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~Şayanı Dikkat Bir Teklif 1 .vergi Borcu N_asıl Ödenir? 
_ Bına, Arazı, Veraset 

Doktor Ücretlerinin Belediye Ve intikal Vergileri 
Tarafından Tesbit Edilm~s~~tenildi_ Vergi Borcunuzun Zamanını Ve Mik-

1 tarını Şu Sabrlarda Öğreneceksiniz 

Gazi Hz. 

1 
d ktorıarınd•n b•zııarı bir arada 

D stanbul o etmftlerdir. , 
dile llıı, Belediyeye yapalaa ~yalll Yapılan teklife ılre. Belediye, 
lı kat bir mllracaat ve teklift• doktorlar: için mit• tlcretl 
~erdar olduk. Bel•diyenia lk- tayİll etmeli ve ba ıcntlen 
t ~ Mtıdtırltl;tln• yapdaa ba ait reaml ye wdildl bir liate 
ı.'klıf, sadece doktorları ve bil- .Ocuda getirilmelidir. 
t 7'- doktorlarm muayene •• Belediye llm•t Madlrlllil 
~ •vi GcretleriDI allkadar et- bu milracaat •e teklifi nua_n 

ektedir. dikkate alJDlf •• meıelenm 
Bu hususta derhal tahkikat tetkik edilecefi mtıracaatçllere 

taptık ve lktrsat MtıdDrltıtDD• bllclirilmiıtir. 
~tlracaat eden kim1elerin, dok- Haber aldıpauza ıGre, bu 
:Orların aldıkları muayea• " tetkikat m1ıbef 11etlce verecek 
• ınr1 Dtr!!ieftiiUr ço1t~ olur• Belediye, diler tarifeleri de 

t:'lyet ettiklerini 6ğrendik. Bu olcluju gibi, doktor mite tarife. 
le. llıseler yalnız ıikiyet etınekl• lerini de ta1dik •• kontrol ede-
. lrnamışlar ayni zamanda doktor ktir 

"•ıit ' afıııdaa ce . 
111 

elerioin Belediye tar t idil ( Devamı 8 inal ıayfada } 
~abe olunmasını da e 

Son Keşidenin Sahtiyan 
Macerasını Anlahyor 

''I< d v SÖyledikleri Zaman azan ıgımı S d 
inanmadım, Alay Ediyorlar an ım.,, 
k !ayyare PiyanıosUDUD ÜD ı 
eııdesinde 30558 numara • • 

20ö bin lira alan talililerden biri 
de Kumkapı Pollı Merkezi !'I~ 
rettebabndan Tevfik Efendidir· 
~~\'fik Efendi, lseadJail• ~ 

ar m uharririmize ulQll ve 
reldi bir vak'a olan biletinia •e 
~ahtiyarlığının macer•llD• fU ..-
ilde anlatmıtbn akıt 

- " Ewelki ~ce ~ v 
\' alovadan geliyordum.. Va~ 
llloda taraflarına yaP81'8ca,. l
l'eğim ağzımla be~ber, ıçıme 
tunları .ayledi: " Bak oğlum 

11 
ıa 

lcarııda, madamlar, matmaıe er, 
kotralarla yaııyorlar.. Net•• kah
kaha, zevk onlardadır. ~'! Eh 
•ılsın? Hiç mi? Na11I biçr. 
tunun doğrusunu s6yle.. 

0
Bda-

dan doğru merkeze.. ra an 

ll6bete ve... " rken 
Vapur köprUye yanaşı Ev er 

•aktin geciktiğini gördnm. e 
teftiş vapıldı iıe fena olaca tı. 
iskeleye çıkar çıkmaz bizim lar
kadaşlardan ikisi hemen kotktu d 

- Ynrn, dediler.. Mer ez e 
teftiş var. Geç kaldın seni posla 

edeceğiz.. d d. 
- Canım.. nasıl olur, e ım .• 

Posta edilmek nedir?. Her halde 
birkaç gUolük ceza verecekler .• 

- Yok, olmaz, haydi yürü 
bakalım .. 

Benim korkudan yllreğim ab· 
yordu. K6prfl Ozerine çıktık. ~e
ni bir otomobile attılar.. doc 
merkeze teldik. Bea •Ofettil eri 

Son ketldenla bahtl1•n pol .. 
Tevfik Efendi 

içerde beklerken, komİMI' bey 
çağırdı, gittim. Ve yavq yayq 
anlatmıya bqladı: • . 

" Bana bUyük ikramıye çık· 
şmış ben bu tali dolayııile 

;!brike' şayanmışım,. ba!I gelmlf
mit te, haber vermıımııf." TabB 
inanmadım. insan bayle feYka• 
IAde, gayri memul şeylere naaıl 
inanabilir? Fakat arkadaşlar der• 
hal temin ettiler.. Bu sırada hayl 
de geldi. " lst~rsen faranı ve• 
reyim? " Dedı. Tabii kabul el• 
medim. Çiinki liste çıkmadan 
verilen ;ar.ılardaÔ bayiler komis• 

on alırlarmış.. · 
y - Peki bu para ilo ne yap· 
mak fikrindeainiı?. 

(Devamı 8 laci aa,fada) 

• Cuma Günü Hareketleri 
Tekarrür Etmifllr 
AnlulN, ta- ........ 

rellerlnln cuma gani ....... 
k.U.rl t•k•rrUr etmltllr• ••1-
elcdmhur Hu.............. I• 
•nlHll ... ••• mlddet aldık· 
bin sonra lzmlr, ....._ ve 
Kar•denla .. 1111 YlllJ-..U• 
Cenup ve .. rk Ylta,-rtn-
lle bir •• ,.h ............... ,. 
lhtlmallnden • ...,. .... m•k· ........ 

inhisarlar 
Şeker Ve Kalıoe 
Gümrükler Vekili Jlu Hu-

susta izahat Veriyor 

Q...,.." lahlarlar VelııOI 
AR Rana BaJ 

Gttmrlk ve lnhiaarlar VekW 
Rana Beyin d&a Aakaradan 
tehfimis• ıelcllj111l Y&ZDUfblL Bu 
,Unlerde inlaiıalana yeni kadro
lan isimlenclirllecektir. Ay hqına 
d~ memurlara tebligat yapı
lac:iktu'· Vekil Bey iDhlaarlarm tevhit 
,.. nakilı.rl huauunda fQn1an 
llyleaiflÜ'· 

"- TeYhit bu HD• içinde tecl• 
r1c1 bir nrette 1ar!T bitirilecektir. 

Sarat ....U idareli laenO. 
\••lalde clalall olmamıfbr. TeY. 
ldt bltmepmc• taarrufua mik
tan aalıpl•myacaktar. Nık
•tarihi heals maan•• ecltildir ... 

bd ...ıtacluberl Gllmrldder-
cl• ıeker, kala•• " 0&1 -

;:-;.~;.-=~ ... 
31 tuitm 932 ~. kadu 

aamrtlldere -,... olu ıeker 
ye kah•• haldanda flkrml 10rda
tumm Rana Bey, bu huulta 
yakında bir karar alınacaktır demip 
t r. Ôpenclllmize f&re, ha ..... 
le muhtelif \ -klletlerl allkadar 
ettiji lçba veklletler aruuada ba 
Ahada muhaberat cereyan et
mektedir. Teıblt edilecek uular 
Vekiller Heyetinden . ıeçtlktea 
sonra gitmrtıklere bildirilecektir. 

Bur-sa Yolunda 
Bir Soygunculuk 

Buna 12 - Buna • Karakal 
yolu Qzerinde 30 yolcuyu hlmil 
bulunan 3 otoblla 3 mO.ellAh 
ve meçhul phıa tarafından ıoyul
muıtur. Haydutlar otobilı yolcu
lanndan 5000 lira kadar para 
ıaspetmiılerdir. Takibata fiddetle 
devam olunuyor. 

M•DJ• tahsll fubeslnda bir vergi muemaıea1 
Bilytlk Millet MeclWnln ,.. ceıa ıWer. Bb allkadar mail,. 

çeD devreıiDde uld verıl kanun- memurlarlle .... erek ;.,: mi ... 
lan GzeriDde, birçok tacllllt ya- tarlarma n idem• erine 
pıldı. Bu arada bir kılla verıl- alt bltOD ince aoldalan tamamea 
ler ilta ecllldill ılbl yeni •ersi bullaa ve t..wt ettik. 
kanunlan da netredildl. Bir va- Şu abrlan okuyu va~nd.,. 
tındaı nekadar veral verlr..r. verp lar tam manulle teiaenlr ed .. 
taksit mtıddetlerl nedir-t Bu eekler ve ılph• ld herhanal 
IQllerla cevabllll hu ntandq bir hataya dtıpnektea 1llak kal .. 
bilmlye mecbardw. ~klardır. A,Dl 

ÇOnld •erıl mlkeD.e,. ........ ~ ifa 
vaktinde ifa etmlyenler, lauiDeyl lflerl de kolaJlalm11 
sarara 10kmU1 olacaldart için ( O.Yama 8 lnol llaJfatla t 

ksarayda Bir Genç Us-
• •• 

ura ile Annesini Oldürdü 
Ak1aray ( Huaul ) - Şebrlmbde çok feci bir claayet elmllf, bir 

ıenç, kendi 61 annuinl utara Ue ke1miftir. Hldlae tiyle olmuttun 
Burada Kızılca mahallealnde Alime otultanndan Yuuf lamhade blrlal. 
aabahleyln uykudan k&lkllllf, bir aralık uabl bir buhran lçerllinde 
aaturaama unlllllf ve anaulnla a.ttbıe yllrtlmllftlr. 

Zavallı kaclm birdenbire kendini toplıyamallllf •• Yuaf uıtura 
De anneılnln bqmı k911Diftlr. Fatma ilminde ba lraclmcaim derhal 
llmllftlb'. Y akalaan katil Yuaf bapiahanecle dellllk nlhtlerl pçlr
mektec:Ur. Fakat ba faelama hakiki Hbeplerl etrafında tahkikat 
yapılmaktadır. - Korkma 

İstanbul da Karpuz Sergileri 

Şehrimize birkaç gOndenberi Bandırma, Karablıa, Mlhallo ve 
Yalovadan karpuz gelmektedir. Her tarafta sergiler kurulmaya l>at
lanmııbr. Fakat alakadarlar bu ıene karpuıun geçen ıeneld kad11 
bol olmıyacağlnı, Karadeniz havallıinde bu sene bostan mahlullnlla 
çok az oldutwıu ı8yl8yorlar. Bir haftaya kadar ıehrlmbe Teldrdap 
karpmlan ela ıelecektlr. Reılmde yeni karpuı ....,Uerindea blrial 
1lrll7or1UDuz. 



2 Sayfa SON POSTA 

fflalkın Sesi J 
Kapanan Ameri- . . . • . ....... · . »4' .• ., ":iti.... - 1 - - • • 

kan Mektepleri 
Bazı Amerikan mekteplerinln 
talebesizlik yüzünden ka
pnndifını dün yazmıştık. 
Halkımız bu hususta diyor ki: 

Şem•ettln B. - ( Kuımpa9a Cami 
Mkak 51) 

- Şehrimizdeki Amerikan 
mektepleri kapanacakmış. Bu 
kararı, talebenin azlığı yüzünden 
müesseseler kendi kendilerine ver· 
mişlerdir. Memlekette irfan h~ 
•esi arttığı, mekteplerimizin az 
gelmiye ba§ladığı bir zamanda 
Amerikalıların mekteplerini tale
besizlik ve rağbetsizlik yüzünden 
kapamaları biraz tuhaf görülür 
aınma, bu muhakkaktır. Eskiden 
mekteplerimize ve tahsil işleri
mize pek itimat etmiyen aileler 
çocuklarını bu mekteplere verir
lerdi. Halbuki bugünkü mektep
lerimiz babaların aradıkları şart
ları tamamen camidir. Cümhuri
yet mektepleri adamakıHı ıslah 
edilmiştir. Yalnız son zamanlar· 
da birçok vilayet ve kazalarda 
ortamektep açılması için müra· 
caatler vard!r. Maarif Vekaleti 
irfana karşı vukubulan bu te
hacilmden istifade etmeli veı 
derhal orla mektepler açmalıdır. 

* Hikmet B. (Nişanca lbrnhlmpaşa çık· 
a:u 1) 

TOrkiyede okuyanların 
adedi arttığı ve mektepler tale
be ile dolup taştığı bir zaman· 
da Amerikalıların mekteplerini 
kapamalarında iki sebep görU. 
yorum. Birincisi bu mektepler 
azçok bir dinin propagan-
dası ıpn açılıyordu. Demek 
ki Misyonerler artık mem-
leketimizde din propagandası-
nın faydasız olduğuna kanaat 
getirmişler. ikincisi de Türk 
mektepleri her cihetten Ame
rikalılarm mekteplerine ihtiyaç 
hissettirmiyecek kadar tekamüle 
kavuşmuştur. Bu hareket milll 
maarifimiz için bir zaferdir. 

• Ethem "B. (Sultanahmet Üçler ma-
hallesi 37) 

- llerliyen medeniyet ker
vawna yetişmek ıçın hummalı 
bir maarif siyasetine ihtiyacımız 
vardır. Geceyi gündüze katarak 
çok okuyacağız. Cümlıuriyeti ve 
bugünkü rejimi bu topraklarda 
kökleştirecek ancak ilim ve ir· 
fandır. Maarif son zaınan1arda 
iyi bir inkişafa mazhar olmuştur. 
Talebemizin adedi arttıkça artı
rıyor. Mekteplerimiz bütün aile· 
lere itimat telkin edecek bir se· 
viyeye şfikselmiştir. Artık çocu
ğunu Türk mektebi dururken 
Amerikan mekteplerine verecek 
babaların adedi pek azalmıştır. 
Bunun için de Amerikalılar mek
teplerini kapatıyorlar. Fakat Ana-
dolunun birçok yer'erinde orta· 
mektep ihtiyacı şiddetli bir su· 
rette kendisini gösterdiğini ga· 
zetelerde okuyoruz. Maarif Ve· 
kftleti bu ihtiyaçlara cevap v~ 
recek tedbirler almalıdır. Okumak 
i• fyenler mektepsiz kalmamalıdır. 

İPEK 
Fabrikalar 
Şikugete 
Başladılar 

Şehrimizde mevcut elli d6rt 
ipekli kumaş fabrikasile Bursada· 
ki beş ipek ipJiği fabrikası ara· 
ıında bir ihtilAf çıkmıştır. lstan· 
buldaki fabrikalar Borsadaki 
fabrikalar hakkandaki şikAyetleri· 
ni dün Sanayi Müdüriyetine bil
dirmişler, İktısat Vekaletinin na-
zarı dikkatini celbetmişlerdir. 
Sanayi müdüriyetine yapılan şi
kiiyet şudur: 

" - A vrupadan ipek ithali 
memnudur. ipekli kumaş fabrika· 
ları ipeklerini Bursadaki fabrika
lardan tedarik ediyorlar. Halbuki 
dokuz buçuk ve on lira üzerin
den sablması icap eden yerli 
ipek iplikler Bursadaki fabrika
ların birleşmesi üzerine 13 liraya 
yükselmiştir. ,, 

Şehrimizdeki fabrika sahipleri 
bu şikayetlerile ipek ipliği fiatle
rinio indirilmesini istemektedirler. 
Mesele tetkik edilmektedir. 

Magnezit 
Buradan Avrupaya Maden 

ihraç Edilecek 

Bazı Avrupa tacirleri firmala
rı alakadar makamlara müacaat 
ederek memleketimizdeki m agne· 
zit madenleri hakkında malumat 
istemişlerdir. 

lktısat Vekaleti bu madenler 
hakkında, ihracatı arttırmak için 
tetkikat yaptırmaktadır. 

Türkiye magnezitlerinin Avru
pa magoezitlerinin çok fevkinde 
olduğu anlaşılmaktadır. Elyevm 
memleketimizde magnezit istihsal 
edilen mmtalcalarda beş yüz bin 
ton kadar birikmiş mal bulundu
ğu tahmin edilmektedir. 

Bır Çocuk Pencereden Duştu 
Galatada oturan taşçı Kemal 

Efendinin iki yaşındaki oğlu evin 
ikinci kat penceresinden düşmüş 
tehlikeli surette yaralnnmışbr. 

Ticaret Ve Zahire Borsasmda 
Vilayetimizdeld zahire borsa

sında Haziran ayı zarf mdaki sa· 
tışın temevvücatını bildiriyorum: 
Haziran ayında borsada muame· 
le gören maddelerden buğday 
vasati fiat 7 krş. olarak (20732) 
okka, Arpa vasati fiat 4. 11 para 
olarak ( 15426) okka, kuşyemi 
altı buçuk kuruştan (15349) oUrn 
keten 7 kuruştan ( 1796) okl a 
sahlmıştır. 

1 İhtısas Mahke
mesinde 

Bir Maznun Alh Ay 
Hapiste Yatacak 

Dun Adliyede lbtısas Malı· 
kemesinde sigara k6ağıdı kaçak· 
çıhğı yaptıklan için Ömer ve Ka
dir isminde iki maznunun muha· 
kemesine devam edilmiştir. lnhi· 
ıar memurlan Ömer Efendinin 
evinin dolabında 34 defter 2040 
yaprak sigara kiağıdı bulmuşlar
dır. Ömer Efendi bu kağıtları 
kendisine bir paket halinde ema
neten Kadir Efendinin bıraktığım 
ve içinde ne bulunduğunu da 
bilmediğini iddia ediyordu. Kadir 
Efendi bu iddiayı reddetti. Şa
hitler dinlendi, Nihayet mahkeme 
Ömer Efendinin 6 ay hapsine ve 
2040 kuruş pare cezası ödeme
sine ve derhal tevkifine karar 
verdi. Kadir Efendi do beraat 
etti. 

Yunanlı 
Emlaki 

• 

Maliye Vekaleti Yeni Bir 
T amieı Gönderdi 

Yunanlılarla yapılan son An· 
kara itilafnamesi mucibine İstan
bul şehir hudutları haricindeki 
bütün Yunanlı emliiki satılarak 
paralarf bilahara gayrimtibadil 
bonolarına tahsis edilme't üzere 
Ziraat Bankalarına verilmesi IA· 
zımdır. Maliye Vekaleti büfün 

mülhak kazalara ev\ e'ce &Ö:.• 
derdiği bir tamimde bu giU 
emlakin birer cetvelini iste-
mişti. Maliye Vekaleti dün 
gönderdiği ikinci bir tamimde 
gönderilen cetveJJerin arzu edilen 
neticeyi tatmin etmediğini bil
dirmiş ve matbu birer d~ cetvel 
göndermiştir. Miilhak kazalar 
malmüdürlükleri kendi mıntaka
lar.ındaki Yunanli emlak ni bu 
ce!veldeki izahata göre doldu
rarak Maliye Vekaletine gönde
receklerdir. 

Metresini Yaraladı 
Dolapderede oturan Y orgi 

metresi Marikayı kıskançlık yü
zünden bıçakla ağır surette ya
ralamıştır:. 

Ciro Yapılabilecel< 
ihraç edilen halı, tiftik ihraç 

beyannamelerinin, ihracat tacirleri 
tarafından piyasada ciro ediJip 
edilemiyeceği Ankaradan sorul
muştu. Dün gelen cevapta tacir· 
]erin beyannameleri ciro edebile
cekleri bildirilmiştir. 

BiR HIRSIZ 
Ev Soyarken 
Halk Tarafından 
Yakalandı 

Birkaç zamandanberi Kıı•ltoJ>'" 
rak taraflannda sık sık hırsızlık 

hldiscleri vukubulduğu haber 
veriliyordu. Zabıtaya yapılan bu 

tikayet nazarı dikkate alınmış ve 
meçhul hırsız veya hırsızlar takip 
edilmiye başlanmıştı. 

Zabıta bu esrarengiz hırsızı 
t .. kip ederken evvelki gfin yine 
o civarda bir hırsızlık hAdisesi 
daha olmuştur. Fakat bu sefer 
hırsız da ele geçmiştir. Bu adam 
Sıvaslı Süleyman isminde birisi
dir. Akşam üstü bir evi soyarken 
halk tarafından görülmüş ve der-

hal zabıtaya malumat verilmiştir. 
Halkın ve polislerin takibi neti-

cesinde Süleyman yakayı ele 
vermiştir. Kızıltopraktaki bütfin 

hırsızhkların Süleyman tarafından 
yapıldığı da tesbit edilmiştir. 

Bir Dava 
Hikmet Beyi Y aralıyan 

Adam Asabi Midir ? 
Eski İstanbul müstantiklerin· 

den H!kmet Beyi yaralıyan Fo
toğrafçı Cevdet Beyin muhake-

mesine Bandırma mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
Cevdet Beyin vekili müekkfü 
Cevdet Beyin Harbı umumide 
ihtiyat zabitliği yaparken asabi 
hastalığından dolayı askerlikten 
çıkanldığını ve binaenaleyh her 
zaman asabi buhranlar geçirdiği 
için kendisinin adliye doktorları 

tarafından muayene edilmesini 
istemiştir. Cevdet Bey şehrimize 
gönderilerek muayene edilecektir. 

Bira Sarfiyatı 
Bu sene şehrin muhtelif y~r

lerinde bilhassa Beyoğlunda ayak
ta bira veren birçok dükkinlar 

açılmıştır. Bu dükkanlarda bir 
duble bira ı l kuruşa sahlmakta· 
dır. Bu yüzden bira sarfiyati 
artmıştır. 

Cuma TenezzUhlerinde .. 
Cuma günleri vapurlar ve 

trenlerde fazla izdiham olmakta
dır. lktısadi vaziyetleri dolayısile 
sayfiyeye çıkamıyan birçok aile
ler cuma günleri sayfiyelere akın 
etmektedirler. Alakadar idareler 
icap eden tertibatı alacaklardır. 

Temmuz 13 

Günün Tarihi 

Şeker Ve Kahve 
Meselesi 

5 Temmuzdan evvel gümrüklert 
relmif olan teker, kahve ve çayın 
ihraç edilecek halı ve tiftik mukabl• 
ifade gümrüklerden çıkarılacatı 
blldirllmiıtir. 

