ba• uhb~br. 
aliplerin Galalada Mehmetall 

Pf. hanında 41 numaraya •l
racaatleri. -2 

BÜYÜKDEREDE SATILIK ha· 
ne - Piyasaya iki, ukeleye iç 
dakika mesafede ispanya aef a
retaneai sokağında biilbüllcrile 
meı'har Sefaretane bahçesi kar
tyıada iki daireye mfin'kuem 
apartman tarzında lata edtlmit 
ilaamam, elekttik, terkosu havi 
( 9) odah 26 numarala hane ıa
tıbkhr. Taliplerin Galatada Meh· 
metali Pf. hanında 41 numaraya 
müracaatlerL -2 

KALUllŞT A SATILIK. kiralık 
mflkeramel k6fk - lakeleye, 1 .. 
taıyona bet dalclka mesafede 
plijlar civannda, muntazam bahçe 
clabUincle nezareti feYka1AdeyJ 
laais (24) odah, mtlftemUlb aalre-
Jİ laaYl kBtk Hblık oldutu siltl 
topta• yahut d8rt kıaım olarak 
kiralıktır. Taliplerla Galata•a. 
Mebmetalipata hanıada 41 nama· 
raya mGracaatlerl. -2 

KADIKÖY0NDE MGbftrdarda 
.. tııık hane- D6rt kattan ibant 
on ltlr oda, mutfak, kaya, bUp, 
elektrik, laaYalfazl, baa1oyu l.aıft 
aeureti feykal,de1l laalı laaae 
•tıhktır. Taliplerin Galatada 
llebmetallpqa hanında cı numa• 
1aya •lracaatlerl. -2 

AKSARA YDA ACELE aablık 
ne- Tramnya iç dakika me

cle cl4rt kat yedi oda, mutfak, 
hyu, bahçe, elektrltl haYI laane 
•tılıkbr. Taliplerin Galatada 
Mehmetalipqa laanında 41 numa-
raya mlracaatlerL -1 

BAW EV - Yalraeıta ... 
4aldlaa ........ ..,... ... --
.... .,.. ~ u.. Irat ... Gll ... 

mlGlı ...... .. 117"• tllrt 
o ••tfalr, ahın mlftemll Mr 
ey .. tıbkbr. Soğanlakti Abdullah 
Beye mnracaall. --t 

AHŞAP SATIUK HANE -
Saltaaahmet, Akbıyılr,. Camilprtf 
Mkatıada 8 nu!Darab hane aab
'!ktar. Derunlndald Ayp Haaama 
müracaat. 

iNŞAAT 
APARTMAN, hane lnta etmek 

lıtlyenlere - Apartman, hane, 
dGkk&n lata etmek utlyenler ile 
OıkGdar - Kı .. kb tramYaJ .ıızer
•llaında •• ditu •yflye mahal· 
lerinde (VUll) tarsanda k3',k hap 
etaıek lıtlyenlerln Galatada M~-
metallpafa lııaaında CJ DUlllUa~ 
müracaatlerl. 

(lnıaat paraıı nobaa olanlara 
lHhlllt f~ıteriJlr.) -2 

Şilt Finali 
Alchj'lmıs tezkeredir ı 
Efenc:Um. 
Temmus lclnde •ahte11t Ya

aaa takımlude luuı malmner 
mhah.kalara lauırlaamak py
ntlle Ye makamı Ylllyetfe• YWm· 
b.ıan tanant IMrlae 3 Temmu 
,.enn klllplerlml• aruında yapt
laeafı ilin edllaa Halk Fırkan 
tllcli flaal mllaabakammD tehldne 
•uar nrdlk. 

Eauea tuaun eeldln• 

EV ALIYORUZ 
ACELE SATILIK dükkin hane 

" il~ apartmana olaalara: 
Beyojlu, Şltli, Karaköy, Eminönü, 
Malamutpqa, Sult-hamama, S.ıl-
ta .. b•et. 'livuyolu, Saraçane 
civarında aablak emalkl bulunan• 
lar r•ııete•bde "'- o. adres•n• 
•llracaat. -2 

SATıLJK HANF.SI olanlara -
Pek terefsts yerlerde olmamak 
f"rtlle, 1500 liradan 2000 liraya 
kadar dlSrt, bq odah matıhk 
iıane, dükk.tnı olanları .1 Gaiatada 
Mehmetutip'\f& hanında 41 nu
maraya nıüracaatJcri. -2 

