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ALMANYA NAMI BOY 
Büyük İntihap Başlad;-

Hitler Ordusu işbaşındadır. Alman
yanın istikbalinden Endişe Ediliyor 

Hltıer ( ortad•) ve p•rtl erk•d•fl•M 

Berlin 31 (Huıull) - Bu 1&• ı Bazı ıehirlerde kanlı kavga• 
hah şafakla beraber blltlln Al- lar olduğuna, biribirlerine muha· 
manyada bir fevkalAdelik gar- J lif fırka taraftarları aruında Iİ
memek .... n ........... a. ..W ....... 
yUk intihap, gtınetfn dOfm..U. bafdafuaa C1alr heyeaiall .. .,_.. 
beraber başlamış bulunuyor. Hitler ler aeli~or. H!tler fukumm 

k k f 1 rl bOyOk bır ebenyet kuanacap 
ordusunun en llçll ne ere nmitlerl fazlalqmallllfbr. Fakat 
bile iş başındadır. Bntnn merak· Hitlerin. yeni Alman Meclı.inde 
laların biribirlerine ilk tesadllft• yanya yakın miktarda meb'u 
sordukları sual " Kim kazana• bulundurabileceif kunetle tab-
cak? cUmlesinden baıka bir ıey min ediliyor. 

d 
•. 'd'. (Devamı 3 Oncl .. yfada ) 

egıl ır~.:....:===================::ı:::::==~====:::~===:~---=----:-

btan bul da Eşya Fiatlerini 
Kimler Yükseltiyor? 

Tetkikat Yapılıyor, Kabahati ~eydana 
Çıkanlar Mahkemeye Verılecek 

İstanbul Ticaret Mlldllriyeti, 
halkın başhca ihtiyacına tekabOI 
eden zaruri ihtiyaç maddeleri 
Uıerindeki fiat yllkıelmelerinl 
yakandan takip etmiye bqlamıt
tar. Mndtıriyet Sanayi MndnrlOğtln• 
bir tezkere yazarak, halkın en 
ziyade muhtaç olduju maddeleri 
imal eden fabrilıalann iıimlerini 
ve mahallerini ıormuttur· 

Bu fabrikaların imal ettikleri 
eşyamn kimlere ve nerede ve 
hangi fiatlerle ıatıldıj'ı araıtın
lacaktır. 

Gayritabii fiat yOkseliılerl 
tesbit edildiği takdirde b~ gibi 
fabrikalar hakkında ta~ibat ya· 
pılmak üzere derhal Müddeiumu
miliğe mal6mat veril.:cektir. 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mııa göre, lktısat Vekaleti beş 
ıene zarf anda fabrika sahipleribe 
on milyon liralık muafiyet vermir 
tir. Bu muafiyet bu sene i~i 
milyon liradan on bir buçuk mıl-
yon liraya iadirilmiıtir. Yaptığı
mız tahkikata göre, yeni. m~afi· 
yetten birinci derecede ınkaşafa 
awlıtaç çimento ve ondan sonra 
.Ja •auucat ve madeni eıya 

~-~---...-ı.-...--.Ml.l·il'ACIUI e ektedir. 

lktı•al Y•klll Mu8ta.. feref B. 
d bir miktar islifadt etmekte
; Elyevm muafiyet haricinde 
k:ı·an kısım sade~e kösele, deri 

çikolata fabrıkalarıdır. Yeni 
~=tede bir buçuk milyon liralık 
muafiyetin . şi~d!lik altı yllz bin 
liralığı verılmıştır. . 

Geriye kalan dokuz yllz bın 
liralık muafiyetin yapılacak tet· 
kikat ftzerine en ziyade inklfafa 
muhtaç olan sanayi• werileceji 

clır. 

Fakirlere Yardım 
Yapılacak 

Yemek Verilecek, Çalışma 
Yurdu Açılacak, Talebeye 

Kitap Dağıblacak 
Şehrimiz Halk Eftııin içtimai 

muavenet ıubeai faal bir vaziye
te ıeçmek üzeredir. Şimdiki 
halde verilen kararlama pl\rUz· 
ıl\z bir tekilde tatbik edilmesi 
için mesai usullerinin teepitile 
uğrqılmaktadır. Öğrendiğimize 
göre ıimdilik ıu euslar tespit 

edilmiştir:lstanbulun bazı mahalle ve 
1emtlerinde fakirlere ııcak yemek 
ve çorba dağıtmak için yardım 
mutfakları tesiı etmek, fakirlerin 
yıkanmalan için hamamlar açmak, 
fakir kadın ve kızların çalıııp 

l•nbul Halk Evi 
para kazanmalarını temin mak· 
.. dile dikit, lıtO Ye kola evleri 
te1iı etmek, yOksek mekteplerde 
okuyan fakir talebelere bedava 
kitap, defter ve kalem dağıtmak 

Diğer taraftan Eytam Banka~ 
11, kendi malı olan Halk Evi 
binaaını aablığa çıkarmııbr Halk 
F arkasının bu binayı satın °alarak 
Halk Evine tahıla etmelİ muhte
mel gCSrOlByor. ---Olempigatlar 

Amerikada bl Anceloı ıeh
rinde 932 olempiyat mO..bakaJan 
bugtlnden itibaren bqlamaktadır. 
Mnubakalara ve neticelerine ait 
haberleri nqredecejU. 
(BugQnkQ habeler S OnoQ aayfadadır) 

Hilkat in Bir 
F ev kala deliği 

Adapazarı 
( Huıull) -
Burada bllyUk 
bqlı bir ço
cuk vardır. 
Reılmde görül
dtıill gibi, ba· 
tın bu derece 
bllyllklllğD, 
mllteh a1111l ar 
tarafından hil
katin bir f ev· 
kalAdeliği ola
rak telAkkl 
edilmekte dir. 
Çocujım 11h· 

hati iyidir. Fakat çocutwı konu..
maaında, dllftlnmetinde ve diğer 
hareketlerinde ılmdllik ıayritabil 

clea9* CienctdeJNr YU İyet Joktar. 