5 temmuzdan ıonraıı için şeker 
•• kahve, çay bakında bu şekilde 
muamele yapılamıyacak. verilece.il 
emre intizar olunac:ıkbr. 

Seyfi Pş. Geldf 
Bıuı tetkikatta bulunmak üser' 

umami mubatua kumandanı Seyfi 
Pt- dün Ankaradaa l.tanbul gel• 
miı;tir. 

Zekai Bey Geldi 
Milli MGdafaa Vekili Zekii Bey 

bq aabahki trenle Ankaradan şehri· 
miıe gelmişf:jr. 

Abbas Hilmi Pş. Geldi 
Sabık Mısır Hıdivi Abhaa Hilmi 

Pf. dlln şehrimize gelmiftir. 

Ihsan Rifat Bey Geldi 
Oamanh Bankasının heyeti umu• 

miye fçtimaında bulunmak üzere 
fLondraya aitmiş olan Borsa ve Q., .. 
manlı Bankası komiseri llıaan Rifat 
Bey düa avdet etmi tir. 

Takas Bürosu 
Ankara, 12 - lstanbul, b.mır, 

Trabzon, Samsun, Mersin gümrükleo 
rinde takns işlf'rini gôrmeJ{ üze" 
birer büro teşkili muhhmeldir. 
Gümrüklerde on beş miljon kilo 
ıeker olduğu anlaşılmqbr. 

Para Borsasında 
Anadolu OhHgasyonu yüklelm~ktcı 

denm etmektedir. Dün otuz lir• 
OD kuruşa çıkmıştır. Düyunu mu• 
vabbide kırk dokuzdur. 

Tütün Kanunu Komisyorıu 
1701 numarala Tütün inhisarı ka• 

nununu tetkik etmek ve lbım a-e
len tadilat yapmak üzere Jnhi arlu 
Umum l\1üdüril Hüsnil Br:yin dy..ıse· 
tinde bir komisyon toplanacakbr. 
Koıniıyona İktısat Vekaleti namına 
Habip Edip, Tütün raportöür PalQk 
Sulht, Ticaret odası namına nemli 
zade Mithat:, lbrnbim paşn ı:nde 
Hüıeyin, Katip zade Sabri, Hakin 
Neıihl Beyler iştir nk edeceldcr dir. 

Köy Haywanlarının Sigortaları 
Bulgnristnnda köy hayvanabnın 

ıigortası için yeni bir usul kabul 
edilmiştir. Zürra bayvanabnm liİgor• 
tası l~n bizde de tetkikat yapıl• 
maktadır. 

Eskr4m Musabaka!arı 
7 Temmuz 932 Perşembe gilnü 

baılıyan mıntaka Eskrim ıampiyona• 
ıına 15 Temmuz 932 Cuma günQ 
1aat 10 da Beşiktaş klübünde devam 
edilecektir. 

Müsabıkların me.zkQr giln ve na• 
te klüpte hazır bulunmalar1 tebUj 
olunur. 

Muhafızgucu bisikletçileri 
Knyıeri 12 (A.A.) - Muhaftzi'OcG 

bisikletçileri bu sabah saat dokur:da 
halkın samimi tezahürata ve lkışhın 

arasında kayseriye gelmişlerdir. Spor• 
cular şehir methalinde viluyet erki
ni, Belediye reisi, kolordu erkanı ve 
halk tnrafmdnn karşılanmışlardır. 

Güçlüler bugün ve yarın Kayserde 
kalacaklardır. 

1 Son Postanın Resimli Hikigesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: J 
!---------------------------------------------------------------------------------

J 
ı 
1 

l 
1: Komşu -

Hasan Bey, bu 
boJluğu olacakmış. 

Duydun mu 
sene karpuı: 

2 - Daha şimdiden her kö
şe başında karpuz ıergileri ku
rulmuş. 

3 - iki gün sonra sokaklar 1 
eşek arabasından geçilmez bir 
hale gelir. 

4 - Artık karş! kaı şıya ge
çer, bol bol karpm yeriz. değil 
mi Hasan Bey ? 

1 

:>: n:ı.aan öcy - Her bo Juğun 
bir hikmeti vardır komşum. llskalım 
bu menim kimleria aya~na karpu 
kabutu takılacak !.. 



] 
13 Temmuz 

---------------~ H rıün 
----

Münderecatımızın çoklu
tundan Dercedilememiş
tir. 

,. .............................................................. . 
Belçikada 

Umumi Bir - Grev Hare· 
ketinden Vazgeçildi 

F Brüksel, 12 (A. A.) - Amele 
ırkasının idaresi başında bulu

llanlarla Sosyalist sendikalar 
komisyonu hemen umumi bir 
grev ilanı tasavvurundan vaz· 
&eçrniye karar vermişler. 

Allcak ekmekten vergi ahn· 
rnası hakkındaki projeden sarfına· 
Zar ediJrnesini amele ücretlerinde 
\re is · l'k ' ·ı~t . sıı; ı tahsisatlarında tenzı a 
Yapılmasına nihayet verilmesini 
Ve haftada kırk saat çalışma 
Usu) .. 

unun kabulünü istemekte ıs-
tar eyi . 

'=mışlerdir. 
J • Hainaut eyaletinde komünist· 
,e;ı~ çıkarmak istedikleri karga· 
• ~~l . akirn kalmış sUkiin iade 

ı llltştir. ' 

240 Cb~r~eroi mıntakasında dün 
lar kışı tevkif edilmiştir. Bun· 
İd •n hepsinin bili mevkufiyeti 

itne edilecek değildir. 
lfla' a louvierede taşocakları ame· 

1 gre v yapmışlardır. 

MUhım Bar MUIAkat 
1 

Paris, ı 2 (A. A.) _ M. Her· 

ıı0' bugün İngiliz sefiri M. Tyrell 
e Uz 

un uzadıya görUşmilştUr. 

Amerikada işsizlik 
t Vaşington J 2 (A A) - Rel· 

••cUrnh ' • il leaU'k ur M. Huver işsizlere m • 
k 1 2 milyon dolarlık kanuna 
arşı Vet osunu koymuştur. 

1 Belediye Binası 
\J stanbul Belediyesi Dilvunu 

tnunı· 
,

0
.,. ıye binasına taşın 
••ta 1( B ı b• 0 nservatuvar da eı · -
ınasına nakledilecektir. 

Başvekil Ve Hariciye Vekilinin 
Refikaları Hf. ler 

tu Başvekil Paşa ile Tevfik RUş• 
B · d" 

B eyın refikaları Hf.ler un 
erı· l 

A 
. ın sefaret müsteşarı Keına 

Zız B . · · Vi a eyle birlikte tedavı. ıçıo 
y naya hareket etmişlerdır. 

Bir Cinayet lddıası 
E: Şehzadebaşmda oturan Emin 

fendi isminde bir zat ka-
r~kota müracaat ederek hem· 
fır · k esı Zehra Hanımın ocası 
taıçı Osman tarafından bıç.a~la 
Yaralanmış olduğunu söylemııtır. 
1'ahkikat yapılmaktadır. 

Kandırmışlar! 
lh· --tılasMaznunu Mahkemede 

Böyle Söylüyor 
Zimmetine 1Ö bin 50 lira ge· 

çirnıekle maznun muhasibi mes'ul 
Ş~vket Beyin mubakemesi?e 
d~n de Ağır Cezada devam edıl· 
hlış ve müdafaa yapılmıştır. Maz
nun vekilleri, Şevket Beyin 
müteahhidin igfalatına kapıl~ra~ 
ıafiyane hareket etmek neticesı 
bu rni.işkül vaziyete düştüğllnil 
ıöyliyerelc cezayı azaltıcı sebep· 
ler olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Muhakeme, karar için tehir 

edilmi~tir. 

Muallimler Sehrimize Geliyor 
' Birçok vilayetlerdeki muaUim· 

ler tatil ayını tteçirmek üzere 
ıehrimize gelmektedirler. Mual· 
li~er oturmak için daha ziyade 
Boğazı ve Adayı tercih etmekte-
dirler. 

SON POSTA .. 

j Son Postanı'! !!_~s!!_llli Maka~e.çi 
...... w 

ı - Mahçup adamlar, k~n <.! i ıc~
bukları içine kıvrılıp gömülen kim· 
ıelerdir. Bunlar herkesi kendilerile 
meşgul zannederler. Bu sebeple 
çekingen, korkak ve teşebbüsten 
mahrumdurlar. 

- ~---===== 

~ 
l 
r 

2 - Mahçup adamlar muayyen 
bir gayeıi olmıyan kimselerdir. Daha 
:ziyade kendilerile meşgul olurlar. 
Bunun için de hiçbir şeyde muvaffak 
olamazlar. 

B Mahçup Adamlar B ] 

3 - Mahçuoıyetten kurlul ı ıak 
için alaka çerçevenizi genişletiniz. 
Kendinize bir gaye tayin ed in iz. 
Kabuğunuzdan çıkarak lıayata g"r
miye çalı şınız. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
.__._.ı__..-........... --.IE!Zmmmı.-mım.,.!lllm-.mım~nnal:mll!S§lj~m:m•I 

Faciadan Kimler Mes u ? 
~-

Yeni Heyet Tetkikat Yapıyor, Mes'uller 
Mutlaka Meydana Çıkarılacak 

Ankara, 13 ( Hususi ) -
BeylikköprU faciasının hakiki 
miisebbip ve mes'ulleri mutlaka 
meydana çıkarılacaktır. B_u me· 
seleye çok ehemmiyet verılm~k-
t d. Bu maksatla facia mahallıne e ır. . f 1. giden Tahkik heyetkı aa·?ete 
başlamıştır. Heyet, lo omotı ı en 
hurda teferruatına kadar muayene 
edecektir. Kazanın, tren yolu 
üzerine bir demir parçası kon-

ması yüzünden vuku bulduğu 
şeklindeki rivayetlerin aslı çıkma
mıştır. Katarın tanzim şeklinde 

de usule muhalefet edilmiş değildir. 
Eskişehir, 13 (Hususi) - Bu· 

raya gelen son malumata göre 
Ankaradan facia mahalline gön-
derilen mütehassıslardan mürek
kep ikinci fen heyeti tren faci· 
asının sebeplerini bulmak husu• 
sunda gayret gösterecektir. 

Mes'ullerin meydanR çıkarıl .. 
maısı için tahkikat çok esaslı şe
kilde icra edilmektedir. 

Son dakikaya kadar hakiki 
sebep ne olduğuna dair kat 'i 
bir fikir dermeyan edilmiştir. 

Şimdiki halde ihtimaller üze
rinde yilrlinülmektedir. Şehrimiz
deki hastahanede yatan yaralıla· 
rm tedavileri devam etmektedir. 

Bn. 

• . 
iz mır tımı Maznunları 
İzmir, 13 (Hususi) - Rıhtım 

şirketindeki suiistimal davasına 
dün de devam edildi ve evveli 
Elizer Kifrenin ölümll hakkında 
ehli vukuf tarafından verilen ra
por okundu. 

Banka Müdürleri tarafından 

yazılıyordu. 
Şahit olarak dinlenen F ran-

sız bankası Müdürü M. BartelU 
şirket hesaplarının usulil daire-
sinde tutulmamış olduğunu söy
ledi. 

Maznun Gadfranko Efendinin 
Adana elektrik şirketine, gön
derdiği bir mektup mevzubahis 
oldu. Bu mektup ta maznunun, 
lüzumu hAlinde kullanılmak 
üzere birkaç ihtiyat defterin 

verilen raporda şirketin defter! 
kebirinden on iki, hesabı carı 
defterinden on se~iz ~a~f~ yır· 
talmış olduğu ve şırketı!' ıkı t~!~ 
muhasebe usulü tatbık ettıgı 

Gazi Heykeli Akvam 
lzınirde Büyük Ve Emsalsiz Cemiyetinde 

Merasim Yapılaca~ Türkiye 
İzmi:. l~d(Husuksi) -d'le~:i/ 0ra~ Ankara 13 (Hususi) - Cemi· 

· şehrımız e re ze 1 • Ak · i · d T· · nın . . kil d ünasebetile yetı vam ıçt mam a ilrkıyeyi 
heykellermı~S ş~nde m bllyiik ve temsil edecek heyetin başında 
bu ayın b 1 k li H • • V k'I' 

1 
• ra!lim yapılacaktır. u unma zere arıcıye e ı ı 

eınsa sız me · b. B T f'k Ril t" B · h k · k Küşat merasimine ızzat aş· ev ı ş .u eym are etı ço 

vekil Paşa riyaset edecek, Me~· yakındır. 
uslar, VekiH~r ve kalabalık btr Murahhas heyetini Londra 
halk kütlesi hazır bulunacaktır. Sefiri Münür, Beru Sefiri Cemal 

Hiisnü ve Necmettin Sadık Bey-

1 
diğer defterlerle beraber tasdik 
ettirilerek saklanması tavsiyesinde 
bulunduğu zikrediliyordu. 

Maznun vekili bu meseleden 
dolayı Gadfrango Efendinin 

Adana. ağırc:e~ası ta~~fındao alınmış 
olan ıfadesımn getırılmesioi iste· 
di. Neticede milddeiumumt def .. 
ter yırtmanın sahtekArlak olduğu• 
nu söyledi. 

Bazı tetkikat icrası için dava 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Heryo 
Meb'usan Meclisinde 
Ekseriyeti Temin Etti 

Paris, 12 ( A. A. ) - MaU 
projenin heyeti umumiyesi hak· 
kında Araya vukubu1an milucaat 
neticesinde hükfımet 172 muhalif 
ve 1 !5 müstenkif reye karsı 
305 reyle ekseriyet kazanmıştır. 
M. Heryo bu proje mUnasebetile 
itimat meselesini ileri aUrmüştür. 

Kon yada Almanyada ıerıe diğer baz, zevat teşkil ede· 

- - - J ceklerdir. Bir Köyde Yangın Neti-
Buhranı Tahfif çin Akvam Cemiyetinin, Türkiye· 

G. · ·r nin cemiyete resmen kabulü için cesi 40 Ev Yandı 
Faaliyete ırışı ıyor ayın 16 smda toplanması da ih- Konya, 12 (A.A.)- Beyşehri 
Berlin, 12, ( A. A. ) - Baş· timal dahilindedir. kazasına tAbi Yenisar köyünün 

vekil Von Papen kabine içti~ah· 200 hanesinden kırkı bir vangm 
mda Lozan müzaAke

1 
ratımb ıza • Papen matbuata beyanatında n~ticesinde kimilen yanmıştır. 

etmiştir. Kabine mhan key~t~ Alman iktisadiyahmn L~zan iti· Bınalar ahşap ve sık olduğundan 
murahhasasmın hath . a.re etmı lAfnamesinin manevi neticelerjn- yangının önüne geçilememiştir. 

ütlefikan tasvip etmıştır. den istifadesi için derhal dahili insanca ıayiat olup olmadığı 

Sayfa a 

özün Kısası 
Bir Kogun .. -
Bir De Keçi 
Hikayesi .. 

'-------- A. E. 
Fransızların Promethee adını 

taşıyan denizalb gemileri heııUz 
sebebi anlaştlamıyan bir kazaya 
kurban gitti. içinde elliden faıla 
genç vardı, elliden fazla aile 
siyahlara büründü. 

1JI.. 
Lozanda silahları tahdit ko--

misyonu el'an çalışmaktadır: 
-Denizaltı silahları tedafüi 

midir, tecavüzi midir? Bu sualin 
cevabını aramakla meşguldür. Ve 
henüz bulamamıştır. 

* Eskı zamanlarda Konyaya bir 
Vali tay;n edilmiş, bir gUn şehrin 
Türk eşrafını toplamış, orta yere 
bir keçi getirterek göstermiş ve 
sormuş: 

- Bu keçi midir, koyun mu? 
Bittabi t 
- Keçi! cevabını vermJşler • 
- Bilemediniz, demiş, ceza 

olarak on bin lira verecekıinizl 
Ertesi sabah ııra ıehrin Hris

tiyan eşrafına gelmiş, onlar bir 
glln evvelki hAdiseyi biliyorlar yal. 
Keçiyi g8rUnce derhal: 

- Koyundur, efendim, ceva· 
bını vermişleri 

- Bre sersemlerl Bu 1&kallı 
hayvan nasıl koyun olur? Bilemedi· 
niz. Ceza olarak on beş bin Ura 
vereceksin izi 

ÜçUncU gün sıra Musevi eı· 
rafındır. 

- Bu keçi midir, koyun mu? 
suaU sorulunca eşrafın en yaılısı 
ilerlemiş, hayvanı yakından bir 
muayene etmiıl Sonra: 

- Efendim, demiş, bu keçi 
değildir, koyun da değildir, Al
Jahın bir belAsıdır. Ne Yerecefiz 
sen onu söyle! .. 

Bence silAbları tahdit komis
yonunun vereceği en muvafık 
cevap ta bu olsa gerektir: 

- Denizaltı silAhlan tedafnl 
değildir, tecavüz! de olamaz, 
Allahın bir belasıdır 1 Ve mutla
ka ortadan kaldmlmalıdır 1 

Fakat komisyonun bu cevabı 
veremiyeceğine, ve denizaltı si• 
lAhlarınm da ortadan kalkmıya• 
cağına emin olabiliriz. Bir avuç 
toprak için boğuşur görünen 
milletlerin hakikatte bir kese 
altın uğurunda can veren fertler
den terekkllp ettiği unutulma· 
malıdır. 

Baba Ve Oğul 
Bu Sabah Meyvahoşta 
Kanlı Bir Cinayet Oldu 

Bu sabah henüz gün ağarırken 
Meyvahoşta bir cinayet olmUJlur. 
Sabahleyin Abdurrahman isminde 
birisi Arnavut Bayram isminde 
birisile kavgaya tutuşmuştur. 

Kavganın kızgın bir cfakika
smda Abdurrabmanın oğlu MU.
Um ismindeki delikanlı bıçafıoı 
çekerel\ Bayramı tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

m Berlin (A.A.) - Başvekil Von tedbirler alac9ğını söylemiştir. malum değildir. 

~~:..:::..:::~~~===~:;==::=:/~~=~==~~~~~, Otomobil 
İSTER İNAN, STER İNAN!~A ! Faciası 

Geçen ay bütün gaı:etelerd'! 1 temmuzdan itibaren 
teker ve kahvenin kontenjan harici ithal edileeeti 
bildirilerek şu tahminler ilave olurı.l\lyor~u: " 1 tem· 
muzdan itibaren teker ve kahve f'fatleri hayli 

Halbuki buıün temmuzun on üçüdür. Gazeteler 
kaç giindenheri fUnları yauyorlar: 

"Şeker fiatlerl pahalılaşmıştır. Bunun da aebebl 
riımrükten laenüı foker çıkmamaaıdır. " ucudıyacaktır.,. 

iSTE /NAN. IST R iN NMAI 

Şoför Nikolanın idaresindeki 
1980 numaralı otomobil Galata 
Rıhtım caddesinde İranlı Sliley
mana çarparak tehlikeli ıuretto 

yaralamııtır. 
Zavallı kazazede bjtkin bir 

baldo hastahaneye katdınlmııhr. 



Hadiseler Karşısında 

1 
Çuvaldız 

• 
Ve iğne 
Hikayesi 

)ktısadl balırııo denilen ~elôr· 
ıenia girmediii delik, kemir.ae
cliji ekin mi kaldı... Ba teatere 
bacaklı küçük ejderha edebiyat 
pazarını da kastı, lumsdu.. Kalem
ler durdu, sesler kesildi, kitaplar 
yazılmaz. mecmualar aabnaz 
oldu. Bütüıı meşhurlar bu kıtlık 
karpsında el etek çekerek piyasa
dan uzaklaştılar. Meşhur olmıyan 
eski çömezler de, yamaklar ve çı
raklar, çelimsiz riicutfarile kosko
ca gedikleri dofdurmak hevesine 
düştüler. 

Şimdi keçinin lnıhınmadığı 

1erde bunlara " Üsbd ,. eliyorlar. 
Hayabnda bir tek satır yazmak 
ti)yle darswı. bir kitap bile 
okumak cüretini kendinde bula.
mıyanlar bagiin ateşli, alevli 
yazılara bakla tane•i kadar imza 
koyuyorlar. Yazmak it değildir. 
Fakat okutmak mühim mesele
Gır. Yeniler, halk okumuyor, 
diye anz avaz p1rlyet ediyorhrr. 

Haldan yolr delif. iştahsız 
adama yemek yediPmefl çek 
mlifk&Jdllr. Oktıtwudr mesıefesi de 
tıpkı bunun fibidir. Öyle ya, iyi 
abp eliade pİfıuİJ• yemeği kim 
yer ki.. Tatsız tuz9U ciıml~ 
...., kopm gibi saralıyaalar, 

bu aatbn altaa teruieiade t.t
mak .eYduandan •ugeçw.etlikçe 
daha çok aldanacaklard... Fakat 
tecrübesi hayli menevişli elan 
kari ktil yutmuyor. Okutmak 
lıtiyenlerin evveli kendilerini ilim 
haddesinden geçiı:meleri lazımdır. 
Ciddi konuphm: l.til.aı, ihtıudi 
meziyetlenlea mabııwww .w.lrp, 
içinde ııtraa m.ikroa..dan batka 
bir şey yqamıyaıı batakllk su
rundan farksızdır. Bugün.. her 
ıahada oldaiu gibi. edebiyat 
piyasasında da iktuadi şartların 

hikimiyetini aramıya mecburuz. 
Yoksa, komisyoncu Mişon Ef. 

nin AYrupadan getirttiği kiğrtları 
bLe•)urt karala•uUe doWanp 
inci fiatine atmak iatiyea h.tya
perestler daima aWaaacaklardır. 
Hiç elmaz~ biraz okuyalım. 
Ondan aoora olrnnmamak yllzlbı
den yapbğımız ıiklyetf ere Lak 
Yerecek iz• an ve insaf erfJabr 
an~ 

i Hal•ea· İğne Ue çunldı2 darb1r 
meselini aklımızdan pkard&ğ DllZ 
müddetçe aldanmıya, fakat alda
'Am•m•ya mahldbauz. - N. F. 