SA TIUK EMLAKi olanlara -
Galatad3, Beyoğlu, Şitli, Maçka, 
Oamanbeyde Mtılık apartman, 
laaneal, Galata, Beyotlu, Emln
lnll, Sultanhamamında mağaza 
" dQkklnı, Sultanahmetten Be
yasıda, Beyuıttan Fatlb n Ak· 
oraya kadar haneli olanların 
GaJatada Mehmetalipaıı. hanında 
Ü numaraya müracaatleri -2 

SATILIK ÇiFTLiK, araz.iıl olan
lara - Anadolu, Rumelinde sah
bk çlftlitl olanlar ile Boğuiçlnhı 
Rumeli cihetinde yOz dönümdn 
&flltı olmamak Gzere araziıi, 
Botaıdçi, Haliç, Marmara ıahille
rinde fabrika lnşuına müsait 
arM, •eya aradal olanların Gala
t.da Mehmetallpaıa hanında 41 
aamaraya mOracaatleri. -2 

EMLAKiN izi SATMAK, Ki
RALAMAK için •• lıkeleye, ti
••ndlfere, b'amvaya yakın olan
lar müreccahbr. 9 - 12 arasında 
•lncaat. lıtaabul dördüncü va• 
lal Han a1111a kat 29 -5 

SATILIKLAR 
TAŞRAYA AZiMET dolayıaile ._.,en aatılık dlkkln - Pi1asa

aaa en lılek mevJdlnde Gç yol 
atunda her ite elnrltlldlr. Ye
mı, Tatcılu caddui Kuru ye
alffller liaıulnde No. 78 "rekçl 
Hamdi Beye mlracaat. -6 

UCUZ NOMuNE ~ -
Kaabca k&feztndea KaYacık 
ıo.e.ı ......_ K..babdue ır.,... 
..... ki 41tfiala .... .w ........ 
arulyl klfld Mhç.nn odalan, 
alma, UYUR dolabı n 500 meJ
Ya ataçlaram havi mahal ıabbk
br. -ıraliplu Catalotlunu cilt 
tabibi Mehmet Rıfat Beye mOra
eaat edebtllrler. -1 

SA TD..llC DE~htMEN VALS-

1 
Yb, yGz yl,.ml çuvallık bir Vab 
ftttrmeni yerine ( Montaj )etmek 
tartlle çalıtbrap aeuz. flat:le aab
Lktar. Galalata Havra ıokatJ 
Caanaat hanında Nuri Beye 
.. 1racaat. --3 

O T E L 
ANKAR DA Maydanpalia -

Meclla, Veklletler, devair Ye 
ltankalara, ticaret mileaseaeJubae 
ıok 1akın, Hlklmiyeti MIW,. 
meyda.nıncla !a Bankuı karımn
da ycnl lnt• edilen •Meydanpalian 
etell açılmıı·ar. Su, elektrik, ban· 
fO, kalorifer •lbl temiz Hrvlı 
Te latlraJaatl l..ızdir. Ankaraya 
sitmek iatiyealere tavaiye olunur. 

BLOZ KUPONU 
13-

-6 

Guetemlıln hetincl •Jfa. 
11ada latlıar edea blGz •O..· 
~akuaaa iftlrak etmek lati
yenler ba ~uponlan toplama
lıdırlar. Her.na Wr blClz reaal 
Ye bir bpon netredilecek n bu 
netrlyat 1S sGn denm edecek
tir. Kariler 15 kupon toplıya
caklardır. 

rapılan b• .Ut mhal»akalarma ALTINCI 
lftlrak edea 'ltla dit• ldtlplw 

r 

(.Umln., edllmlt olmak itibarile p A TRON KUPONU 
IHa flit ıaer1aa. Mcblr laaklan 
kalmamlfbr. No 6 

Tehir obaaan ba •IMbaka • 
lnG•kdekJ eJlll •JI urfında ~k=~·~.::::" t!:d.':.m~ 
&era uluucak n rhl blilhare aak latlyorauııı, bu kupoaıa k~ 
takaHllr ettlrllecektlr. eeklayraııız:.s• vt•mb•J• kad• 

Bu -11L-tt -La.-- .......__ al:acak kıa ....,ıa,...._ Pat-
-- en •au,.,..em ,fAZCWI"' r..ıanmn - pef.c •-•=- ola-

alsle na ..... rica .. blJy..U. .Uauns. 
~•••tl.,.Jald teyit ell.ts .ı... l Petnalu Jl9f •e .aQdllUerl .._. 
••· ....... 111tna11at "•"erl ... 
p~ .. ·.:,,·:?·· d·~ .. T ~ ~. t=n,.J::~ nı r- - rı ~ .. ...... -

