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DAHİLİ .[Halkın Sesi l 
Amerikan Tayya-IM ... am-us_a ____ B_i_r_O_te_J_K~a-m_a_r_oı:mııt .. u~-~-a-sı_m_p_a-şa--

reci_lerinin Ziya- Tecavüz Cinayetinin 
re~~vr••~~ı ••• ~~~~ İddiası Dayaktan Şikiyetçi Maznunları 

U) 

kanat darbe.ile relen 
Te uzun mesafe dünya 
rekorunu kıran Amerikalı 
tayyareci Boardman ve 
Polando'nun bu muTaf
f akıyetleri mOnaaebetUe 
Türk tayyarecilerinin de 
torklnjil Aleme tanıtma

lara için bu 1rlbi rekor 
kırma tecrübelerine rirlt
meleriol temenni ettik. 
Bu temennimizin halk 
arasında bırakbtı aklı
leri fu ıuretle teablt 
edebiliriz: 

Hlbeyla B. (Sirkeci E.k)fehJr 9tell 

- Rekllm, urımızın ticare
tinde bOytık bir yer tutmakta
dır. Bunun itin binblr yol ve 
Turta bulmuılardır. Ketifler 
ihtiralar, aeyahatler, rekorler 
reldlmın aaa umurlanndan aa· 
yılır. bd ıOn enel Bahn Mu
hiti bir hamlede uçan iki 
Amerikalı tayyareci bize Ame
rlkanuı tayyareclliğindeld teki· 
mlllllııtbı canlı birer reklAmı 
oldular. Kahramanlan ıördOk 
Te alkıfladık. 

Bunları doğuran millet ve 
anlar yqaıın dedik. Bizim de 
bayle UÇUflar, tecrObeler yap· 
m•mıı; memleketimizi taDJt· 
mak noktaımdan çok faydalı 
olur. Kahramanlık ve ceıaret 
Ttırklln kardeıldir. .. 

Tahir B. (S.aatya Kuakol eokak '8) 

- Avrupada ve Amerika
da hAIA Tnrkn ve Türkiyeyi 
IJl anlamıyan memleketler ve 
lııaanlar var. 

Bizim de tayyarelerimiz ve 
tayyarecilerimiı, lllüm, incir, 
fmdık ıibi ıablacak ticaret 
matalarımız da Yar. Belki ilk 
hamlede Okyanusu geçemeyiz. 
Fakat genç tayyarecilerimiı. 
aruıra hiç olmazsa Avrupa 
payıtahtlanna birer uçuş yap
aalar Te bu ıuretle Cnmhuriyet 
Ttırklyuinln iıminl buralara 
dagıtaaJar zannederim ki çok 
iYi bir propaganda yapmiı o -
fuııız. Gençlerimizi bu yola teı
Tfk etmeliyiz, 

Jf
Nurt B. ( Ercıık8y lıtaıyoıı caddeml 

128) 

Amerikanın irfan Ye fen 
Aleminde yüksekliğini iıltirdik. 
Takdir ederdik. Fakat Bahri 
muhiti Ye Avrupa1ı geçerek 
Y eıilköye inen 1 ki genç ve 
kahraman tayyareciyi g6rdnk
ten ıonra bu takdirim kat kat 
l)J"ttı. içimdeki muhabbet hissi 
hBrmete çevrildi. 

Pek genç bir mllletin bu 

Bir Kadın Bir Hamamcıyı Bir Hırsızlık Meselesinden lzmir Otelinin Kama
Taarruz lddiasile Mah- rotu Şüphe Üzerine Tutulmuş. Fakat Adliyeye 

kemeye Verdi Müracaat Ederek işkence Gördüğünü İddia Etti. 
Dlin Müddeiumumiliğe şöyle 

bir müracaat Ye iddiada bulu-
nulmuştur: 

16 yqında oldupnu ıöyli

yen Huriye Hanım bir ay evvel 
Dadaydan latanbula gelmiş , 
yolda hemşerilerinden Galata· 
saray hamamında çalıtan lsmail 
Efendi ile tanışmışbr. Huriye 
Hanımın Kaaımpaşa hamamın

da IOmil Aia isminde de bir 
baba11 vardır. Babuı kızın ge
liıfne aldını etmemif. O da 
Arap camiindekl yei'nealnin 
yanma inmiftir. 

Geçen ınn Huriye çeıme· 
den ıu taşırken yanma yolda 
tanıtbkları Dadaylı lımail gel
mlı Ye onu "Seni alacağım, 

ıana ev tutacaj'lm" diyerek 
bir yere ğlStnrmllt Ye ismetini 
berbat etmiftir. l.mail yakalan
m11, dlln Huriye Hanımla be
raber Mtıddeiumumiliğe 16nde
rilmiftir. Mamun " Ben yap
madım" diyor. 

Huriye Hanımın bir hafta 
evvel bikrioln izale edildiği 

teıbit edilmlıtir. 

Komünistlik 
iki Kiıi Tutuldu, Sonra 

Bırakıldı 

Evvelki gece Galatada ko
mUniıtlik şUpheıl Oıerine Ali 
ve Muıtafa isminde iki ~kişi 
Polis tarafından yakalanmış, 
Uzerleri aranmış, fakat birfey 
bulunamamıştır. Kendileri kısa 
bir iaticvaptan ıonra 1erbe1t 
bırakılmıılardır. 

Belediyede Ayhk 
Dnn belediyede bir kııım 

memurların ağustos maaşları 
dağıtılmıştır. lktıaat MüdOriye· 
ti ile dij'er ban tubelerin ma· 
atları da bugUn verilecektir. 

harlkuı bizi intibaha ıevket
melldir. Bizim tanınmaya çok 
ihtiyacımız vardır. Bizim ceaur 
gençlerimiz de Amerikaya bir 
iadei ziyaret ıeyahatı tertip 
edemezler mi acaba ? Böyle 
muvaffakıyetli bir ıeyahat 
hem gidenlerini ıahaen zengin 
eder, hem de memleketimize 
birçok kalpler kazandırır. 

Evvelki gün Sirkecide lımir ( 
otelinde Antalyalı bir tüccarın 
( 37) lirası çalınmıştır. Poliı 
şüphe üzerine dün ıabah Mah
mutpaıada Sultan mektep 
çıkmannda ( 2 ) numaralı evde 
oturan lran tebaasından otelin 
kamarotu Ali Ekber Efendiyi 
tutmuıtur. Ali Ekber Efendi 
aerbes bırakıldıktan sonra dlln 
Müddeiumumirğe bir iatida ile 
mllracaat ederek Emin&ntı 
merkezinde Komiser Muavini 
Ali Rıza Bey tarafından if ken
ce yapıldığını, ayaklarının fala
kaya lmbrılarak döğllldiijiinll, 
deynekler kırıldıktan sonra kınk . 
karyola kollarile de vücudilnlln 
her tarafı yara Ye bere içeri· 
sinde bırakıldığını, binaenaleyh 
muayenesinin yapılmaıını iıte
miftir. Müddeiumumilik Ali 
Ekber Efencliyi Tıbbı Adliye 
göndermiı, vtlcudnnUn muhtelif 
yerlerinde dayaktan müteveBit 
yaralar görüldüğü tesbit edil
miftir. Ali Ekber Efendinin 

Türk Meyvası 
Almanyaya Domates 

lhrac Edilecek 
Şehrimiz ihracat ofisi yaş 

ıebze ve meyva ihracatı için 
yeni teşkilat vncude getirmek
tedir. Şimdilik Şark şimcndi-·' 
ferlerile nakliyat hususunda gö· 
riitillmektedir. Aynca bir Bel
çika vagon şirketile de temat 
edilmektedir. 

Bu şirket ıoğuk hava va! 
gonlan yapmaktadır. Meyva 
ve sebzeler bu vagonlarda bo
zulmaktan kurtulmaktadır. Di
ğer taraftan Ofis idaresi bura· 
daki nakliyat ıirketlerinden bi· 
rile anlapcak. meyva ve seb
zelerimiz ıoğuk hava vagonla
rile ihraç edilecek ve çürüme
meleri temin olunacaktır. 

Ofiı bu ıayede, ıebze ve 
meyvalarımız için, ıimall ve 
merkezi Avrupa memleketle
rinde geniş bir aarf mahalli 
bulunacağını tesbit etmittir. 

Bilhaaıa bu meyanda Al· 
manyaya mfiblm mikdarda 
domateı ihraç edilebilecektir. 

Ali Ekber E/. 
iddiasına ıöre merkezde ayak
lan kabardıktan aanra muavin 
Ali Riza Efendi tarafından 
ııcak ıu ile panı•man yapıl
mış ve dayak izleri kısmen 
zail olduktan ıonra bırakıJmıı
tır. 

Gümrüklerde 
Memur Kadrosunda 
Değişiklik Yoktur 

latanbul ve Galata gtlm
rtıklerinin yeni kadroları dun 
tebliğ edilmiş ve ağustos ma· 
qının tevziine başlanmıştır. 
Yeni kadrolarda hiçbir deği
şiklik yoktur. 

l Motörler -H-ak_k_m-daki Karar 
Belediye, deniz motörlerinin 

rast geldikleri her iskeleye 
yanaıarak ıandal seferlerini 
karıştırmamaları için bunların 
yalnız Hanönö denilen Mehme
dali paşa nhbmına yanaımala
rını kararlaştırmiştır. 

Kanser Tedavisinde 
Muvaffakıyet 

Felemenk doktorlarından Beo
dlen kanser haatalıA'Joı kan tah
lili ıuretile tethiae Te baıtalıtı 
ilk devrelerinde tedaTİye muvaf
fak olmuttur. ----

irtişa Davası 
Müruru zaman lddiaıı reddedil· 

dlğl için barut lrti9aal davaaına 
yakanda Ankarada baılanacaktır. 

Sıvasta Yakalanan Hü
seyin Ve Nuri Dün 
Buraya Getirildiler. 

Bundan bir buçuk ay kadar 
enel Kuımpqada 9 uncu lık
mektebin bahçesindeki kuyuda 
bir çuval içinde bir kadın ce· 
aedi bulunmuıtu. Bu cesedin 
o zaman mektepte hademelik 
eden bemıebrileri tarafından 
bojularak kuyuya abldığı ve 
katillerin isimleri tesbit edil· 
mqti. 

Nuri Te Hüseyin ismindeki 
bu mamunlar dlln Sıvasın Zağ· 
ra kuuından ıehrimize geti
rllmftler, Müddeiumumi Mua· 
Tiııi Klmil Bey tarafından 
llticvap edilmişlerdir. Adliye
den bir heyet Kasımpaşaya 
ıiderek kuyuyu tetkik etmiş
tir. 

Belediye Bütçesi Geldi 
Belediyenin ( 931 ) bütçesi 

Dahiliye Vekaleti tarafından 

tasdik olunarak dün Belediye
ye tebliğ edilmiştir. Bütçede 

esaslı tadilit ve tenkihat ya· 
pılmamıştır. 

Çocuk Düşürme 
Bir Kadın Hakkında 

Tahkikat Yapılıyor 
Ortaköyde oturan Hayranuş 

Hanım dUn şiddetli atrılar 

içinde Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıı ve orada iki aylık 
bir çocuk dütllrmüştür. Hasta
hane bu düşürme işini şüpheli 

gördüğü için düşen çocuğu bir 
fİşe içine koyarak Tıbbıadlide 
muayene edilmek üzere dUn 
Müddeiumumiliğe göndermiş
tir. Müddeiumumilik tahkikat 
yapmaktadır. ----

Adhye Vekili Gitti 
Adliye Vekili Y alovadan 

dnn Ankaraya hareket etmiştir. 

iki Kumarbaz 
ÜakUdarda nalbantlık eden 

Adli ile arkadaşı Enver kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. 

Dört Kişi Arasmda 
Todori, Koço, Mihal ve 

Zekeriya iıminde 4 kiti dun 
Cihangirde kavga etmişler, 
birbirlerini yaralamışlardır. 

Ağusto 3 

Günün Tarihi 

Buğday İşi 
Bu Meselede T edbirlİ 
Hareket Etmek Lazımdır 

Cuma pnkü nüabamızda 
Ziraat Bankasının köylüden S 
milyon liralık butday aabn almı· 
ya karar verdltlnl yazmıştık. 

Bu meuleden bahıolunurken, 
tc'yle bir mGtalea yürGtG!mektedir. 

" Eter bankanın ntuı alacağı 
butday yine memleket dahilinde 
aablacak olurıa dJfer meatah· 
diler müıküllt içinde itala• 
caktır." 

Diter taraftan fktıaat Veld'· 
leti de bankanın buglinkG tetki· 
litile bu işi zor tahakkuk: etti• 
receği kanaatindediJ'. 

Defterdarlık Kadrosu 
Yeni Defterdarlık kadrosu yeni 

mülld tetkilata göre tanılın v• 
dünden itibaren tatbika başlan• 
mıttır. Bu milnaaebetle Defter• 
darlıkta iki tube ilğa edilmif, 
Amir ve memurları kaza Malmü· 
dürlükleri kadroıuna ilAve olun• 
muftur. 

Neticede on bir memur açıkta 
kalmıtlır. 

iki inhisar Şirketi 
Barut inhi ar tlrketile Av ff. 

tekleri inhisar tirketinin 19 ağu,. 
tosh yapacakları heyeti umumiy• 
lçtimaında iki tirketln tevhidine 
karar verecekleri •Öylenmektedir. 