Nazillide 
Evlenme Ve Doğum Hadi

seleri Ziyadele§İyor 
Naillİt (Hu.ull) - Y apdan 

uaalı tetkiklerden anlaf&İdığuıa 

gBre kazamızda dolun hAdise
letl ..maktadır. Nüfw tezaylidü 

ehemmiyetli bit derceyi bulmuş
tur. Evlenme hlcliaelerinin çoğal
ması bu hayırlı neticeyi doğur
muştur. Yeni doğan çocukların 
nüfus siciline tam zamamnda 
yaıcLnldığıoı da zı1aedebilirim. 

Bir Esrar Kaçakçası 
Malatya (Hmual)- O:ıerinde 

.....,. bulunan Haa Ali isminde 
bir adam Ceza Mahkemeainde 

• mukakeme olunarak iki ay hapis 
ve beş lira para cezasın.. malı

küm oldu. 

Manisada Futhot 
Manisa (Hususi) - Mmtakamız 

futbol birinciliği maçlan geçen 
ay hitam bulmUfla. Yapılan tas· 
ı\İf netice "nde 12 JM1Yanla Jdman 
Yurdu birinci, 7 puvania s.karya 

SON POSTA 

• I 
• 
istiyoruz Ortamektep 

1'11enemenliler Çocuklarının Tam T ah
silli Olarak Yetişmelerini Arzu Ediyor 

Menemen, (Hu- J• ıok ebemmi-
susi) - Size bu yet veriyorlar. 
mektubumda ka-
zamızın Maarif 
hare ketle rinden 
bah ae dece ğim. 
Kaza merkezin
de Uç mektep 
wud.r. 8-larda 
altı yiz talebe o
kumaktadır. Haı
buki halilmsch 

Halk arum-
da ortameld:ep 
yapılacağı riva· 
Jetleri biletlolat· 

tahsile 
760 

l!lUhtaç 
erkek ve Menemenin yeni 3'•Pllan ( Şehi& Kemal) lllunektebl 

maktadw. Kaaamı· 
zın mensup olduğa 
lzmir nlisi Ka
zım Pap .. ktep 
maelesine çok 
-hemmiyet veri
yor. Öyle tımit 
ediyeruz ki Vai 

280 lna mevcuttw. Altı J(Dli
nün mektebe devam ettikleri
ne göre 441 çocuk mektepsizdir. 
Yeniden inta edilen Ye C Şeltit 
Kemal llkmektebi) adı verilen bn
yiitr mektep bu se11e tamamen 
bibülf olacağından difer çocuk· 
larm da mektebe denmJan 
telllin edilmiş olacaktır. 

Bu sene iDı:mektepferden on 
erkek ve affı kız talebe fa
hadetname aldı. Fakat, bu tal&
beler, kazamızda ortamektep 
bulunmamasından tabaillerini ya
rıda bırakacaklardır. Belki içle
rinden birkatı difer mekteplere 
gidebileceklerdir. 

Birçok talebelerin fala maaraf 
yapmıya vaziyetleri mDsait olma· 

Malatgada 
Bir Kaçakçılık 
Davası 

Çemi.tlezek laızaWMD Kemewll 
lröyiııdn 62 ya.pmda Ai ft oğ• 
Hilseyİllİ• etardakhrn pdarda 
kaçak tütUn ve çakmak ltalun
m~, ikisi de ftıtisas Mafıkemeaine 
veril nıişlerdir. 

N ·"ede Ali BaN ttıtiln ve 
çak için t 1200 ) lira para 
cezaep,a • altı ay hapee., jan• 
darmalara rDtvet teklif ettipı· 
den dolayı da 'bir sene hapis ve 
yüz lira cezaya mafıkibn edil· 
miştir. 

Ancak cezasından tenzil edil
miştir. Oğlu Htıseyin beraet 
etmiştir. 

Ali Babanın jandarmalara ver
diği on liç lira ve bet Kllmllt 
mecidiye de mahkeme kararile 
hazineye maledilinitti. - İn. 

Banduma 
Kooperatifleri 

Bahkesir mıııtakaaanda oldaju 
aibi Bandırma mıntakaaa dalıitin
de de maat kredi kooperatifle
rinin adedi ailnden iiİH ziyade
leşmektedir. 

Darıca, Manyas, Şevketiye, 
Kızılköy ve daha bazı köylerde 
yeni kooperatifler teıkil edilmit 
ve faaliyete geçmiştir. 

Bir Mektep Yand' 
Adana ( Hususi ) - Geçen 

perşembe günü Bozanti nahiye-
sinde bir yangın çakmuı ve nahi-
ye merkezindeki lıkmektep hinaaa 

yanmıştır. 

cl.iıadaa bunlar ilk ta•aı ile ka
lacaklardır. 

Çocuklarımızın tahail yolunda 
soaana kadar ptebilmelui lçiD 
bizim kazada bH- ortamektebe 
ihtiyaç Yardır. Bu ihtiyacın ~ 
hal temini m&mkln değildir. Fakat 
yakın bir istikbal için bu ihtiya
cm nazarı dikkate ahnmamn te
menni ediyoruz. Şuna da söyliye
fim iri yeni yapılan mektep, arzu 
edildiği takdirde, biraz daha 
masraf edilmek auretile ortamek
tep haline Ketirilebilir. 

Bu cihet temia edilirae ıerek 
Menemen, gerekse ciYar kazalar 
halkı istifade edecek ve çocuk
larım az masrafla okutabilecek· 
lerdir. Menemenliler, bu mesele-

Pqa w rivayetleri ifitirıe hal
kın arzusunu yetine getirmek 
huauauada ıaJrel ptercektir. 
Km•:ıda b.118ltlmi• kısa mtıd
det zarfında iyi işler gören Kay· 
makam Nihat Beyin de ortamek-

. tep meselen1e ağrqaca;ım bv
fttfe tahmin ediyoruz. Şunu ela 
Dlve edeyim kr. Kazamrza mer
but Emiralem nahiyesindeki 
mektebin kadrosu kili deiiJclir. 
Bu mektep, beş amıffı oldufu 
halde başmualimle beraber llç 
muallim vardır. 

Diğer •ntOaraa talelıa.&.rt 
bakldle istifade edemi:Jerlar. Derm 
11e11eli bitayethıcle bu <Aetin 
nazan dikkate almmuım alAka· 
darlardan rica ediyoruz. - M. S. 

Muğlada Tütüncülük 
-

Bu Sene Az, Fakat iyi Cins 
Tütün Yetiştiriliyor 

Mulladlln bir manzara : VaD konalı 
Muğla ( Hususi ) - VDlyetf

miz Garbi Anadolunun tirin ve 
gftzel bir k6f esidir. Milaı, Bod· 
rum, Fethiye, Marmaris, Kayce
fk, Daclya namlarife aftı kazası 
vardır. Bunlardan Milis ve F et· 
biye kazalan, diğer kazalanmıza 
nisbetle daha fazla eheıqmiyeti 
haiz •e daha zenıindir. Milla 
gfizel tiltllnlerile ve bol zeytinlik· 
lerile maruftur. 

Bu kaza ayni zamanda aım· 
para madenleri vo tarihi kıymeti 
noktasından da gayet mlihim bir 
mıntakadır. F ethiyede çok zengin 
ve kıymetli madenler olup bun
ların eks · · faaliyet halindedir. 
Fethiye en mühim ihracat liman
larımızdan biridir ve Rados adası 
karşısında bulunduğundan aon 
derece ehemmiyeti haizdir. 

Mutlamız lzmir mmtakaaıada 
bilhassa tOtnnlerile şöhret kazan
mıştır. Tütllncillilk tarihi !iurada 

ek eski olu her sene diğer 

teklmlil etmekte •e en iyi titan 
yetiştiren birçok yerlerimize reka· 
bet etmek ~ u;r .. ılmaktadır. 
Geçen aeae, U.. ....kine ma
betle daha çek ttıtlln dikllmlfti. 
Fakat evvelki 1enelere nazaran 
fiatlerin düşUkl6fll çıftçilari 11kın
blı vaziyete nkmtlf, ve &u se
beple bu 1ene, ıecm seael ia 
na:ıaraa dUa az tlltln ekilmiftir. 

Maamafih ıeçen tene piyua
anm ilk açıldıjı IU'alarda en 
iyi tlltlin 140 kuruıa aatılmıı Ye 

yine ayni zamanlarda vasat ti· 
tlinler 90 • 110 kurut aruında 
muamele gilrmilştür. Ancak tl1tt1n 
kumpanyatannın faaliyetleri git-
tikçe gevşediğinden fiatler biraz 
daha tenezzlll etmiş Ye bu yilz· 
den halk geniş mikyasta mnteea• 
ıir olmuştur. 

Fakat bu ıene tnttin aban 
ıeçea aeneye nazaran daha az 
olduğu için piyasanın kö1lll ve 
çiftçi lehine muvazeneli bir va• 
ziyet göstereceğini ilmit edebiliriz. 

·--·~-~--... .... .. . . . 

,. ... _ fl 

Memleket ı\1anzaraları 

Tekir dağında 
Sebze Ve Megva 
Bolluğu 

Tekirdağ, (Hususi) - Trak• 
yum zirai varlığım yaptau vili
yetimiz sebzecilik noktai naz .. 
nndn da çok ileriJemiştir. Bu• 
rada vasati olarak belli baş11 
(30) Wıe sebze ~esi vardır. 
O. l.abçeler çok gizeldir. H .. 
men yarısmdan fazlasuıda üçer 
... lkiter katlı binalar mncuttur. 
Diterleriııde de buer kath yer 
eftui vardır. 

Bu bahçelerin bilhassa suları 
çok luymetlidir. BBZllarmda bd 
alW kaynaklar. billiır pmal'lar, 
tiril prül aka11 çeımelct mev• 
cutiuır. Bir kıSDll!Mn kenarıod .. 
klçlk derecikler akmaktadır. 
Cuma günü bütüıı halk bahçele
r• alall ederler. Sabalatan akşa• 
ma kadar eilenip tath saatler. 
-'ut dakikalu ıeçirirler. Bu 
HD• burada sebze çok boll ... ...... 

Civardaıı ara ma sebı.e ıel
tliil aibi bunum bahçe\eri ~ 
mebml sebze yetiştirdipden çoll 
dltlda bir fıatle utılmaktadır. 
Bu 1ebeple b• sene bahçıvanlana 
yld gülmemiştir. Eakiden şehre 
bir araba ıeMe getiren l>ahçıvaa 
16 • 20 lira alRda. Şimdi ise bir 
..ıı. .-ze aacak 5 • 1 lira tu'9 
......... ~ıv•lana sattıklllli 
1ebse fiaatlerini bildiriyorumı 
Kabak okkası .ttJ pa't'a, ıa• 
lata tanesi 2C) pan, ayşekadın 
f...ıyuı okllast 1 kUl'Of, çaJr ı .. 
...,_. 4 •muştur. 

Yemişlerden zerdalinin okka• 
4 kuruştur. Erik 4, Uy• 5, ar
mut 7 kul'Uftan aablmaktadır. G .. 
pa stın Liittln bahçıvanlar bir 
içtima yaparak hariçten sebze ge· 
tlrilmemesinin temini hususunda 
ılr6fmüşlerdir. 

Temmuaua birinci giiaü d .. 
dokazıan .... u gününe kadar mua• 
mele gören maddeler de şu ' azi
yettedfr : Buğday 5 kuruş 30 pa· 
ndan 6 kuruş 9 paraya, arpa 
a broş 30 paradan 3 kuruş 35 
paraya, kuşyemi 5 kuruş tO pa· 
ranau 6 kuruş 8 paraya adaı 
ye ketes 6 kurut 20 p radan 
aab'-ııtır. -Gc, ----
Tekirdağında 

Vali Ve Belediye Reisi 
Bulgaristana Gitti 

Tekirdağı ( Hususi ) - Bir 
ay mezuniyet alan Vali Fahrettin 
" Belediye reisi Ekrem Beyler 
Bulıaristana bir tetkik seyahati 
yapmıp gitmi~rclir. Soff' A
nbe, Rusçuk şehirleriai ve sair 
Bulgar villyetlerini ıezecekler
dlr. 

MeD11a"8 Te&efoa 
llırpısa, {Husuıl) - Nahiy .. 

..... .Derbut bitla kö lerde 
teWen tesiaatı yapalaası ıçuı 
huul bütçeye tahsisat konmuş
lar. Yakında tesiı faaliyetine 
pçllecektir. 

Tekirdağ Halkevinde 
Tekirdağ (Hususi) - Vilaye

timizdeki Halkevi teşkilitı unrlu 
•• feyizli adımlarla faaliyete 
ıeçmiştir. Her şubenin intihabı 
yapılmıı ve bütün §ubelerde işe 
bqlanmıştır. 

iyi cins tütiiıı yetiştirmek husu• 
aunda büyük bir gayret öster· 
mektedir. Bu vaziyet kar ısında 
tMln lmmpanyatarınm pi sa1• 
~ seneki gibi ilkayit kala-
1111yaealdal'IDI ela tallmin ect. 
• ••• • T W' C°' 
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' Alemi 1 

r-
L Siyaset B ·BİCİ TBLGBAPLAB Gönül işleri 

Almanlar 
Borçlarını Nasıl 
Ödeyecekler? 

Berlin 12 - Başvekil Fon 
Papen, Lozan itilafnamesinde 
t~sbit edilen 3 milyar markın 
pıyasaya nasıl çıkarılacağı hak· 

Lozan İtiliflarının Almanya Ve Ame
rikada ki Akisleri Devam Ediyor 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Anadoluhisarından R. A. İm· 
zasile mektup gönderen kariimec 

kında şu beyanatta bulunmuştur: 
1 

3 milyar marklık oLHga.syon· 
~rın, 12 senelik müddet zarfında 
pıyasaya çıkarılmasına mütehas· 
sıslar "h • · kt d" F ca ı tımal verılmeme e ır. 

ta.k~~t huna muvaffak olduğumuz 
ırde bu muvaffakıyet Alman· 

!~~ın lllali ve iktisadi muvazene· 

Zını istirdat etmek manasını ta· 
arnnıu T· n etmektedir. 

fU · ıcaret Nazırı M. F armbold 
ı:ıabatı vermiştir: 

lıit - Şayet üç senelik müddetin 
rna~kınd.a takriben 400 milyon 
ları d.;mıktarında olan bu bono· 
nı unya piyasasına çıkarmıya 
b:vaffak olduğumuz takdirde 
de nu_n neticesi olarak şu taahhü· 
İf b gıreceğiz: 930 temmuzundan 1 arerı k ned 

2 
ve resülmal olara se· 

nıeke 4 nıilyon mark tediye et· 
cağız. taahhüdüne girişmiş ola· 

dih ... l-falbuki Lo zan itilafı akte~ 
""eseyd· k d 465 rn·ı 1 936 senesine a ar 

b ı Yon .... k ··d k mec-Uriyeti ... ar o eme . 
enal hnde bulunacaktık. Bına-
ı'kt ey Lozan itilafının Alman 

ISad' ~ 
ŞÜpb ~Ya~ını gözetmiş oldugu 

ra esızdır. 
~ıtıls ••aı Dl r l r Hata Yaptık!,, yo 

tes· ondra, l 2 - Tay mis gaze-
ı, L .. 

ka.rnb · ozan itilafnamelerının, 
ait ta1{0 • kontrolünü ve kr.~di~el'e 
edece~ ~ı~atı tedrici surette dg~ 
Ekspr!snı . yazmaktadır. Dey}ı 
kalıla ı ' bır hata yaptık. Amerı· 
larla r/l"f Uyuşmadan, Av~upalı· 
Lo... 1 a ettik demektedır. 

'an .. ' d C •ırwukarreratı Cenevre e 
f era en evre, 12 - Lozan Kon
Ce ~sı Uınuml katibi, Akvam 
kab11Yeti Uınumi Katibi Lozanda 
f~ra:ı edilen cihan iktısat k~n~ 
iÖnd sı h.ak.kındaki kar~r suretını 
Me 1.e~~ıştır. Cemiyetı Akvam 
Ve c ısının bu hususta bir karar 
ca !rtıek Uzere bu hafta toplan~· 
A. gı zannedilmektedir. Medıs 
h kukstutyava yapılacak muavenet 
c ak .1ndaki itilAfı da tetkik ede-
e tır. 

lozan İtilizfı 
l?e Amerika 

. londra 12 Amerikanın 
lıddi mehafilinin kanaatine . göre, 
~ ozan itilafları şu neticeyı do· 
f~racakhr. Müttefikler arasınd.a· 

l borçların tesviyesi maksadıle 
00 sene evvel tesis edile!1 
Dobt Fundig ismindeki komsı· 
Yon yeniden ihya edilecek, 
rnoratoryomun tahdidine başla· 
lllak suretile Amerika, Lozand~ 
•hlrnıs olan adımı takip edecektır. 

D~yli Telgraf'ın Vaşington 

Fransız Meclisin
de Hararetli 
Münakaşalar 

Paris - Bütçenin muvazene· , r 
sini temin için zaruri olan . ma 1 

ahkamın mecliste müzakeresı, son 
derece mühim siyasi münakaşa· 
lara sebebiyet vt:rmiştir . . Bu mü· 
nakaşalar, bilhassa Sosy~Jist·1 . ·· ı-roJ'esine ıtba leruı encunıen e 
ettirmiş oldukları bir made hak· 
kında cereyan etttJiştir. Bu madde 
de, l 932 senesi manevr alarmın 
ilgasına dair idi. 

M. Heryo, bu maddeye k~rş~ 
ve sosyalistlerin bunu? kabulilnh 
istemelerine rağmen ıtimat me· 
selesini ileri sürmtlştür. 

M. Heryo, talim manevraları· 
nın ilgası keyfiyetinin son derece 
ihtiyatsızlık olacağmı . b~ydn b~ 
miş ve yeni ordu proJesın 6 

- örmüş olan 
manevraları zarurı .g . . . . 
müteveffa Joresin fıkrı ıle ıştıhar 
etmiştir. · bt' t 

Mumaileyh, böyle bır ' ıya • 

1 v • t'k - etmek için zamanın 
sız ıgı ır ı ap ~ 

f . t"hap edilmiş oldugunu ena ın ı 
.. l . t' Fazla ~larak bu ma· soy emış ır. . . l'k 

l U •• mhuriyetın bır sene ı 
nevra ar, c . . 

k . hizmete ait Teşkılatı Esasıye 
as erı . "d' 
Kanununun cüzü mütemmımı ır. 

Hükümet 179 reye lı::arşı 360 

rey almıştır. 
Heryo Tenkit Edlldl 

Paris 12 - Meb'usan Meclisi 
sabahleyin tekrar içtimaa başla· 

t Sabık Müstemlekit Nazırı 
nıış ır. 

ve Merkez Cümh;ıriyet Fırkasın· 
dan M. Pol Reyms, dostlarmın 
malt projeyi kabul etmiyecekle· 
rini ve rey vermiyeceklerini söy· 

!emiştir. 
M. Heryo meclisin omuzların-

da taşıdığı ağır mes'uliyeti hatır· 
)atmış ve Radikel sosyalistler ta
rafından alkışlanmıştır. s.osyalis~ 
lideri M. Bum sosyalistlerın . malı 

roJ· e aleyhinde rey vermeler• se· 
p . ıı.: 
bebini izah etmışur. 

~t'gıv "ni bildirmektedir. Payı taht 
g~ı . 
efkarı umumiyesi borçların yem-
den tetkik edilmesine mtitema-

'Jdir. Halbuki birkaç ay evvel 
b~nu kimse bile düşünmüyordu. 

Bir Tekzip 
Londra, t 2 M. Stimson, 

Amerikanın henü~ .harp b~rçlall~ık· 
Y

eniden tetkıkıne mutea ı 
nın ld • 
h

. b' tedbir alamamış o ugunu 
ıç ır . "d 

beyan etmiştir. Mumaıleyh, os-
·t · ı Af ın izhar ve tanzımı tane ı ı . a ·· . • 

h 
usuna iştirak etmış olduguna 

us k .• tt 
dair olan haberleri atı sure e 
tekzip eylemiştir, muhabiri, Amerika temayülatının 

loıan konferansının tcsirile de· 

~RIKA NUMARASI: 4 ~~~========~ 
ÇOCUKLUliUM 

Gorklnin hayat romanı 
Me,hur Ru• Edibi Maksim 

~==========~~==:= Türkçeye Çeviren: Muvaffak :: Annem "Ah .. anne!., diye ba-
Ne tuhaf, ne yabancı kelime· ğırdı ve küçük tabutu elinden 

ler kullanıyordu : Saratof .. Tayka: · ld Sonra ikisi de kayobldular. 
Mavi bir elbise giymiş, genış aBe nı. kamarada kalmıştım. Mavi 

b . d ka-
ornuzlu, kır saçlı ır a am .. elbiseli adamı tetkik ediyordum. 

b · d ku· · ı k rnaraya girdi. O bera er~n e. O bana doğru eğı ere : 
çUk bir sandık getirmişti. Nıoem " E lcliçiik.. İşte kardeşin 
ıandıg~ 1 aldı, ölü kardeşimi içine d d' 

gitti ! " e 1
• 

koydu ve kapadı; kolları arasında _ Sen kimsin? 
dışarı çık3rdı. Şişmanlıktan yan· _ Bir tayfa. 

Resmimiz, Lozan itilafının aktiııde amil olan heyeti murahhasa reis· 
ferini, itilafın aktinden sonra bir arada gö&termcktedir. Sağda Alman 

Başvekili Fon Papen, ortada fngiliz Başvekili M. Mak Donald, solda 
Fransız Ba~vekili M. Heryo görünmektedir. 

Tahtelbahirde 
Bütün Efrat 
Boğuldu 

Paris 12 - Balan Promete 

tahtelbahiri hakkmdeki tahkikata 

devam edilmektedir. Bahriye 

Erkanı Harbiye Reisi izahat ver· 

mek üzere buraye gelmiştir. 

Geminin tahrip edilmesi ihtimali~ 

nin doğru olmad•ğı anlaşılmıştır. 

Bütün efradın suların istilası do

layısile mahvolduğu anlaşılmıştır. 