L.!...,..!!=:~-=ı~·~aa..~~!.:J-l!=!ı-e-._...1_1 

DOKTORLAR 
ZUhrevi Ve Dahili Hastalıklar 
DOKTOR AHMET HAMDI 

lla"e: Beyogla. C Tarlabafl 
HS. Muayenebaae: Galata C. 
Topçu1ar 164. --41 
-----------
Pıris bp f akUltesinden mezuı 
Cl1t ve Za!'ırevi haala'ılılar mlteha•-

Dr. BAHA TTIN ŞEVKİ 
Kabul aaatleri aabah aekizden 

aktam yediye kadar Babıill 
Muerr•t oteli k•rşaaında Nu. 135 
biril\cİ kat. -137 

GÖZ Ye Gödük mlltehauuı 
doktor Fuat Aziz. B .. y - Mua:) ene 
ile slJdak aatılır. Muayene ücreti 
alınmaz.. Babçekapı Hamidiye 
caddeai 50 numaralı mataz.a. -20 

EMRAZI ZÜHREVi YE tcci vi
haneai - Doktor Aria di Bey ı 
EminönO aabık Karak ş H 
No. 8 ·-3:l 

DIŞ TABIBLERI 

Diş Tabibi K. Jamgoçyan 
Harbiye polia karakolu s.ra-

11n.:lakl kateba,ında 73 nurn ra a 
aakletmittir. Sabah 10 dan l.şam 
dokuza kadar. -11 

Diş Tabibi Necati 
Cumadan mada her ün aab h

tan aktama kadar ha tal nna 
kabul eder. Pang:ıltı Hamam 
l'addesl No. 17 -71 

DİŞ T ABIBI AHME·r H K-
MET - Fenni ıurette ağrısız 
d!t çıkarılır. Albn Ye her nevi 
aafi diıler, mutedil ve muıait 
ıerait Ue imal olunur. Ankara 
caddHi No. 151 -9 

Difçi Kalfası Aranıyor 
• Harbi,. polia karakolu aara-
11ıtdakl ]dJıehaıında 73 numarada 
41f tabibi K. Jamgonrana müra• 
caat. -2 

TERZiLER 
KAJ>IN terziai Huiato - Be

Jotlu LtildAl cadcle.i Oliyo pa• 
••JI Ollyo aparbaaa No. 1 e nak
letmlttlr. -S 

~--------------------
TAKSiTLE - Uzun vadeli, 

mutedil tvait ile •• mGfkiil
pHentleri memnun edecek 
tekilde moaaya ai5re eJbiH 
rabıbr. Babıali No. 35 Yusuf 
Ziya. -35 

MOTENEVVI 
Kolay Sünnet 

Ameli yHi için meıhur Halepli 
Ade doktor Talip O.,e bet gün 
evvelden habu nriJ•eal. Sirkeci 
Nealisa4e Hnı. T.WO.i.tu.bul 
1486 --17 

BOYOK ud Jortane1 - Soa 
modaya -~ tı.mh .,.. •tlam 
•ndel keriae elaYm flatle yor••b imal Gluau·. Nuro._ııaı,. 
cac!deai 74- 76 numarada JluM 
Çava,_ -t 

Taksitle 
Thomaa " •ahtellf marlsab W. 

.udet Ye Suolea markala motlr-
alklet Ye Gramafo• ana " .._.. 
tedll t•raltle Yerilir albaa ...... 
Tramny duraj'I karfUıAda N•.19 
Alekaıındır Maren,-o -t 

MEMUR Y• MEMURE 1at1yona • 
lpu zamanlarınızda tahtank 
a7da 91 lira kazanablllnlab. a.. 
mektupla ıonunıs, Jçlne 6 Jmnt
lak pul koyunu.ı. l.taaw po9ta 
kutuıu 400 -5 .. 

iYi USTA AKIY ANLARA -
llah..atpqa yolnapada lflırlyet 
otelinin lçerialnde r.sobllye fab-
rikasında merdivenci ve kllpeıteel 
•Btelı .... ı n bina tamiratı fey. 
kallde yaparım. ·- 3 

ÔROCO HOSEYIN - Yırtık, 
yamk, pn yenifl elbfıeler em• 
Hllne teaadGf etlilmeı derecede 
belUıls 8rGllr. 