Tutun inhisarı Kadrosu 
Tütün fnlıiaar idaresinin yeni 

kadroıunun hu,.ün tebliğ edilme
ıine intizar olunmsktadar. 

Hayri Ef. Ne Diyor? 
Geçenlerde evinde bir cinayet 

bidiıeai olan Sabık Arabacılar 
Kahyası dün ikinci Ceznda mu• 
hakeme edilmiş, tahitlerden biri 
Hayri Efendinin Poliıte dayak 
yediğini ıöylemiı, Hayri Efendi 
de ifadenin doğru olduğunu taa 
dik etmiı ve ınuhakeme başb 
rDne kalmıştır. 

Akalliyetler Kanunu 
Dahiliye Vekaleti aknlliyetler 

fçln yeni bir layiha hanrlamaktadır. 
Bunda Patrikane ve Hahamhane• 
ferin faaliyet hududu röıterllmek· 
tedlr. 

15 inci Resim Sergisi 
G_nzel San'atlar Birliği tarafan• 

dan tertip o!unan On beşlnd 

reıim sergisi dün ~~leden ıonra 
Galataıaray liaeıinde kOş t edil• 
mittir. Bu ıenekl aerai eaer 
T• imza itibarile çok haaiıtlr. 

Türkiye - Belçika 
Türkiy ·Belçika ikamet mu

knelesi dün Ankarada imzalan• 
mıtlır. 

Vekiller Şehrimizde _ 
Maliye Vekili bu akıam, lktı

ıat Veklli salıya, Maarif Veklll 
cumaya, Dahlliye Vekili de haf .. 
ta içinda Ankaradan ıehrlmiı• 
harekd edeceklerdir. 

Bir Orman Yangmı 
lzmirde Kemal Pş. kazad 

civarında çıkan bir yangın neti• 
cealnde altmıt hektarlık bir o,. 
man yanmıthr. 

1 Son Posla'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sergile~ 

1 : Hasan Bey - Burada reıim 1erglıl mi burada 
1 

3: Hasan Bey - Bence bu iki ıergiyi bir- r 4 ı Hasan Bey - Almanlara heykel yaptıt1f 
rmell, çtınki ikisi de yeril malı tqhlr ediyor. yerli malı aibl ıOrenlerin mahiyeti anlAfılmıı oJo' 



Hergün 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Hava Kahraman-ı 
lan Taksim Abi

desi Önünde 
' Bq tarafı 1 inci sayfada) 

.l!ı Reisidlmbur Hazretleri ken
~~ mtlltefit bir vaziyette 
-.uut Ye kazandıldan ıerefll 
zaferden dolayı tebrik ye ilti· 
~at ederek fU hitabeyi irat 
•Jurm'lflardır: 

T " - Harlkullde •eyahatinld 
Grlc milleti yüreklerden tapn 

takdir ve samimiyetle kartılad1o 
Anıerika aemasandan yükselerek 
T- k ur semasında belirecek kıy-
nıetU misafirleri oradan uçtu klan 
•ndan itibart:n Türkiye ufukla
rına geldikleri .e toprak· 
larunıza konduklan dakikaya 
ka~ar alaka ile, heyecanla takip 
ettt. Muvaffakıyetinb.i can ve 
IÖniilden diledi ve kendi muvaf
fakıyeti gibi sevindi. Filhakika 
nıuvaff akı yetiniz hem fennin ve 
teknitin hem de bilh. saa maha
ret ve cesaret itibarile insan 
kuvvetinin emsalsiz zaferi
dir-. Kat'aJarı birlettirirken mil-
leti . s· . erı yaklaıtırıyoraunuz. ııan 
ribi kahramanlar milletleri, biri
birlnin saadetleri ve kederlerile 
•llkadar bir aile efradı haline 
letlrlrler. 

Şüphe etmem ld siz medeni
)'etini bayranhkla takip ettiji
lbiı yeni dünyanuı b!iyük diyan 
Ue eakl dünya kıt'alarının mGl
tebaaında bulunan yeni TOrldyeyl 
bayle vasıtaaıı blrleflirirken Ame
rllcahlana ye TOrlderiıa kalp· 
ler1nı de birbirine baha ziyade 
Y•ldattırdınıı. 811 ıGniln genç
lit1, zamanımıza kadar beıerl
)'etln tahaJJll etmediji sema
~ _ yoUardaa luanlar aruında. 
lbiUetler aruında ylkaek dosl
luldann, yilluek muhabbetlerin 
IDGeHislerl oluyor. 8a alYI he
deflerin ul'"y•tl lpretlerlal ••
'- Amerikanın abln slhl ldeallst 
•• epur ••çlerhal karfımtla 
llrmekle, onlarla rlrDımelde 
lbilftehlrim, bahtiyarım. Siı sema
da rGul bir yol çizdiniz. Bu ae
J'•battniz Türk tayyarecilerine de 
h1aıırlanmak için büyük teıvik 
0 •eakbr. 

Sizi hararetle tebrik ederim. 
Şahıslarınııda muhterem Ame
rika milletini, Amerika bilıi ye 
:~knitinl ve Amerika tayyareci-
•tlnin kabrıman mGmeasillerlni 
~llllllanm. Vlksek camianızı 
'-J•cla yükaek bir surette temsil 
~en muhterem Reı.lcüııaburunuzu 

triizel mün .. ebetle blrmetle 
~· muhabbetle yadederim ve ıize 
11 •eyabatler ve dalma b6yle mu
•llffalcıyetler temenni ederim • ., 

Gazi Hz. Amerika tayyare· 
:fle

1
rini kötklerinde kabul et-
eri •ırada hazar bulanan 

Aınerikan sefiri Miser Grov 
tenaplanna da mOkAleme ara· 
tın~a t6yle buyurmutJardır : 
. Böyle kahramanlar yetif-
~n btıytık milleti burada 
e~nıa muvaffakıyetle temsil 

t b
en zab devletlerini bilhassa 

e rik d ' had· e erim. Bu mea ut 
18enin iki memleket ara· 

: 11daki muhabbeti daha ziya-
e artbracata hakkındaki 

.. ~~llnllze tamamlle fttirak 
VQ•run . " 

Sefirin Cevabı 
d Gaz( Hz. nin Irat buyur
..:!!•n nutka tayyareciler na· 
, Amerikan aefirl ceftp 
ererek, tayyareeilerin Terki
~ede glrdtılderl htlmll kabal-
en dolayı tepkkllrlerini 

Son Posta'nın Resiınli Malca/esi • Kadın Telakkileri * 

t - Eski Yunanlılar topuklarınm altına 
bnlanaın iafmleriai yuarlarmlfe Maksat
ları, kadını awçlan içinde tutamaalarsa 
bile, ayaldannın albDda enhileeelderini 

2 - Biz, inlullba kadar, karılan•ı11 
~ arkumda, peçeler albnda yqab• 
yorduk. Bununla onlan emniyet altana 
aidatımızı iddia ederdik. 

S - Bul'6a kadını• da erkek kadar 
....... •• erkek kadar hak aahibl oldutunu 
kabul edlyoru&. Aradaki farklar, medeni• 
yet ae•lyeai farklaradır. 

rCSsterm.,kmifo 

•• •• BUGUNUN TELGRAF HABERLERİ 

EREGLi - Fil YOS Bir Kadın Yüzünden iZMiRDE 
* * .. 

Demiryolu Güzergahı 'V Tesbit Edildi nanlı Bir Cinayet Oldu Ziraat Bankası Bir _ -=---:~-------__..;;..._--·---~ Buğday Deposu Yapıyor 
Bartın, 1 ( Hususi )- Ereğli· Zonguldak. (Huauat) - Son zamanda ııklaimıya başlıyan 

Filyos batbnın gberglhım cinayetlerden biri de geçen gece vukua geldi. En büyilg .. ü 20 lzmir, 2 ( H. M. ) - Ziraat 

t 

• t k O buraya ge- Bankası tarafından köylüden 
ayın e me zere 1 yaşında olan llç genç umumi bir kadm için biribirini bcg~ azla- ı h ·ı · ı b"ti · a macak buğdaylar için ıeh-

len eyet vazı .esın •1 .rmış ve dalar. Biri öldü, biri de ağır yarahdır. Vak,a ıudur: rimizde bir depo yapılacakbr. 
gftzergihı tesbıt etmıttir· Hat· lk. S ·ı· H h O B .. da la tın inşaabna bugttnlerde dart 1 evgı t 1 asta anede ldU ug Y r bu depoya getirile-
kotdan başlanacaktır. "Asiye. atlı genç bir kadı- Bıçak, mecruhun alnından cek ve orada fiatlan takdir 

nm Bahaattin ve Eıref ismin- ahstanede ,.•kar im t C'. ef edilecektir. Eğer banka satın 
d 

·ki d d F r 
1 lf ır. 11' aldı~ b .. da 1 f l 

lflA t K t 1 k M? 
• ı ostu var ır. ena bir . . .. . 5• uı Yan aza fiata 

s an ur u aca 1 teaadllf, iki Afakı. kadının ıse ha•tanede ölmuttür. Babaat- Alana bu fazla köyla lehine 
Berfin, 1 (A.A)- Htik6met, "Gilrcil tepe" denilen evinde tinin vaziyeti ağırdır. Niyazinia irat kaydedilecektir. Buğday

Darmstaeter und National Ban· karplqbnmtbr• Biribirini son yarası ise hafiftir. lar hakkında bazır!anacak tali· 
kın yeniden iby... için bir derece kulwıu iki ifak, der- Efrelin kardeıi yaralı kat- ıaatoame hakkında tetkikatta 
kararname nqretaıiftir. bal tabanca ve bıçaklara aa- dqinl görmek için hastaneye bulunmak llzere bankanın 

Bir Cinayet 
rılmqlar ve kanla bir boiufma gitmif, fakat kardeşinin ölllm umum mtidiirl\ ŞOkrn B. lzmire 
bqlamıfbr. Bir ara Babaattin haberini ahp soğumuı ceıcdile gelmektedir. K6ylll ile temasta 

tabancasını at91liyerek Eşerefl karfllaıınca kendinden geçmiı, bulunacakbr • 

Ödemişte Bir Köylüyü 
Öldürdüler 

karnından, arkadqı Niyaziyi de Bahuttinin yatbiı koiufa 
elinden wrmufbır. Fakat o da, btıcum ederek kardeşinin kati-

- 1. bamnlannın bıçaldarile omu ve liai 61d0rmiye t ... -bbh etmiı· 
b ..... iki deria yata almlfbt· -r-Lmır. 2 (H. M.) - Odeml-

tin Bql nahiyesinden Çaylı· 
köy civannda bir ceset bulun
du. Ceset Göullz oğlu Mua
tafaya aittir. Yapılan tahkikata 
göre Muatafanm, Ha.eyin otlu 
Mustafa ve Eut nanunda iki 
ndam tarafından lldOrllldDtn 

Etnf, h~ obdar tun- tir. Hutue hademeleri _.... 
la indirmittir ki Babaattinin illide tqebbtlsUnil menetmlt· 

kafa tuı kmllDlf, bıçak alb lerd.ir. 
santim içeriye girmiftir. Alt met 

anlqJmıfbr. 

Mersin Portakalları 
Merain, (HuausJ) - Bu 1ene 

ilk baharda birkaç defa yajaa 
dolu ve bir de Kloroz basta· 
hğJ yllziinden bu aeoe porla· 
kal mahsulD geçen senekinden 
noksan olacakbr. 

teh ..... kalmqlar we •Btlyllk 
TDrk Lideri, muhataplan llze
rinde fevkallde tair bırakan 
bir plıaiyettir... demiflerdir. Sokakta Bir Tecavüz 

iki bava kahramanı kaplı· d Fındıklada oturan Kiryako 
calan da gez<liktea sonra ye i Ef. zeycesi Madam Mari ile 
buçuk?. tekrar Sakarya mo· k H lil Hil F • t&ril• y alovadan aynlmıtlar ve gezer en a . ml ve ebmı 

d& ı dlr isminde iki kiflnin tecavtızDne 
gece ıebrfmize nmtlt er · ujramıılardır. Mlltecavizler ya· 

Abideye Çelenk kalanmıthr. 
M. Bordman ve M. Polando E · ... T--1 - 1 

bu sabah Tabiin zafer abide- VI iŞ amış ar 

-; · Giresonlular Galip 
Gireaon, 1 (Hususi) - Sam

sun futbol ıampiyonu Halk
sp.or takımı buraya gelerek 
Gıreaon Spor Klnbile bir maç 
yapb ve Gireson Sror ı - 2 
galip geldi. 

Samsunda Serseri Köpekler 
Samaun ( Hususi ) - Bura 

sokaklarında dolqan .eraeri 

köpekleri imha etmek için çok 

çalıtılıyor şimdiye kadar otuı 
köpek öldtirlllmGftllr. 

Memurlar Arasmda 

Reis intihabı 
Edebiyat Fakültesine 

Kim Reis Olacak? 
Edebiyat Fakültesi Mllder

rialer Mecliai don lğleden 

sonra toplanmıf, reiı intihabı 
meselesi mllzakere edilmİftİr. 
f çtima hararetli ve mllnakqalı 
olmutw fakat mllsbet bir neti· 
ce ahnamamıfbr. 

Bir kısım mlldcrrisler Kap
rllltl zade Fuat Beyin, DiYamn 
ret karanna rağmen tekrar 

reiı intihabına ileri sllrmftşler, 
fakat ekseriyet kazanamamlf· 

!ardır. Bazı müderrisler de 
riyaset için Mustafa Şekip 

Beyin namzetliğini istemişler

dir. Salı allnD tekrar toplam
ıacaktu. 