Mahmutpaşa Camiinden 
Bir Ton Kurşun Çalınmış 
Kurşun Hırsızlan Camiin Kubbesine 

Tamam Üç Defa Tırmanmışlar 
Haber aldıjı

mıza göre, Malı
mutpaşa camiine 
son g ü n 1 erde 
kurıun hırsızlarJ 
musallat olmuo
lardır. Bundan 
yirmi glln kadar 
evvel camiln 
kubbesine çıkan 
hırsızlar bet yllz 
kiloya yakın 
kurıun çalıp git-
miılerdir. Fakat 
bu sirkat nzerine 
tertibat alınmıı 

olduğundan bır
mların ikinci bir 
ziyareti muvaffa· 
kıyetle neticelen· 
memİf, s6k0len 
350 kilo ııkl .. 
tindeki kurşun-

•• 

lar nakledilirken 
Jurm!ar yakala--
nacaklanm ula- ............ C1N118nlll lllP 11•-
mqlar ve kaqanlart b....ıap mal6mat vermlftlr. 
kaçm11ıardır. PolUler lnırfua- Erteli ıh Evkaf, kurpnlana 
lan camiiD kaJYUlll bq111 tekrar d3fenmul için Mahmut-
Hafız Ahmet Efendiye teılim pqa camlin• Kenan El. ilminde 
etmlfler, kaJ1UIDbqı da Evkafa Denmı 8 inal aayfatla, 

KibedeBir Hırsız Tutuldu 
Ve Hemen idam Edildi 

Hicazda çıkan Ommnlkura gazetesi yuiyor : 
Efganlı Abdnlkadir oğlu AbdOuettar iıminde blrlal Klbede 

hırsızlık yaparken cllrml\mtışhut halinde yakalanmııbr. Arapça bll
miyen bu adam evveli haceriesvetten bir parça kırmıı, ıonra da 
zemzem kuyusunun yanındaki gilml\t merdivenlerden bir kııım 
koparmışbr. Hınızın muhakemeai yapılmııbr. Efganca bilen iki 
tercllman vasatuile hınız isticvap edilmiıtir. Hınız, banlan ldet 
olarak teberrllken kopardıjını ı6ylemek ıuretile cllrmllnll itiraf 
etmittir. Neticede hır11an idamına kuar Yerilmiı ve idam hOkmtl 
derhal infaz edllmiftir. 

Kim Haklı? 1 

- ÔlU gözllnden yq . 
- Hayır, terkot Çetmelinden katral .•• 
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r Halkın Sesi l 
Maden Kömürü Ve .. ________________________ ,. 
Ormanlarımız 
'Memleketimiıde odun islimall 
mi, maden kümürO istimali mi 
daha fayh1u1w ? Bu husuısta 
BeWiye hayırlı lltir adJ• al•ak 
ü~. Halla.aııı O. s.ate 
c:ıeYaP ftll'ttak diyor ki: 

Fev:ıl Bey ( Beyazıt Mithatpaşa ma• 
.b.al.1Ml 3 ) 

- fstanbul Belediyesi fahri· 
kalarm kok kömürü ntibsa erini 
tet1'ik ~yonnUf. Sebebi de kok 
kömürüne kartı rağbetin artması· 
dır. Bu hadise aevinçle •c ehem
ciyetle karşılanacak bir terdir. 
Çünki kok ve maden kömürüne 
kaııı gösterilen rağbet orman
tarnnızm ve <0rmanC1hğım~zm •~hi· 
ne kaydedilecek mühim bir hare
l<etfr. Koruür madenle~·miz pek 
çoktur. Deniz nakil vasıt.ala.rı da 
ucnzdur. Herhalde maden kömürü 
odundan ıve odun kömöriinden 
çqk ucma malediiebhlr. den 
kömürlerinin ısıtma kudreti de 
fazladır. Bence Beledi} eıer ve 

ükUmet daire:eri maden kömüıi! 
kW.lamlmasını mecburi yapın bdır. 
HaUamw arasında da maden 
kömürü tercih edilmelidir. 

* Arlf Bey (Fa ib Çarı• bJt al!ldcd 

- Onnanlanmız büyü bir 
aervettir. Maalesef şimdiye kadar 
pek :şuursuzca bir tahribe uğı'.a
mıştır. Ben konyanm odun e
aelesini size bir misal o1arak 
söyleyeyim: 

80 - 90 sene evveline kadar 
ormanlar Konyanm Akyokuş 
denilen dağlanna kadar sarkmış-
ken şimdi bu dağlar çınlçaplak 
bir bale gelmiş. buralarda yeşil 
bir dal bile bulmak imkanı kal
m~hr. Şimdi Konyaya odun 
ıo saatlik yerden getirilmekte
dir. Demek ki ormanlar bu b
dar gerilemit. beş on sene so ra 
da 20 saatlik bir yere çekilecek. 
Eğer Konya maden kömürünü 
tercih ederse hem da1ıa ucuz 
yakacak te11Jin eder, hem de dağ· 
lar ormanla örtüldüğü ipn kurak
tık tehlikesi bertaraf edilmiş olur. 

>f. 
.Ethem Bey ( Eminönü Balı,kpaıarı 23 ) 

- İstanbul Belediyesi pek 
bayırlı bir teşebbüs peşinde. Kek 
fabrikaları miktarı kafi kömür 
çıkaramıyorsa hatta büylik bir 
fabrika da açmalıdır. Halkıma% da 
koku odun ve odun kömürüne 
tercih etmelidir. Esasen son zaman
larda böyle bir cereyan da başlamış
br. Anadolunun birçok yerlerinde 
maden kömürü vardır. foseli 
Bozöyükteki maden kömürü 
umumi harpte şimendiferlerimhi 
bile ida~ ~tmişti. Şimdi bu ma
den kapabtm1ştır. Halk ca11r 
cayır canım orman1an yakıyor. 
Maamafih son zamanlarda şimen· 
d;fer güı:crgihlannda maden kö
mürü aranmıya başlamıştır . .l\fem
leketin ormanlarım korumak için 
bunu tamim etmekten başka bir 
çare yoktur. Bur:ada Devlet De
miryollarına vatani bir vazife 
düşüyor. Maden kömürü için 
asgari bir tarife yapmalıdır. 