GalatıMuay Puaj Asaanr 
N..19 5-
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TUZLA ÇMELERI 
3 TEMMUZ OUMA 80NO AÇILIYOR 

Sabablart K6prtlden Haydarpapy• hareket eden 7,05 " 
onu t eden vapurlann trenleri içmelere kadar der. 

Ffatlar T enzll Edilmiştir 

Temmuz 3 

SiNiRLiLERE 
Salt Limon Çiçetf K olonyaS\ 

yerine çaredir. Deposu: Yeni 
postane kartıaında No. 16. 

TAVSİYE EDİLECEK İKİ MÜHİM ESER: 
YAGMUQU 

1 VAPURLAR J 
Galatasaray Lisesi lngilizce muallimi Mister Thomson'un Seyrisefain 

iNGiLİZCE 
Ameli-Gramer 

INGILIZCE 
Ameli - Ticari 

NE .BEKLERJfN 
Merkez acenteai: Galata köprü 
Batı 8. 2361 .Şube acenteıi: Sir
keci Milhilrdar zade bana 22740 

İdarece aşağıda ismi ya
zılı malzeme mDnakasa ile 
aabn alınacaktır. Teminat 
% 10 dır. İhale 4/711931 saat 
16,30 12100 Kg. yerli üsttibü 
58 kurufta talibindedir. 

Bu kitaplar tatil esnasında size bir lisan kazandırırlar. 
Bu kitaplar herbiri ciltli olarak 2 şer liradır. 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 
SADIK ZADE 

KOD AK 
VE LO KS kiğıdı 

Bili istisna her klişeye uyar 

~ 

\ 

- Fevkalade kopyalar 

- Amatiirlerin sevdiği 

kağıt 

KODA K müsabakasına 
kağıdına basılmış kopyalarla 

iştirak ediniz. Kopyaların arkasında 
VELOKS kelimesine dikkat. 

Asabınız mı Bozuk 
Hayattan lezzet bulamıyor muıunuz 1 

YALOVA 
Kaplıcalanna Gidiniz • 

Hw tirli maUbaat için Seyrlaefaia Umumi 

kalemine miiracaakt Tel. 8. O. 

Şirketi · Hayriyeden: 
Temmuan 3 lncd ;ini tarifede mevcut •eferlen Ulnten att• ... 

M pMtalar icra ol•acaktw. 
Klprlden Botazipae: 
Klprlclen Aat 7 /818,4519,30/11,30/14,30/15,30 " 16,30 ela Wrer 

wıpur hareketle Befildat dofru Yenikay, Tarabya, BOylkdere, San
,_, Yeni mahalle ve Jlumellkavatı l•kelelerine atrıyarak Albnlcuma 
plecektlr. 

BotuiP.den klprlJ• S. D. S. D. S. D. S. D. 
Altmkwmdan laaraket 18 19 20 21 
Ramelllr•••ll 16,10 19,10 20,10 21,10 
Y enlmahalle 18,20 · 19,20 20,20 21,20 
Sanyer 18,24 19.24 20,24 21,24 
BiyikcleN 18,30 19,30 20,30 21,50 

Tarabya 18,40 19,40 20,40 21,40 
Beykoa 18,50 19,50 20,SO 21,50 
Yenlk8) 19 20 21 22 
Klprilye mu•aAlatı 19,40 20,40 21,40 22,40 

Bu Hne deniz yarıt •• mO.abakaları Botaslçlnde yapdacakhr. 
Birinci yarıt 3 temmuz cuma gilnl Beykoadadır. 
Y &rlf mOaaHbetile kBprilden 11,30 •• 16,30 da kalkacak Yapurlar 

Yenik6yclen 80nra fazla oJ...ak Beykoza utrayacaktır. 

Ekzema tedavi edilmez denir fakat, 

YALOVAya 
giden .Jaemahlara sorunuz. YALOVA aulart NJuia.t• 
bu illetten kurtulduklarw seviQ, HYİ~ ılyler!•ı Her 
tür ll malQmat için Seyriofaın Umumi MOdDrlllk kaleadne 

mtracaat Tel. 8--. O. lf 41 
• 

ÖLÇÜ ÜZERiNE FENNi ' 

Kasık 
bağlan 
Mide barsak 

böbrek 
dtııkllnltığllne 

tıbbi 

Korseler 
/ stig11nler11 

ölçü tarifesi 

gönderilir. 
Eminönü; 