Talebe Mübadelesi ı k 
k lardı Fenerde oturan Halil uta. 

sine bir çe en oymuı r. zevcesi, Ana. gelini Nimet . Af~on, (Huauıl) - Maliye 
Bu sırada abide ve ci· Hammlarla oJCJu Klmil ko-- ıdareaınde yeni tayin ve tahvan çok kalabalık bir balk •• -- Alauonya Uypzi• DarGlfGauaa kOtleıi tarafından ihata edil- şuları Etem Efendinia evini 1 viller yapıldı. Memur adedi ile lataabul DariUfünunu ar .. ında 

kli tqlamıı, 12 cam lormıtlardır• azaltıldı. talebe milbadelesi kararlatbrıl-
mlt Ye tayyareciler dre mıt olduju için Hukuk talebe-
Bir alkat tufanı albncla otele ~, ___________________ ...:.;::::.:"'\ sinden Muammer ve Sadi Beyler 

dhmlltle.ıdir. Bir kaım mek· e • • • Llypılte ılndertleceklerdlr. 
tepll 1ata1an • meru1m es· ister inan, ister inanma 1 
na11nda ha11r baluamqlardar. 

Bu Geceki Ziyafet 
Tayyareciler ıerefine bu ak

şam ıaat 9 da Belediye tara
fınd~ T asklm bahçesinde 90 
kifllik bir ziyafet verilecek, 
ziyafette Amerikan sefiri, Se
faret erkim ve maruf Amul· 
kahlar ham bulunacakbr. 

Tebrikler 

Guetelerclea biri ka- men'i rçla baka.et yem 
çakçıhğıa ,Onden gtıae tedbirler almaktadır." 
ziyadeleftlğini haber ve- Halbuki denizlerde ka· 
rerek diyor ki: çakçılıiaa men'i için, RO· 

Ahsen Bey ı,e Başladı 
Şelarlmis Ziraat Bankası 

MlldllrlOtone tayin olunan 
Ahsen Bey dlln yeni vazifealne 
bqlamıtbr · Ah•en Bey Devlet 
Banka11 iıtanbul BGro.u Şefli· 
ğini de yapacaktır. 

Yeni Bir Zafer 
r:etalt ve ba muvaffakıyetli Te9 • ıalllılp ıa~ TaJ18'9 Cemiyeti Aıaerikab 
le '-_k • Ameriün dostlujuDUD tayyarecllere ve Amerika seli· 

Yicli oldujuDu .a1ıemifilr. rioe 190 muvaffakıyet dolayı• 

"Adalar denizi sahille- sumat M&diriyetl Umumi· 
rinde Yunan ve ltalyaa yeai milyonlarca lira Hr• 
adalanndan kllçllk mot&r- federek gtlya mllkemmel 
ler ve kayıklarla Anado- mot6rler almlfb. Buna 
luya kaçak etY• •okul- rajmea Hlaillerimizde ka· 
maktadır. Bu Nhillerdea çakçalaiın gtlnden tone 
airen kaçak etY• Aaado- artmasına bakarak, bu 
lanun her tarafıaa yayıl- mot&rlerln ftzifelerinl ifa 

Moako•a, 31 (A.A.)- Ta,_ 
yare ile dotru Ne91orktaa 
gelen Herndor Ye Pongbor 

karaya inmftlerdir. 
maktadır. Kaçakçıhla• edebilcliklerine, artılr, 

J.- 1,,.,,, l•lar /,,.nmaJ lstanbulı DönUf aile birer tebrik telirafı 160-
... -:::.• Gali Hs. ..ı.. dermll. bU.ukabalo ce .. plar iltlfatte• cek ··~--·-erl_lr_i_t*_·~~~~~~' ... __________________________________ .~, (SON POSTA)ı Ba Ud tanared .. 

N..,.rktaa ıah ıabaln ı.u.1aet •ittir• 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Venüsün 
Peştamalı 
kleselesi ... 

Darülbedayide, Erdiment 
Behzadm tercüme ettiği "Dey
yus" plyeai oynandığı zaman, 
cinsi ahlAk softalarının ça-
kardıldan bomortulara Elif 
Naci fU cevabı ftl'IDİfdl 
"Venllse pettamal lmpbla-
maz." 

Açık nqriyata kup hare
kete ıelen mllddeiumumllijia 
mliatehcen yazılar için bul
duğu miyara da, Vala 

Nurettin Bey, Elif Nacinla 
tabirile mukabele ediyor ve 
mahkeme koridorlannda bek• 
lememek için Venftse peota
mal kuşatmıya raza olduğuna 
a6yll\yor. 

Memleketimizde mOstehc• 
neşriyattan dolaya adaletia 

kartısına çıkan ylzlerce m_. 
lekdqamtDD mllfterek bir ml
dafaa tanlan vardır. Hayabll 
blltüa valoalanna kup bald-
katçi bir san'atin afaki 
mllfalıede ıazile bakmaya 
mecbur olduklannı llylerler ft 

natllraliat edebiyabn bedi 
nazariyelerine dayanarak kea
dilerini mndafaa ederler. 

Garpta ela, aym 11-
llhla kendilerini mlcla
faa etmİf blylik .,. klclk 
muhanirler pek eoldar· 
bk hatınama plea W-1. 
aramda BocU.i Mo,.'H•, 
Floberi, Vlktor Marpiti, O.. 
kar Vayldı, Pi• Luili u,..k 
mtlmklbadlr. 

Burada, fenİyete un'at 81-
zile b•kmakla mtlatelacenla .... 
dudunu ayıran miyan balm.,a 
ihtiyaç nr. 

Banuaiçia,apk nwlaq 
yamma bW. baaıi danalara 
hitap ettiğini .,..,.....,... 
Venla, çml çıplak " be.be
yaz vllcudllne rapea, bizde 
ahenk, akademik niabetlerla 
tamhia, Ye ikinci RlaeHn ... a 
sonra ela lmanhim ...narca 
inandığı bir nevi beclB tekem
mlll fllrri uyanclınr. Venlll 
kendisine metru olarak t-
ni edenlerin .. yw, tam ,azel
ıiğin 6rnep tellldd edenlerden 
çok daha azdır. Hatta, billlda, 

bu kolsuz gllzel kadın, bizde 
alçak inaiyakl dayplan mutlak 
ve mOcerret bir klinat aheq
gine doiru ,Okaeltea •• 111 
temayOllerimizi hayvanhjamaa 
galebe ettiren bir eserdir. 

Fakat veaikah lwumlana 
çamqınaz reaimlerinla mah .. 
tabı olan duyıu bu detllclir. 
fran~ clah~de aablmua ,._ 
ak edılen mızah gazetelerind• 
aidatımız karikatlrler, Venllala 
torunlanna tenim etmezler. 

Bence V enllaOn pqtamab 
daima vardır ve bu, ea ima 
tabirile, aan'attir; adaletin 
pcıtamal kupnmuım iatediji 
kadın, VenOı detll, çıplak 
reaimlerini ve karikatOrlerinl 
ruetelerde ıannekten haya 
ettiiimiz Katinadır. 

Bir Üfürükçülük 
Hasan Efendi iaminde bİrill 

poliM fiderek Mahmutpqada 
Hikmet isminde bir hocanın 
lreadiain• iki buçuk lira muka
bllhade nefea ettijini, fakat 
bir fa7da ıörmediğini a&yle
mif, hoca yakalanmlftlr. 
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Dedi Kodu Ve 
Manzaralar 

Aakara - Ankara paataneainde du· 
)'Ulan dedikodu ve ırörüleu manzara
lardan ı 

- Beyefendi, zatı Alinizi 
Jlne rahatsız edeceğim. 

- Ha, müsteşara söyledim 

le Yedetti, ilk münhalde ... 
Teşekkürler Efendim. 

Malümu alileri dört aydanberi 
f açıkta beklemek .. 

- Merak etme her halde 
yapacaktır. 

- Arzı minnettart ederim 
efendim. 

- İki gün sonra istersen 
bir meclise uğrayıver. 

- Tasdi ederim efendim! 

• - Geçen gün Orman Çift-
fiğinin satış yerinde oturuyor
dum. İki Hanımefendi geldi, 
tam yar.ımdaki masaya otur
du1 ar. Bir parça ıonra tık bir 
erkek geldi ve aynı masaya 
oturdu. Ben kulak misafiri 
oluyordum. Erkek riyakarlık 
yapıyordu. Hammefendi ise 
pek yOkaekten atıyor, ömriln
de yerli ayakkabı giymediğin
den bahsediyordu. 

Bir parça sonra Hf. : 
- Biz galiba bu ıef er 

Londraya gidiyoruz. Aman hiç 
istemiyorum. Fransızcayı, Al
mancayı öğreninciye kadar a.z 
mı çektim ? Bu sefu de İngi
lizce öğrenmek lAzım. 

Erkek yaltaklanıyordu : 
- Aman efendim lngili:ıce 

de ne demek. AJmancayla 
Fransızcayı karıştırdınız mı 
olur, biter. Zaten Hanımefen
dimizin lisan h ususundaki isti-
datlan da herk ~sçe ma'i\mdur! 

Hanımtfendi ho 21anmıfh. 
Hariciye memuru olduğu an
laşılan zata vadetti: 

-Siı Ankarada çok kaldınız, 
ıizi de Londraya aldırırım: 

Erkek bu lfıtfe bin türlü 
pklabanlıkla teşekkür ediyor 
ve: 

- Velinimet Efendimiz ben-
denizi Viyanaya da ıiz almış
tınız! Diyordu. 

- Erkeği anladık amma bu 
kadın ki n? 

- Bilmiyorum! Dondurma
larını yedikten sonra hususi 
bir otomobile binip 2ittiler. 

* - Demin yanınızda oturan 
zllppe kimdi ? 

- O, mühim adamdır ol 
- Ne it yapar ? 
- iyi otomobil kullanır, 

,nzel poker oynar, tenis, briç, 
meraklısdır, argosuna kadar 
Fransızca bilir, enfeı tango 
oynar, kadmın eli nasıl öpillür, 
bunun çeıidini bilir; daha aa
yayım mı? 

- Peki ama kimin nesı, 
ne iı yapar? 

- " .•• " Beyin oğlu. .. 
- Şu geçen ıişman adam 

bet yerden para alıyormuş! 
-Kim bilir ne meziyetleri var? 
- Sorar mııın kardeıim, he-

rifin elinden gelmiyen it yokf 
Jt 

- Aman yakalayım, allaha 
umarladıkl 

- Bu acele ne 1 
- Mndnrtı umumi Vekilete 

aidiyor. Sabahtan beri peıin
deyim, dairesine gitmiıken ya
kalayım bari. 

* - Canım ııkıldı, caddeden 
ıeçen kadın ve erkeklerin f ıta
tislltini yaptım. 

350 c.rkek, 125 kadın ıeçtl. 
- Sen iıtatistiği devairin 

tatil ıaatinde tut ta bak. Kadın 
erkek mlltııavi olmaıaa o vakit 
16yle, Ankarada bu daktilo 
'tollu u varkell 1 S. R. 

Bandırma Belediyesi' Seyyahlar Rodosa 
Biı· Nümune Olmalıdır Ayak Basmıyorlar 
Bu Heyet Bir Saat Gibi Çalışmakta Mısırlılar Hep lstanbula Geliyorlar. 

Bandırmanın umumt manzarası 

Bandırma, (Husuıi) - Ban- rak dUnUn köhne kasabasını 
dırma Belediyui cidden çalı- bugünün şirin bir ıehircijine 
şıyor. Bugün, kasabanın man- benzetmek emelindedir. Bu 
zarasına bakbğını:ı ve her- emelini tahakkuk ettireceği, 
hangi tehrimizle mukayese Uç senelik slyinin neticesile 
ettiğiniz zaman bu çalışmayı ispat etmiştir. Şehit Süleyman 
derhal anlarsınız, Diyebilirim ki Bey parkı, Gülhanc parkının 
bugün Bandırma, Avrupai ikinci bir naziresidir. 
bir tehir mezarası g8ateriyor. Diyebilirim ki Bandırma Be
Üç sene evvel, buranın mesi- lediyesi, muntazam bir aaat 
relerinde, tek, ttik insanlar rak\tası gibi işliyor. Gönül, bu 
göıe çarpıyordu. Şimdi bu çalışkan heyetin, diğer şehir 
yerler, tatil gilnlerinde dolup belediyelerine nümunei imtisal 
boşanıyor. Bunun sebebi, bu olmasını temenni ederim. Sö
yerlerde halkın ihtiyaçlannın ı.time herhangi bir itirazı olan
temin edilmesidir. ların kısa bir Bandırma seya-

Denilebir ki Bandırma Be- bati yapmalarını tavsiye ede ... 
lediyeıi, tesanüt yemini yapa- rim. Bahtiyar Kamil , 

n 

TAKİPTE BiR ÇA VUŞUMl'Z VURULDU 
Urfa, ( Hususi ) - Siverek 

eşrafından Urfa Meb'usu Mah
mut Beyin oğlu Mehmet Emin 
Bey, bir hafta evvel kahvede 
otururken meçhul bir adam 
tarafından öldilrlildU. Bu ada
mın Urfaya sekiz ıaat mesa
fede Pesik köyilnden olduğu 
haber verilmesi üzerine jan
darma Cemil çavuşun kuman
dasında bir mUfreıe hareket 
ettirildi. 