Bir Belilı Yakalandı! 
•• 

Bir Kadın "Belilısı,, Tarafından Olümle 
Tehdit Edildi, Fakat K~tuldu 

Galata Polis Merkezi dnn bir " Belalı ,, yaka
lanuştır~ Pooı bu hadiseye bir kadının şikayeti 
neticesinde vazıyet etmiştir. l K.adınm şikayetine göre, Yaşar kadından para 

istemiş, kadın vermemiş, bunun üzenne Yaşar 
Jıiddetlene.rek hclıııa evveU .adamalallı bir daya.k 
atmış, .sonra da silihuu çe'k~k Leman Hanımı 
ölümle tehdit etmiştir. 

Tab?dkatmuza göre, Ga.la1:ada oh.ıran Leman 
H. ismio<le hic kadm polis merkezine müracaat 
etmiş, bir müddettenberi "belalısı,. olan Yaşar 
isminde bir asker firariGinin tecavüzüne uğradığım, 
<Müm tehlikesi karşı~nda b lunduğ.uuu söılemiştir. 

Polis memurları ıbu şikayet üzeri.ne Yaşan 
yakafamış!ar ve lıadise eh'afında tahkikat yapmıya 
haşlamı:ş!arc:hı-. 

Hazineye lki Bin Lira 
Teslim Edildi 

Ticaret Müd""riyetinin, tasfiye 
· ıedi .. miş olan şirketler.de devicte 
intikal etmesi lazımgelen ıpn?"aları 
araştırdığmı evvefr._ yazmıştık. 
Tetkikat müspet neticeler vermi
ye başlam.şbr. Tasfiye edilmiş 
olan bir şirketten devlete veril
mesi icap eden iki bin küsur 
lira abnmış, Defterdarlığa· verit
mişlir. Diğer şirketlerdeld para· 
lar da peyderpey tahakkuk elti· 
rilerek hazineye teslim oluna· 
caktır. 

Bir Yankesici 
Yakalandığı Halde Tekrar 

Firar Etti 
Bir yankesici Beyoğlundan 

geçmekte olan Agop isminde 
bir ı:atin ciizdanmı çatarak kaç
maya başfam1ştır. A.-g1>p yan'ke· 
.siciyl kovafamıya baş!amış ve 
bir köşebaşında yakalamıştır. 

Y nn:kesici : 
- Aman beni lJoHse verme 

cüzdamni iade edey;nı 1 demiş 
fakat, Agobun kamına bir tekme, 
suratına Cla bir lokal atarak tek
rar kaçmışttr. 

Tütün RekoHesi 
Harici Ticaret Ofisinin aldığı 

ma\ümata göre bu sene, memle
ketimi%de olduğa gibi, Yunanis
tanda da tlitün mahsulü azdır. 
Tahmin edilen noksanlık yüzde 
otuz kadardır. -----
Para Ve Esham &rsasmda 

Dün borsada Düyunu Muvah· 
hide elli üç. kuıuş otuz pardao, 
Anadolu obligasiyonu otuz bir 
lira otur;, Bon Anadol otuz bir 
lira on beş kuruştan muamele 
görmüştür. 

icra işleri 
Ve Yeni 
Kanun 

Yeni icra ve 1flh 'kanunu 
beş Eı11ii!den itibaren tatbik 
mevkiine k<macakhr. Bunun için 
Müddeiumumilik lıazırh:klara baş· 
lamlŞhr. Peışcoıbe gü - Mü~dei· 
umumi Kenan Beyin riyaseti 
altında bir içtima yapılmışbr. 

icra Reisi Suat, Üsküdar 1Müdc1e
umunıisi Bürhanettin ve Müd
aeiumumilik Başnıuavini Hikmet 
Beylerin iştirak ettiği bu içtima· 
da, icra dairesinin alacağı yeni 
ş::ıkiller tespit edilmiştir. Haber 
aJd ğımua gtire Beyoğluodaki 
icra dairesi lağvedilerek Adliyede 
Beyoğlu için yeni bir icra dairesi 
tesis edilecek ve Osküdardaki 
icra dairesi de müstakil tq'kil&t-

h bir icra dajresi aline ona
c:aktır. Es.ase.n Be oğla icra 
Dairesinin tahsil memurluğu 
lstanbul Adliye Dairesinde 
bulunduğu için işlerin takibi 
biraz müşkül oluyordu. Bunun 
için Adliye binasımn alt kısmın
da Jeniden iki oda ayrılacaktır. 

fiasta!anan iki Ma,ıküm 
lstanbal hapishanesinde bulu

nan mahkümlar<lan Halil oğlu 
lsmail ve Kamil isminde iki mah
ıkfunun ak1i muvaze::elerinden 
~Jphe edildiğini yazrn1şt k. Bu 
mohküm!ar Adliye doktorları 
tırafmdan muayene edilerek bas
tal.kları tesbit edilmi~ ve Bakır· 
köy hastahanesine göndtrilmiş
lerdir. 

Po ise Bir Şikayet 
İsmail El. isminde birisi po· 

lise müracaat ederek Kabataş 
isketesinde bağl1 duran gemisi
nin iskele memurları tarafından 
ipi kesildiğini1 bu yüzden gemi· 
nin kendi başına nçıklara gitti
ğini ~ hasara uğradığını bildir-
miştir. 

Gümrüklerde 
Teftiş işlerine Şiddetli 

Bir Şekil Verildi 
lstanbul. Haydarpaşa ıre Ga

lata gümrlUderinde mkı bir teftiş 
ve unkabe faaliyeti baı!amıt
br. Ambarlardan çıkan eşyayı 
i · nci defa muayeneye memur ve 

ecbur olan Giimriik Müfettit
leri teftişlerini sıkla§hrmışlar ve 
her çıkan eşyaya teşmil etmişler
dir. Bu suretle hiçbir kaçakçılık 
ve muamele yolsunuğuna meydan 
verilmemektedir. Ala \adarlardan 
ihmali görülen ve .eksik muamele 
yapanlar tecziye edilmi§tir. 