Amiral, tabtelbahirin tekrar 

yüzdürülmesinden şüphe edil

mektedir. 

Paris ı 2 - Dalgıçlar dün iki 

dalma ameliyesi yapmışlardır. 

Dalgıçlar büyük müşkülata rağ· 
men tahtelbahirin kapaklarının 
hiçbirinin açık olmadığını gör· 

müşlerdir. 

Hindistanda 
Bir Bent Yıkıldı 

Sirinagar, 12 - Kişmirin şi· 
maliııdeki Şyok nehrinin büyük 
bendinin yıkıldığı ve suların 
etrafı istila ettiği söylenmektedir. 

Siringar, 12 - Biklandan bo-
şalan seller İndüs vadisine doğru 
inmektedir. Suların irtifaı şim· 
diden 18 metreyi bulmuştur. Me· 

feyezanların 929 daki gibi vehamet 
kesp,.tmesinden korkulmaktadır. 

M. Hu ver 
Bir Kanun 
Reddetti 

Vaşington, 12 - Reisicümhur 
M. Huver evvelce de tahmin 
edildiği veçhile işsizlere yapıla· 

cak muavenet hakkındaki kanun 

layihası için veto hakkını kullan· 

mıştır. 

lngıtteredeki f şsizfer 
Londra, 12 - Mesai Nezareti 

Parlamento Müsteşarı, 27 hazi-

randa işsizler 
2,747,343 e baliğ 

6,037 kişi artmış 

beyan etmiştir. 

miktarının 

olduğunu ve 
bulunduğunu 

Brezilyada Kanunu Esasi 
Riyo de Jaueyro 12 - Bre· 

zilya Reisicümhuru M. Vargoı 

yeni kanunu esasının tanzimi 

için bir encümen teşkil etmiştir. 

Kurt is 
Mahkum Oldu 

Flemington 12 - Zengin ge· 

mi tacirlerinden Kurtis Lindber· 

gin çocuğunun kaçırılması mese

lesile alikadar olarak muhake

me edilmekte idi. Adaletin sey

rini işkal etmekle maznun olan 

Kurtis bir sene hapse mahkum 

olmuştur. 

Bu meselede fazla düşUnmek 
iyi değildir. Kararınızı çabuk ve
riniz. Çok düşündüğünüz takdirde 
neticenin fena çıkması muhte· 
meldir. Ortada bir ailenin saadet 
ve istikbali mevzubahstir. 

• 
Aksarayda H. Beye: 

İki taraflı itimat IAzımdır. 
Fazla vesvese doğru değildir. 

Size karşı gösterilen itima· 
dı benimsemeyip suiistimal 
etmemeniz lazımdır. Ufak kusur· 
lari görmekten çekininiz. Mes'ut 
olmamanız için ortada bir sebep 

göremiyorum. Evhama kapılmayınıJ 
Cihangirde Ş, Hanıma: Zayıf~ 

lamakta olan çocuğun muayyen 
bir hastalığı yoksa ve bu hal irsi 
bir şekilde değilse, açık hayada 
fazla bulundurmak suretile işti· 
hasının fazlalaşmasına gayret et· 
melisiniz. 

Bu gibi zayıflara harekatı 

teneffüsiye yaptırmak ve lsveç cim 
nastiğinin bir kısım yormıyacak 
hareketlerini de tatbik ettirmek 
çok faydalı olur. 

Yalnız çocuk açık havada bu· 
lundurulduğu zaman koşup terle· 
memesine dikkat olunmalıdır. 
Ayni zamanda güneşte gezdiği 

müddet gölgede ve rüzgarsız 

yerlerde geçirdiği saatlerden da· 
ha az olmalıdır. 

Çocuğa güne~ banyosu yap· 
tırırken güneşin kızgın zamanın· 
da olamamasına ayrıca dikkat 
olunınahdlr. Bir de çocuğun 
ılık su ile adeta yaz suyu 
kadar ıhnmış, soğuk denilebile~ 
cek su ile sabahları yıkanma11 

f aydah olur. 

-
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Amerikamn ihracatı Azalıyor 
Vaşington 12 - Bu senenin 

ilk beş ayı ihracatile geçen se· 

nenin ayni aylarının ihracatı ara· 

smda RO milyon dolarlık bir 

tenakus vardır. 

den dışarı bak. İşte burada. pirinç basamaklı merdiven ka- - Burada kalacaksın. Sakan 
Dışarı baktım. Üstünde sis pıdan çok uzakta deg· ı'ldı· . b' l h r S ır yere ayrı ma a onra ... 

tüten kara bir şehir gördüm. Ta- Merdivenden yukarı baktım. Başımın üstündeki gürültü 
ze bir ekmekten kesilmiş iri bir Ellerinde çıkınlı ve heybeli yavaş yavaş sakinleşti. Vapur 
parçaya benziyordu. bir sürü insan, vapuru terkedi- artık titremiyor ve gümbürdemi· 

Büyi.ik annem nereye gitti? yorlardı. Şu halde ben de vapur· yordu. Kamara penceresinin ar· 
Torununu gömmeğe. dan çıkmalı idinı. kasında sudan bir duvar inip 
O toprağa gömülecek. Diğerleri gibi ben de güver- çıkıyordu. 
Tabii, tabii!. Toprağa. teye çıkmca, vapurdan sahile Bu dar yerde sıkıJıyordum. 

Üstümüzde büyük şamatalar ve sahile uzatılmış köprü üze.rinde Burası karanlık ve boğucu idi. 

l ıd B b herkes bana bag- ırıyo d Eşya adeta silik görünüyordu. homurtu ar o u. en unu bir r u: 
" K ' b k? " B Belki beni burada bu boş vapu .... 

vapurun yaptığını biliyordum. ım u çocu ,, u ço-
k k cuk kimin? ,, da ebediyen bırakmak istiyor· 

Onun için or madım. Tayfa _ Ben bilmiyorum. !ardı . Kapıya koştum, açılmıyor-
beni alelacele yere bıraktı ve Uzun müddet oraya buraya, du. Pirinç tokmak bir türlü ye· 
uzaklaştı . Arkamdan " Gitmiye itildim, kakıldım ve yumruklan- rinden oynamıyordu. Stit dolu 
mecburum ! ., diye bağırıyordu. dım. Nihayet, kır saçlı tayfa bir şişeyi alarak tokmağa bütün 

Ben de kamaradan çıkmak göründü, elimden tuttu. kuvvetimle vurdum. Şişe parça 
· t' d V k ·· .. l parça oldu. Süt bacaklarımdan 
ıs ıyor um. e apının onune ge • Beni çabucak aşag· ı g6türdü. 

O
.. d k' k küçük çizmelerimin arasına dö-

yana gidebiliyor, tuhaf dönüşlerle - Saratof kim? 
kamar.a kapısından ancak çıka· 

dim. niim e ' yarı aranlık, dar Denklerin iizerine yerleştirdi ve küldü. 
irdir._.......-~..w.;;.._.._..n:Our..:..:İd::..:o~r....._::;:b~oıt.:..:u::... _G=ü:..:.v.:::;e :ı,..!t~e.._e~~2.ka!!Jn!!.......L....J>lJll.uuY~~·wı iL....l~ı.&u._ı;.ıı.u.;.. ____ --.1... _________ lALıı::.1&.1..s:..wtL. __ 
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Bir idare Bahsi 

1 
Kooperatif 
• 

idaresi 
10-

Evvelki makalede bahsettiği
miz toplan mubayaa teşkilatına 
malik olduğumuz için biz kendi 
istihlak kooperatiflerimizin ihti
yaçlarını münferiden nasıl temin 
edebileceklerini araştıralım. 

İptida mübayaayı kimler ya
pacaktır? Bunu tayin etmek. .• 
Avrupadaki kooperatiflerin ba
zılarında mübayaatı müdürün iş
tirakile idare azalarından mürek
kep bir heyet yapar; bazılarında 
bu vazife bir murahhas azaya 
tevdi edilir. Keza bübayaatın 

icrası satış mağazası müdürünün 
mesuliyeti altında tezgahtarlara 
havale edildiğide görülmektedir. 

Fakat yine kendilerinin itiraf 
etijkleri gibi bu şekillerden hiç
biri muhtemel suiistimallerin önü
nü alacak kat'i teminatı bahşet
mez.Kanaatimce kooparatiflerimiz 
için en münasip şekil mubayaa 
me uliyetini mUdiire terkctmektlr. 

idare heyetleri mOdUrleri bil· 
tUn muamelatı ticaret usul ve 
kavaidine tevfikan sıkı bir kon· 
trol altına almalı; mes'uliyetlerini 
tahdit edecek her türlU müdaha· 
leden içtinap etmelidir. 

Gelelim mübayaanın nasıl ya· 
pılacağına; kooperatiflerimiz yeni 
teşekkül ettiklerine göre atıldık
ları tecrübe sahasında kendilerine 
ilk tavsiye edeceğim fey her hu
susta ihtiyatla harekettir. Hiçbir 
uıman hatırdan çıkarılmasın ki mU· 
bayaatın nizımı sarfiyabn mikta• 
rıdır. Hangi malın ne miktar aar
fedildiği katiyetle anla§ılıncıya ka· 
dar mnbayaat miktarını, velev daha 
ucuı temini gayesile de olsa,'teı
yit etmemeli. Aksi takdirde baı
Jangıçta zaten mahdut bulunacak 
ıermaye yalnız bir kısım emtiaya 
bağlanır; belki en lüzumlu diğer 
kısımların tedarikine imkAn kal
maz. 

Bunun için herşeyden evvel 
mevcut sermaye ve takip edilen 
gayeye göre bir proje yapılmalı. 
Bunda sermayenin azami yüzde 
onu ancak tesisatı iptidaiyeye 
tahsis edilebilir. Yüzde ellisi ile 
bir çeşit tertip; olunur; mütebaki 
yUzde kırkı ihtiyata alakonulur. 
Sonra işin iktizası, bu ihtiyatı 
usıl kullanacağımızı bize gös
terir. 

Projesiz işe girmek plansız 
n yaptırmıya henzer l Plansız 
inşaatta nasıl, ikinci kata çıka

cak merdiven mahalli kalmamak 
ihtimali varsa, hesap~ız işe gir
mekte de teşebbüsün ilerlemesini 
illnihaye akamete uğratacak 
h hlikeler mevcuttur. 

Şimdi mlibayaat için ilk iş 
bir ihtiyaç listesi hazırlamak 
olacağı anlaşılmıştır, zannederiı . 

Bu liste cmtiaanın yalmz 
cins ve miktarı değil, takribi 
fiatlerle kıymetini de ihtiva etme
lidir ki yekununun göstereceği 
miktar şirketin vaziyeti .. aliyesi
le telif edilebilsin. lhtiyaç liste
tıindeki emtianın bedeli ne tutacağı 
evvelden tahakkuk ettirılmezse 
tediyatın intizamı bozulur. Bu da 
en büyük sermaye olan itimat 
ve itibarı haleldar edecek amil
lerden biridir. 

ihtiyaç listelerini haftada bir 
\•eya iki defa olmak üzere sa
bş mağazası amiri tanzim eder, 
müdüre verir, o da tetkikatı ya
par, istenilen miktarları ihtiyaçla 
mütenasip ıse kabul, değilse 

enler-
• 

Bütün lngiltereyi Meraka 
Düşüren HB.dise 

• 
Misis Ba ney Bir Kavga Esnasında 

Aşıkıın Öldürdü Mü, Öldürmedi Mi? 
Mahkeme Salonuna Girebilmek İçin Kapının 

Otuz Altı Saat Nöbet Bekliyen 

Kari Mektupları 
1 

Birinci Mevki 
Tramvaydaki To 

Dün sabah Beşiktaştan tram
vaya bindim. Tramvayda benden 
başka hiç kimse yoktu. Hem de 
birinci mevki bir araba idi. 

Fakat hayretle gördüm ki 
oturulacak maroken kanapelerin 
iizerleri toz, toprak içindedir. 
Mendilimle sildim, bembeyaz 
mendil simsiyah kesildi. Alaka
darlarların nazarı dikkatini cel
bederim. -A. K. 

Celeplerin Bir Şikayeti 
Birkaç celep tarafindan gön 

derilen bir mektup aldık. Bu 
mektupta, koyun ve sığır tica
retinin memlekete biıyük bir 
servet temin ettiği, bu sebeple 
bu ticaretin herşey den ziyade 
himayeye mazhar olması la
zım geldiği ileri sürüldükten 
sonra bazı masrafların ve 
resimlerin çokluğundan şikayet 
edilmektedir. Ezcümle hayvan
larını ahıra göndermedikleri hal
de kendilerinden ahır parası 
alındı~f, Hayvan Borsasının 
daha faal ve faydalı bir şekilde 
çalışması lazım geldigi .> azılmak
tadır. 

husust hayatına ga) et hafif bir 
temas ile iktifa etmişti, sadece 
Misis Barney'in bir gün ebeveyni
nin evinde işittiği bir tenor ile 
evlendiğini, sonra ayrıldığını söy
ieycrek geçmişti, Mister Stefens 
ile aralarında mevcut münasebe
tin mahiyetini anlatmaktan çe
kinmiıti. 

Şahitler .• 
Bunu müteakıp hadiseyi uzak

tan, yakından bilenlerin ifadeleri 
dinlendi: Misis Barney munhası
ran Afakı ile serbestçe buluşmak 
ve dostlarile eğlenceler tertip 
etmek maksadile şehir haricinde 
kUçUk bir köşk tutmuıtu. Dinle-

A,tkmı öldürmek töhmetlle muhakeme edilen Misis Barneyin iki nen şahitler bu eve gelip giden-
Yukarda, ortada mak1ul Stefena lerdi. Hepsi de gençti, fakat hA-

resmi. 

c ~tisi Barney aclrnı taşıyan J.on· ı devam etti ve orada yüksek ıesle: 1 Muhakeme başlıyordu, reis disede bulunmamıılardı. Sö)'" 
dranııı kibar 111nıfına meıı UJl gen._ 'o " Mayısın 3 J inci günü bir mutat veçhile sordu: ledikleri umumi malumat kabf-
dul bir kadının e,·indC', ) irıe Loııdra· revolver kurşunu ile Mister Ste- - Mücrim misiniz, değil mi- lindendi. Fakat nihayet orta-
nın aJ ni tahaka ıııa men up Mi ter feni öldürmüş olmakla maznun siniz? ya bir şoförün karısı çıkh. Bj-
Steforı isminde genç bir a:tım ultl bulunan Misis Barneyin Old Kadın tatlı ve tannan sesi tişik evde oturuyordu. Hadisenin 
olarak buhııı<lu, J,adıııı tııtıular. Matı- Bailoy jüri mahkemesi huzurunda ile: bir kısmına şahit olmuştu! 
kcın • e 'erdi lor, .Jıırı he\ ctı kabahat· h k b - Mücrim degw ilim 1 Cevabını Misis Dorothy Hal - Gece mi-

mu a emcsinin rü'yetine aşla- ı A sizligiııe hUkıııctti, crlıc ı bıraktılar. verdi. sis Barneyin sesini işittim: teş 
1 fi nacaktır." dedi. B h J d w · t d w · di 

AJan tc gra ımnda hu 1-ı ııı ok1111111ş· Ve mutat veçhile ilave etti: Misis arney atta liri usulü e ecegım, a eşF leh ekckegım,h ye 
suınızdur. Fal at lngiltcrı d' in.L) ot _ Allah kıralı mızı muhafaza mevcut olan başka bir mem- bağırıyordu. i a İ a emen 
muhal Pruclori ııa:-,ıl ccrt•y.uı cılcr ? etsin! , lekette muhakeme edilseydi mu- o anda bir silah patladı, Mister 
Aş:ır:ıı la görıwcgiııir. s ıtırı. r izo lıuı u H k k lk hakkak reisin birçok suallerine Stefensin iniltisini duydum. Ne 
anl:ıtac:ıktır.,. al ayağa a mıştı. Son k 1 k h l yaptınız, ne yapbnız?diyordu. 

L d 
cümle bitince tekrar olurdu. Bu maruz a aca tı, ayatmı an a- l 

on ra 4 (Tem muz) - Bu sa- tacaktı ve belki de baygınlıklar ngilterede ıahitler hitabete 
hah Old Bailoy adını tacıyan kü- sırada maznun güzel Misis Barney k 1 ı f d h k kapılmazlar. Samimi hislerini ifade 

" içeri girmişti, salonun orta ye- geçirece ti. ngi iz er e mu a eme 1 d b . .. l l 1 
çük Ingiliı kasabasında, Adliye d k usulü böyle degw ildir: Misis Bar· etmez er, sa ece asıt cum e er e 

rin e hazırlanan oltuğa otur· d ki · b d ki sarayının kül rengi duvarları önün- ney sırası geldiği zaman bir sürU gör Ü erim ve il i erini 
de o kadar kalabalık bir halk muştu. I · suallerin tazyiki ve korkusu al- söylerler. Bu, böyle olmakla 
kiltlesi var ki, kıratın hazır bu- Disiplin Mese esı tında değil, fakat tamamen ser- beraber Misis Dorothy'nin cUmle-
hınacağı bir merasimin, yahut ta Bu mevkii alelAde bir maz- best olarak, istediği gibi söyliye- leri yine heyecan vermekten hali 
askeri bir geçit resminin beklen- nun sandalyesi zannetme- cektir. Zira yine lngiliz kanunu- kalmadı. 
diğine hükmedebilirsiniz. Fakat yınız. lngilterede henüz mu- nun bir hususiyeti neticesi olarak * 
lıal<ikati halde bekliyen halkm hakeme edilmemiş olan bir Misis Barney "kendi vak'asının Hadiseyi mUteakıp Misis Bar-
maksadı sadece Adliye sarayma maznun lngiliz kanununun naza- bir tıhidi,, dir. ney telefona yapışarak hususi 
girebilmek için eline L;rer davetiye rmda masumdur ve bu itibarla flk Hulasa.. doktoru ( Durran ) ı çağırmıştı ve 
gtçirmeyc muvaffal< olmuş olan her tlir]ü ihtimama mazhardır. Münakaşayı Müdd~iumumi sı- ona: 
bahtiyarların gelişlerini gör- İşte bu vaziyetin bir delili: fatile Sir Persival Klark açtı, - Kavga ettik, bu sırada 
r:ıekten iJarcttir. Misis Barncy koltuğunda yalnız Mister Stefens bir gece lokan- Stefens kendime kıymaklığımdan 

i.. unlar ı.eredeyse gelecekler, değildir, sıhhatine bakmak için tasında Misis Barney ile yemek korkarak masanın gözünde du-
bir hastabakıcı ı ve iki de hı"z- d k k d k k l · t d k Jd davetiyelerini beş altı ~erde po- ye i ten sonra a ının öş Une ran revo vera or a an a ır-

r . Jemurların: gösterdikten son- metçisi vardır. gittiğini ve orı.da da birlikte mak istedi, cebine koya-
ra ı""eri gir~cekler, asansöre bi- ~ birkaç kadeh kokteyl içtikten caktı, elinden almak istedim. 
nc..relc sarayın üst katına çıka- Halk maznunu gorunce daha ( sonra sabaha kar~ı göğsü revolver Ateş aldı. Neticeyi biliyorsunuz, 
caklar, oradan muhakeme salo- iyi görebilmek için ayağa kalk- l kurşunu ile delik deşik olarak demişti. 
nı... .• a ko acaklardır. mak arzusuna kapılmamış değil- bulunduğunu söyledi: Şimdi de mahl<eme bu dok-

di. Fakat içlerinden tek bir kimse Müddeiumumi - Misler Ste- toru dinliyecekti. Dinledi ve ken• 
Davetiyesiz içeri girecek olan b k il d bile yerinden kımıldanmadı. Fil- fensin kurşun yarasını kendiken- disine irço sua er sor u : 

hakiki dinleyicilere gelince, bun- hakika İngiliz adliyesinde mutlak dine ika etmediği ve hadise es- Mü 1deiumumi - Mi i~ Barne-
lar, bekliycnleriıı on ı;afında bu- bir disiplin vardır, emirle kalkılır, nasında orada Misis Barneyden yin size bu hikayeyi anlatırken 
lunan sadece 36 kişiden ibaret- emirle oturulur. başka birisinin bulunmadığı sa- samimi olduğuı•a inanır mısınız ? 
tir. Ve bu 36 kişi kapı lk. O ç· k bil olmuştur. Şu halde maktulü Doktor - İnanırım. Kendisini 
açıldığı zaman derhal içeri gire- 1 emel IÇ0 ·• öldüren Misis Barney değilse gördüğüm zaman bana hayali 
bilmek için en önde bulunmak Mahkeme heyeti yerini işgal kimdir? bir hikaye anlatabilecek haleti 
maksadile tam 36 saat evvel ederken bir kapıdan da teşrifat Müddeiumumi hadiseyi en ruhiyede değildi. 
buraya gelip yerleşrnşilerdir. memuru çıkmıştı. Elinde iki de- hurda teferruatına varıncaya ka- Müddeiumumi - Müteveffaya 

ilk Merasim.. met çiçek vardı, getirdi, reisin dar anlattıktan sonra jüri heye- merbut mu idi? 
önüne koydu. O sırada da jüri tinin ortada bir cinayet olduğuna Doktor - Mecnunane bir 

Tam saat on birde sırmalı heyeti g6rfindü, yerini işgal etti. hükmettiği takdirde bu cinayetin surette! 
bir mübaşirin arkasında mah- On iki Azadan ikisi kadındı ne derceye kadar mazur görülüp Bu sırada Misis Barney hafif 
keme heyeti göründü, ağır ağır ve bu kadınların ikisi de belki görülmiyeceğini tetkik edeceğini bir sayha ile bayıldı, kendisine 

tadil eder. Ahmet Ekrttm 
ilerledi, yerini işgal etti, bkat maznuna 6mit vermek için ye~I sö~eili. . w~~~~~~~~~~g~e~ld:i~ğ~i~z~a=m=~~~m~u~b~a~k~e~m_e~•_rl_e_a_i~~~~ 
müba$İr orta\ a kadar yürümekte elbise giyinmiflerdi. MUddeiuın. · · 

L.....--------~--~~~--~~ 
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Ev Doktoru 