Köye giderek katilin bir 
evde aaklı oldupnu tesbit 
etmiı ve evi abluka ederek 
katile teslim olmasını Dildir
mit iı~ de katil aillhla muka· 
bele etmiştir. Müsademenin Şehit Cem! Çauuş 
şiddetlice bir devresinde Ce- mek ıçın kendisinin Şeyh 
mil çavuş evin üzerine çıkarak Musa tarafından Adana taraf
katili kolayca yakalamak iıter- t larından getirildiği zannı hisıl 
ken haydut herif çaVU.fun bu olmuştur. 
teşebbilsUnü görmüş ve Uzerine Şehit dOıen Cemil çavuıun 
ateı etmiştir. Cemil çavuı milletin muhabbetine bıraktığı 

bir zevcesi, dokuz yaşında 
aldığı yaranın tesirile derhal 

Rıfat atlı bir çocuğu vardır. 
vefat etmiştir. 

Bu ailenin yoksuzluk içinde 
Hldiseyi gören jandarma-

bırakılmıya-:ağı tabiidir. 
larımıı, evi tahrip ederek hay-

Maamafih Bekirin, içlerinde 
dudu kolayca yakalamak ted-
birini almışlardır. Bu tedbir Mehmet Emin Beyin katili de 

dahli bulunan Şeyh Musa ve 
derhal tesirini göstermiı, katil, 
Ustu başı kısmen yanmıt 

Cemal Pulat oğullanndan mü· 

ve elinde tüfeği bulun~ teıekkll alb kişilik çeteye 
mensup olup köy yakininden 

dutu halde evden dıtan fır:. 
geçerken evine uğramıı bir 

lamıştır. Kudurmuı bir köpek ıakl olması ihtimalleri haber 
gibi etrafa saldırarak kurıun verilmiştir. Çetenin diğer 
atan ıerir, jandarmalar tara· efradı' cenuptan hududu geçip 
fından diri olarak tutulmuştur. firar etmişlerdir. Cemil çavuıa 

Katilin adı Bekirdir. On lak bir cenaze meraaimi 
ıeki:ı yqlarında genç bir de- ~:;ılmııtır. 
likaııhdar Ye Emin Beyi öldtır- J Hagrl 

Rodosun sur dohili kısmının umumi manzarası 
' Rodos, (Hususi) - Bir za- tetbir bulmak liı:ımgeliyor. 
manlar bir Türk ülkesi olan ltalyanlar, şimdilik işte bu 
Rodoı buglln İtalyanların iş- çareyi bulmuşlardır." 
gali altındadır vef ada, diğer Bura Müslilman halkının 
on ikinin merkezini teıkil eltnde medresei Sülemaniye 
ediyor. Umum vali burada iımi verilen biri kız, diğeri 
oturur. erkeklere mahsus ilk tahsil 

Halkı, Türk, Rum ve Mu- ıçın iki mektep vardır. 
ıevidir. Son zamanda epey Ticaret ise, kAmilen Musevi
ltnlyan yerleşmiştir. İtalyan- lerin elindedir. 
ların bütün gayreti şimdi Şehir ikiye ayrılmıştır: Sur 
Adayı bir seyyah ziyaretgdhı dahilindeki Eskişehir ve bunun 
haline koymak olmuştur. haricine yayılan Yenişehir. 
Çünkü halk, hariçten gelen Esldşehir tam kurunu vustai 
para ile geçiniyor. Eskiden bir manzara arzediyor, sokak
bu adalar, Anadolu sahilinin Jar, yan yana iki kişiye zor 
ticareti ile yaşıyordu. Bugün, yol veren dar geçitler halinde. 
değişen vaziyete, değiımiş bir ( Devamı 7 inci sayfada) 

SAMSUNDA ESKi 
Samsun, ( Hususi ) - 23 

Temmuz Milli Bayram müna
ıebetile Samsundan Safraya 
kadar bir seyahat yaptım. 
Samsundan saat on üç buçuk
ta hareket eden otomobilimiz 
boğucu bir hava içinde niha
yet saat on beıte Bafra kıı
laları göründü. V Asi bir ovanın 
ortasından geçen Kı:ıılırmak 

BİNALAR 

şehritı umumi manzarasına f 
ayrı bir güzellik veriyordu. 
Muntazam bir şosenin etrafını 
çizgiliyen kargir evlerin . görü- ı 
nüşü muhiti tamamen değişti· 
riyor dersem yalan olmaz. 
O gün Bafranın pazanna te-
sadüftü. Ve çartı hergilnkün
den fazla kalabalıktı. 

Burada muhim bir de ke
reste fabrikası var. 250 beygir 
kuvvetinde bir motör, yedi 
makineli bir tezgAhı itletiyor. 
Ayrıca kendi iıtihsalltından 
artan mevat ile de yakacak 
madde vilcuda getiriyor. Kızı-
lırmak, bu fabrikanın kiltiikle
rini nakıl huıusunda büyük 
bir Amildir. 

Safrada Gençler Birliği namı 
altında bir spor teşekkülü var 
ki Samsun mıntakasına dahil
dir. Güzel bir binaları Vdr. 
Azasının . hepsi c .. miyetleıi·. e 
merbut. Reisleri Zihni Bc.yle 
görUştUc. Bu sene, Belediye 
bütçeıine bir miktar tahsisat 
koydurmıya muvaffak olmuşlar. 
iyi çalışıyorlar. 

Safranın diğer husuıiyetl.-
rinden biri de balkının he:nen 
klmilen avcı olmasıdır. Bu eski 
ve aail Türk ıporunun taam
mllmüne, bilhassa muhitin mu-

Bu bina gıktırılmış, gerine 
güzel bir mağaza gapılıgor 

saadesi yardım ediyor. 
Jt 

Samsun Belediyesi, inhida-
rr: a meyilli ve kullanılmıya11 

ı eski bütün binalan yıktırıyor. 
Yıkılan binaların yekunu şim
diye kadar yirmiyi tecavüz 
etmiitir. Bu arada belediye 
reisine ait bir de han vardır. 

• Samsun Şampiyonu Halk-
spor takımı, Gireson futbol 
tampiyonu ile maç yapmak 
üzere Gireıona hareket et
mişth. 

Samsunda Bir Cinayet 
Tütün tüccarı Yusuf Ef., 

alacağı olan bir köylüyü Sahil 
ı Palas ote : civarında yakalıya
rıık dövmiye başlamış. O de
rece kııasıya dövmüş ki canı 
yanan köylü elinden kurtulur 
kurtulmaz bıçağını çekerek 
Yutllf Efendiyi dört yerinden 

i
l yaralamıştır. Köylü yakalan-
mıştır. Hdmit 

Tasarruf 
Yapıyorlar 
R 100 Balonunun Satıl
ması Son Alınan T ed

birlerden Biridir 

Dünyanın buhranlı iktısadi 
vaziyeti hakkında dün gelen 
telgraf haberlerinin hulasası 
ıunlardır: 

Almanyadan aonra vaziyeti 
bir parça endişeli görülen ln
ailtere de ııkı ve manialı ted
birler alarak halini dtizeltmiye 
çalışmaktadır ve şimdiden 
muvaffak ta olmuşa benziyor. 
Amerika ve Fransız mali me
hafili ile temasa giren İngiliz
ler, kısa vadeli kredilerin uzun 
zaman vadesine tahvilinde kıs
men muvaffak olmuşlardır. 

Bu yüzden İngiliz eshamın· 
da iyilik baş göstermiştir. 
Diğer taraftan Alman hükümeti, 
Darmıştater Bankasının iflası 
Uzerine acız haline gelen 

Dresdner Bankı kurtarmıya 
karar vermiş, (80) milyon 
marklık hisse senedi almayı 
kararlaştırmııtır. Bu karar, 
Almanyada tabii banka mua• 

meJAtına dönülmesini çok ko· 
laylaştırmıştır. İngiltere vazi· 
yeti daha sağlamlaştırmak için 
blitçesinde birçok tasarruf 

yapmıya karar vermiştir. Bu 
cümleden olarak (R 100) ba· 
lonu satılacaktır. Bu projenin 
tatbikı neticesi, bazı nazırlann 
çekilmesile bir hükumet buh
ranı çıkacağı zannedilmekte• 
dir, 

lktısat Komitesi 
İngiliz kabinesi, Parlamento 

toplu olmadığı zaman iktısadi 

işlerle meşgul olmak üzere ba
zı kabine azalarından mürek· 
kep bir komisyon vücuda ge
tirmiştir. 

Bulgar Kırah Seyyahları 
Kurtardı 

Altı seyyahı hamil bir kayıtı 
V arna önlerinde şiddetli bir 
fırtınaya yakalanmış, kayık 
b mak üzereyken sarayının 
bahçesinden veni yeti 'gören Vf 

etrafta hiçbir yardım vasıtası 

olmadığını anlıyan Bulgar Kı· 

ralı Boris hemen motörüne at• 
lamış ve kazazdeleri kurtar
mlJbr. 

ispanyada Vaziyet 
ispanya Müessesan Meclisi, 

Alkala Zamora kabinesıni va
zifesinde ipka etmiştir. 

Ellerinde tabanca bulunaO 
birtakım adamlar, Barselon
daki Ürkyö Bankasına g;rerelı 
100 bin peçe ta almışlardır . 

lngiliz Başvekilinin Seyahati 
Almanyaya yaptığı sayah:ıt 

hakkında Avam K· maro~ınd• 
sorulan suale cevap ve:en İll"' 
gili:ı Başvekilı, evveiA bir iadel 
ziyaret şeklinde başlıyae;ı bı' 
seyahatte iki m('m!eketi ali 
kadar eden tesliha! ve körnOt 
madenleri ça~ı~ma müddeti 
ıneıelele:i görilşaldüğünU, Al" 
manyanın va:iyctini tamarned 
anlaruık için de temhd ball' 
kanının teşkil ettiği ko.-Jitenilı 
raporuııu b~klemek liızım gel
diğini ılSylamiı, Almar. milli" 
tinden g~rdilğü hfü:nük-bulde' 
bahsetml~tır. Kamara ?.O tef 
rinieneie kadar tatil edilmiitlt' 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Yeni Darülfünun Takımı 
Ve idman ittifakı 

Tilrkiyede ve lstanbulda TOr
klye İdman Cemiyetleri İttifakı 
te,kllabnın ne zaman var ve ne 
ıarnan yok olduğu belli detildir. 
Meaell eon ttlt hidlHıl, Galata
•.,.ay - Fenerden tUdin alınarak 
lıtanbul8pora verilmek lıtenmeıi 
bu te,kllibn muhtelif derece· 
lerdekl heyetlerini harekete ge
tirmek itibarile federasyon vardır 
diyeceğiz. ittifaka mensup bir 
azayı ve bir klübü ce:ıalandırmak 
için nizamm bütün maddelerini 
tatbika fırsat arıyan bu heyetler 
baıı kere yok oluyor. Mi1all de 
işte anümUzde duruyor: Darülfü~ 
hun takımının Rusyaya seyahati 
\'e ittifak nizamnamesine mugayir 
noktaları. 

ittifaka mensup klüplerden 
bir aza ittifaka dahil olmıyan bir 
klüpte müsabaka yaptı diye ceı:a 
\'eren heyetler nerede ? 

Fatih : Şükrü Ragıp 

liman Şirketi Ve Mavunacılar 
Lhnan Şirketi ile aramızdaki 

lhtil&f el'an devam etmektedir. 
Liman Şirketi dlyor ki: "Mavuna· 
caların müme11lllerl filin yoktur 
~e aramızda haUedllmiyeıı bir,ey 
lr:almamııhr." Halbuki mavunacı
ların hiçbir iti balledUmemiıtlr. 
Şl°'dl it mahkemededir. Fakat 
tnabkemeler tatil olduğu için 
ıneıele geçlkmittlr • . Biz bu lhtl· 
llflarJ halledllinciye kadar utra· 
facağı:ı. Yalnız tirket biıim ara· 
tnızdan bazılaramızı kandırm•k 
için utraşıyor. 

Mavunacılar Namına: 
Süleyman SıTrı 

Hangisi Doğru 7 
Dünkü nüıhamııda Şark OteH 

kAtihl Ali Ef. nin tavla oynarken 
bir arkadaşıPı yaraladığım yaz· 
hlıştık. Şark Oteli ıahibl bize 
telefonla otelinde bu isimde bir 
kitip olmadığını ıöylemlttir· 
lialbukl biz bu haberi poli• 
raporlarından aldık. 

Bir Musiki Meselesi 
Muhlis Sabahattin Beyden 

•ldıtımız bir mektupta kendi 
••erlerinin çalgıcılar taraf1Ddan 
Çlhnınaaına razı olmadığı, bun
lar doğru bir ıekllde öğreoilme
dJkçe çalanlar hakkında zarar ve 
&lyan iıtiyecetl bildirilmektedir. 

Cevaplarımız 
Maniaada manifaturacı Halil 

Uh•i Beye: 
Ganderditinb fotoğrar, müte

ha.aıısınuza verilmllmlıtir. Fakat 
birçok karllerimiz de ıizin ılbi 
l'e•in:ı göndcrmiıler ve hepıl 
•ıraya konmuştur. Sıruı ırellnce 
bıutlaka nctredllecektir, efendim. .. 

Ankarada GOi ~Tekin Beye ve 
hlıe mektup ıöndercn birçok 
lcarilerimlze: 

Temennileriniz ( Son Po•ta )yı 
•on derece miltehaHİ• etti. 
TefekkilrJerimlzl takdim ederiz. 