Haliç Şirketi 
Belediye Şirkete Bir Ko

miser Tayin Edecek 
Haliç Şirketi ( 931 ) senesin

den beri kazanmadığım ileri süre
rek Belediye hissesini vereme
mektedir. Bu yaziyet Şehir Mec
lisinin son içtima clevreainde 
görüşülmüş ve borçlar.o tecili 
kararlaştırılmıştı. .. 

Şimdi Belediye, şirkete yeni 
bir tebliğ yapmışbr. Bu tebliğe 
göre Belediye alacaktan mahfuz 
kalmak ve Belediye tarafından 
bir komiser tayin edilmek şar
tile alacaklarını müsait bir zaman 
için tecil etmektedir. Şirket bu 
kararı kabul edip .etmediğini 
henüz Belediyeye bildirmemiıtir. 

Buğday Ve Tiftik 
Dün lstanbula Anadoludan 54 

vagon ve 979 çuval buğday gel
miştir. Buğdaylar dııs'ine göre 
yedi kuruş on paradan yedi ku
ruş otuz paraya kadar muamele 
görmütür. Dün gelcıı tifqğin 

miktan bir vagon ve yüz bet 
balyadır. Oğlaklar yetmiş, Bey
pazan ve Gerede tiftikleri otuz 
beş kuruş üzerinden sablmıfbr. 

Temmuz 31 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. nin İzmire 
Cevapları 

lzmir 30 4AA.) - Heykelluinla 
kUıat re11 111I miloaıebetile şehrlmlı 
na.uıa Belediye Reiıij:>r. Belaçet 
Salill Bey tarafındaa arz1 ıükran •• 
tazlmata mutazammın olarak çeklle11 
telzrafa Gu.i H:z. bef.veçhi ati t el• 
grafJa mukabele buyur.muşlardır: 

~ili mücade1e •• ibeyecanımıu11 
tiasali oluı gizel hmirde heykeli• 
..._ ıekzi Tesiksile muhterem İzmir• 
lilerin hakkımda göıterdikleri ka• 
dirtinaslıktan ve çok uilane duygu• 
lardan pek müteheyyicim. Mubtereaa 
l:arıirlilere teşekkürle!'inaln. selam •• 
•n·gilerimin iblağını rica ederim. 

Reiaicümhur 
Gal Moatafa K~.l'IUll 

Başvekil Dönüyor 
Batve.kil l.met Papnın sah ıünQ 

Aakaraya avdet edeceti haber veril• 
-.bedir. 

Ziraat Müsteşarı 
Ziraat Müsteşarı Abf Bey bir •1 

ida a2m.lf "" bu sabah An!·aradan 
tehrimiz:e gelmiıtir. 

Bektaşiler ahküm 
hmir 30 - Bektaıilik yapmakla 

maznan Şeyh Hasan Baba ve arka• 
daflan üçer ay hapse, elli er lir~ 
para cezasına malıküm edilmişlerdir. 

Aylık Veriliyor 
Bütün lıaurbkJar ikmal edilditf 

lçJa memurluın ağusto• aylığı yarın~ 
da itibaren verilecektir. 

Hariciye Vekili lzmirde 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 

yalanda lzmire giderek on beş gQq 

kadar istirahat edecektir. 

Yeni Fabrikalar 
Memteketimizde tesis dilcc:ol.; 

yeni mensucat fabrikalannıo yerleri 
yalanda Ruıyadaıı gelecek olan mD• 
telıuaıılarm tetkikatından sonra 
belli olacakbr. 

Maarif Vekilinin Tetkikleri 
Maarif Vekili Esat Bey dun Ya .. 

lovaya gitmiştir. Esat Bey bu sabah 
ıehrimize dönecek ve Kandilli ruat• 
haneıini tetkik edecektir. 

tstanbulun PIAm 
lsta.obulıın plinın1 yapmak Jçlıa 

Franıız tchil' mütebusıslarından M. 
Azaı isminde bir profesörde talip 
olmuştur. Bu hususta son karara 
Dahiliye Veki1eti verecektir. 

Bir Oda Lağvedildi 
Görülen lüzüm tizerine Cido 

Ticaret odası lağvedilmiştir. 

Hayat 
Pahalılığı 

Ticaret Odasının yaptığı yenl bir 
ceh'ele görer geçen haziran ayında 

bayat yüzde bir buçuk kadar pahal .. 
laımıştır. Vasati hesaba göre, elyevm 
beş nüfuslu orta halli bir ailenin bir 
aylık roasrafi 139 lira olmak lazımdır. 
Harlnn ayında mahrukat ve yiyecek 
fiatleri atrtmışbr. 

Soıı Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan. Bey Diyor Ki: 

1 : Komşu - Hasan Bey, 
buhran kuş piyasasına da tesir 
etmiş. 

2 Hi.ndistandan geti· 
rilen o canıuı papağanlara ... 

3 - Amerikndan getirilen 
fıshk gibi kanaryalara .•• 

4 - Hele o şakrak bülbül
lere kimseler metelik vermiyor
muş. 

5 : Hasan Bey - Elbette ya. .. 
Millette gramofon iptilası varken 
kafe•teki bülbülün aesini kim 
dinlorL. 



SON POSTA 
JI Temmuz 

işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hahraları: 
• 1 •ulaarrfrt: 

Arnold Ctolopen 
-&2-

Edgaı Pip o·ril 
Yine O Gizli Yolcu Meselesi - Bir Ôldür~e Teklifi - Sana Bin Lira 

Var 1 .. lıi Üzerime Alıyorum 1 

- Hayır lspanyanındır, d~ 
dim. O zaman batalannı tamır 
etmek Uzere: 

- Hakikaten 8Jle 1 dedile~. 
Dalgmlıkt.n aöyleclilimizi bilnıı· 
yoruz J • 

Bu mukaddemeyi mlteakıp 
icap ed• tamirab yapbrmak 
Ozere birkaç ıaaate kadar rıhtıma 

eti ve yanapcağımızı haber ver m 
bu arada yine gUmrllk muame
lesi Ozeriade durdum. Tekrar 
telife dU,tller. Bu arada anla .. 
dım iri bu adamların pasaport-
ları bile yoktur. 