İzmir Sokağı 

Zaharya Oreo ulos 

F E R A H ıinemasmda 

Bu akşam 

Fevkalade müaamere; Suriye 
sea kıraliçesi Müyesser Hanım 
konaeri, komik Cevdet Bey; 
temsilleri, büyBk lkramiyeJf 
tombala. Sinemada ilk defa la· 
tanbulda gösterilen P R EN S 
ZEHRA muazzam dram ayrıca 

lm_m1_• komik -•--ıııı 

TULUM • , • 
ICATALOlruMUZU·l.MIVINIB 

BOURLA BiRADERLER va ·ş• 

MUHTELiT HAKEM MAHKEMELERi 
TÜRKiYE UMUMi AJANLIGINDAN: 
Türk - Fransız ve Tnrk - Belçika M. H. Mahkemeleri 

1 - Temmuz - 931 tarihinden itibaren ıekiz hafta deftlll 
etmek ilzere yaz tatiline karar \'ermittir. 

Bu müddet zarfında evrakı uauliyenin teYdiine alt mtld
detler cereyan etmiyecektir. 

Mezkir Mahkeme Reisinin it'~ tlzerlne ilin olunur. 

1'..remini kultanınız. Yurnşak muattar ve mGkemmel bir cildiniz 
olacaktır. ANKARA'da SEYFUu.AH ve NECiP Biraderler, IZMIRı 
MARGONATO H DANON ecu Jdepoları TRABZONıKITABI HAMDI 

MÔZAYEDE iLE SATIŞ 

Biraderler vapurlan 
Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
, 5 ~:~'::z PAZAR 

l6al •kpmı aaat 17 de 
Sirkeci nhbmaadaa hareket 
edecektir. 

IABIZUI re 
HAZl•SIZLllE 
kartı muhakak ; 

MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanınız 

•DFERRIH, •iDE Vİ DIR. 
IAUAIUll UTIY'O TEMiZLER 

MAZON temine dikkat 
llUylUt ,.,.., 120 k rf. 

lefh ....,.,. ret ediniz. 

DiKKATt 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATIN KASTAMONU: ARiF ZADE TRIK EVi ve latanbul Bahçe Kapı 

Zaman Ye Hasan ecaa depoluP. ft bllamum mefbar ıtri1at mata• 

1931 temmu.ıun 3 ilncil cuma 
ft S inc:I pazar ,a.ı Aball Mat 
10 da llehekte tramny lataay•u 
karfınnda KIU.. .Ucl•lade 42 ....... Pnılı11• a.... Sequart 
namarah medıam BodOAld .ı..- " s ........ • .. ......_ btftcllr. T..ui aalarında bulunur. Depo•u il Direk Sıncıyan Han No. 10 
dinin kBtkGncle meYCut kıymettar kat'! " .. ıt11r. Her ecuaede ltu· 

SUPLEKSbr .. bı~ ta 

hepıiniD fevkiatleclir. 

SUPLEKS-PLA TIN İIP. 
Yirmlad una bir pbeserldir. 

etyalar mbayecle •uretlle .. bl.. law. Teptaa aabf ,er1 ZAllAN 
cakbr. Albn yaldıdı17 parpm ... -..... ... a.--. Baht• Kapa 

ibaret mulate'9m aalon takımı ipekli Tralnar caılıl•.. No 17. K•tu.ıı 

1 perdeleri&., la.Wz mamullb aell. ·---·--•inu'ut-•Jur-· ---· yemek oda ta'1mı, .ı .. apaaa-
du mamul J•tak otla takımı, 
mlkemmel çlal .obalar, elektrik 

· aYlzeler, aynalı kouol, ayuh 
dolap, sardrop, mua Ye ........ c·· karyolalar, perdeler, JUi-

B A H R 1 S E F ·ı T 

Cilt ve zGbreYI lautabldar Mttteha ..... 

.. koltak " kaaapeler, kar-
1ola " mua artllerl, r..ımler, 
etajer, kaplan po.ta, tll perdı" 
latorlar, Fr..m Ye Capon 'f'UOlan, 
•erkel " ltlWolar. pol'baanto, 
•u.pmba, mutfak talDmı, bahp 
•aadal~erl, Umom .. k..ıarı, 
twmoiltoa ile e•a,. Mny• takı-

EL EMENAK BANKSI 
IST ANBUL ŞUBESi 

dare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

2.5,000,000 FL 
DOKTOR Ômer Abdurrahman 

•aitltul e.araa .. ......, • ..,._. b ........ 