Tefrikamız : No. 72 
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Mekteplerini bitiren ve şahadetnamelerini ceplerine yerleş
tiren gençler için artık hayat merhalesi başladı. Fakat bayat 

çok çetindir ve hayab kannmak çok zordur. Nasıl bir meslek 

seçmeli ve bu meslekte muvaffak olmak için ne yapmali? işte 
gençleri bugün en çok dilşündUren sual bunlardır. Şüphesiz ki 
bu meselede gençlere rehber olabilmek hayırlı bir hizmettir. Biz 
bu hizmeti meslekte muvaffak olanların hayatlarını yazmak 

ımretile .vapbğımıza kaniiz. Bugün de otomobil ve makinist 

mektebi mUdtirll Fikri Tevfik Beyin tavsiyelerini neşrediyoruz. 

• 
Fikri Tevfik 8. ıunları anla-

tıyor: 

İzmir idadisinde iken en 
ziyade sevdiğim ders (tabiiyat) 
idi. Lisana, fenni eserler oku
mıya ve bilhassa yazmıya çok 
merak ederdim. 327 senesi 
benUz Darülfünun tabiiyat şu
besinin ikinci sınıfında iken 
(Hilceyre, bayatın esası) namın
da J 5 formalık bir kitap neı
rettim. Ayni zamanda bazı 
.alon mecmualarlna da fenni 
makaleler yazıyordum. Esa11 
mesleğim muallimlik iken 
umumi harp onun biraz teklini 
değiştirmiş oldu, otomobilci 
olarak yine mesleğimde devam 
etmem bana terakki lmkAnına 
vermiştir. 

Muvaffakıyet için ... 
Fransızlar ( istemek mukte

dir olmaktır) derler. Bunu ha
yatımda şimdiye kadar müte
addit defalar tatbika uğraştım 
ve neticede daima muvaffak 
oldum. istemek, kelimenin 
basit manasile istiyor olmak 
değildir, muvaffak olmak için 
ne gibi fedakirhklar yapmak 
lazımgeliyorsa onları yapmasını 

istemek demektir. 

Tutulan meslekte muvaffa
kıyetin sırrı ve usanmamaktır. 
Bizim her hususta en büyük 
noksanımız şudur: Başladığımız 
bir işe büyük bir şevk ve gay· 
retle girişiriz, bir mü~det son: 
ra hevesimiz geçer' o ış te dog
madan ölmiye mahkum olur. 
Eğer tutulan mesle~ tükenmez 
bir enerji ile takıp olunur
•• muvaffakıyet muhakkaktır. 

fedakArhk Lazım 
Muvaffakıyetin bir ıırrı da-

h ardır: Muvaffak olmanın 
• v ı·di icababna tevessül etme ı r. 

Meseli sırasına göre oaktl fe
dakArhktan ç.e~in?1cm~lidir • 
Ben muvaffakıyeh~ı.n bır kı.s: 

tedarik ettıgım vesaıh 
mını 
tedrisiyeye, bir kısmım da neş-
riyatıma medyunum. 

HUCAÖI 

1924 senesi mektebimi tesis 
ve klışat ettim. Az zamanda 
büyük bir rağbet kazandım, 
talebemin adedi pek az bir za-

manda 50 yi geçmişti. Kazan
cımın yüzde doksanını tedrisat 

malzemesine veriyordum . Mu
katta otomobil 'asisi, sinema 

makinesi, otomobillerin sureti 
imalini gösterir ıiritler, mukat

ta karbiraUSrler, alata bikemi· 
ye, mazot motörleri, duvar lev· 

haları gibi tedrisat vasıtaları

nın iştiraıı için IAıımgelen 

maaraflardan hiç sakınmadım. 

Mektebimden mezun efendiler 

bir ıene sonra dershanelerini 
tanıyamıyor, terakki ve tc· 

kAmilltin ıüratine hayretle ıahit 
oluyorlardı. 

Tetkik Etmeli 
Dünya mektepçilik cereyan

larını tetkik için Avrupanın 
her tarafında müteaddit tetkik 
seyahatleri yaptım. En ziyade 
nazarı dikkatimi celbeden mek
tep, Pragta bir Çek şoför 
mektebi olmuştur. 

Neşriyatıma gelince: Harbı 
umumidenberi neşrettiğim ki
tapların adedi onu tecavll~ 

etmiştir. 335 te Seyyitbeşirde 
üsera karargahında yazdığım 
otomobil ve motör kitabı 
evvela esir zabit arkadaşlarıma 
not ettiririlmiş ve bilahare 
müteaddit defalar tabolunmuş· 
tur. Şoför kütüpanesini teşkil 
eden asarım, meslekda~larım, 
için en iyi bir rehber olmuştur. 
Herkesin gülilp oynadığı güzel 
tatil günlerinde, ben odamda 
masamın başında kitap yaz
makla ve fenni mecmua)arıuu 
okumakla mesgul olur ve bun· 
dan çok büyük bir %evk 
duy aram. 

En Cazip Meslek 
Meslekler arasında otomo· 

bilcilik ile kıyas edilecek, onun 
[kadar vasi ve onun kadar 
cazip diğer bir meslek göre-

akrabalarım var. Fakat niçin 
okadar hayret ettiniz? 

Feridin gözleri daldı. 
- Hiç... Diye mmldandı: 
Sonra yine canlanarak 

sordu: 
Hamm akraba-

SERVER BEDi 
- Na<lire 

l nız mıdır? 
- Hayır... Arkadaşımdır. 

Nermin bu ıualler arasında 
Atıf Beye de ııra geleceğini 
bildiği için vereceği cevabı ha
zırlamıştı; fakat, Ferit onu sor· 
madı. Nadirenin .şahsı üstünde 
israr ediyordu: . 

Ferit onları köprüye kadar 
teşyi etti. Nadire. Nerminle 
onu sık sık buluşturacak ve· 
lileler yaratmaştı. .. 

Ferit bir glln de Adaya 
teldi. Nerminle yalms başına 
rezintiye çıktılar. 

Ferit o gün sessizdi. Hep 
Nerrninin söylemesini istiyordu. 
Onun mnzisine ait hUyük te· 
Cessüsleri varmış gibi, habra-

)arım uyand11acak şeyler ıo
ruyordu. Evveli semtlerden 
bahsetti. Ve Nerminin nere
lerde oturduğunu öğrenmek 
istedi. Sonra ailesini sordu. 
Ve Nerminin öksüz olduğunu 
öğrenince, keskin bir hayret 

çığlığı kopar~ı : . . 
_ Sahi mı? Kımsesız mi-

siniz? Kardeşiniz filan da 

yok mu? 
- Hayır .• Yalnız ... Uıakak 

- Nadire Hanım evli midir? 

- Hayır... Duldur. 
- Bu... Pansiyonda... ~ -

ona misafir misiniz? 
- Evet. 

POSTA 

~ri Tevfik B. 

miyorum. Otomoblldhk den 
lince hatıra gelen feyler: 

Makine, sürat, ıpor, ihtira 
ve kazançtır. Otomobilciliği o 
namUtenahf cazibeleri beıikten 
mezara kadar hemen bilaistisna 
herkesi alakadar etmektedir. 
Buglln (Direksiyon) kelimesinin 
ne ifade ettiğini bilmf yen kal· 
rnamııtır. 

Gsniş Bir Saha 
Otomobilciliğin ıUmul 1ana

sı dfinya ufuklarını ıarmıştır. 
Otomobil imal eden fabrika~ 
lar kadar, otomobil levazım1 
otomobil parçaları imal eden 
ima'.Athaneler naıan dikkati 
celbetmektedir. Parça ıatışı 
başlı başına bir iıtir. Garajcı
hk, tamircilik, boyacılık, oto
mobil, otobüs lıletmek, traktör 
ve ıaire hepsi bu mesleğin 
birer şubesidir. Bunlarda mu
vaffakiyet: bilgi, ıAy ve ıer

maycnio mezci Ue kabildir. 

Gençlere Tavriyeler 
Kendisine otomobilciği mes· 

lek ittihaz edecek olanlara, 
evveli: r u meslekte kendile· 
rine liizımg elecek malumat ile 
mücehhez olmalarım ve saniyen 
eğer mUmktin olursa diğer 

memleketlerdeki otomobil fa
aliyetini tetkik için seyahat 
yapmalarını tavsiye ederim. 

TAKVİM _ 
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Nermin bu suallerden sıkıl

mıt gibi kuvvetli bir nefes al
dı. Ferit bunu hissetmişti: 

- Affedersiniz, dedi, gayri· 
ihtiyari merak ettim de ... 

Estağfurullah... Nadire 
çok tatlı kadm değil mi ? 

- Evet, fÜphesiz... Gayet 
ince bir kadın... Bir... Eve~ 
hoş kadın. . Fakat.. Siz başka. 

Nermin, gururdan ve cemi· 
lenin izah edilmesi ihtiyacın· 

dan ziyade, Feridin bu sual
lerindeki hakiki maksadı anla
mak için sordu: 

-Ben başkamıyım? Niçin ? 
- Nadire Hanım, biraz ... 

Nasıl diyeyim ? Şuh bir ha-
nım ... Bilmem amn:a bana biraz 
hoppaca gibi geliyor. !'iz .. 
Siı ... 

Geçimsiz Bir Kadm 
insan gençliğinde sevebilir ve 

ıevilebilir. Bunun kadar tabii 
bir şey olamaz. Fakat bu ge
çid maceralar, aile hayatının 
üzerinde müessir olamıyacak 
hale gelmedikçe, evlenmemek 
gerektir. Yoksa insanın kalbini 
ve hayalini kemiren bir macera 
baki kaldıkça aile hayatmda 
mes'ut olmanın imkinı yoktur. 

DUn Kuıguncuktan M. F 
rl\muzile bir mektup aldım. 

Diyor ki: 
"23 yaşmda genç bir kadı

nım. Çocuk denilecek çağda 
iken bir genci sevmiştim. Fa
kat ailemin ısrarı üzerine bu 
sevdadan vazgeçmiye ve ben
den 20 yq ihtiyar bir adamla 
evlenmiye mecbur oldum. ilk 
ıamanlar, çocukluk aşkımı 
kocamın kolları Rras·nda unut· 
mak, yuvamda mes'ut olmak 
istedim. Fakat aradan yedi 
sene geçtiği halde, hali kal
bimde o aı:zıyı duyuyor gibiyim. 
Bu ruhi hasta1ak zaman zaman 
kalbimi sarıyor. Hatta bazen 
beni yatağa düşUrUyor. K • CA-

ma ihaneti düşünmüyorum. 
f' akat kalbimi bu esaretten 
de kurtaramıyorum. Sevdiğim 
genç te, ben evlendikter sonra 
bana karşı tamamen lakayt 
bir vaziyet aldı. Kendi kendi-
mi yiyor, müthiş azap içinde 
yaşıyorum. Geçen gün sevdi· 
ğfm gence tesadUf ettim. Ma
vi gözlerine dalarak kendimi 
kaybetmişim. Fakat o bunun 
farkında biJe değil. Ne yapa-
yım Hammteyzeciğim. Bu kalp 
hastalığından kurtulmamn yolu 
var mı?,, 

Yavrum, bulunduğun vazi
yeti anlamak güç değildir. Bu 
itte en büyük amil, kocanın 
yaşlı olması ve senin kalbini 
dolduramamasıdır. Fakat aile 
denilen bir ağ içindesin. Etrafı 
kaim duvarlarla çevrilen bu 
yuvaya girdikten sonra, artık 
dışarıya bakamaz, mazini ara
yamazaın. Evlenmekle, kalbini 
~ir başkasına vermeyi vadet
mişsin. Namuslu bir kadın gibi 
bu vadini tutmıya mecbursun. 

Sevmek bir ihtiyaçtır. Fakat 
dünyada sevilecek şey ne bir 
kitidir, ne de sadece bir şey~ 
dir. Kocanızı ıevemiyoraanız 

çocuğuQuzt· ıevımz. Çocuğu
nuz yoksa, bir hayvan besle· 
yinız. Her halde sevda ihtiya
cınızı tatmin edecek başka 
bir mevzu bulunuz. Hayalinizi 
işgal eden bu genci ruhunuz
dan kovmıya çalışınız. Aski 
takdirde bedbaht olmanız, 
uçuruma düşmeniz mümkündür. 

Ferit birdenb;re yol üstünde 
durdu: 

- Nermin Hanım, dedi, ıiz 

çok a:z bulunur bir kızsınız. 

- Ben mi 1 Niçin Efendim? 
F eridin sesi titremiye baş-

Sayfa 5 

Her Ev l(adını 
Neler Bilmeli? 

Buzu uzun müddet muha
faza edebilmek için kalın bit 
fanila ve çuval parçasına ıar" 
malıdır. 

* Meyva lekelerini çıkarmak 
için, limon, sirke veyahut do
mates suyu ile uğunuz, sonra 
yıkayınız. 

* Çamaşırlarınıza iy{ bir koku 
vermek istiyorsanız, aralar.na 
lavantaçiçeği atınız. 

* Taş meydanlığı temizlemek 
ıçın, doğramacılardan tahta 
tozu alınız ve onunla taş veya 
tuğla zemini oğunuz. Sonra 
sUpürllp siliniz. Yeni gibi pınl 
pırıl parıldar. 

Kışın çok 
zulmuı demir 
madan evvel 
sil diriniz. 

* yanmaktan bo• 
sobaları boyan
limon ıuyu ile 

Ankarada Şefik Naci Iley: 
Karınızla anlaşamıyorsunuz. 