1 
Kulak 

MEYHANE ALEMLERİ 

"Saat Gecenin Üçünü Buldu. T b
•" I I Dünyada Spor 

a il Yunanistanda 
Bu Halde Eve Gidilmez.,, 

1 

Akıntı/arz 
HergUn işitiyoruz: "Çocuğun 

kulağına banyo yaparken su ka
çırdık; şimdi akıyor. 11 Kulakta_n 
•kan bu cerahat zarcı r~ı·· bır 
•kıntı telakki ediliyor. Günlerce 
Pamukla silmekle iktifa ediliyor; 
nihayet nteş ve ağrının başlama-
•ile hekime müracaat ediliyor. 
l<ulaktan akıntı gelmesi bir has
talıktır. Pek gayrisıhhi olan ev
leriınizde banyo yapılırken ve 
Yapıldıktan sonra çok dikkat 
edilecek noktalar vardır. Bunla· 
~n hiçbirisini bilmiyoruz. Banyo
b ~ sıcağa ahşan çocuğun vücudu 
~ tnUddet sonra sabit oJmıyan 

0 anın hararet derecesi düşünce 
b~k~ın İçinde nez!e oluyor. Hal
k 1 Çocuklarda burunla orta 

Barba Pusulayı 

(iulağı vasleden ince bir kar.al 
ro d k' b ınpe d'Eustache) var ır 1 

L~ .kanal çocuklarda büyüklerde- Marmaraya karşı. sofrayı kur-
ıunın ak · · t' d kaJ B sıne olarak gayet genış .'r. muş, çakıyorlar. Hepsi e an· 
nı . ~rundan kulağa hava gır: tor akşamcı.. Yaşlı başh ad~?1-

esını lemin eden bu kana) aynı lar amma, içlerinde sakalı degı~-
k:İa~tıda mikroplu sümüklerin mende ağartmış kimse yok. T~bı! 
k 

1 
~a nakline hizmet eder, orta içilen nesne rakı... Birinci, ikmcı 

raufıagka giden mikroplar dört ~a: kadehlerde mevzu, dereye tepeye 

l 
apalı bir tavla zarı gıbı dairdi. Kadehler, dolup boş~~d~~J~' 

0 an b b r çeneler de vav:ış yavaş ço.z1.1. "· 
Ütib bu oşlukta faaliyete geçe , Israrlarına dayanamıy.ar.a.k ıştıra~ 

Ba 1 tevlit ederler. ı k d 
una orta kulak iltihabı di· ettiğim bu rakı mec ısını,. en ı 

Yoru.. f hesabıma boş geçirmek .. ıstem. e-. 
ı_ .... Bu suretle üç tara mı 
l(e- 'k k d' Bir biçimine getırıp ıçkı 
... • ... , ve bı"r tarafmı kula ım. d · .. .. arın l k aleminin cilvelerine aır soz aç• 
ta t ın teşkil ettiği bu boş .u.. tım·, kafaların olgunlaşbğı bir 
1>· 0 Planan cerahat akmak ıçın 
ır Yol b' ç k nca sırada idi: . . 

bir ' ır delik arıyor. l 
1 

• _ Müsaade edersenız, dedım, 
ed· Zar olan kulak zarım tahrıp küçük bir teklifim var: Bua kşam 

Tutuşturunca Bizde Şafak Attı 

1 
ğ~~ kA,ıdı yolculara birer birer 
gosterdı. Yan gözle baktım. Bi-
zim oğlanın üzerine sakal bıyık 
yapbğı karalama kAğıdı.. Alla· 
hallah, bunu benim cebime kim 
koymuş?.. Tekrar cüzdana sa
rıldı ır. Çıkardığım kAğıt, bu ae· 
fer sahici lira idi. 

Biletçide yine surat bir karıt: 
- Canım. ben sizinle mi uğ-

raşacağını? Ya parayı verin, 
ya aşağı inin .. 

Meğerse, bu da lira değilmiı. 
Yolcular biletçiye bakıp a-UlütU
yorlar: 

- Fena mı? Sana para yerine 
çek veriyor .. Bozdur bozdur harca. 

Sonradan farkına vardım: her 
elimi aokuşumda parmağımı lira· 

t k~or, ve kulak borusunu ra ile birer olmuş hıkaye anla-
ı:k ıp ederek dışarı akıyor. Ku· :~hm ... işret halile insan, ~irçok latanbulda birahane va meyhane manzaralar1ndan 
l'\ın akıntısımn sebebi yalnız k b~- tnhafhklar yapar, ad~usu hılAfına amma, köpeği nasılsa farkettim. 1 larm olduğu göze sokuyorum. 
lcı nezlesi değildir, gripe, 111 

' gülünç vaziyetlere .uşer... • . Halim olsa hoşt diyeceğim, el Fakat titreklik bqbyınca, öbür 
ı.:•rnık, tifo, kuşpalazı v. •· has- Ve uydurma bır vak a de ayak tutmaz ki.. Köpek benim gözden başka bir kAğıt çekiyo-
lllikklar esnasında kana geçen yolu açmak istedim : . kımıldandığımı görünce, yalamayı rum. En sonunda biletçiye cüzda-
ed roplar orta kulakta tevaızu - Bir tarihte beoım, Samat- bıraktı, başladı bu sefer kötu nı atarak: 
•k~ok iltihap husule getirir ve ya meyhanelerinde sabahl~yJşım kötü hırlamıya... - Al, dedim, südüne havale •• 

.. tı Yapar. . . vardır. Karlı bir kış gecesı... - Varsın hırlasın.. diyip Lira hangisi ise al. 
Dikkatsiz ve kulak teda"1lerı- Karşımda oturan ihtiyar, sö- tekrar uzandım. Çok geçmedi, Bu da başka tertip bir sar-

tıek alışık olmıyan ellerde kulak zilmü kesti: uykumdan öyle bir sıçradım ki hoşluk : 
Yı aıı k iha· - Durun öyleyse ... Size genç· medet Allah.. Bileg-imden şakır - Gece yarısından sonra 
L ır en husule gelen cer 
-.rın d k ntı liğimde başıma gelen bir vak'ayı ıaıtır kan akıyor .. Köpek ısırması meyhane dönüşü içimizden birinin 
hu l rnikroplanmasile e 

8 1 anlatayım. Hep birden, kulak. da ne kötü şeydır ya.. aklına esti : 8a e felebilir. k rı kesildik. Eski akşamcı deva.~ ettı: Can acısı ile aklım başıma .. - Bir otomobile binip, Be-
azı kı'mseJerde kula za k d ı· t f bak d O d -ı k 1 1 ç k 1 k _ O zamanlar, on se mn ~ ge mce e ra ıma ın ım. sıra a yog una çı a ım 

l 
0 

rnukavimdir. Bunlarda ku a . yoktum. Rakıya daha yem nerde imişim bilir misiniz? Ka- Arabaya kurulduk. Taksimde 
arı kendi kendine delinmez. O k~~at alıştırıyorum. Acemi çay- basakala giden yolun ağzında.. inerken ben farkına vardım. Bi-

\takit kulak zarına ınütehassıs lak gibiyim. Gel, gel. .. Otur, o- Buraya nasıl geldim. Haydi gel· rimiz noksanız... Fakclt noksan 
tarafından ufak bir müdahale ile tur .• iç, iç .. içiyorum am~~' öy.~e dim, sırtımdaki ceket nereye olan .h~ngimiz ? işte o belli değil. 
kulak zarının arka tarafındaki gece yarılarına kadar degıl._ ~u- gitti ? Aman, papucun teki de Bızımle beraber otomobile 
c d kümese gırıyo- ayağımda değil. Vay hınzır kö- binen kimdi? Bütün ahbapların 
erahate r mecra verilir. . neş karar 1 mı, V ld pek 1. Bu, mutlaka onun ı'şı'dı'r. • f k Haddinse girme.. 8 e isimlerini birer birer saydık. 

1_ CerahatH akıntı ile nıütera ı rum. · t Kabasakaldan, yalına yak çık· Mümkün degy il bulamadık. 
l( l k dd f bir ateş mı a eş... h B 
• \l 8 iltihaplarının mü e ı Bir akşa~, yine bayle tezg~ . tık yola... ari bir ec- Ertesi günü, otomobile bin· 
ıhll Uç hafta kadar devam ede~. başı iki tek çak.ıp dönerken bırı zahane bulsam da bileğimi sar- dikten sonra aramızdan sıvııan 

Aris Takımı 
Şampiyon Oldu 

Atina, 11 ( A. A. ) - P~na
tinaikos takımı Paok takımım 
1 e karşı 2 sayı ile mağlüp 
etmiştir. Olimpiakos takımı Aek 
takımını sıfıra karşı 4 ve AriR 
takımı Herakles takımını 3 • 
karşı 7 sayı ile mağlôp etmiftir. 

Aris takımı, milli şampiyon
luğu kazanmıştı•·. Panatinaikoa 
takımı ile Apollon takımı ara• 
sında yapılac~k olan bir maç 
bu iki klüpten hangisinin ikinci 
olacağım tayin edecektir. 

Avusturya Mağlup 
Bolonya, l J ( A.A. ) - Futbol 

Avrupa kupası Dömi Finali için 
yapılan maçta Bolonya takımı 
First Viena ismindeki Avusturya 
takımını sıfıra karşı 2 sayı ile 
mağlüp etmiştir. Littoriale stadın
da yapılan bu maçta 20,000 ae
yirci haıır bulunmuştur. 

Bir Cihan Rekoru 
Londra, JO (A.A.)- Londra

da Stamfordbriç'te dUn kadın 
atletizm şampiyonlukları maçanda 
iki cihan rekoru kırılmıştır. Bos· 
ton Harriers klübüne mensup Mis 
Johnson 100 yardayı 11 saniyede 
Mis de Bary de 440 yardayı 55 
6-5 saniyede katetmişlerdir. 

Fransada Bisiklet Devri 
Bordo 10 ( A.A.) -

Fransa etrafında bisikletle dev· 
rialem müsabakasınm üçUncU 
merhalesi olan Nant - Bordo 
merhalesini Fransız Lödllk kazan 
mıştır. İkinci Di Pakodur. 

Umumi tasnif: 1 inci Lödllk, 
2 inci Bandüeldir. 

Otomobille Vapur Arasmda 
Londra JO(A.A.)- Jat Benyon, 

dün 10 beygir kun·etinde bir 
otomobil ile Manora vapurunun 
Londra • Kalküte uaaındaki 8,000 
mil mesafeyi almak için aarfet
mekte olduğu zaman rekorunu 
kırmak üzere dün barekt etmittir. 

Mumaileyhin bu teşebbilıll, 

cüretkiranedir. Çünki diğer mllı
kUllerden başka Şam ile Bağdıt 
arasında hiçbir benzin depoıu 
bulunmıyan 550 mil uzunluğunda· 

ki çölde seyahat edecektir. 

Tenis MUsabakatarı 
Paris, 11 (A.A.) - Frama 

ile Avustralya arasındaki maçın 
son kısmmda çift mubtelltler 
milsabakasında Fransız Matma
zel Resambert Cocbet takımı ile 
Avustralyalı Kravford ve Ma
dam Kravf ord takımları karıı
laşmışlardır. k ıünn tedaviye başla~dıgı kolumdan çektı: dırsam... Ecnhane çok amma, arakadaşı görünce hatırama geldi: 

l~kkdirde kulak zarı üıeriodekı de· - Otur be ! Nereye ıidi· hepsi kapalı.. Evin kapısında - Aşkolsun, dedim, dün gece da kendi ağzından dinleyin: 
ı t tekrar ? anam beni o halde görünce iki bize akla karayı seçtirdin. Mey-

arnar.ıile kapanır ve . ,, . yorsun . ,, . b - Bir gece meyhanede ıçı-
bı d lıgın _ Nereye gıdecegım, eve... gözü iki çeınıe oynmna sarıldı : haneden çıktık. Beraber otomo-

Uayene olunduğu zaman k e . - Bu vakit ev olmaz. Gel, - Ah, sana kimler kıydı bile bindik. Derken sen birden· yoruz. Amma, hesapsız içiyoruL 
~serine bile tesadüf etme k İ°k Maksutta bir tezgah başı yapalım_. evladım? bire ortadan sıvıştm. Gelsin şişe ile rakı.. Gelsin ta• 
lı inıız bir hile gelir ve ~.~ Olurdu, olmazdı. ~erken yli Gülmiye başladım: Yüzüme, hayretle baktı baktı bakla meze .• 
lli tabiide olduğu gibi i~itir. u- rüdük. Maksut, bızım ahpabı - Korkma... Bir.şey değil, da dedi ki: Hesabın durmayıp kabardığı· 

lağın akması iyidir, akıntıyı kb~- görünce sırıttı : köpek ısırdı.. - Hay Allah razı olsun.. na dikkat bile eden yok. Barba, 
~ek fenadır gibi pek man~s.ız ır _ Oturacak mısımz? . -Hangi canavar köpekmiş o... Ben de rakıyı dün akşam kim- pusulayı elimize tutuşturunca biz· 
~•hniyet daha vardır. İçerısı kdu!~ _ Yok .. Ayakta içip gıdece· - Merak etme.. Canım .. iki lerl<:. içtim diye düşünüyordum. de fdfak attı. Tam dokuz yüz eJJi 
0Ulunması icap eden ve 0

• ayaklı köpeklerden değil! Uçüncli sarhoştuk vak' ası da fU kadar kuruş.. Üçümüzü gö-
t d 1 bır ğiz. d Artık inandırabilir.sen inandır. hoştur .. &rafı kemikle mah ut 0 an Selime doldur u: türilp bitpazarmda satsalar, o 
hoşluktan cerahat gelmesi hiç te - Afiyet şeker olsun. Hikayeler çorap söküğü gibi - lık evlendiğim sene idi. kadar etmeyiz. 
doğru değildir. - Bir daha! biribirini takip etti: Evden ekmek almak için fmna Benim hatırıma bir kurnazlık 

Maatteessüf akmazdan evvel - Bir daha! - Tramvaya bindik, gidi- gönderdiler. yol da bir dosta geldi. Barbayı masamıza çağırıp 
a ~ kt ktan sonra y ter dedikçe Maksut dol· yoruz .. Biletçi geldi, bilet istedi. rastlayınca işin rengi degy işti. dolu bı'r kadeh kı'ras ettı'm. Der• 
grıyan kulak a 1 d er 'Altıncı kadahte Sandık-

tarn ·ı " luyor Bunun uruyo . f 1 d.. . Hangimizde paraya davranacak Fırın yerine daldık meyhaneye... ken, bir daha bir daha .. Bedava 
arnı e agrısız 0 

' · · b başladı fırıl ırı onmıye.. hAI var. Fitil gibiyiz. Biribiriınize Yuvarla babam yuvarla ... lkı' tane 
için hiç ehemmiyet verılm. ıyor. urnu · d"k. k rakıyı buldu ya.. Barba, şerefe 
"" k 1 sessız av- Hala önümüze gelenı d ~ ıyoruz. omuz vermese sapır sapır dö- yüzlüğü devredinciye kadar 
.. a at düşmanı nası bö Maksut ı'ş'ın sarpa sar ıgını an- külec~gw iz. diyip çekiyor. Sekizinci kadehte 
1 d Y• saat te gecenin üçünü buldu. d k 
arlarsa kulak akıntısı a ı d Biletçi akh sıra söz anlar benı· T b'· b h fitil gibi oldu. O zaman, daya ı le..ı· ı dı amma geç an a 1

• a ıı u a!de eve gidilmez . 
.. ıEr. ·ı . en kulak a Bizim arkadaş bir köşede, buldu: Sabaha kadar bir iki yere daha puslayı çenesine... Kendi içtiği-

hemmiyet verı mıy. . . I'" ben bı"r ko"şede sızmışız. Uykum - Parayı siz verin de sonra . . kt k O 1 k mı'z rakıların yarısını onun hesa• 
k 1 · ültü u ve · · '> gmp çı ı . rta ı ağarırken 

• ınhsı bir gün öy e gur . . • da yüzüme yumuşak yumuşak ödeşirsımzı koltuğumda ekmek eve döndüm; hına geçirince aklı başına geldi : 
bayat için vahim bir vazıyet ıhk arbaı·rsınşey dokunuyor amma, ken- Olur, dedim. Sallanarak elimi - Yaşayın be hovarda müı-
das eder ki bunun önüne an~a cüzdana kötürdüm. İçinden bir - Hanım, dedim, kusura . ·ı geçıle- d'mde değilim ki gözUmü açayım. lira çıkararak uzattım. bakma, akşam yemeğine yetişti- teriler.. dedi. Hem kendileri 
Pek seri ameliyat ıcrası e z1 

zor yerimden kımıldadım. y J J ") • b ı d remedim. Bari seninle kar•ılıklı içerler, hem de meyhaneciye 
b·ı ar 'b' . b o cu ar gu mıye aş a ılar, y 

1 İr. Vay canmaL Turıu gı ıyı?.1 e.: biletçi kızdı: kahvaltı edelim! O gün bugün, ısmarlarlar .. 
TEDAVİSİ - Tamamile be- O yumuşak şey, durmaz yuılimü -Alayı b:rak efendi .. İşimiz var. dıtarda İçmesin diye bizim ha· Vakit ilerlemiıti. Yeni bir 

kime ait bulunduğundan ve yapı· ı Bir de ne bakayım, ayı - Ne alayı ... Lirayı bozsana.. meze ıofrasını bana kendi vak'anın kahramanları arasında 
lacak bir tedbir olmadığuıd~ y~ ~r. ö ek.. Ne doru orsun? r 1 a ak i ·a mU.aade alma• 

_a..~-L..-i.bL..WL..!~~:;.:_~~~------__J__:..:..::.._-=.=::..::.ı....=..:..=..:::::....:...._._~~~~~..1.-~&-.MllllS!.A.Jw.&.1ı.u.u--~~~~~~--1o ............... -.-==...~"'-""""""''-==-====-"'--"-~=-~ 
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Mısırlı Kadının Aşık Olduğu Adam ! 
Çerkes Mahmut Kafkas Güzelliğinin Bütün Bedayiini 

Nefsinde T oplıyan Bir Delikanlı İdi 

Malıarrirl 1f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-64-

CelAlettin Paşa, bu suretle 
•erilen jumallardan haberdar o
lursa, derhal kendi vesaitile tah· 
kikata girişiyor, vuku bulan ih· 
barın yalan olduğunu tesbit edi· 
yor. Doğruca padişaha gidiyor, 
hakikati anlahyor, bu suretle bir· 
çok aciz ve zayıf insanları kurta· 
rıyordu. 

Hem iyileri, hem de fenaları 
ayni şekilde dinlemek, Abdülha
midin adeti olduğu için, hünkar 
bir taraftan Ahmet Celalettin 
Pnşayı dinlerken, diğer taraftan da 
ıerilen jurnalları reddetmiyor, artık 
ıaray hayatında jumalcılığm re
vaç bulmasından mütevellit yeni 
bir devir açılıyor; ve çok garip
tir ki, bu jurnalcı~arın en başın

da da Ahmet CelAlettin Paşanın 
katibi bulunuyordu. 

Celalettio Paşa, zeki ve ter
biyeli bir adam olmakla beraber 
cahildi. Vazifesinin nazik oldu
A-unu bildiği için • her nasılsa 
emniyet ve itimat ettiği - ( Ç tr
kez Kadri) isminde birini hususi 
kfitip sıfatile yanına almıştı. Hal
buki Kadri, şeytan ve fettan bir 
adamdı. 

Bir taraftan Celalettin Paşa· 
nın emniyet ve muhabbetini cel
betmiye çalışırken diğer taraftan 
da onun zinüfuz rakiplerine hulul 
ediyor, kendi efendisi aleyhinde 
jurnallar da veriyordu. 

* 

l 
koşa Cela)ettin Paşaya geldi. 1 

- Haberin var mı, kapım yol
daşı.. Benim başıma bliyük bir 
kuyruklu yıldrz doğuyor .• 

arabanın arkasında duran 
harem ağasını çağırdılar. 
Eline bir bohça verdiler. Bana 
yolladılar .. 

( Arkuı var) Dedi ... Çerkez Mabmutla CeJa
lettin Paşanın~ mevkileri müsavi ==ş=============~ 
olmamakla beraber aralarında ayanı Dikkat 
derin bir samimiyet vardı. Biri- Bı·r Teklı•f 
birlerinden hiçbir şey saklamaz-
lardı. Celalettin Paşa, merak 
ederek sordu: 

- Hayrola? .. 
- Vallahi bilmem.. Hayır 

diyelim de, hayrolsun. 
- Hele anlat baka kalım? .. 
- Anlatacağım şu ki.. bir Haf· 

tadanberi, bizim oraya bir hanım· 
efendi dadandı. Kendisi, varda 
kostn birşey.. At, araba da yerin
de. Hergün ayrı bir harem ağa-
sı ... 

- Eyyy ? ... 
- Eysi, böyle... Evvela, ">ir 

iki defo işmar etti.. Ben hiç al
dırmadım... Sonra da artık açık
tan açığa gülmiye, karşısındaki 
kalfalarla şakalaşmıya başladı. 

- E, sen ne yaptın ? .. 
- Ben evvell korktum.. Bel-

ki saraydan ( Aliyyetüşşan ) 
( Hazre· leri ) nden birine men
suptur diye ödüm patladı. Son-

[r.ı, at uşaklarından birine usul
lacık takip ettirdim. Bu Hanıme
fendinin Mısırlılardan olduğunu 

anladım. 

( Baş tarafı 1 inci sayfııda ) 

Fakat biz bu hususta dün 
Etibba Muhadenet Cemiyeti Re
risi Mazhar Osman Beye müra
caat ederek fikrini sorduk. 
Mazhar Osman Bey bize şu 
izahatı verdi; 

- "Doktorların vizite parasını 
tayin etmek meselesi Belediyenin 
salahiyeti haricindedir. Bu işi 
bütün Avrupa memleketlerinde 
ctibba odaları yapar. Biz de 
etibba odası henüz bu işe baş
lamamıştır. Fakat başladığı tak
dirde vizite ücretlerinin bugün· 
künden fazla olacağını söyliyebi
lirim. 