Kendilerini merak içinde hı· 
rakarak dışarı çıkıyordum ki 

birdenbire hatınma gelmiş gibi 
ıeri döndtim ve lakaydane bir 

eda ile: 
- Gemide aırarengiz bir 

rolcu bulunduğunu slSylilyordll" 
nuz, hakkınız varmış! dedim. 

Mister Pikman titriyen bir 

ıesle: 
- G6rdnnnz mtı? diye ıordu. 
- Evet, bir saat kadar oluyor. 
- Neye hemen gelip haber 

Yermediniz? 
_ Hatırıma gelmedi 1 
_ Peki.. Nasıl bir adamdır? 
_ Uzun boylu... Tamamen 

matruş... Oldukça zarif giyinir 
bir genç... Eğer yanılmıyorsam 
kendisini Londrada da birkaç 
defa glrmUftilm. 

Madam Pikman ihtiyatsızlık 
..-.clerekı 

- Odur 1 diye bağarch. 
Hemen kadına döndlim. Pot 

kırdığını anladı ve hatasını tamir 

etmek makıedile : 
_ Azizim Kolomboa, bu a-

dam bizim akrabamızdandır, di
ye ilave ettil 

- Y• 
- Eveti Bizim zengin olaca-

.. bili. or miltemadiyen etra-
gımızı Y ' k" 
fımızda dolaşıyorl Korkarım ı 
maksadı bizi 6ld0rmek olmasın! 

- Telif etmeyiniz ben yanı-
nızdayım! 

Mister Pikman ı&ze kanştı: 
- Bu adamı gemiden attır

mak acaba mümkün olamaz mı? 
Eğer kaptan Ros bu tal~bim~e 
muvafakat ederse kendisme bm 
lira vermiye hazırıml ,. 

- Hayır, .bu hu•usta kapta& 
(Roı) a birtcY aöylemek caiz .de
değildir. işi ben kendi Uzenme 
alıyorum! 

- O halde bin lira aiziadirl 
Arzu ederaeniz alelhes~p bir ıey 
takdim edeyim! 

- Hayır, lllzumu yok, ıize 

itimadım vardırl 
- Peki amma, nasıl muvaffak 

olacaksınız? 

Fotolraf Tahlili Kupona 

'l'abiatinizl öğrenmek iıtfyonanıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile blr· 
Jikte göndetlniz. Fotoğrafınıı ıırayı 

tlbidir ve iade edilmez. 

lııim, meslek 
veya ııan'atl 

Bulunduğu 

memleket 

FotoğTaf intişar 

edecek mi ? 

Fotoğrafın kli4esl 30 kur119lull 

pul mukabilinde gönderilebilir. 

1 
- Gayet buit 1 Belinin orta-

11na bir tekme indirerek denlze 
yuvarbyacajaml 

Madam Pikman kollarımın ara• 
sına ıatddı: 

- işte erkek dediğin sizin 
gibi olurl Aferin Kolombo 1 

Mister Pikman da beni takdir 
ediyordu. 

- Hakikaten sUrati karar 
sabibisinizl dc!di. Fakat dikkat 
ediniz : Adam güçlll kuvvetli bir 
hergeledir, size bir fenalık etme
sini 

- Siz hiç merak etmeyiniz! 
- Fakat hatırıma birşey daha 

geliyor: Kaptan Ros bu adamın 
ortadan kaybolduğunu g&rUnce 
acaba ne yapar? 

- Hiç! Olsa olsa gece mutadı 
veçhile gövertede dolaşırken denize 
düştüğüne zabip olurl 

Miıter Pikman ellerini yek· 
diğerine çarparak: 

- Bravol Cidden güzel dil· 

Resminizi Bize Gönderiniz 

• * 
Size Tabiatinizi Sögligelim 

37 Nuri Bey ı 
ve hırçın olur. 
Tahakküme ge
lemez, kendi 
sözlerinin ol

fikir· 

edilnifiiiill: 
ter, hazan inat· 
çı olur. Raha
tına fazla düş
künlük gös· 

iş üzerinde a$abi 

,..__ 
termez, samimiyetini kazananlara 
karşı uysaldır. Büyüklüğü sever, 
riya ve yalandan çabuk sinirlenir. • 38 Enver AH Be~; Vakurdur • 

Gururuna e
hemmiyet ver· 
dirmek ister. 

ftincel Dedi. Kolombo size bin 
değil\ iki bin lira yereceiimf 

Pıkman ailesinden ijrenerek 
aynldım. Bunlar ukikateD iğrenç 
insanlardı. 

Son HaZlrllk-
Daba o akıam nhhma yana

ıarak dokların tam kal'fısında 
demirledik. Kaptan Roa geminin 
iskele ve sancak fenerlerini yak
tırdıktan sonra blltün mürette
batı güverteye topladı: 

- Burada bir hafta, belki 
de daha fazla bir zaman kalaca· 
ğız, dedi. Bu fırsattan isti
fade ederek temizlik yapa· 

cağız, bununla benber ben 
kaba ıaba bir adam değilim, 

sizi esir gibi kullanmak iste
memi Bir gUn iskele mürettebatı 
ertesi gün de sancak kısmı sıra ile 
karaya çekacaktır. Yalnız peşin 
seyliyeyim : Sarhoş olarak avdet 
eden karaya çıkmak hakkın1 te· 

melli kaybedecektir. Aşçıiara 
gelince onlardan bir gtin ( Zen-

gibar ) ertesi giln de Ko
lombo mezun olacaktır. Bu 

it bitti. Paraya gelince alel
hesap bir ıey istiyenler ka-

marama gelerek beni bulabilirler. 
Görilyorsunuz ya, eğlencenin ne 

demek olduğunu bilirim, çünkl\ 
bir hayli zaman evvel ben de 
gençtim! Haydi bakalı:n şimdi 
., baıına, 

~ 
Ben kaptaıı (Ros) u mOrette

babna karşı hiçbir zaman bu de
rece mftltefit gCSrmemiştim. Bu 

tahavvllllln ıebebini düşündüm. 
Bana 6yle geldi ki, bu zat ek
mek peynir bahasına tutulmuş 
olan tayfalarının kendisini terke
derek başka ııemilerde iş bulma· 
lara ihtimalinden korkmaktadır. 