Yanlış bir yuva kurmanın ce
za.smı çekiyorsunuz. işi hallet· 
mek istiyorsanız, evvela karı
nızı kardeşinin evine gitmekten 
menetmelisiniz. Bu sizin hak-
kınızdır. Muvaffak olamazsanız 
biraz zecri tedbirlere müracaat 
edersiniz. Bu da olmazsa, da
vanızı ancak mahkeme halle
debilir. 

* E. B. rümuzile mektup gön-
deren kariime: 

Evdeki sıkıntılarınıza karşı 
kocanız lakayt kalıyorsa, sebe:-
bi ona bu sıkmtıJardan çok 
bahsetmiş olmanızdtr. Erkek 
eve dönünce dert dinlemek 
istemez. Kocanızı neşe ile 
kartılayınız. Dertlerinizi bile 
9ikayet etmiyerek söyleyiniz. 
O vakit her istediğinizi yap
brabilirsiniz. 

r 
Hammtegze 

' Cildinizi Koruyunuz 
Yaz güneşi cildinizde buru

tuklar yapabilir. Bu.ıu izale 
için şunu yapınız: 

Yumurta beyazım çallta
yıp yüzünüze sürünüz. On 
veya yirmi dakika kadar 
bekledikten sonra yıkayınız 
ve üzerine kolonya sürünüz. 
Bu tedbire müracaat eder
seniz cildinizin tazeliğini ve 
güzelliğini muhafaza etti
ğini görürsüniiz. 

lamıştı. İfade etmekten çe!iin· 

diği ve güçlükle hapse:tiği 

bazı duyguıarı var gibidi. Ke

keler gibi oldu : 

( Arka . ı vnr \ 
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Akşam Yattığımız 
Sabahleyin, Kar, 

Hava Sıcaktı. Zaman 
Kapılanmızı Kapamıştı. 

l YAZAN: M. KAZIM 
-52-

Buhara toprağına ayak bu
tJiımızm ertesi günü Kilif 
Beyi bana tahta ve gllderiden 
mamul bir çift Buhara sandığı 
ile bir ıeccade, Bereketullah 
Efendiye bir hah, maiyetimiz· 
de bulunanlara da birer cübbe 
hediye etti. Almak istemedim: 

- Dün bizi karşıl: J'mız 
zaman döktüğilnüz gözyaşlan 
daha kıymettardı, dedim. Din· 
lemedi, çaresiz kabul ettim. Fa· 
kat mukabele ederek bir ha
tıra kalması için biç olmazsa 
hayvanlerımın birini hediye 
etmek istedim : 

Kendisine verilen hediye 
ne olursa olsun llzerine daha 
bazı teYler ilave ederek Adet 
mucibince Emire g6tfirmek 
mecburiyetinde kalacağından 

bu arzudan vazgeçmemııı 
hususi surette rica etti. .. 

1918 Kinunuevvelinin 27 inci 
Perıcmbe günü saat on bu
çukta (Kilif) den hareket ettik. 
Kilif bikimi bizi biç olmaua 
birkaç gtln daha alıkoymak 
arzusundaydı. Fakat ı 

- lngilizler Ommllderyaya 
yaklqmak llzeredirler. Sonra 
tehlikeye gireriz, mtıaaade 
edeneniz bir an enel gide
lim, dedik. Razı oldu •• 
bizi yarım aaat meıafeye 
bdar tqyi ettL 

Buharada ldetmlf. Bir yol
ca geçirilirken yol tlzerinde 
durulup dua edilirmif. Burada 
da &yle yapıldı. Fatihalar okua
duldaa aonra ayrıldık. 

Kilif hlkimi bize on Buhara 
atl111 terfik etmiıti. Bunlarla 
birlikte ÜmmOderyadan Kln
dana giden yolu takip odiyor
duk. ilk menzili Çarşengi adına 
taşıyan klSy teıkil etti. K&yftn 
hakimi ve halkı ıeleceğimizi 
biliyorlardı, karşı çıkmıtlardı. 
Bizi rUküa eğiliyormuı ıibi 
muballğalı bir reveranı ile 
karşıladılar. .. 

Ertesi gfin cuma idi. Buna 
rağmen yine yola çıkmak 
lizımdı. Sabahleyin erkenden 
uyandım. Odanın kapısım 
açıp dışan çıkmak istedim, 
fakat kapı dışından des~k
lenmiş gibi bir tnrltı açıl
mıyordu. 

Epeyce uğraşmak mecburiye
tinde kaldım. Nihayet muvaf
fak olduğum zaman bilyUk 
bir kar yığınının kapıyı dı
tından örtmüı olduğunu gör
miyeyim mi? Halbuki dUn 
hava sıcaktı, gece de ıemada 
bulut yoktu. 

Bereketullah Efendiyi çağı
rarak bembeyaz manzarayı 
16ıterdim: 

- Llbavle dedi. Buna rai· 
men yola çıkmakta ısrar etti. 
Hemen bütün köy balkı bizi 
teşiye gelmiıtı. KöyUn hududu
na kadar gelmekle iktifa et· 
miyor, elli altmış atlı ile 
yolun yarısına kadar ıelmek 
istiyorlardı. 

içine girerek bir müddet din
lendikten sonra tekrar yola çık· 
tık; akşama kadar mütemadiyen 
yUrlldftğümOz halde varaca
ğımız menzilden hiçbir eser 
görtilmtiyordu. 

Nihayet gün kararırken 
ufukta beş on Türkmen çadırı 
beJirdi. Bunlar bizim için ha· 
zırlatılmıştı. Atlarımızdan in
dik. Ellerimizi yllzlerimizi biraz 
kar ile ovarak ısıttıktan sonra 
çadırlara girdik. Bize tahsis 
edilen büyük çadırın içinde 
büyük bir küme ateş vardı. 
Şurasına, burasına da şilteler 
serilmişti. Arkadaşlanmız: 

- Ateşe yaklaşmayınız, has-

Aşkabatttı Redileon ot•linde Tilrlcm•n riiesasile 
samimi 6ir hasbıhal 

ta olursunu:ı, evveli bir ke
narda oturarak tedricen ısın· 
mak lazımdır, dediler. Tavsi
yeye göre hareket ettik. Fakat 
pek rahat değildik. 

Zahmetli bir ytlrllyüı bq- yüriidUkten ıoara &nOmOze bir 
ladı : Kafileden altmlflık bir harabe çıktı : 

Çünkü kafilenin 6nünde 
giden arkadaşlarımız yolu ta· 
tırmışlar, kaybolmuşlardı, ar
kadan gönderdiğimiz imdat 
kolu da hiçbir iz bulamadan 
geri dönmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Merak ediyorduk : 

ihtiyar yanında 6ç beı kiti ile - Ô:ıbek Padişahlarından 
öne atılmıf, kılavuzluk ediyor, Abdürrahman Hanın vaktile 
arkada da biz tek kol ile yapbrdığı bir handır, mliruru 
onun açtıiı izi takip ediyorduk. zamanla harap olmuıtur, de-

- Acaba arkadqlar nere· 
de? diyorduk. Mlithİf bir tipi vardı. G6z diler. 

gi:ıii görmllyordu. Birkaç aaat Oturulacak bir yer değildi, (Mabadı 7arıa) 

Evlerime İhtilafı ı 
Amerikalı Bir Artist 
Prens Mehmet Aliden 
30 Bin Lira istiyor 

Pw - Mia Nelli Mania, 
bundan iki sene enel ylbek 
Mııır sosyetelerinde ıan'at Ye 
rab, cazibesi btıytlk bir allka 
uyandırmlf bir artisttir. Mııır 
Hanedanından Prena Mehmet 
Ali de bu cazibeye o derece 
kendini kaptırmıthr ki, genç 
san' atklrı bularak kendisine 
eTlenme teklif etmiftlr. 

San'atklra aazaraa kendi.al 
bu teklifi kabul etaıif ve resmi 
surette nifanlan yapılmıttır. Bu 
sırada Prena ağır hasta dllt· 
mllf, artist te nitaıılısımn bq 
ucundan ayrılmamıabr. Fakat 
iyi olur olmaz genç kadına 
kal'fl tayet soğuk] muamele 
yapmış ve allkasını kesmiftir. 
Miı Nelli Mamn bu yftzden 
Mısırdaki bntnn kredisini kay
bettiği iddiasındadır ve timdi 
memleketi olan Amerikaya 
dönmektedir. 

Fakat avdetinden eYVel, 
kendisini zarara sokan Pren
sin bu zaran tazmin etmeal 
için Paris Hukuk Mahkemuf 
vuıtuile (30) bin Ura istiyor. 
Prens Mehmet Ali ise akıl 
iddiadadır. ve maruf Fransız 

avukab M. ( Pol Bonkur )u da· 
varun takibine memur etmiıtir. 

Mösyö Briyamn Sıhhati 
Mösy& Briyanın sıhhatinin 

fena olduğu iıaa edil mit ise 
de bu haberler tekzip edil
miftir. 

Bir Komünist istenmiyor 
Hint bükftmetl, Alman ko

mllnistlerinden (Gelsıler) l ara· 
daİD• IOJ,mamııbr. 

' ' 

Kocasını Yaralayan Karısı Mı, 
Yoksa Adamın Kendisi Mi? 

Kan Koca Hidisede 
Bir Türlü Birleşemiyor. 
( 8q tarafı 1 inci aayfada ) 

1 
ı. Sana bunlan hediye ıetirdim. 

Bu adam btıtiln kuancını ku- Her kadın kocasından hesap 
mara •erir • Çok utraşbm, bu ıorabilir. Ben de geç vakte ka
buyunclan vaz geçiremedim • dar nerede kaldığını ıordum. 
Çok asabi ve çok hırçın bir Aramızda kavga çıkb. Bu sıra
adamdır. Evvelki sabah evden da Hasan sinirlendi ve ekmek 

bıçağını kaparak kalçuma 
çıktı, &ğle ve akşam yemeğine 
gelmedi. Tam gece ( 11 ) de 

sapladı. Bunu bütlln komıular 
aördüler. Onu ben vurmadım." 

geldi. iki şiıe de gazoz getir
mitti. Dedi ki : 

Polisin tahkikab da Samiye 
Hanımın sözlerini teyit etmek· 

11
- Kumarda kazandım. tedir. 

Çakmak Taşları 1 Damga İşi 
Gümrükte Eksik Çıkan Her Yumurtayı Damga
Mallar Nerede Çalınmış? lamak Mümkün Değil Mi? 

Bundan beş ay kadar evvel 
Doyçe Orycnt Bank tarafından 
tehrimize getirilen mühim mik
tarda çakmaktaşlannın Galata 
gllmriigllnde esrarengiz bir 
surete qınldığı anlatıldı ve 
tahkikata bqlanm. On bin
lerce lira kıymetinde j olan bu 
taılarm nuıl çalmdıtı hakkın
da uıun mOddet devam eden 
tahkikat nihayet bitmiftir. 
Gümrükler heyeti taftitiyeıi 
bu hususta yaptığı tahkikat 
neticesini Ankaraya bildirmiıtir. 

Haber aldığımıza r6re 
heyeti teftiıiyenin elde ettiti 
netice, hldiıenin gUmrtiklerde 
vukua gelmediği merkezinde
dir. Sandıklar gayet kumıazca 
açılmıı ve tatlar qınlmıfbr. 
Sonra sandıklar gllmriiğe ıeti
rilmiştir. 

Fakat tqlann nerede çalın· 
dıtı teıblt edilememiftir. Bu 
huıuıta da iki ihtimal vardır: 
Sandıklar ya •apurlana ambar-

Muhtelif Avrupa memleket
lerinin iştirakile, yumurtaların 
damgalanmasım mllzakere et· 
mek için ltalyada aktedilecek 
kongreye iırirak edip etmiye
ceğimizi lktııat Vekllett tetkik 

· etmektedir. Yumurtacılarin ek-
1eriai bu kogreye f ttirlk edil
m eıi taraftarıdırlar. Bunun için 
yarın ihracat ofisinde toplana· 
rak görüşeceklerdir. 

Ticaret odası da çok kere 
damgalanmanın mn,knl olduğu 
neticesine varmıthr. Gelen ha
berlere nazaran yumurta ihra
catı ile allkadar diğer memle· 
ketler de her yumurtamn ayn 
ayrı damgalanması aleyhinde
dirler. 

lannda veyahut Tahmil tahliye 
şirketinin bekleme mahallinde 
açılmııhr. Bu ihtimallerden 
birincisi kadar ikincisi de kuv
vetlidir. 

Afustos 3 

Mektebinizi Seçmeden Bize .. .. .. 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? Bu 
aene tahsilinizi ikmal etmek lizere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek üzere bütün mektepler hakkında her türlil 
malümatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmedf!n ev• 
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkında 
bizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk poıta pulu leffetmeyl 
unutmayınız. 

Toton Eksperi olmak için 
Beylerbeyinde Ali Rıza Beye: 
Tütün İnhisar fdareainin Orta

kayde bir eksper kursu vardır. Bu 
kur• iki •ene devam eder. Günde 
iki saat nazarı ders verilir. Geri 
kalan zamanda tatbikat yapıhr. 

Mektepten çıkanlar 15 lira 
aıli maaşla yani 72 lira ile ekıper 
namzedi olurlar ve mutlaka tat· 
raya gönderilirler. 

Kurslara devam edebilmek 
için ortamektebi bitirmiş olmak 
yaıı 18 den aşağı olmamak, sıh
hatli olmak ve hüsnühal şehadet
namesi göstermek mecburiyetin• 
dedir. 