Çünki Etibba Odası Ucrel tes· 
bit etmek için doktorları sınıflara 
ayırmak· ve yapılan, görülen 
işlere ve ameliyelere göre mu· 
mufas!lal bir liste vücuda getir· 
mek mecburiyetindedir. Bu suretle 
de ücretlerin bugünl<ünden yük
sek olacağı muhakkaktır.,, 
t=========================.:--~ 

- RADYO 
13 Temmuz Çarşamba 

İıtanbul - ( J 200 ınotro ) 18 grıt· 
mofoıı, 10,5 :ılaturka ı:-:az Be<la) ii ınıısi· 

E ? kiye lıoyoti t.lrafınclan 20,:i gr.uııoforı, - y, sonra ... . 
- Sonra efendim.. Diin yı· Jans haberleri , saat ayarı, 21 alatur· 

ka saz Nrrcttiıı Beyin, Mıınirkon eri 
ne geldiler. Parmaklığın yanın· 2:! orkflstra. 
daki ceviz ağacının ( ibinde dur- BOkre4 ( 894 metre ) 20 Klariııot 

solo, 20, li piyano solo 21,15 keman 
dular. Ben, efendimize yenı ge• koııscri. ' 

len doru atı biraz oynattıktan l.Jelgrad - (4~9 metre) 20,5 Miitıaha-
sonra attan iner inmez, hemen be. ~t. piy:ı.ııo kon.seri, !.!1,40 lspanyol 

Fak at ne olursa olsun, talih, ın u-<ıkısı, ~2.20 ak~aın koıı ori, 20,!.!0 
Celôlettin Paşayı zorla ikbal Anupada bir gezinti. 

b
.k k k Roma ( 4.41 metre) 20,1.i .\leıule-

ıa ı asma çı arma istiyordu. B F } ı ; • t • ~et habcrltıri, 21,li:i doktoruıı ıavsi\'e· 
Paşanın, gençlik arkadaşla- orsa ıa erı leri, ~1,4li Poliutu opornsı. • 

rından Çerkez Mahmut isminde Prat <l 488 rııotre ) 20,:..0 iki 
ki~ilik komedi, ~o, ı.-, l.oııfıır:uıs, ~1 

bir adam vardı. Vaktile paşanın Briino<lan nakil, 2:? şarkı. 
dela~letiie has ahıra ye 1 f · Kambiyo Kapanış 

1 
• Viyana (:>1 7 ınotrıı) ~>o,:35 Orke tra 

re mış, - ()() I 
12 

I OJ :.!:!,30 akşnııı telgrafları, soıır orke;. 
esbanı şahanenin terbiyesinde Fransız Frangı traııııı ikiııcı kı mı. 
ihtisas kespetmişti. Çerkez Mah- f ngiliz lirası 1755 ()() ()() Peşte { 550 ınetro !?O M:ı .n 11 :ır· 
mut Kafkas güzelligwinin bir er· Dolar 47 20 ()() kıları, :!l.15 harici sİ\:ı!;et bulıi !eri 

~ı,:; opcrarıın orko tr,;ı.ı. ' 
kcğe verebileceği bütün bedayie Liret 9 27 92 Varşova ı ıı l m"tra) -O,.ı;, M m 

1
malik olan bir gençti. Bilhassa, Belg& 3 39 83 lo"eı lı.tlıerlcri, koııfı·r.uı:sl:ır \o ıııusa· 

d
- . lı:ılıolor, :.!1,:iO kr-ııı:ırı ko ıı sı·rı, ::·ı ıl aııs 
uriıst ve mevzun endamı, Drahmi 72 54 00 • lı 1\ .ı!arı. 

zar;f ve ahenktar etvarı, kadınlar svıçre frangı 02 42 \15 Beri in ( 1 u.ı::> 1111 ı ru > ~O llalk 
arasında ona epeyce bir şöhret Leva 65 94 05 k"rı erı, 21 Fraııl,fıırttarı n:ıklcıı 

t 
cıe'"'"ll 'ı• \lc·Jı-.:ıııd "pcr.ı:- ı 

temin etmişti. lkbaharda Florin l 17 25 14 T p b 
has ahırın atları Kağıthaneye Kuron Ç. 15 97 05 emmuz erşem e 
çıkarıldığı zaman, imrahor köş- 1 Şiling A. 04 28 65 lstanbul - ı:..oo ıııetra ' ı~ nra· 

il of on. 1 «l,:i .ıı .ı tu rk.ı s,ı ı, \ t'd i:ı Hi z .ı 
küniin öniindeki manej yerinde 1 Pezata 05 92 f .1 'l' ı ' rııı ı H ııııınlarııı ışııral.i ılc 20,;1 

Çerkez Mahmut hayvan terbiye 1 Mark () ı 99 20 ~ l~<:ıık ı.ıtı, kıu;ıiklt·rc lıir cgloncc, 
ederken birçok konak arabaları Zloti , 04 ıo \J.tll., lı ılıorlt•rı. :ıat .n·nrı, :!t nl:ıtur 05 ka "al, \'ıld:ııı ~ıyaıı Bt'\' ı l rı I ikrİ\ e 
parmakhğm önünde durur; için- Pengo 03 ~)8 1.J l l 1111111 ı ırafıııtl.ın, :!:! ırkestnı. 
deki hanımefendiler, onun ata Ley 79 46 05 Bükreş - :'!)4 ınl'tre 20 'r>ııfuııl, 

::?11. ı;ı kı rıft r uı s, :!1 P•ıfııııı ikİll('İ 
binişini derin bir hayranlıkla Dinar 29 34 05 kısıııı. 
seyrederlerdi. ~ Çervonets o ı 75 05 Helgrat ( 4:.!fl rııeır11 ı 20 Koııfe· 

Çerkes Mahmut, bir gün koşa 1 •---------+-----....:.--• ı rıııı ~o .ırı l'r.rn-. iz ıııııs ild "'i. 2~,:?IJ 
-==================~ , Tahvilat Kapanış ı: n ııı ııı lfıı,,t•ııi ph t'" •ız ı •rııulo bir 
... 1 ,_ ııııı"ah:ılıc, :!:!, ıo orkc tra. 

Halk Evme Teberru 
İstanbul Halk Evi Reisliğinden: 

Assikurazioni Cenerali Sigorta 
Kumpanyasının lstanbul şubesi 
bayırlı bir işe sarfediJmek üzere 
Vilayet Makamı vasıtasile Halk 
Evi emrine beş yüz lira vermiş
tir. Bu sigorta şirketinin fstanbul 
muhtaçları hakkında gösterdiği 
insani hisse karşı Halk Evi muh
t rem gazeteniz vasıtasile teşek-
l .. . . 

t l. Dahili ()() CO Roma ( 411 ınl'tre) 2(),J,"ı ~lenı· 

1 49 
I<· <> t l t•rll'rı, 21,30 ., k:ıdııııııa n.t· 

1 

D. Muvahhide 00 ı I :ı ı r :! ı ,45 konser. 
A. Demiryolu 00 00 1-'ı ag (4 ~ ırıot ro :?O Bruııo dan 

ıı.ıkıl. 21 l:omon H.ıl:ııı'ırı korular jı;:. 

Borsa Harici 

--

Altın 9 27 
Mecidiye 45 
Banknot 'l 51 .. ı~ 

ırıiııdol.ı piv~ ·i. 
Viyana 517 mP.tra) ~O,:l3 Daııs 

tı:ı\ al ırı, \ İ\ .ıııo ııııı iki coınİ) etinin 
n ti a ın f'rl' ı . 

Peşte ( :iüO tıı c t ro ) 21 .Macar 
ıııu jkisı. 

Varıova 1411 metre) 21 rrarır;:ız 
11111 iki i, ~:ı ti. ııe hın nları. 

Berlin - (JG:ı;; ıııctru) ~O,:!O forıı· 
ıeket h ılıerlori, ~S Stra\'I konseri . 

--. - ..,.... --===---
- ~ -- -=---- - - - -

Temmuz 13 -· 
Vergi Borcu Nasıl Ödenir ? 

• 
Bina, Arazi, Veraset 
Ve İntika 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

J - Bina vergisi: Bu vergi 
327 senesinde yapttrıla11 tahrir 
neticesinde mülklerin tesbit edi
len gayrisafi iratları nazarı iti· 
bara alınarak tarhedilir. Alınma 
şekli de şöyledir: 327 senesinde 

• 

tesbit edilen gayrisafi irat altı 
defa büyültülerek yekünundan 
0 o 20 nisbetinde itfa ve tamir 
bedeli indirildikten sonra geriye 
kal&odan yüzde 1 ~ nisbetinde alı
nır. Yeni tahrir bittikten sonra 
vergi, yeni tesbit edi1en gayri
safi iradın altı misli hesap edi
lerek alınacakhr. Elyevm lstan
bulda faaliyette bulunan 22 tahrir 
komisyonu Fatih kazasmın emlaki-

ni tamamen yazdığı için bu kazanın 
emlak vergisi ( 933 ) senesinden 
itibaren yeni esasa göre yani 
yüzde 12 nispetinde almacaktır. 
Bu vergi dört müsavi taksitle 
alınır. Taksit zamanlarını da her 
sene vilayet idare heyeti karar· 
laştırır. 

2 - Arazi vergisi: Bu vergi 
arızi ve iratlı arsalarda eski tah
rir ve tadil komisyonunun koy
duğu kıymetlerin binde onu nis
betinde ahmr. Adi arsalar için 
bu vergi binde beş nisbetinde 
alınır. (331) senesinde kaydedi
len arazinin o vakitki kıymetle

ri altı defa büyütülmek suretile 
(33t)den sonra yazılanlar da ay· 
nen vergiye esas tutulur, bu ver· 
gi her sene iki müsavi taksitte 
alınır. 

3 - Veraset vergisi: Bu vergi 
gerek veraset ve gerek vasiyet 
yolilo veyahut bilAbedel vaki 

ergiler· 
ol m hibe, hediy ... , teberrli gibi 
şekillerle intikal eden malların 

kıymetleri üzerinden hesap edile
rek alınır. Bunun için lcendilcrine 
mal intikal edenler veraset tari· 
kile ise in ti kal tarihinden itiba
ren dört ay içinde, diğer suret
lerle vaki intikallerde bir ay 
zarfında bir beyanname yaparak 
bütün mallan mensup olduklan 
maliye şubelerine bildirirler. 

Bunların vergi nisbeti, akra
balığın derecesine ve malların 

kıymetine göre yüzde birden 
yüzde otuz ikiye kadar müterak
kı bir surette değişir. Bu vergi 
gayrimenkul mallarda bina ver-
gisi taksitlerile beraber 3 senede 
ve üç müsavi taksitte alınır. Men
kul mallarda vergi tebakkuk eder 
etmez hemen bir defada tahsil 
edilir. 

4 - Eğlence ve hususi istih
lak vergisi: Bu vergi bar ve 
umumhanelerden binanm gayısafi 
varidatının yüzde yüzü, dans yer· 
leri, alkotlu içki kullanan çalgılı 
yerlerde! yüzde (75), birahane, 
meyhane ve emsali yerlerden 
yüzde (50) nisbetinde ve her sene 
haziran, eylfıl, kanunuevvel ve 
mart aylarında dört taksitte alınır. 

Tiyatro, sinema ve duhuliye 
ile girilen yerlerin duhuliye bilet-
lerini üzerinde yazılı bedellerin 
yüzde onu ve duhuliye ile girilen 
her nevi çalgıh yerlerin duhuliye 
biletlerinin üzerindeki fiatlerin 
yüzde yirmisi derhal alınır. 

Yarın kazanç vergiıinin bütün 
safhalarile diğer bazı vergileri an• 
la tacaju. 

Son Keşidenin Bahtiyarı 
Macerasını Anlatıyor 
(Baf tarafı 1 inel ıayfada) 

- Vallahi daha düşünmedim. 
Fakat ticaret yapmak bugUn çok 
ümitsiz bir şey. Evvela başımı 
sokacak güzel bir evcik almak 

istiyorum. Sonra bu paradan bir 
kısmile evime IAzım olacak eş

yayı alacağım. Ayni zamanda gü· 
zel bir nişanlım da var. Biran 

evvel değilse de, çabuk evlcn
miye çalışacağım .. 

Pardon beyim, şunu da kay
dediniz, paramı bankadan alır 

almaz Kumkapı Merkezindeki 

42 arkadaşıma 1000 lirasını da· 
ğıtacağıın.. Tabii daha ziyade 

muhtaç arkadaşları düşünerek 

taksimat yapacağım .. 

Memuriyetinizi bırakmal< 

istiyor musunuz? 

- Hayır.. Düşününüz ki ben 
bu ikramiyeyi bu memuriyetimin 
parasile aldım.. Bu sayede ka
zandıın. Memuriyetimden hiçbir 
zaman zarar görmedim ve gör
mem. Sonra Tayyare Piyangosu, 
hükumetin en kuvvetli bir vari
datıdır. Bu yüzden bizim de ta-
liimiz açılıyor ve kazanıyoruz. 

Ben paramı daha ziyade Em
niyet Sandığına yatırmak istiyo· 
rum. Bu suretle emin bir mahal
de, rahat ve sakin yaşıyabilirim. 

• 

-Aileniz, anneniz filAn var mı?. 
- Hayır, yalnız bir kaynanam 

var. O da Ankaradadır. Kendi
sine telgraf çekmek istiyorum. 
Fakat fazla ihtiyar olduğu ıçın 
telgrafı alır da, okutacak kimse 
bulamaısa, zavallıya Allah sak
lasın inme fi!an iner. Çilnki kı
zını pek çok sevmektedir. Bunun 
için gaıeteniıden bir tanesini 

yarın kendisine göndereceğim; 
Okusun •• 

- Biletinizi nereden aldınız? 
- Çarşıkapıda tütllncU Ha-

cıdan .. Fakat zavalh adamın talil 
yokmuş . Biz bileti daima mUş· 
terek alırdık. Yarı yarıya keser, 
paylaşırdık.. Fakat Hacı kendi 
parçasmı üç keşidedenberi Ah
met Remzi isimli bir tüccara 
satmış.. Biletin bir kısmı bu zate 
çıktığı için, galiba Hacıya 1000 
lira kadar bir ikramiye vermiş. 

Hacının neşesinden ağzı bir karıı 
açılıyor. Fakat nekadar olsa, 
bileti sattığına pişmandır.,, 

Bahtiyar Tevfik Efendi, ~imdi 
komiserinden birkaç gün izin al
mak için teşebbüse girişmiştir. 

............... 1 ....... 

~~Oı-. -~-ı.-~-ıın?--ıu-5-.~-H-~-ııc_. 
gaıotesl 

tdare : Jstaııbul : Eski Zaptiye 
Çatal~etnıe okağı ~S 

Telefon 1 tanbul 202 3 
Poıta kutusu: 1 lanhul 741 
Telgraf: lstanbul SON PO::>TA 

ABONE FiATl 
TORKlYE Ecneb. 

1400 Kr. 
750 • 

'°° • 
151.) • 

1 Sen• 
6 Ay 

8 • 
ı • 

2700 Kr. 

1400 ,. 

800 • 
80!) • 

Gelen evrak. geri nrllme&. 
lllnlardaıı mes'ıdlye& alınmaı 

cevap için mektuplara 6 k.uruıt &. 

Pul Ulvoal llıımdır . 

Adres değlttirilmesl ( 20) kuru ıt .ır 
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Muharriri: •• TIMURLE K 
a , ~- b .. Bu SCneM arıfVeZ·r 

Timur, "Delhi Yanıyor.,, a erı Vaziyeti Çok iyidir 
Üzerine Birdenbire Yerinden Sıçradı 
Delhi, Bir Tarih Kitabı Gibi Varak Varak Yanıyordu 

işte bu d6fünce Ue Timur, 
llvarilerini k()fturdu ve bekl;:
•iyen bir zamanda Delhi kap~ n 
inine geldi. Asıl ordu gende, 
kilometrelerce uzakta idi. soytık 
k"1nandan Delbi kalesinin muka· 
._illet ed~ceğini umuyordu. Fakat 
k,ıe bir ihtimalden 11kılınıyordu 
~ ordusunda her ttirlil mu
hasara Alet ve vasatalan varda· 
Delhiyi değil blltln Hinclistall 
...... ini süratle iskat e~ 
tarelerine malikti. Elftl'İI' ki 
........ ıihirbu, kalabahP kan
llp .. t'Ufmuş olmasın. 

itte bu dlfilnce ile :: 
ecll,ordu ve pbrin &aODe 
........ ıilvarilerini çevı:cleme 
1•Yarak h--L-- · bir ferclia ka
L _. WllllDI' k İl'" 
..acıen çakmasına mAai olma • 
t-:....... • bu vaaı
~ Bial•ce sıvan •rcft. 
8Yi ın&kemmelen yapabili 
k.ıec1en bir kut bile arhk aça
"'-cb, uçunalamaıdı. 

L_ 1'iınur, alo :,ir t~= 
.. urclutu tarusat ~ . " at 
~ınhjıaa itimat ıetirdid O. 
~de tafmahp pyvaa ~ 
~ bir ça~ pdl. ..:.-

poıt ise~~ ....,. 
"'-cL Hep o ıilairh eıek 
1Grchı •e yeni esiri r 11..._ 
r-ekte olan ordu 
hrdu. 

Zafer nqesilli. pi=:: 
.._. •• Delhi p.i bir 
leçirınek imklm0 1D ...... 

~ •atarak bltllD..::: 
lbai çıplak Hilltlif9 .... bir 
olan Cihaaflr, acaba s- o 
•ak.at glldlJord• ?.. bll
......... belki k ...... d~ 
llaİJorclu. Yalma DelhiJi : 
~erine baiıflamak ~ 
.... herifi yak·•···k ilti':d': 
&.. emel, ruhi bir lbtlJ•Ç h..a.. 
de cibanP:i tahrik ye te , _.,, 

•di1ordu. ÔmrlDID hemen k:: 
ıtlntı bir macera taf!JaD laaile 
1'ınıur, hiçbir hadise • drrr. 
lntınde bu kadar ~ 14:
~llUfb, say.-~ •. tekrar ele 
bıri de çıplak HilldiJI 
leçirditi aacla elde edeceii ._.. 
•na verm !111 itti. 

_ ... at ...... 
Timur, aanclılı ~---..lnım 

L_ ile ........ --.. , ba hulya • lirdi .. 
adamlanndultirl İÇ9"1 
telif De lulb.r .-di ı 

- Dellai ,._,..ı deD 
Almak cilaaDJir, .....,.. 'Jot

l,ekJeamiyen ... ce~ 
rularak IOl'dU : 

- v...,. •• 1 

Bir Kadın 
Biitü• Servetini Hayvan

lara T erk.,tti 

noktaya dlf Gocltl ve blHID ıUva
rilerin toplanmuma ultammll 
edemiyerek emir vereli: 

- HOeum kap1ua lalcamt 

Şimdi atlannl bir tarafa bara
kan uker, balta ile topazla ve 
hatta karp ile kale bpaları• 

m kırmaya, merdivenler kurup 
clıvarlan qmaya pftf110idu. 
Alevlerin kucat-ada kısanp ka
raran kale bu blicum altıada ya· 
narken d6ğtilen bir pj88 ıibi 

hllzllnlU bir manzara ttttldl edi· 
1ordu. Bir, iki ve belki iç Hat 
devam eden lmmmah Wr tu,ik· 
ten sonra kapmın biri lnnldı, 
bqta Timar olmak illere ıllva

rller tehre girdi 

Hayret 1 .. Ne sokaklarda, ne 
evlerde bir canh mahl6ka teA· 
dGf olunmuyordu. Koca Delhi, 
alet almıt bir yuva ıihi yalnız 
yanıyor ve yalnız alet pO.kü· 
rlyordu. 

Ateş te, kan ıibi muharipleri 
pvklendiren bir zafer remzidir 
ve orta zaman muharipleri mu· 
zaffer lobnçlanmn yarattığı kan 

derelerinde kendi kuclretleıini 

toRr; .. llj:iipit Wif• pe lbe 
Wr ,.. .. dlldelijlbl, tehirlerin 
JUIDUIDcla ela aJllİ kudteti te

malara tehlii eden kızıl bir ip. 
ret .......... AJDi ham Jir
.._...,~de~ 
_...,_ ....... ? .. Eter ... 
.. atef, Mil .. hlla ......... ,. 

Wrila eden bir .. , o1m .. 
,.,. ... ftMİti ya,.. ,..,.. 

--- ı.W• laektepler vlcucle 
...... ... plirdi. .......... 
e ,......... Yardir Ye Glllana 
hacalanada ...... f09ar daman 
pkmaktadlr. ilk Ye orta ..... 
..ı.-ipl.mia ..,,....,. da healz 
,...,. demektir. 

iamurua ukerleri, atepe ps
clill ......,. .a,lenea •men
derler slbi lmmen 181111111 ve 
laamea ,... ....... w-... ~ 
...ı.ta imli ,.,.ıarta benamit 
,atWerlade pzlerini dolqbra
nk ..- 80bldarda at kotbıru
,.ı.r, Waat ....... de ayni 

.. Jİ yapJO!t " hedehiı: bir ce
nlAlala dolqlp d.ıu7arclu. Bir 
arahk Delhi Sarayuu. milyarlar 
kıymetinde hazineler aklıyan 
o met&ar lel'ftt kaynatma, habr
lada, ora1a ,ıtmek latecli. Şayet 
o haiDeler ..-kezi de J8111Jona 
ukerlerlal .aıclınp ,....... lh
cltlrecek ve mllyarlan heder ol
makta kartaracakb. 

Lllda daclaldanna kadar ıelen 
emri tefen&h edemedi, daha do;
,_ .p aplı blnenli. Çankl 
aradılt ft ele sirmelinl 1alaa 
bir iftiJM lalliacle iateyip .._. .... 
p pplak llntJI ile- ADllllll bı--

4445 Çocuk Tahsil Ça~na Girmiştir. 
Yeni Mekteplere İhtiyaç Var 

Kaaaba, (Husul) - Şehrimiz 
Milb Mlcaclele emaanda tama· 
men clenilecek derecede ,.._., 
harap olmtlflu. Fakat o aman
clanberi sirililen fuli1et ayain-
de bqtin 1eneai Wr telair 91-
cucla ptirilmiftir. Sbe kaıammn 
umumi vui1eti haklnnda Japbfam 
tetkikat aeticeüi bildiri7oram. 