İ§ üzerinde ça· 1 iCRA iLANLARI 1 
bıkan ve be· • • ceriklidir. Eş- ... __________ .. 

yasını ve elbi- lstanbul Yedinci icra Daire-
sinden : Evkaf ida.resı"nı·n ·u.,nsur 

sesini hüsnü .m. .. Za.fir Beyden alacağından dolayı mah-
istimal eder. çuz ve p&raya çevrilmesi mukarrer 
İsraftan mile· olan Gayrimüba.dillere verilen bonolar 
teniptir. Baş- ( 11/8 982 ) tarihine mtısadif perıembe 

günü sa.at 11 de Bahçekapıda Dördün· 
kalarına kolaylıkla kapılmaz, uy- eıı Valnf banın esham ve .tahv.illt 
sallık göstermez, hazan da sarfi: borsasında alent müzayede ile sattla· 

ttan çekinmez. Kadın ve sevgı cağından taliplerin mahallinde hazır 
i:'aceralarına yabancı kalmak is- bulunacak lcra memuruna müracaat· 

ınez. • 
72 

a. a. aeı ; Naziktir. Temiz· 

liğe ve intiza· 
uıa djkkat eder. 

Tehlikeli ve 
oıes'uliyetli iıı· 
ıere giriımez, 
u.ıücadeleci de
Aildir· Kadın 
ve his mevzu· 
larile a}ikadar 
olur, bir işte 
baş olarak bu· 
lunınak istemez. Nefsini eğlence-
lerden ınahrum etmez. • zayn•P Hanım; ( Fotoğrafının 
~!cini istemiyor. ) Hamar~t ve 
. Uzar bir ev kadınıdır. Dınd~r-

dıışg Bildiuini ve gördüğünü tatbık 
r. " 

der. Derin düşünmek ve kafasını 
e rınak istemez, temizlik bahsin· 
~~ titizdir. Çabuk kanar, telkin· 
ıere tlbi olur. 

lan ilan olunur. 

Kadın Blrllil Kltlbl Umumlll
llnden: Türk Kadın Birliğinin ( 15 ) 
martta ketfde edilen E1Ya pi~ ango 
biletlerine isabet edenlerin tarihi ilAn· 
dan nihayet ( 16) ağ'ustoa tarihine ka· 
dar müracaat etmeleri müracaat etme• 
yip hediyelerini &lmadıkları takdirde 
etyanın Birliğe varidat kaydolunacağı 
ilA.n olunur. 

latanbul ikinci icra Mamur. 
ıutundan; Bir borçtan dolayı malı• 

cuz olup paraya. çevrilmesi takarrür 

eden mensucat imaline mahsus maki· 

ne ve sair buna. mttteallik emvalin 4/ 
8/982 tarihine müsadif perıembe günü 

saat 10 dan 12 ye kadar EyOpte Si

lA.htarağa caddesinde kAin Altın Yıl· 

dız şirketi mensucat fabrikası deru· 

nunda Udncl açık arttırması icra 

kılınacaktır. Talip olaolımn mezkQr 

gün ve saatte maballtnde hazır bu

lunacak memuruna mflracaatları nan 
olunur. 

Sayfa 11 

-----Artvin Nafıa Başmü:
bendisliğinden: 
1) Artvin· Mıradit ,osesanın 5+00J kilometresinde 937.73 lira 

bedeli keşifli Artvin köpriisü 
2) 44+000 ldlom~tresinde 5:!33.18 lira bedeli ketlfli Deviskel 

köprUsü 
3) 59 +000 kilometresinde 973 lira bedeli keşim Glukor köprüsl 
4) 60+ 000 kilometroainde 1881.82 lira bedeli kqiOi Heba köprüsl 
5) 68+000 kil metresinde 254.36 lira bedeli ketifli Maradit köprüsl 
6) Art.vin·Ardahıa tlıesinia mebdeinde 8041. 72 lira bedeli keşilft 

Sotibar k6prüs0 
7) 25+.ooo kilometrelinde 1223.18 lira bedeli keşifli Berta köprll

aü kı ceman 1655n97 lira bedeli ketifli 7 adet kaprlbıtln tamirab 
21 ~Un müddetle ve kapalı zatf uaulile münakasaya konulmuştur. 
Ş~raıt~ kanuniy~yi haiz taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçu~ 
nısbetınde temmat akçeleri ve teklif mektuplar1 ile 15-ağustoa-
932 tarih ve pazartesi günü saat on beşte Artvin nafıa koınis
onuna müracaatları ve tafsilit almak istiyenlerin Artvin Nafıa 
Başmühendisliğine müracaatları iJan olunur. 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden 
1 - Bandırmadaki !darehanemiz bahçesinin muhit duvarlan 

lizerine, resmi Ye ıartnamesi mucibince, takılacak tel kafesler 
lstanbulda imal edilerek Bandırmaya sevk ye yerlerine takdmau 
ciheti pazarlıkla bir ehline ihale olunacakbr. Taliplerin % 7,5 te• 
minatlarını hamilen 11 • 8 • 932 perşembe gilnü ıaat 14,5 ta Ga
latada Mubaya.ıtt Komisyonuna müracaatları. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Gazetenizin 29· 7-932 tarihli nüshasında intişar eden kat'i karar 

ilanımız meyanında Nezahet ve Şahinde H. lar)a Enver Beye ait 
Kartalda, fstasiyon caddesinde atik 138 ve cedit 202, 26 numaralı 
emlakin hesap numarası ve müzayede bedeli sehven nqredilmemiı 
olduğundan mezkur mumamelenin hesap numarasının 8977 ve müza
yede bedelinin 240 lira olduğu ilin olunur. 