Tütün ekıperi olmak her hal
de Türkiyede iyi bir meslek sa
hibi olmak demektir. 

* Askeri Tıbbiyeye Girmek 
lstiyenlere 

Y ozgatta Tütün inhisar İda
resi Ba~müdüriyeti Muhasebe 
refiki Hakkı Beye: 

Tıp Fakültesi iki kııımdan 
mGrekkeptir. Biri diteri askeri 
mülld bbbiye mektebidir. 

Hekim, eczacı veya ldmyaırer 

olmak iıtiyealer bu iki mektep· 

tea birine lntiHp ederler. Her 
iki tıbbi7eye ıirmek içla tam 
de•reli liH mezunu olmak tart· 
tır. Hekim olacakH Darülfünun 
fen fakültesine, ec:ı.acı olacaksa 

1 
eczacı mektebine kaydolunur. 

Diğer aranan evrak ve ıeralt 

'r ıunlardır: 
1 - NGfu• tezkeresi ile Türk 

tebaasından olduğunu iıpat etmek 
2 - Yatı yirmi birden yukarı 

olmamak 

3 - Mektepçe yapılacak mu• 
ayenedo sağlam vo (aakeri bbbi· 
ye için askerliğe clverltll bulun• 
mek) 

4 - Elinde ebeveyninin, yok· 
.. velisinin muvafakat •enedJ 
bulunmak 

S - Bir cGrGmle mahknm ol
madığına, hOsnübal sahibi oldu· 
ğuna, nitanh ve nlkihlı olmadı· 

tına dair mahalle hQsnGhal te• 
hadctnamesi ibraz etmek. 

Bu ıeraiti haiz olanlar iıç 
fotoğrafla mektep müdiiriyetine 
müracaat etmelidirler • 

Jt 
lıtanbuldakl talebe yurduna 

kaydedilebilmek için lıtanbul Ma• 
arif Cemiyeti Riyasetine veyahut 
Halk Fırkuı l.tanbul mGmeHill 
Cevdet Kerim Beye müracaat 
edilmelidir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

Reamlnld blıı:e rlSııderlnenls alıı:e l 
tablat!ald sl1U7eblllris. Fakat bunun 
lçla rBaderllecek realmler 111 n tabii 
posda çıkanı olmHı lhımdar. Taki 
mlltehaaaannu• ..ataleuaada laata1a 
dDtaeala. .. 

Tablat~erlnl ulamak lbwo blH 

reelm sladena karderlml• hakkında 

..Utebauıam1Da mlltaleuına aıafıld 

aatarlarda oku1ablllr•l•tzı 

* Ziga b.g: Ciddidir. Başka-
larının teklif 
ve iradelerine 
uysallık gös· 
tennez, kendi

! ni idare etme· 
sini bilir. izzeti 
nefu mesailin
de ahngan ve 
atakbr. 

« 
Bir lccriimiz: Girgindir. 

K o n uşmaktan 

sıkılmaz, silku

tl Ye IAkayıt 

değildir. Tariz

ler, cevapsız Ye 

mukabeleılz 

kalmaz. Hilrri
yetinl nver. 

.. 
168Ali Ethem Efendi: 

- Fototrafaaıa dercini 11n11 etmiyor• 

Tok ıazlo Ye ' alıngandır. 
Süratle münkesir ve mlbıfell 
olur. Şahaını alAkadar eden 
küçlik ıeyleri büyültnr, kendi-
ni vehme kaptırır. MUcadele 
kuvYeti zayıftır. 

'Bir kariimi ~: Çalqkan ve 
nutidir. 00. 
maya ve 6f 
renmiye m6t~ 
mayildir. Mua• 
meleaiade .... 
mimiyet ve t~ 
vazu Tardır. 
Geçimsizlik 
yapmaz. Beta• 
etten ainirlenlr. 
Sürat ve acr 
le taraftarıdır. 

Nedim be . HOsnU mur 

~--

meledcn hoşlr 
nır, sert mur 
meleye muka"' 
bele eder, hr 
zimklr değil· 
dir. Menfaatle"' 
rini ve saıııl

miyetini isrJ 
etmez. Kızdıjl 
zaman dik .,. 
tok sözlü olut• 

~ 
r:ikm lranım: Ciddidit• 

Şakaya, istir 
.,.._..~--·- kale tahamnıdl 

..wl!Pillilm 

edemez, çabu" 
alınır. HUrriye"' 
tine mndahal' 
edilmesini ittr 
mez, hcrke,I• 
çabuk ıanıi..,ı 
olmaz:. 

d 
tı 

• 
o 
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Abdülhamit, Sırrıcemal 
Kalfanın Dönme Mezarlığına 
Gömülmemesini Bildirmişti 

NAKiLi: zty A ŞAKIR _ 39 
(Her luılclcı malıfrudru) 

Kalfa; aittikçe fenalqıyor. 
Doktor da hemen hemen ilmi· 
dini kesmiı ıibl birıey •.• 
Aı kalsın unutuyordum. Dlln 

Abdtııbamlt, kalfanın kulakla· 
rının arkuana (yakı) yapııbr· 
lllayı tavsiye ve hatta ısrar 

etti. Doktor; bunun iyi bir 
lletice vermiyeceğinl hah et· 
tikten sonra: 

Abdülhamit fU cevabı verdi: 
- Ben Yıldızda olsaydım 

doktorlara fikrimi mutlak yap
bnrdım. 

f klnunu .. DI 526 

Bir gölge gibi, Sırrıcemal 
lcaHanın odasına girdim. 

Şöhrettin Ağa yatağın baş 
Ucuna oturmuı •• Sessizce Kuran 
okuyor. Mahıonver kalfa yata· 
hı yanına diz çökmüf, ağlıya 
'İhya Sımcemal kalfanın ai· 
1ıtıa pamukla au damlabyor ..• 
8&ttin bu aükiinetl ihlll eden 
~_aaılalı bir hırılb... Sırrıcemal 
•alfa, artık ıon 18lliyelerinl 
11flyor. 
b Ytıztıne bakhm .. Rengi, 

g6zleri eınbeya:ı kesilmit ve 
lçbıe çökmüıtil ..• 
k Artık ; hayatla alAkasinı 

eamiye uğrapu bu ıolgun 
Yllıe bak.arken kalfa birdenbi
re titredi. Sanki g6remediği· 
lbiz bir el, baf tarafından 
onun vtıcudllnU çekmiş ve 
bıraknuşb... Bu titremeyi, de· 
rin bir nefeı.. hafif bir nlık 
takip etti.. Sırncemal kalfa, 
h~eyce uzun ıOren hayatına 
ıtarn vermifti. 

• Muhafız Rasim Beyin oda· 
aında idim. Nuri aia geldi. 
A.hdnlhamit tarafından haber 
~etirdl. .. Kalfayı, sakın (Dön· 
. e ) lerin mezarlığına g&mme

•1nler. Y enicamie defnetsinler. 
~eııaıeaini mutantan kaldırsın· 
~ Masarifi, kalfanın parasın· 

glSndereceğiz " demif. 
« 

D Kısık cidden matem içinde .. 
0 ktor mfttemadiyen ( Kordi

~al) getiriyor. Naciye Kadm
endi ( teessOrlln kadınlara 

::k aıum olabileceği bir hal 
liınde ) olduğundan adeta 

~ndlfe verecek derecede ra· 
"•llıı. 

En çok ağlıyan ve en çok 
~Pb •ü.tkill olan MahıenYer 

llfa... Ba Tefaklr ve yqlı 
lcıı, eski kapı yoldaşınm son 
llefeıino kadu bqıııda bulu
llarak en IOD lnaanl Tuifeıinl 
do ikmal etnıİf olmakla, benim 
~lzarımda bllytık bir kıymet 
lleabettı. 
Eğer o olmuayda belkide Sır

rıcemal kalla bir yudum ıudan 
Otalırum olarak can verecekti •• 
lialbuld, onu hepsi de seviyor 
M hatta hllrmet ediyorlardı. 

&aleaef can vereceii zaman 
~alııenverle, Şöhrettin Ağadan 

atka bllfl.Dda kimse bulun· 
llladı .• 

Ôlüm ne sotuk fey .. 
8 ldlnunuaud 

Bu lıtanbuldan, Şaziye 

Beylerbeyi sarayının vekil
harcı topçu mültizimliğin

tlen mütekait Hasan amca 

ıultandan Abdülhamide bir 

taziyet telgrafı geldi. Herhal

de, Sırrıcemal kalfanm vefa· 

tını, gazetelerde okumut ola-

caklar ... 

Akşama doğru, bana haber 

glSndermişti. Kendiıni, ( Var

dar) a nazır odasında yalnız 
buldum. Beni kapının yanında 

ve ayakta karııladı. Hem elimi 
ııkıyor.. Hım söylüyordu: 

- Bana, keder hiç yara· 
mu.. Kalfanın vefatı günnn
denberl, dişlerim.. Dişlerim 
yok ya.. Diş etlerim fena 
halde ağrıyor.. Asabi olduğum 
için nevralji yapb .. 

Oturduk. Cigaraları yaktık. 
Tekrar ı6ze baıladı: 

- Bilyoraunuzya .. yanımdaki 
kızların hepsi de sarayda, 
(Haıindu usta) idi. Bunlar, 
ellerini ııcak ıudan ıoğuk 
ıuya ıokmazlardı. Her bi
rinin maiyetinde müteaddit 
kalfalar bulunurdu. Bunların 
yegAno vazifesi; N6betle beni 
ıoyup fiydirmektl. Şimdi bu 
zavallılar burada en ıUflt itleri 
görmlye çalışıyorlar. Ellerin· 
den gelse, zarar yok. Fakat 
yapamıyorlar .•. Kızlarımın ya· 
nından iki nç kalfa getirtmek 
için tekrar Rasim heye rica 
etmiştim. Bakalım bu ricam da 
evvelki ricalarım gibi teainlz 
mi kalacak? .• Bilmem ki, bana 
niçin böyle yapıyorlar? .• Bura
ya bir iki kız getirtmekte san
ki ne mahzur tasavvur olunur. 
Bunlan birader diiftinmell ..• 
Ben ona böyle mi baktım? 

tArkaıı nr) 

Meclisteki 
Zabıtlarını 

Müzakerenin Son 
Aynen Yazıyoruz 

( Ba.t tarafı 1 lncl uyfada ) izlerimde ytirüyecek ıonuncu 
Pek iyi efendiler, benim ve en bllyük servet hazinemi 

Hrvetlm yok mudur? Bu sözle- teşkil ederler. 
rimle fakrımı mı ilin ediyorum? Muhterem arkadaşlarım ; 
Hayır efendiler, benim serve- Bnynk Meclisi heyecanla mat· 
tim yadır, Te Aciz muarııları· buat meselesini tetkika ıevke
muı havsalarına sığmıyacak den sebepler bazı müzevvir ve 
kadar bOyfik hazineler halinde. hain insanların bulanık ıuda 
Bendeki büyük senet hazine· balık avlamak Uzere bir kıı
leri evveli Cumhuriyet Halk mmı timdi arzettiğim yolda 
f irkaaı erkin ve efradımn tamamen yalana ve dolana 
hepsinde bulunan ideal hazi· müstenit haysiyeqiken, bllr-

metsiz ve hatta milletin mu-
neaidir ki biz onun llatüne kaddesabna taarruz şekillerin-
kurularak memleket ve milleti deki neşriyatından ibarettir. 
dalına yeni, nurlu. ufuklara Benim gördüğüme nazaran 
ıötUrmek için ferih ve fahur bunlara cür'et veren vaziyet 
çalışır gideriz. ise gflya mevrut kanunların 

idealist bir meslek adamı ola- tatbikatta namus ve haysiyeti, 
rak bu memlekette matbaacılı- inkılAbı ve mukaddesab mu· 
tı aon tekimlll derecesine götll· bafazaya kAfi teminat tetkil 
ren gayretimİD eseri latanbulda edememekte olması zannıdır. 
cOmhuriyet müeııesab halinde Bu zan doğru mudur ? Bence 

ceza itibarile kanunlarda kAfi 
bir abide gibi dikllmit bulu- hudut mevzu ve mevcuttur. 
nuyor. Fahrlle aöylUyorum ki Yalnız usulde ıürat nokADı 
maddi ve manevi kıymeti yilk- vardır. Maahaza iş madamki 
sek diğer bir hazine olan bu bir vesile tekrar le ahnmıt 
eaerin bugUn için yan parası bulunuyor, cezalan ve usulleri 
bili peyderpey ademekte ol- ,nnnn g6sterdiği ihtiyaçlara 
duğum borcum olsa da bana ce•ap verecek bir Matbuat 
g&re ula gam değildir. Çünkü Kanunu tanzimile bu mesele kö
memlekete timdiye kadar be· kftnden halledilmlt olur. 
nim yaptıklarımdan daha bn- Hain olan korkaktır. Her 
ytık hizmetler görecek olan hangi bir hezeyanı mllteakıp 
bu mOe11eseyi benden sonra •• kanunun pençesi yakasında 
benden daha kuvvetle idare olduğunu bilecek, hain bir 
edecek TOrk vatandaılannı yazmak için on kere, 
hemen hemen yetiştirmlt bu- yOs kere dllşilnecek ve 
lunuyorum. hatta ıizl temin ederim ki 

Efendiler ; Ozerlerinde tlpkı nihayet gazete çıkarmaktan 
idealim gibi çalışarak vatana Orkerek aelAmeti kaşesinde 
dört tane Türk çocuğu ibda oturmakta anyacakbr. 
ediyorum ki ı onJar da benim 1 ( Dnamı var ) 