Maarif YUİJetİI Kazama.da 
dltdl merkezde •e yedili ele 
nahiye " klyletcle o1 .. k lwe 
11 mektep ftl'cbr. Fakat bup· 
kil okume laevai kaqaamda bu 
meld... dmyacı tatmin ecle
mtyor. 

itte bu ibtiya~ elaem miyetle 
nazara almank tamamen dejil-
ıe de kısmen mektep adecliain 
çoialblmua bU1U1unda kayma· 
kam Hqim Bey tarafından faa· 
liyete seçilmit. bunun neticeai 
olarak bza••• clai Marmara na
hiyeainde iki, Ahmetli aalaiyesin-
de llç mektebia yeaidea ve bi
nalarnacla taclillt ,.ı.ak ........ 
tiledo d&t mektebin bu den 
aenesi b&flnda tedrisata baflıya-
cak hale getirildiği memnuniyetle 
g&r6lml\ft6r. 

itte ba mekt~plercle ta •İllell 
dart ,.. fttaa ,...._ ... 
okumak fanatqu h,lacaldarclır. 

Bu arada ba merkezi ihti
Jacl da ..... eclilmemİf, fakat 
p..c1i1k mektep Japbrmak iat
ktlıa elm•r\iınclan d&t melltehin 
laerbiriade ft ilbaektep lllllf. 
larancla ~ ıh teddat 
yapılmak mretile daha ~ 
........... ta1elae kmamak icia 
t.w>a.atta lm'==lrU1tur. 

Kaza cWaUincle taUil çaiıqa 
P..it çocuk mil..tan pçen .-e 
( 4325) iken bu aene ( 2310) • 
im ( 2132) li erbk ... k 

-- 1441• tir. eu.rı .... a f4l1t) -- ..,._ .. 
teplere clnam ,ar. Geride 
kalaa 30.12 çoc.k maalwf be-
is ..... gitmİJOI'. 

Ş. ftlİJete nazaran vasati 
olarak her mektebe ( UO ) ter 
talehe teni edilmek prtile bıa 
merkainin en az claba dart ve 
lılylerin ela ( 14 ) • ebe ihti
yacı olduiu meydana çıkıyor. Fa· 
-kat yulrarda ltilclirclijim fU yedi 
mektep, ihtiJaa epeyce azalta· 
cakbr. 

Km claWWe (9M) 1Uain
clu UI HDeıi birinci Klnunu 
ailaayetine kadar milel mektep
lwden ( 706 ) 11 kadın ve 
( 2126 ) • erkek olmak llzere 
( 28n ) ...... mena olmiıftw. 
Bu adede ( 932 ) lellelİDİ de 
Ulve edersek Mitlet lleld;sdtri-

• okutup ellerine phacietna· 
me verdijl 7ektla ( 1281) • ba
BI olar. 

Yollar: Ba,la ka, .......... 
teftlkaa lwa laudalla c1'1aillade 

pelan ,cllaKn mlkWa •• kilo-

...... UJ••k- llllflm .. , "' i..... b ............ yolları. 
da~ arak w otom.wl 
....,_ an • -ette ,.,.._ 
maktadır. bmam enelce 
yaacltfı lçia yap1lan binalar ta
dm ecllea harita,. tire lnp 
edilmektedir. Ba -.tle cadde 
ve ıokaldan.. mantazamcbr. 
Cadclelerimia aiaçlarla tezyia o
luamufbar. 

Hallan bava ihtiyacanın temini 
için de m&teaddit yerlerde park
lar meydana ıetirilmiftir. Aynca 
Wr de ••lllna w leaDi me.a,.. 
1aa..-.e.•1tıka beJecli. 
ye tarafa.- lcllre wlilea 12 
,.takla bir ......... Ye ....... 

zam itfaiye t91ldllb ... cuttur. 

Zirai vaziyet: Halk bu neyi 
geçen aenelerin ıayrimllsait 

te irile 11kmbh olarak ıeçir"yor. 
Fa at bu hlle rajmea bu neld 
aenyat aüldMı ve baifarın 
lam •uiyoti .. ,... melDD 
m ettir. 

Ka- ........_... ç 

mMcleleriaia ea .. lllmmini tet
ldl ecfea lllualtl M 1eaeki r .. 
blnii geçen aenelere kıyu 
edllemfyecek derecede iyidir. 

Şimdiye kadar W~bir arızaya 
ujram•'Dlfbr. Buaa -.bıil ti-
tin lflrİyab ıeçea ....... cll
fik fiatı.iaia teeirile ba 
bette bir niabetlndecllr. Hala.. 
m,.billri• ld laalk ita seneld 
mat.aRerin idrakini mltealdp 
oldukça refaha knapcaktır. 

A. ili 

Tariflf Tlrlleler 
M1ıe M&dlrl A1ia Be,. 

tubal .-beleriai ,_. Jt.IM. 

kıymeti haiı ola ı••el 
bir kısm1D1a tamire oldö
ğunu ıarmDtt&r. ..a.rc1aa bir 
laama ta\•ıt ....... tamir 
eclileceldir. 

ilk Tlllri 
t '8abul bir tedriaat m 

le,a 1ar a tekrar bir t 
yaperak mektep Rljilen 
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ÇANAKKALE 
Jnrtıtere HUktınetl tarafından Or.ıaf 

Hı . ot hediye edilen eserin tereUmest. 

Yazan : 
Cen ertıl Oıland•r 

- 41 -

ksı Bom ardıman apara Tür -
Hazı lığı 1 • n aMini Lizımdı 1 

Ayni zamanda Rusların as· 
ker çıkarmaları ihtimaline bf· 
n en, Türkler haziran sonuna 
k adar boğazın Karadeniz sahil· 
l rinde Uç fırka asker bulundur
oııya mecbur olmuşlardı. 

Jeneral Hamilton tak'riye 
kıtaatı temin etmiye çahşmaıına 
rağmen, nisan i p~idasmda Mısırda 

yaptığı teftişler onun ümit ve 
:itimadını kuvvetlendirmi~tJ. 29uncu 
fırkanın 12 taburundan on biri 
muntaz~m ve terbiye görmUı 

skerdi. On ikincisi seçme kara 
taburu idi. Askert terbiyesi u 
olan bahriye müfrezesi de nevmit 
edici bir vaziyette değildi, ara• 
sında birçok Zenci efradı bulunan 
Fransız kıtaatı ise, onda gayet 
iyi bir tesir bırakmıttı. 

jeneral Hamilton Avustralya 
•• Yeni ZelA.nt ordularının tef
tiıine dair Lort Kiçnere glSnder
diği bir telgrafta, bunlan fey. 
ka!Ade iyi bulduğunu bildfrfyor
du. Avustralya) ve Yeni Zellnt 
fırkası umumi harpte bllyük bir 
öhret kazanmışlardı. Fakat onlar 

en ziyade Gelibolu ıahillerinde 
' nümune olacak cesare ve kahra• 
manlıklar gösterdiler. 

Türkler taarruzdan Yaktile 
lınberdar olmuş olmakla beraber 
'J eneral Hamiltonun kanaatince 
lıer tarafta kafi derecede kuv• 
vetli değildiler. Deniz kunetle
rının seyyar bulunuıu a kerl 
,s ürprizler yapmıya imkAn veri· 
lordu. · Eğer küçük sandallarla 

ahile getirilen bütün efrat ka· 
1ray• çıkabilir ve diğer noktalarda 
düşman aldatılırsa, dilşmanı ıaşır
tarak ilerlemek~ ve düşmanan ihtl· 
yat kuvvetleri gelmeden maksada 
Yarmak mümkündll. 

3 Nisanda kıtaatın gemi· 
lere taksimi ameliyesi bitmişti. 
Arl ık lıkenderiyeden Çanak· 
kaleye sevkiyat başlamııtı. Anjak 
Kolordusunun birinci cllz'lltamı 

·4 ni anda Kahireden hareket etti. 
··ve o günden itibaren gece gUndth 

faaliyete devam olundu. Uğranılan 
müşkülitı anlatmak için ıu Ud 
nıi salin zikri kafidir. Yalnız alb 
yolcu vapuru vardı. 

Bunların da yarııı 29 unca J 
fırkayı lngiltereden getirmekle 
meşguldü . . Fakat daha mühimmi, 
ıon dakikada bir vapurun kap
tan ve milrettebab sefere glde
miyeceklerini bildirmişler ve sev• 
kiyatı laakal üç gilo teahhura 
uğratmışlardır. 

Bu minilere rağmen 16 nisa· 
na kadar 30 Avustralya gemisi, 
29 uncu fırkayı hAmil 15 gemi 
ve birkaç ta erzak ve au gemis{e 
hareket etmiı bulunuyordu. 22 
nisana kadar yani l 9 günde ha
reket eden gemilerin miktarı 
77 yi buldu. 

Mart sonunda ve Nisanın ilk 
haftalarında Portsait ve lakende
riye sahillerinde böyle hammah 
bir faaliyet müşahede edilirken, 
Modrosta bulunan donanma da 
dnha az meşgul değildi. Yalnız 

tarihin ilk defa kaydedece§'i 
bu muazzam ihraç hareketi için 
berri hazırlık yapılmakla kalmı· 

t6 Temmuz 

llald ıııi yeli Milliyo Bayramı Türk 

'· ı ı ri f ' 'ouı iye ti rozet tevzi 

giluUdür. 

1 
. 

' t 

••k•nderlyedan llojazlara sevkedHmek Uz•re lnglllz 
vapurlarma hayvan yUklenlyor 

yor, donanmada Boğazlarda bil· ı hariç işlerle meşgul olmalarına 
yilk bir taarruza hazırlanıyordu. lüzum hasıl oluyordu. 
Bir taraftan gemilerden sahile Halbuki evvelce bu ihti-
aıkerJeri nakliçin kayık, sandal yaç tahmin edilememişti. Tor• 

•• Hİre gibi kllçtlk vasıtalar te- pil temizleme teşkilatı yeniden 
darik ve temin olunuyor, bir tanzim olunuyordu. Maamafih 
taraftan da muhtelif ihraç umum1 karargah Modrosa gel· 

noktaları inceden inceye tet- medikçe bütün bu hazırlıklara 
kik ediliyordu. Sığlık yerler bitmiş nazarile bakılamazdı. 
ölçUlüyor, haritalar muayene olu· Ordununda, bahriyelilerle ya· 
nuyor, nakliye gemilerinin yana- kından teması temin edilmedikçe 
~abileceği yerler tesbit ediliyordu. plA.nını tatbika muvaffak olma-
Bütün Yarımadayı itinalı mU~a- sına imkAn yoktu. Bu zaruretler, 

hede altına almak ve sıksık umumi karargihın muhtelif şube· 
bombardımanlar yaparak Türk )ere ayrılmasına sebebiyet verdi. 

hazırlıklarına mani olmak Uizım 6 nisanda iptidai hazırlıklar bit-
geUyordu. Gemilerden yüzlerce mişti. 
nefer ve zabitin vazifelerinden (Arkası var ) 

282 Kişilik Bir Seyyah Kafilesi Geldi 

DUn Garbi Trakyadan tehrimize 200 seyyah gelmiştir. Yuna• 
nistanın muhtelif şehirlerinden ırelen bu kafile arasında sekiz tane 
do ga~eteci ve yetmiş kişilik bir Türk kafilesi vardır. Seyyahlar şeh· 
rimizin .muhtelif mahallerini gezecekler ve birkaç gün sonra avdet 
edeceklerdir. Bu seyahat Yunanistandaki birkaç gazetenin teşeb 
bilaU üzerine yapılmaktadır. 

Yüksek Mektepler Mü
bayaat Komisyonu Ri
yasetinden: 

Yllksek Muallim ve Mtilkiye mekteplerile Giizel San'atlar aka· 
demisi ve Preventorium müessesesinin bir senelik mahrukat, iaşe ve 
saire ihtiyaçları aşağıda gösterilen günlerde teahhüde raptoluna
caktır. Talip olanların eyyamı mezkfırede saat 2 de teminat akçele
rile birlikte Fındıklıda YUksek mektepler mübayeat komisyonuna 
m Uracaatlan. 

Cinsi 
Odun, mangal ve kok 
Arpa, saman, kepek 
Et, sadeyağı 
Pirinç ve saire 
Ekmek 
yumutta, un vesaire 
Yaş aebze 

ihale günü 
kömürü 24-7. 932 

26-7-932 
26-7-932 
28-7-932 
28-7-932 
28-7-932 

Açık münakasa ile 

kapah zarf usulü 
açık münakasa 
Kapat. zarf 
açık münakaıa 

açık münakua 

Temmus il 

Emniyet Sandığı Em ik 
Müzayedesi 

Muhammen ikraz Merhunatın cins ve ven'ilo Borçlunun 
kıymeti No. mevki ve müştemilatı ismi 
16000 495 Ercnköyünde Bostancı elyevm Suadiye mahal· 

lesinde Bağdat caddesinde atik 88, 89 cedit 
376, 376 numaralı maababçe bir köşkün ta-
mamı. Saadet H. 

4640 2273 Kadıköyllnde Toğlacıbaşı mahallesinde atik 
Erenköy cedit Kayışdağı caddesinde atik 36 
cedit 86, 88 numaralı maabahçe bir hanenin 
tamamı. Emine Rabia H. 

1200 2352 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde İsmail 
Hakkı Bey sokağında eski 6 yeni 26 numa· 
ral bir hanenin tamamı. Hamiye H. 

165 3675 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde Kur· 
bağalıdere ikinci sokakta atik 32, 32 müker· 
rer cedit 38, 40 numaralı maa dükkan bir 
hanenin tamamı. Mehmet Ef. 

2072 5564 Ramide Cuma mahallesindd Eyup caddesinde 
eski 6 Mü. 8, IO Mü. ve yeni 16. 18 numa· 
ralı maababçe iki hanenin tamamı Süleyman Ağa 

2~ 5760 Beykozda Yahköy mahallesinde fshakağa yo· 
kuşu sokağında eski 15 Mll. yeni 30, 31 nu· 
maralı iki hanenin tamamı• Nigftr H. 

2933 6026 Üsküdarda Aşçıbaşı mahaİlesinde Arabactlar 
sokağında eski ve yeni 3 numaralı bir ha· 
nenin tamamı. Ziya B. 

5880 6188 Vefada Venikşecaettin ve Darilbadis mahal· 
lesinde V efameydanı sokağındi eski 14, 52, 
52 Mü, 52 Mü. ve yeni 22, 27, 29 numaralı 
bir hanenin tamamı. Tahi Bey 

M40 9695 F atibte Haraççımubic1din mahallesinde Mıhçı· 
lar sokağında eski 36, 38 yeni 98 numaralı 
bir hanenin tamamı. Muhiddin Ağa 

42600 521 Galatada Kemankeı Karamustafapaşa mahal· 
lesinde Gllmrllk sokağında atik 21, 23, 23 
Mü. ve yeni 17, 19, 2 J numaralı tahtında iki 
bap dükkinı mUştemH fevkani Çeçeyan hanı 
demekle arif bir bap hanın ancak atik 23 ve 
Mü. 23 numaralı berber gediğinden mün· 
kalip mahallin tamamının ve gedikten 
ari 21 numaralı şehriye altmış akçe ica• 
reli mahallin ıehriye elli beş tam ve bir rubu 
hissesinin ve mezkur altmış akçadan liç ak
çasının seksen bir hisseden yetmiş beş hisse
sinin ve yine mezkur altmış akçadan bir bucuk 
akçanın dokuz hisseden yedi hissesinin ve 
mezkur altmış akçanın dokuz akça tertibile 
biz buçuk akçanın dört pul hissesinin nuuf 
hisseleri altı hisse itibarile dört hissesi. Ethem 8. 

1480 1648 Balatta Hacıisa mahallesinde Hacırızaefendi 
sokağında atik 25 yeni 29 numaralı bir ha· 
nenin tamamı. Hayim Ef. 

900 1649 Üsküdar Maltepesinde eski Vapuriskelesi so-
kağında atik 1 O cedit 9 numaralı müfrez maa 
mutfak ve bahçe bir dUkkanın tamamı. 

Mani zade Hnseyin Ef. 
3016 2118 Balatta Mollaaıkı mahallesinde Hançerlilcilise 

sokağında eski 30 Mil. ve yeni 6, 42, 44 nu• 
maralı iki hanenin tamamı. Nafia H. 

880 2189 Balatta Hocaaliefendi mahallesinde Külhan 
sokağında atik ve cedit 4 numarala bir hane· 
nin tamamı. Fatma H. ve Ali Osman Ef. ta· 

fmdan bilvasaya Huriye H. ve Fehmi Ef. 
2714 2379 Sultanselimde Çırağıbamza mahallesinde Sa· 

lcızağacı sokağında aUk 36 cedit 40 numa-
ralı bir hanenin tamamı. Hafız Osman Ef. ve Fatma H. 

611 3633 Boğaziçinde Beylerbeyinde Havuzbaşı sokağin-
da atik 11 Mü. yeni 36 numaralı mllfrez ma 
bahçe bir hanenin tamamı. Mehmet Hulôsi Ef. 

11000 2701 Galatada Kemanket Karamustafa paşa ma
hallesinde Gümrük sokağında eski 28, 30, 32 
ve yeni 8, 10, 12 numarala iki dükkanı müş-
temil bir hanın tamamı. Dimosten ve Y orgi Efendiler 

5965 2799 Galatada (Sultanbeyazıt mahallesinde atik Kale 
cedit Hurma sokağında atik 16 Mü. cedit 
15 numaralı aral k mahallini müştemil maa· 
bahçe kargir bir hanenin tamamı. Osman Bünyamin B. 

namına velisi Kemal B. bilvelAye 
4000 2817 Galatada Okçuınusa mahallesinde Tenha so

kakta atik 8, cedit 1 O, 12 numaralı tahtında 
dükkanı müştemil ote lin on altı hisse itibarile 
beş hissesi. Fatma Müyesser H. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlAkin vadesi hitamanda borcun 
6denmemesi hasebile 61 gün mUddetle satılığa çıkarıldığından ta· 
lip olanların veya fazla tafsilat istiyenlerin Sandık satıt Amirliğine 
müracaat eylemeleri lilzumu ilan olunur. 

Darülfünun Mubayaat Komisyonundan: 
Tıp Fakültesinin bir senelik odun, mangal, kok ve envaı ma· 

den kömürleri 16 Tem muz 932 tarihine mlisadif cumartesi gtıoO 
ihale edilmek llzere kapalı sarf usulile münakasaya vazedilditf 
Hin edilmişti. Y evml ihalenin Hakimiyeti Milliye bayramına teaa· 
dlifU ve o glln devairin kapalı bulunma11 hasebile mezkdr levazt. 
mın ihalesi ferdası 17 Temmuz 932 paıar günü aaat on bqte 
icra edileceii timdiden allkadaranın mal6mu olmak User• tanüı 
olunur. 
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iki Haydudun Elinde Bir Kız - Londra Sokaklarında Bir Sürünme - Ufukta Yeni 

Arttırm• Heup Merhunatın Clnı ve ncıllo mevki ve Bor~lu•ua 
bedeli No. Mü,tcmlll\h 1.mı 

KA T'İ KARAR İLANI 

Bir Ümit. lngiltereden Fransaya Dönmek Llizım • Tek Bir Kelime! 
Söyliyeuıiyeceğirn ku\lve· 1 yaptığı tesir pek şiddetli oldu, ı bi_r k~dan olmaya ça~mana:ıdır. 

tim yokl derhal iliive ettimı Nıtekım ben de kendı he•abıma 
- Hasta mısınız? 

- Fakat müsterih olunuz! doğru yola avdet ctmiye baka-
cağım. 

- Hayır·.. Açım! Sizi terketmiyeceğim. 
Bunu işitilemiyecek kadar ba· Yalnız ilerde anlıyacağını:ı 

lif bir sesle sijylemişti: bazı sebepler dola~rısile vatanımı 
terketnıek mecburiyetindeyim. 

- Ne diyorsunuz 1 
Ö 

Sizi yanımda götüremem. Fa· 
- yle .• işte... k d .. 
V 

icat burada almanıza a gon-
e ilave etti: - iki gündenberl yemek ye- lüm razı değildir. O halde dü· 

lbedim ı şündüğüm şudur: 
. Koluna girdim. Çalgılı kahve- \'.arın sabah trene bininiz. 

•ıo karşısında küçük bir ıokanta (Dovr) a ficliııiı, oradan Fran· 
Vardı ••t" d" saya geçiniz, birlikte oturdu· 

, oraya go ur um. g~ umuz mahallede küçük bir oda 

b
. Karnını doyurdu. Bu esnada ır k tutunuz, biraz dinleniniıl 
~ onuşmadık. l k Ben bir buçuk, iki ay sonra 

Ed
. 0 antadan çıktığımız zaman ıth (Able) sokagıw postahaııesi vasıta· 

sordu: 
l 

· · sile size rostrestant olarak mek· 

E 
- Şimdi nereye gidece tsınız dgar?. tup görderirim. Nerede oldu-

M 
· sizin ğumu anlatırım, ve arasıra da 

. - üsaade edersenız.. evınize1.. para yollarım. 
Yin b .. 1 d Sizden istedi<Tim şey namuslu 

e ağlamıya a~a ı: '> 

Bırakalım, aradan zaman geç· 
ıin, mazi unutulsun. Sonra tekrar 
birleşiriz, belki vatanımıza dö-
neriz. 

Size ilk masrafınıza mednr ol· 
mak üzere işte elli lira veriyorum, 

yarın biletinizi de alırım! 
Edith ümidin parlattığı iri 

gözlerini bana çevirdi ve sadece 
şu iki kelimeyi söyledi: 

- Teşekkür ederimi 

Mükadder A\ube\ 
Ertesi gün (Ec!ith) i (Vaterloo 

İstasyonuna götürdüm, bi etini 
aldım, eline de elli lira verdim 
ve istasiyondan ancak trenin ha· 
reket ettiğini ve uzaklaştığım 
gördükten sonra ayrıldım. 