T u z İ n h i s arı İ s t a n b u 1 B a ş -
müdürlüğünden: 

Memlehalar ihtiyacı için pazarlıkla bazı ilaç alınacakbr. Taliple
rin 1 ağustos 932 günü saat ( 14) te Tuz inhisarı lstanbul Başmll
dtırlüjüıae müracaatları. 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Cibali Fabrikası Sandıkhanesi için nümune ve tar\name11 

mucibince aleni mftnakasa ile ( 30 ) ton yerli mala çivi sabn alı
nacaktır. Taliplerin ( o/o 7,5) teıninatlarile beraber 8 - 8 • 932 pa• 
zartesi gnnn aaat 14,5 ta Galatada Mubayaat Komisyonuna 
mfiracattları. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankasından: 
lzmitte çarıı camii ittisalinde belediyeden alman lOX 15 met• 

re eb'adında arsa flzerine bodrum, yer kab ve birinci kat olmak 
üzere üç katlı kArgir olarak yapılacak binanın inşası plAn ve ıartna· 
mesi dairesinde kapalı zarfla m8nakaıM1ya konulmQftur.Bedellt haddi 
liyik görüldftğü takdirde 11 Ağuatoa 932 pertembe glbal Adapa
zannda Banka merkezinde saat on yedide infaabn ib&lesi yapıla
cakbr. Taliplerin teklif edilen bedelin ytızde yedi buçufu nispe
tinde bankaya nakit depo etmeleri veyahut teklifnamelerine bir 
banka teminat mektuba lef etmeleri Ye plln ve ıartnameyi Ada· 
pazarı TOrk ticaret Bankası merkezile lstanbul ve IZmit ıubele
rinden talep etmeleri rica olunur. 

Tuz inhisarı 
dürlüğünden: 

İstanbul Başmü-

Çamaltı tuzlası için aleni m6nakasa ıuretile alınacak kestane 
ağacandan mamul iki bin kilfe ile gürgenden yapıllDJf iki bin ldi
rek ihalesi 10-8-932 tarihine mOaadif Çarşamba günl uat on beıte 
lzmir Tuz Başmüdiriyetinde icra olunacakbr. Taliplerin prtname 
ile kürek ve küfe ntlmunelerini g3rmek &zere Bqm6c:liriyetimiıe 
mtiracaatlan ilin olunur. 

latanbul Yedinci icra Dalra
elndan: Mukaddema Beşiktaıta Yıl
dızda. Millga. Şeyh Zafir tekkesinde 
mukim iken halen ikametgAhı ve 
meskeni meçhul Mansur Zafir Beye: 

Evkaf İdaresinin zimmetinizdeki 
alacağından dolayı mahçuz ve para} a 
çevrilmesi mukarrer gayrimübadillere 
verilen bonola.rıu satılması alacaklı 

idarei mezkflre vekili tarafından iste
nildiği bildirilmek ve üç giln zarfında 
borç tama.men ödenmediği takdil'de 
talep ve karar mucibince mezkur bo
noların 11/8 932 tarihine müsadif per
ıembe günü saat 11 - 12 de Bahçeka· 
pula Dördüncü Vakıf banın esham ve 
tabvilA.t borsa.sanda aleni müzayede 
ile satılacağı malO.munuz olmak flıere 
t.,t11et Ut.nen teblit ve ihbar olunur. 

Vefat 
Kırkbeı senedenberl muhtelif ga

zetelerde mürettiplik eden Halil Boca 
dun vefat etmittir. Allah rahmet 
eylesin. - . -·--··----------

GUref MUaabakalara: 
Türkiye Hlmayel Etfal Cemlyetlndenı 
Cemiyetimiz bu sene 7 8 !l Eyl61 

tarihinde lzmirde, 14/15 16 tarihinde 
lsta.nbulda ve 28 29 30 tarihinde An
kara.da güreşler tertibine kar 'r ver
miştir. Ankaradakl Türkiye B ohll
va.nının seçme roüsaba.kası ol c lktır. 
Ba9t: birinci çıkana. 500 lira m ka.fat 
verilecekfr. Arzu eden peblh anları· 
mız güreılere ittirak etmek Oz ro yu
karda gösterilen tarihlerde bu ) erleı
de bulımabilirler. 
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1-15 ağustos yerli mallar sergisine 
Beyoğlu'nda 

LİON 
~- •• mağazalan 

1 MEVSiM SONU 
SATIŞI 

1 
ı' 

O/o 10 

A e 

vası mikyasta iştirak ediyor 
O/o20 

O/o30 

#'* 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Meccani Seyahat 
. . sergis\ için 

.Leıpzıg 

Leipzig 1932 Sonbahar sergıs1 

l ı #!*:# ft2 ' iOF 

Şekerlemeciler! 

Etlketlerlnlzl , 

kutularımzı , 

renk il artist 

ikramiye ku· 

p o n ı a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaplJ• 

rablllrslnlz • 

Telefona 

23961. 

• 
İstanbul Evkaf Müdüriyeti ~Ia~rı ~ 
lzmirdeki Büyük Salepci Oğlu Hanı 

Kiraya Verilecektir 
lımirde eR ltlek mevkide Kemeralb caddesinde kAio ve EY. 

kafa ait olan 18 dükkln bir kah•ehane bir depo 32 alt ve llst 
oda Gç bllytık ve kDçDk ahır Dç garaj bir yazıhaneyi ve bilyük 
bir avluyu mllıtemil mebzul akar ve tulumba suyu olan büyük 
Salepci oğlu hanı demekle maruf ban 13 Ağustos 932 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle ve müzayede ve ibalit kanununda 
münderiç kapalı zarf uıulile kiraya verilmek üzere 15 Temmuz 
932 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarıhnıştır. ihalesi Evkaf 
Umum Müdürlüğllniln tasvibine talikan 9 Ağustos 932 sah gllnU 
fzmir Evkaf Müdllriyetince icra lc••ınacaktır. Teminatı muvakkate 
miktarı 675 liradır. işbu teminata mukabil banka mektupları da 
kabul edilir. Talip olanların lzmir Evkaf Müdüriyetine mDracaat 
etmeleri ilin olunur. 