Anku• aadde.i ikdam Vurdu kartı ... da No. 71 .., ve Mir birçok llH•la ....... 
lartf ldllmlw •e Aaatlol q A.,... ha· 
w.ın .. .....oı.. rr..... __.... 
.... bir plJ' .... Per • ......._ ,... 
41• 2S temlaat ahaır. 

MOZAYEDE iLE SATIŞ 
ı931 temmuzun 3 Gncl c .... 

pil •abab Hat 10 da Beyotltı• 
da l•tiklll cadd .. inde ParmakQ;. 
pı İ•taaiyonunda imam •okaa.n• 
10 numaralı imam apartımanınaa 
3 numaralı daire•inde mevcut kıy· 
mettar etyalar mGzayede •uretile 
•ablacaldır. 

La~lb u•ull aayet n~fi· bit., 
maroken kapla 12 •andalye, ve iki 
aclet koltuk, lrttllerile ve melin 
kaph kanape 2 •andalyeden lbaAt 
yazıhane takımı, mlnldlr yazıb..-, 

akaju kaplama asri kGtGphane, c~ 
ma•lf •alon muHı, markiterl ba.JU, 
beyaz ilke neft• yatak oda talı;.; 
mı, aynalı dolap, tunlet, li.alto1 
2 rece ma•uı, orta mua•ı v 'Z 
adet ADdalyeden mtlrekkep 6 ,.. 
çadan ibaret dipr yatak oda t-
lcımı, ıardrop, tlfonyer, tuv.ıM, 
1azı muaaı •• bir Hndalye U. 
1emek ma•uı, lcanape, ıparldz, 
'J.Dalı kon•ol, yataklarlle ilke 
karyolalar, etajer, portmaatolar, 
pertleler, elektrik fınnı, blblollr, 
kadeh talmqı •e..tr bhçok IOzUJDıo 
lu etyal..-. Blrkat ~det "•fi• Ana
dolp •• Ae\m laalılan. P., ....... 
ı.'tz tt:ııt ıs ]l;t'i 
.Jif.;iJt" 
.......... laeı-. r•ldatv 

ffar ......... 

UGURLU 
Emllk alır Ntar llcru ye a.ttk

raza taYaHut eder. Ve blltmum 
de•alr muamelitile t .. rild .. aa:rl 
kanunu mucibince fabrikaların 
muafiyet muamelibnı dratle 
takip ve intaç eder. 

Baf1kp11sar MakaudlJ• Haa (S5) OwYlf 
Telefon : 2U97 

TOrkiye it Bankumdaa: 
Bank•m•zın Ortaklyde Tq

merdiYea Behiye Hanım katkll 
aamile maruf ttlttba deposunda 
mevcut W6 aeneai Çaqamba 
mabsulllnden (31) balyada 826 
kilo t6tlla açık arttırma ile 1a

blacağından istiyenlerin 4 tem
muz cumarteıi ,nnn 11 de 
mezk6r depoda memuruna mil- 1 
racaatlan ilin olunur. 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJINA 

Vesaiti Nakliye 
K&prldea Salacık "• 0.Jdldara gece ve flindUz milteaddit 
Yaparlar, Haydarpqa, Çamlica ve Osktıdardan tramvay, 
ıeoe aYdet için Çengelk&y,Beylerbeyi, Kuzguncuk, Oskildar 
ve Kadıklytlne huaual otoblil ve gece yarısına kadar 

Ylprl .,.. Betlktqa vapur vardll' • 

Tediye edilmiı sermayesi: 
5,000,000 FL 

İhtiyat ak.çeai: 3,250,000 FL. 
O.let... Karül, ...... Telef.., 
8eFetl• mı-s l.t...w t11t .-.. 11 
..__ Poataaul lttiMllade Alla-

._.. haa, Telet... lat. 56' 

BilWııum banka muamelitı 

Emni et Kasaları icarı 

SON POSTA 
e..r, Slyui, Ha.adlı ve Halle ıruat.H 

&dare ı latan~ ...... ; ... .ınlı• 
Şeref aokatı ıs- J/ -Tel •.,a lataııbıd • l>Jll 

Po&t kutu .. 11 : lataıabıal • 71l 
Tetr..t. l.taabıd SON POSTA 

ABONE FlATI 
'l'ORKIYE - ECNE~t 

1400 " .. 1 s... • 27ı>J s.t. 

750 • 6AJ HOO,. 

400 • s .. 80.J • 

uo • ı ., S()I) • 

Gel-evrak rarl verllnuL 
lılnlard.ııı meaııUyat alı -ı nu. 