(Arkasıvar) 

ak - Beuim evim yok ki.. H~r 
k Şanı bir başka yerde yatan hır 
adın old 

I< 
um .. 

h· albimin üzerinde bir sızı 
lS&ettim: 

AKDENiZ SEYAHATi 
. - O halde benim 

Rıdelinı t 
d Gittik ve odamda yalnız kal· 
ık. O zaman Edith anlattı. 

- "Tevkifimi müteakip Bil 
Carper gelmiş Edith'i korkut
lnuş, (seni de ~utacaklar) tehdidi 
11~ çıldırtacak hile getirmiş ve 
ll~hayet kandırıp kendi odasına 
IOlürnıüş ve zamanla kaldırımda 
dolaşan, kazandığını da hamisi?e 
'eren bir bir kadın biline getır· 
bıiı.. Bir mOddet sonra da Man· 
tanaya vur etnıiş bu bal tam 
lk" 

1 

1 sene sürmüş ... 
Nihayet geçen hafta biçare 

ltıı b·· t•• t'nı' toplayarak u un cesare ı k 
haydudun elinden kaçnıış, uza 
bir ıe t •t . evsiz, barksız m e gı mış, . 
-e ar .. 1 sUrtaıüŞ ve nıha· 

•• gun erce d .. 
Yet kadınlardan para alınma ıgı 
için biraz dinlenınek arzusile şu 
Çalgılı kahveye girmif ve bana 

rast gelmiş! .. 
Size ftç. beş sabrla anlattı· 

inn bu uzun hikayeyi dinlerken 

ne hale geldiğimi tasavvuz: e.de_
hilirsiniz. Nihayet söz bıtmı!tı. 
Aramıza derin bir sükiıl çok· 
nıüştii. Bir muddet bu halde 

kaldıktan sonra sordum: 
- Peki.. Şimdı ne yapacak· 

ıınız? 
Bana hayretle baktı ve ağzı· 

~ li agw lamıya 
nıı açmadığımı gvr nce . 
başladı. Gözlerinde söylemıye 
cesaret edemediği auali okumuş· 
lum. Hafif bir sesle: 

_ Sen yarın lngiltereden ·~· 
rılacağım, cenubi Amerikaya gı-

AKDENIZIN; en lüks, en seri, ve fevkalade 
konforl~ 3500 ton hacminde "İRA,, vapuru ile 

Pire, İskenderiye, Rodos 
Seyahatine iştirak edecekler her hususta memnun kalacaklardır. 

Cemiyet fiat hususunda olduğu gibi vapur huııuııuncia da büyük 

fedakarlıklar ihtiyarile nihayet "IRA,, vapurunu temine muvaffak 

olrouftur. Seyahat kat'j olı-rak 20 temmuzda b•tlıyacaktır. 

Fiatlar 
Lüks azimet ve avdet 

Birin el 
ikinci 

" " 

,, 

" 
" 

ÜçüncU ,, " 
Tabldot: Sabah, öğle, ikindi, 

akşam kahvalb ve yemekleri 

Jıihil yevmiye 350 kuruıtur. 
:iususi fevkalade lüks aile ka· 

nıaraları da mevcuttur. Arzu 

edenlerle fiat:er hususi ola· 

rak kararlaştırılır. 
lstanbul, Gelibolu ve Çanak· 

kaleden gelecekler SAADET 
ile aeldikleri takdirde 

vapuru • . . 
" d lli tenzilattan ıstıfade 

yu:ı c c 
edeceklerdir. Aydın ve Kuaba 

demiryolları güzergahından ge: 
leceklerin de nısıf ücretle azı· 
ınet ve avdetleri kumpanya-

larca kabul edihnİitİr. 
Vapurda ratak adedi mah· 

dut olduğundan iştirak edecek

lerin vaktinde ın:.ıracaatları 
ıaııındır. Vapurun G!ride de 
uğraması talep edilmekte ise 
de bu husuı müracaat ede· 

cek\erin miktarına bağlı oldu· 

yemekli 

" 
" yemeksiz 

120 Ura 

00 " 
65 " 
50 " 
30 ..... 

" " tundan Girld• gidecek.in 
azami 10 ternmuza kadar mü· 
racaatla kaydolunmahdırlar. 

Ecnebiler için münferit pa· 
uport muarnelitı yapmak za
rureti oldutundan (muamelesi 

tarafımızdan yapılmak üzere) 

puaport ve vize maarafl.rı 
kendilerine •it olmak sure• 
tile işbu ıeyahate ecnebiler 

de iştirak edebilirler. (Ecnebi· 

}ere ait puaport ve vize 

masraflarında aı.ami tenzillt 
temin edilmiştir.) 

MÜRACAAT YERLERi: 
Türk Maarif Cemiyeti lzmir 

Miiınessilliği: Selanik Bankaıı 

karşısında No. 9 Telfon 3911, 
Sabri Veli B. ticarethmnui, 
Peştamalcılar Çukurhan kuş:• 
ıında 71 numarada telefon 

2728. 
lstanbulda: Türk Maarif Ce-

12000 18854 Beylerbeyinde istavroz ve elyevm Bostancı· 
başı Abdullahağa mahallesinde Nakkaş cad
desi Abdullnha sokağında eski 75 yeni 75, 77, 
79 numarala biri yedi yllı diğeri dört yüz ve 
üçüncüsü iki yüz otuz arşın arsa üzerinde 
olup 75 numaralı köşk zemin katında beş oda. 
iki taşlık bir antre iki kiler iki hela, birinci 
kat bir salon sekiz oda iki kiler iki hela ikin· 

ci kal; bir salon sekiz odn iki kiler iki helA 
mermer döşeli bir gusülhane salon ve odalar 
parke döşelidir, salonlar kartonpiyerli ve yaldız· 
lıdır, odalar yağlı boyalıdır zemin ve birinci kat• 

lar kafesli ve demir parmaklıklıdır. 77 numaralı 
köşk zemini kfirgir bir mutfak kaloAfer da· 
ircsi kiler iki oda bir su kileri bir hela birinci 
kat: Harici ve dahili iki antre bir küçllk bir 
büyük salon dört oda bir hela (parke döşe
lidir) ikinci kat bir salon beş oda bir mermer 
hamam bir duş çah altı bir kule (burada bir 
oda ikinci katta mouıyık döşeli ve korkulu· 
ğun mozayık parmaklıklı iki balkon pencere· 
ler tanıamen pancorludur) 79 numaralı köşk 
zemin kat: Bir koridor, bir salon, üç oda, 
bir hela birinci kat: Zemin katın aynıdır bir 
asma köprü mevcut olup kapının ya· 
nındaki klirgir hanenenin zemin katı 
iki oda, bir antre, bir halft, birinci kat: 
İki oda bir balkon, bir hela, bir sofa, ynz 
sekiz arşın arsa üzerinde kArgir bir arabalık 
olup lizerinde beş oda, bir koridor bir helA 
ayrıca sahanlık, bir ambar, bir hela, bir inek
lik ve yüz seksen arşın arsa üzerinde iki 
odalı bir ahır ve ylb otuz arşın arsa O:ıerinde 
hamam Ustnnde bir oda, elli arşın arsa üze
rinde kömllrliik ve sebze bahçesi içinde bir 
bahçıvan odası bir kuyu, makine çlairesi, d6rt 
su hazinesi bir kısmı demir parmaklıklı çardak 
Uç havuz bir bostan kuyusu,diğer bir kuyu, 
dört masura mai leziıi, bahçede çam ve ye
miş apçlan ve kırk dönllm bet yOz on aekiı 
artın araziyi havi llç köıkftn tamamL 

Uryanizada Mehmet Cemil Molla 

182 7312 Rumelihiaarında Mollafencri mahallesinde Bos
tan sokağında eski 1 ve 16-1 numaralı yllz 
arşın arsa üz.erinde ahşap bir katta dört oda 
bir koridor iki methal bir mutfak mahalll 
( iki kısım olarak kullanılmaktadır ) ayrıca 
bir oda, bir ge:ıinti mahalli, bir mutfak ma· 
halli ve yedi yüz otuz iki arşın bahçeyi havi 
eski bir hanenin tamamı. Mehmet Emin El. 

440 7313 Rumelihisarında Mollafenari mahallesinde 
Bostan sokağında eski 3 ve yeni 2 numaralı 
doksan sekiz artın arsa üzerinde bir buçuk 
katı kArgir bir katı ahşap olmak üzere iki 
buçuk katta beş oda, iki sofa, bir taşlık ve 
yirmi beş artın arsa üzerinde bir mutfak ve 
bin iki yllz elli dokuz arşın bahçeyi havi bir 
ban enin tamamı. Mehmet Emin Ef. ve Saffet H. 

200 5484 Bakırköy Zeytinlik mahallesi Baruthane cad
desi eıki ve yeni 7 NO: h kırk dört arşın 
arsa nzerinde önU camekanlı zemini çini 
döteli ve üzerinde bir oda bir hela ve alta 
arşın bahçeyi havi bir dükkanın tamamı. Hasan Ef. 

150 405 Avralpazarında Hobyar mahallesinde eski Şey
bulharem ve yeni Tulumba sokağında eski 
17 Mü. ve 28 numaralı seksen arşın arsa 
üzerinde ahşap üç buçuk kntta biri çatı odası 
olmak lizere yedi oda, iki sofa, bir sarnıç, 
bir mutfak, bir çini koridor, bir şahniş, bir 
balkon, doksan arım bahçeyi havi bir hane-
nin tamamı. \brahim Ef. 

deceğim, dedim. . üzerinde 
B 1 cümlenin Edıth 

ı ahlili ııponu _ _::_.:....----~--::-
T 

"'"'cnme" istiyors:ınıı 
ablatinlıl uıo;• ... r. k n ile bir-

fotoğrafınm a adet upo 
likte gönderlnis. ı-·otoğrafını~ sıraP 

tAbhlir ve fa.de edilmcı: 

İnhisarlar Umumi Mü
dürlüğünden : 

Ecnebi meınleketlerden celbetmek suretile mubayaa edeceği· 
. S3S40 lira kıymetinde Selliiloz kav ıclı, Kromo Erzats kartonu 

Yukar.da .cins ve ııev'ile mevki ve müştemelata yazılı emvali gayri 
menkulenın ıcra kılınan aleni müzayedesi neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerine tekarrür etmiş ise de mezlriir 
bedellerle haddi layıkında görülmediğinden tekrar on beş gün müddetle 
ilan edilmelerine karar verilmiş ve 1 Ağustos 932 tarihine mUsadif 
pazartesi günü arttırma bedelleri haddi layikında görüldllğü takdirde 
kat'i kararlarının çekilmesi tekarrür eylenıiş olduğundan talip 
olanların yevmi mezkurda saat on dörtten on beş buçuğa kadar 
Sandık idaresine müracat eylemeleri lüzumu illn olunur. 

1 i meslek nnz k · k ··ı·· h ı·f 
8 

m, ki' · a kôiYıdı likör ve ra 1 şışe ve apsu u, mu te ı elek· 
veya san'at? ren ı sıgar .., ' b 1 __:.-.---- trik ınotörlerile mantar makinesi, ve şarap tulum a arı ve eşyaya 

Hangi auallorl• . bedelleri muk bilinde yerli mamultit ve mahsultitımı"'n bir 
cevabı? ~ıreı ile takas esa5ları dairesinde itaya talip olanların 25 - 7 - 932 

i 

11~h. e kadar b .. hemebal tekliflerinin teminat akçelerile birlikte 
l''otoğraf int fAl tarı ın '14" •• • • 

edecek ınl ? _.J.: ...... --~~~:Jll_~nı~u~b.ayaat kamisyonumuza tevdn ve şartnamelerını görmek ve 
- • .. ı-a.k idn her ün lstanbul Galatada mubayaa ko· 

-
İstanbul Belediyesi Hanları * 

Koskada Papazzade Mustafa Çelebi medresesi ahşap kısmının 
enkuı pazarlıkla aatılacakbr. Talip olanlar tafsilit almak için 
Levazım mUdürlüğOne ve pazarlık için de 60 liralık teminat mak· 
buz weya mektubu ile l 8 • 7 • 932 pazaneai günl •at on b .. e 

ne miiracaat etmeliclirleE 
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Çam havası içinde 

SON POSTA 

Heybeliada deniz banyolan 
Aylardanberi yapılmakta eılan g<ıı ino ve banyolarm tesisatı ikmal edi!di. Her nevi 

a sri konforu camidir. 

Temmuzun "15,. inci cuma günü açılıyor 
Hususi kabineler: 20 

Oazlno emaallnden mükemmel ve ucuzdur 
Um11mi yerler . 1 o 

Temmuz 13 

Sinir 
... 

agrısı 

cinsinden 
Çam, hava ve kum b 1 d istifade etmek ıçm he· anyo arın an men Heybeliadaya ? idiniz 

UGUR GiŞESi ~-
Yine büyük ikramiy~:erile birçok ~ imseleri zengin elti. 

Cağaloğlu'nda Uğur Gişesi sahibi Ömer Rıfkı 

ba~ağrılarında, gerek yuzun 
ya rı s ı. gerek alın, ge rekse alt 
veya lİ St çe ne aırı d ı ğı zaman, 
1 - 2 Aspir i n tableti bu ağrı lan 
sür'atle ve uzun bir m üddet ı ç i n 
tamamiyle bertaraf eder. 

• 
TAKLiTLERDEN SAK ININ IZ! 

Hiçbir yerde 4ubeıi yoktur. Tel. 20342 

• UGUR GiŞESi • . •' ....... ,,., · . ..,.. .... 
... •• ... •,J •• ; ·~''· ·~ •• -~ .. ".: .. ~·ı -l . ". 

ISRARLA e 

ASPiRiN 
F . .\ ~ L ( \ ~ , ~ 

ACENT ALAR l 

YALNIZ KÜTAHYA 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

IS T t\NBUL 
1lM .:. 
AN.\AR A 

..,. Kdraciğer, mide, barsak, laf. kum hastahklar1na ~ 

• 'Jt .... v 
AnSEHIR 
Ç ANKiffl 

TUZLA iÇMELERi 
Ucuz, Sağlam 

Evsa/ça Emsaline Faiktir 

llALIKESIR 
BAND1R~A 

AKt-zlS AR 
M ANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEIVEN 

Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpqaya 
hareket eden vapurlurın trenleri ve cuma sabahları illveten 

( 7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 

-

·- NAİM VAPUR lDARESt 
lzmir sürat Postas• 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gUnlerl Galata 
hafta nhbmından 

Saat tam 18 de hareketle d ofr 11 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri lzmir' den saat 
14 112 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karıısında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

1 .. -•E•M•L•A•K- v•e-E•Y•T•A•M ... !.A-N•K•A•S•I-IL•A•N-A•T•I _ı '--m•M•A•Halm(mEM-E-ve-l•C•R•A-•IL•A•N•L~A·R•I--•1 
EMLAK VE EYTAM BANKASI de~·~~~~~ ı..~,~~~khl~.~~·~!i,~:~.~ ı latanbul Sekizinci icra daire

sinden: • u E NDEN ~ iıııll<' ı :-ı ... iıııp:ıı.ı ııwlıallf·"'ııHlo Yeltlc-- Bir ndet 500 kiloluk lı.L-;kCll IST ANBUL ş B Si : ı:ir:11('11İııd :-:iııgwta~t "'""·•ı.. ı ııdn 1 ı ,. ,. 200 ,. ,. 
!\o. lu Iı.ıııı•df' "akiıı Tt•\fİI. B,..y ale; - J l50 <lli ı.ine kilit 

Taksitle Satılık Arazi lıiııe İ'itİlıs.ıl ··~ lı ıli;.:-ı !ı 'j 1) \:! tarilıli ~6 ,. sand ı k k:litli 
il!\111111 hir l'ıır•·ti ıı ı ııııı:ıilt·~ lıl· iJt'rayi 21 • ı;okmcce kilidi 

Esaa 
710 
18 
2 14 
21 5 
216 

Mevkii ve Nevi 
Üsküdar Altuniıade Koşu yolu caddesi J 1 No. 
Kandilli Vaniköy caddesi 10 No. 36 dönüm 

., " " 
14 

" 
49 

" ,, 
" " 

20 
" 

50 
" .. " 

,, 27 " 70 ,, 

Teminat 
tarla 175 

arazı 65 
.. 85 

" 
10 

" 
175 

179 Üsklidar Altunizade Nişantaşı caddesi 7-11 No. 
t arla. 185 

185 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahalle ve sokağı 66 No. 
bahçe ve kayıkhane ve mutbah mahalli 225 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. 380 m. arsa. 43 
82 Berlel'beyi Bostancıbaşı mahallesi Pazarkayığı so-

kağı 2 No. su yolcu koğuşu. 52 
283 Beylerbeyi Bostancı başı mahallesi Gazhane sokağı 

3 nıük. No. bostan. 50 
E. lada yazılı eml:lk sekiz taksitle bilmüzaycde satılacağ.ndan 

taliplerin 28.7.932 Perşembe günü saat on altıda Şubemize mü
rncatları. [27] 

EY VA T Uz U sabunsuz, fırçasız 
Kolay blr Hazım temin eder St"rl tır ' olmalt, yOı.ünüı.Un teravetlnl 
m d b rsaklarJ tomiZler.. muh r Ta, kırmmlık ve çıbanların ı.all 
Basuru kö. Undan keser• o'msını lstıyornnız. 

'l ı 1.ıtı 'o zovklcı fçilot>ilir ILAZJlilE Mazo n i"mino dikkat ediııiz. 
BUyük tloe•l 100 l11ar11ş. 

Depo\u İ7 BankHı arka•aıada )IAZON 

---. Bottoıa C\..~a depo•ıadur. -.--··-~ luemiul 1nutla" a Lullaıuıua. ~ 

tobli;: ~·iııdı·rilııı•-: j .. ,. el•• ikaınctg-.ıhı 5 • l,'t:kııı~ce kilidi 
ıu c\'hıtl '·'ılıı!!'ıı "Prlıllc• lıila tı·l 1liğ' iaıle b ·· .. 24 • orulu ve fiş oli çekmPı't' kilidi 
kılonrnı-: , (• il:ı ı Pli tplı(i~.ıı iı•rası ıı a 8 ,. :umıa kilit 
l.:ır,ır \'<'rİ'l'll'ı, tı.J•li;.. ııı ık:ımıııa l,:ıiııı 2 d O adet ört cins ıııeııgene 
olııı:ık iıZ.l'rl' 1:1111111 lıir ... urı•Iİ ıoalıkı -

Bir deyindoıı <lol:ıyı 'rahtal,aledc 
mo dhaıılıanP iııı• ı.ılil, 1-ılııııııı , ol<IH-

78 ıı u ın:ıralı dlikkfwtla tahtı hacze 
~ııııd:ı.rı k(·) li~ ı t ıf;ııı olıııııır. 

BeyoAlu DördUncU Sulh Hu
kuk mahkemesinden: \. l,ıl h:ıı-;ta

lıgıııci.ııı ılo l ,ı.\ ı J-1,ıI,ırküy l•:ııır,Lzi .\1,
Iİ\' O Jıa,,ıahaııef>İııılo tı'd:wi altııul.1 

hıılııııaıı ll:ılil Fıı:ıt Beyin lı:ıı·rıırn Ye 
Bcyt g-luıı<la l\.d) onr·u l\ııllııpında ı: r· 
lll('ni kili><PSİ sok:ı :ıııda (Hll No. hı da 
&ak in karı ı-, ı r iıııC>t 11.uıırnın 'asi tın i-

alınan itbn ınallar111 fııruhtu tckarrllr 
oden 28 tomın111. üii2 tarihine ınlısadif 

pertoınlıe g!lnü r;;aat !J le mahallinde 
furuht edilt•C(l~indoıı Yevmi mczkurde 

hazır lmluıınc.ık ıııoınnruna 

odilınosi ih1ıı olıııııır. 

ın il r:ı c .uı. t 

Sıhhi yemekle r - Buzlu içkiler 

FRIG E CO 
ı ine !i i !ı:~~ t· rihindl' kar.ır Hrılrıı · ş· lı .... 
tir. ı,cı, fi) fit il. ıı olıııııır. 18 ay vade ile 

- - -- S ATi E~ 
Dr. HORHORUNI 

Zlihrevı ve Bevli hastalıklar 
tedavihancsı - Beyoğlu Mulenruj 

ı yanında Zambak sokak No. 4 1 . 

Zayi - l\oııy.L Kız '.\lıı ılliın m k
tt•hi <lıircl lrırü ınıft:ı.ıı allı~ ııı tnsdik
ıı:mH'> i 1.nyi . ttinı ) oııi:.ini alacag-ırıı
dau iıUl,ıuil yok tur. 

Düz.ct.t: lrfane 

Midenizi Muzır Sitkelerden 
Koruyunuz 

Fenni ol lr. k .ıy t loziz ve l .. ı l' 

şaraptan mamul vo nı t \•nddı ccıı l'hh -
den k!lmilon :ı.ri huluııan sirken 
bir defa tt:\crüho odiııi ı ; toptan ,.e po
rakende satılır . 

Adres: Mı,ırııh.ı.ne c.lddeıi Akı;e ao· 
kak numara ~O 

TAViL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

P':p~!~A!~! 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale Ye Karfu 
tarikile A)'Talığa azimet •• aY• 

det edecektir. 
Dlkkat ı Cuma ailnl Edremit rol• 

culaıını trene yetiştirir n Arnhk r ol· 
cularuu ayni san aqamı A)'Yalıfa 
çıkanr. 

Yolcu bileti vapurda da Yerilir. 
Adres: Y emifte T aYilzade Mu
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

KA~ADENlZ POST ASI 

SAMSUN 
14 ·;.~:::.uz Peşembe 
gün il akşamı Sirkeci' den hare

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene, ve Rize) 
ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalıiı· 
na müracat. Tel : 21515 

(.'ıldı 
boımaya 
.retr&ne 
runlet 
(ltıdraeı 

Son Posta Matbaası 

Sıabibl ı Ali Ekroıa 

Neıriyat MiidGrü: Halil Lltll 