• Hukuk Usulü Muhakemeleri Şerhi 4 

Meşhur avukatlarımızdan Hasan Fasih Beyin yazdığı tam ve ınükem• 
mel bir eserdir. Ciltlisi 3 liradır. 

Hukuk Usulü Tatbikat Nün1uneleri 
Bu da av ukat Haran Fuib Bt'}İn uuıd r. C it.iti 1~5 J ı:ı qh:r. 

Kanunu Ceza Tatbikatında Rehper 
Mahkemei Temyiz azasından Fahrettin Beyin eseridir. 

Fiati ciltli 150 kurutlur. 

Bu kitapların hepsi eski harflerle matbudur. Taşradan siparft 
vukuunda posta iicreti alınmadan gönderilir . ..... l_..... v.... AnkAJ~_JllOjadJıt--.aL..I.11~-AIJaaıını..,,.._..v.....ıı-~.-.--

T.lfı:ıilllt ha~lıca sayahat acontaları 
Jı;taııhuldakl fahri ınnıncssili: l\lilhen
dis il. ZEUKSEH. l1:ılatada. Ahon 
vo Mflııih han 5 inci kat No. 1 
~8 Ağustos ilA 1 E) l!il {dahil) nnmu-
11cliklcır sergisi - :n Ağustosa kadar 
mensucat sergisi - 28 Ağustos ili 
1 Eylillo kadar inş:ırıt, ov levazımatı 
'o men .ı ldı iptidaiye sergisi. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 1 
IZMIR POSTASI 

,..S~p~~e~T 
Pazartesi 17de Sirkeciden ha
r ek etle Gelibolu, Çanakkale VP. 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 
u~ıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevlt hastalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulenruj 
yanında Zambak sokak No. 41. 

Biçki, Dikiş mektepi mezunları 
Ortaköyde Akaretlerde (35) nu• 

marada ve Matmazel Venalmanl 
Karace idaresindeki Biçki, Dikit 
mektebi bu sene tedrisatını ikmal 
eylemiştir. lstanbul Maarif idaresi· 
nin müfottişleri huzurunda yapılan 
imtihanlarda Feriha Abdullah Ce· 
l&lettin Saime Saim Evaeviya Anaa
taayadi Eliza Bahar Hanımlar mu
vııff ak olmu~lar ye Maarif Vekale
tince muaaddak diplomalarına al· 
mıtlardır. 

Çatalca kazazı dahilinde 
Podima devlet ormanından bir 
senede kat ve ihraç edilmek 
ftzere:müzayedeye çıkarılan 110 
metre 934 desimetre mikAp 
gayrımamul kayın eıcarına 
ait mOzayede milddeti ıeraiti 
sabıka dairesinde 4 8 932 per• 
ıembe gününe kadar bir hafta 
daha temdit edilmiıti. 

taliplerin ıeraiti anlamak Uz
re lstanbul Orman müdilriye
tile Çatalca Orman muamelAt 
memurluğuna ve yevmil ihale· 
de saat üçte lstanbul Orman 
MUdiriyetinde müteşekkil ihale 
komisyonuna müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

Zayi - Mlihiıriimil zayi ottlm lıük
mn olmadığını ilfin ederim. 
UskUdar Arakiyoci camii imanı ve hatibi 

Molııııet Sezai 

Son Posla Matbaa .. 

SATILIK 
Arnavutküyilndo tramvay caddosi 

[birinci cadde] 99 No. 3 salon, 6 oda, 
alaturka ve alafranga hamam, elek
trik, terkos tertibatlı, kabartına y:ı.ğla 
boya ve dört kattan ibaret boyaz 
yalı, sahibi taşrada bulunduğundan 
acele satılıktır. Kar:ı.köyde •ropçular 
caddesinde Kanaat Hanında Ziya 
Be ·e m!lrncaat. 

TENZiLAT 
Gören ve Bilen Var mı? 

Altı sene evvel Nizamiye Bi11ba91lt
ğile lst:ı.nbulda ikon tekaüt edilen ve 
tckaUdHnden sonra Ankara da Demir
yolları Ozerinde bir vazife alan Mutlu 
Zekoriya Beyin hayat ve mematından 
haberi olanlann Muıtakl akrabalarına 
bildirmeleri rica olunur. 

SVEA 
GAZ OCAKLARI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
!steyiniz. 

Plaklarınızı bozmamak için 

"ODEON,, 
lgneleri kullanınız. 

Elektrik usulile imla edilmiş plAklann 
hututuna göre imal edilmiştır. 

lstanbul Belediyesi ilanları * 
KaragGmrUkte Mesibpap medresesi kiraya verilmek Dzer• 

bu kere temdiden mllzayedeye konulmuştur. Talip olanlar mtba
yedeye girmek için 16,5 lirahk teminat makbuz veya mektubu ile 
1 J8 932 pazartesi atını 1aat OD bet• kadar Daimi Enclmene mlra-
caat etmelidirler. ( 1 ) 

-tc 
T opanede Kıbnçalipaıa medresesi pazarlıkla kiraya verilecektir 

talip olanlar pazarlığa girmek için 54 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 4 • 8 • 932 pe11embe gllnil saat on bet• kadar Daimi 
Encllmene mllracaatlan. [ I] 

SİJ-DO-BONO 
PERTEV 

İnhisarlar Umumi Müdiirlüğünden: 
1 - (75) kilo bobin haİinde çelik saç nllmilnesine tevfikan 

1-8-932 pazartesi. Saat 14,30 

6-8-932 cumartesi gGnll 
saat 14,30 

2 - (500) metre kauçuklu banda 
(500) metre kıvrılmıı kayıı (8) M-M lik 
(300) metre kıvrılmıı kayıı (10) M-M lik 
(300) metro yuvarlak kayış (8) M-M lik 

Nevi ve miktarları yukarıda gösterilen levazım pazarlıkla saba 
almacakbr. Taliplerin numunelerimizi gördükten sonra fiat vermek 
üzere tayin olunan gl1n ve 1aatlerde ( o/o 7 ,5) temiııatlaram hamil• 

1 