POSTA 

]Müstehcen Neşri
jyat Ne Demektir? 
l ( Baı tarafı l inci sayfada) 

ı ve gevşeklik veren yaıbk 
I öpllcüklerinin altında uyuduğu-

nu 't'e uyandığını görürken, 
yalnız çıplaklığı ile ıtızelleımit 
ve süslenmiş olarak göıtermit 
oldujıın gibi gördüm. " 

Lisanda Çiylik 
Her yerde olduğu . gihi blı

de de demokrasyanın lisana u 
çok bir 4

' Çiy" lik vereceği ve 
bu çiyliğin konuşuş ve yazııı· 
mızda zaruri oJarak hiasedile
ceii, gerçe lnkAr kabul etme.ı; 
fakat bu çiylikte ifrat kabul 
edilebilir mi? Tnrklye Cumhu
riyeti de, her cümhüriyet gibi, 
belki her cumhuriyetten fazla, 
namuslu ve ahliklı bir millete 
mühhçbr. Turfanda ıui isti
malle abklaşmamıı zeki, metin, 
kuvvetli bir Tnrk milletine 
lmllhtaçtır. Gençleri koruma ka· 
nununu çıkartmıf olan Tllrkiye 
Bnytık Millet Mecliıi bazı ga
zetelerin gençleri aefih kılabll
mesine müsamaha edemezdi. 
Anadoluda okuma taammOm 
edebilmiş ve bu, bazı gazeteler 
köylere 'fO köylülere kadar 
yayılmış olsaydı, lıtanbulun 
bu gazetelerde bakıız yere 
zabıt ve rabıbız ı&aterllen 
hayat bu temiz adamlarda 
ne mOthit danuıla buıule ı•· 
tirirdl; bu temıı ve uf ılneler· 
de u ne ıerkeı uıular ,, uyan· 
dınrdı; ve A vrupada ıörilldnğti 
O.ere köyler lnhilAle uğrudı. 
ŞUpheııiz De•let l>eklreti, dnıtı
nnı ve duyUf beklretinl, vücu
dun beklretinl bir kaide ola· 
lıli vazedemeı. Fakat esneyen 

bir adamın kartııındakinin de 
esnemete bqlamuında ı&
rnldUğö llzere, bislermlıde.ki, 
a.ıalarmııdaki uyaniı ye tahrik 
de, görmenin, okumanın netice· 
si olduğu lnklr edilemez. Bir 
f · göz önüne getirmek, taaav· 

a başlamak o fili az çok 
yapmıya başlamak demektir· 
fazla bir ıiddetle tasavvur et~ 
mek lıe o fili yapmış olmak 

demektir. ÇlinkU fiil inkişaf et· 
miş bir düşünceden başka bir 
şey değildir. 

Ceza Kanununun mllstehcen 
ve hayasızça yazılmış yazıları 
ve saireyi cezalandıran 426 
427, 428 inci maddeleri kanu~ 
nun adabı umumiye ( ve nizamı 
aile) aleyhinde yapılan cürümler
den bahseden babında yazıl· 
mıştır. Adabı umumiye nedir? 

/ Yarın "Adabı Umumig11,, 
Nedir? J 

) Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALK.A!AR - Kanh kerHD 
ARTlsTIK - Glbel ıarkı 
ALEMDAR - Babadan Hllda 

EKLER - Altero 

ETUV AL - Ebeclt muamma 
GLORY A - Gece içinde bir ııalr 

M A J 1 K - Dlblaban BHhbacü ıre 
Kanlt Venedlk 

llELRK - Atk resmi ıeçldl 
FERAH - lluhteUI teıulller 

OPERA - Şarkılar memleketi 

flK - Mflll daldka 
Oıklldar Hale - Hayat sehlrlert 

TaJulm - Varyete 

Çlfllkparkı - H. Yqar •• Aleb Ef.. iv 

JCn bkal parkı - DarUttallm 

Üsküdar 

Hlle Sinemasında 

Hayat Zehirleri 
mümessili 

Şarel Villi Kayzer 
Duhuliye 10 Kuruştur 

Sayfa 7 

HİKAYE 
----- ---

Bu Sütunda Hergün 
------------ Muharriri: J<.ifat Galip __ _. 

SIGORT AY ASİGOR
T ALIY A DAİR 

Bizim Hulusi çok yaman 
bir çocuktur. Kaşla g6z ara-
ıında gitmif, Üsklldardaki 
bakkal dtlklnını sigortaya 
koydurmuı. Geçen gün, alı 
alma, moru moruna karşıma 
çıkb ; bu havadisi verdi. 

Hay Allah cızırtını versin 
Hulfiai. Baıka işin yok mıydı 
ıenin? Şnknr Allaha, memle
kette eli kolu tutar bir itfaiye 
var. Amma diyeceksiniz ki 
merdiveni kısa imiş. Ne çıkar, 
hortumu uzun ya... ip merdi
veni yokmuı. Nemize lhım, 

telefon teli var ya. Bundan 
114 can kurtarana can kurban 
olsun. Hem unuttun mu, ge· 
çende, bir yangın esnaımda, 
bu tele tutunup yedi kat gök
lerden yere lniveren birkaç 
ldtlJi blılm Bican Ef. görmliş 
te Ramazan için Ferah tiyat
roıuna angaje etmemit miydi? 

Şimdi, böyle camba:ılıkları
mız, böyle can kurtaranlarımız 
varken algortalarda, bilmem 
nelerde itin ne aenin? Dağı
tacak bol paran mı vardı 

yoksa? ... 
Hulfııl ta kllçOkteberl beni 

atabey tanıdığı için, ıert söz
lerimden biraz alınmııta ıaliba. 
iyi çocuktur timdi, neme !A
zım. İncindiğini hiç lıtemem. 
Cebinden çıkardığı ılgorta 
k!ğıdını aldım. Birkaç kelime 
ile g3nlOnU boı ettikten aonra 
yanıma oturttum. Başladık efen
dim, bu sigorta mukavelena
mesinin mlltaleasına •. 

Filln, falan, filin, falan, 
filln ... 

- iyi. 
Falan, fıstık, falan ... 

- Bu da iyi ..• 

Falan, feımekAn, falah •.. 
- Eh bu da iyi. Hasılı iyi 

HuUisiciğim. Doğrusu şimdi 
ben de memnun oldum. Al 

mukarvelenameni, gör hayrını. 
~ulôsiye sigorta poliçesini 

venrken, kiğuhn arka tarafı 
gözüme ilişti. 

- Dur, dur, cancağızım 
dedi~. ~sıl maim gözil bu~ 
rada ım~ te biz görmemişiz. 

Mukavele kAğıdıru çevirdik. 
Ba~ta umumi tartlar yazılı iki 
büyük sütunJuk bir karınca 
duası .. . 

Hulôsiye: "Bu ne?,, dedim, 
4'Sen bunları okudun mu? 

" Şaşırdı, kızardı, yok be ağa-
beyciğim, dedi, ben de şimdi 
görüyorum. 

- Ver öyle ise cebimden 
fU benim gözlüğümü. 

Gözlüğü takbk, yerimize de 
töyle bir iyice yerleştik, gene 
başladık efendim, bu umumi 
ıartlann mütaleasına. •• 

Oku babam oku. Madde 
içinde madde, fıkra içinde 
a, b. c, d, esaslar1, vecibeler 
bilmem neler ... Ôyle dalmışım, 
öyle dalmıtım ki, tekmil ense 
k6kllmden omuz hatlarıma 
kadar ıızılar peyda olmUf, her 
yerim tutulmuf, dizlerim ayak· 
larım hareketsizlikten karınca
laşmıı ta haberim olmamıf. 
Bir de bqımı kaldırıp ta kar
ıımda bizim HulOıiyi kan tere 
batmıı görllnce, elim ağzımda 
kaldı. Bu haline biraz da kız
mışım galiba ... 

- Yahu, dedim, ben oku
dum, daha doğrusu okuya· 
cağım diye okadar zahmet 
çektim, halbuki benim yerime 
sen terlemişsin, bu ne iştir 
Hulusi? 

Çocuk yine sıkıldı, kızardı. 
Ve benim hayretim arasında 
meseleyi anlatb. Meğer ben o 
umumi şartlan okuyup bitire
siye kadar Hulüsicik kalkiDlş 

bittakrip Üsküdardaki dükki~ 
nına kadar gidip ıöyle bir 
dolaşıvermiş te gelm~ . 

~~~----------~·--------~~-~ 
Seyyahlar Rodosa 
AyakBasmıyorlar 

(Bat tarafı 4 üncü sayfada) 

Evlerin kJsmı azamı ŞlSval

yelik devrinden kalma mazgalh 
ve kemerlidir ve ev ıabipleri, 

bu tekilleri değiıtiremez. HU
kümetln kararı budur. 

Sor harici ıebfr tam bir 
ıayfiye halindedir. Blltnn Av· 
rupalılar burada otururlar. 

Rodoıta yabancı derhal 
g&ze çarptığından yabancı bir 
adam dolaştığı zaman bUtUn 

dükklnlar<lan başlar dışarı 
uzanır ve davetkar g6ıler siıl 

içeri çağın çllnkO, ticaret 
Musevilerin elindedir. Ve her 

liıandan kelimelerle ıizi içeri 
almıya çalışırlar. 

Eskiden Mısır, Lübnanlı 
aeyyahlar Rodoıa çok rağbet 
ederlerken ılmdi bunlardan 
eaer görllnmllyor. Çnnkü 
sabah, akıam Rodosta bayrak 
raıime5I vardır. Ve bu ra· 

ıime yapılırken bütün halk 
olduğu yerde durmıya mcc· 

DOKUZU I\'CU 

PATRON KUPONU 

No. 7 
GHetemisde on bet rDnde bir 

Yermekte olduğumuz Patronu 

bedava alm~k fıtiyoraanıs, bu 
kuponu keaıp aaklayuııı •• 15 
kupol'\ toplayınız. Patronlarımız· 
dan pek memnun olacakıını-ı. 

Patronlar neı,redlldiklerl rlln· 
den itibaren lıtanbu1 karllerlmls 

bir hafta, taşra karllerlmlı oa 
ıUn içinde kuponlarını 18ader· 
melidirler. Bu mUddet geçt•kteo 

ıonra kuponlar kabul edilmez. 

burdur. Bu sene, Mısırl. blr 
ıat, bu Adeti bilmediğinden 
peliıçe tevkif edilmiş ve ser
best kalır kalmaz limandaki 
yatına binip İslanbula hareket 
etmiştir. Radosa gelmeleri 
mukarrer olan ailesini de 
İstabula çağırmışbr. Bu hal, 
Rodoı otelcilerini dlltündürn
yor. 

Bu bal, İstanbul lehinedir. 
Ve temas ettiğim Mıaırhlar 
bilhassa viza muamele~ind-e~ 
memnundurlar. 

Nihat 
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1 VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Bursa 
Asya 

Gemlikten 

- TUrk - Cideden 

.. - Mudanya 

Bandırma " • Karabi-
jadan 

Kırlangıç ,, • l:r:mitte11 
Güzel Bandırma - Türk -

Bandırmadan 

Stella D'ltalya - İtalyan -
Triyesteden 

Daçya - Romanya - Kösten
ceden 

Kapo F aro - İtalyan • Ce
novadao 

BugUn Gidecek Vapurlar 
Dumlupinar - Türk - Rizeye 
G m Cemal - ,, - İz mire 
Bursa ,, - Cideye 
Tayyar ,, - Ayva-

lığa 
Marmara 

ya Gemliğe 
Feyaz 

maya 

., - Mudan-

" - Bandır-

F ede - İtalyan - Köstence 
Odesaya 

Patris il - Yunan - Pire 
Marsilya :lskenderiyeyc 

Karo Faro - ltalyan - Kös
tenceye 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galatata K3prll 

batı B. 2362. Şube A. Slrkecl Mil· 
hUrdar zade han 2. 2740 

PiRE - lSKENDERIYE P. 
( IZMİR ) 4 Ağustos 

Salı 10 da Galata Rıhbmın-
dan kalkacaktır. 

TRABZON POSTASI 
(Antalya) vapuru 4 Ağus-

tos salı 17 de Sirkeci Rıh-
tımında11 harek~tl~ Zongul-
dak iı .. ";;.>Iu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Giresun Trab-
zon Rize Mapavriye gidecek 
dönüşte Of Sürmene Tire· 
bol uya da uğrayacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
Ayvalık - lzmir Postası 

,. v§u~~~~!.i 
11 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
Ye İzmire azimet ve Çanakka
leye uğrıyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Y cmişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

B A R T 1 N .!!!~t P O S T AS 1 
Bartın Vapuru 
Af~atoa Paza!tesi günü saat 

19 da Sirkeci rıhtımmdan hare
ketle, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 

Amasra, Kurucqile, Cide tiskele
lerine azimet ve ayni tarikle lı
tanbul'a avdet edecektir. 

1 inci, 2 inci, 3ünc0 ıınaf kama
ralarla güverte yolcularına mab· 
•us mahfuz mahalleri vardır. 

Müracaat mahalli : Eminönü 
Sebze Sokak No. 8 

Telefon : 23609 ve 23388 

lstanbul Yedinci icra memurluğun
dan: Doktor lamall Hakkı B. vereseal· 
alo Azime Hanımda 3·11-337 tarihli 
ipotek 1enedl mucibince matlubu olan 
2500 liranın maa masraf ve faiz tahalll 
talebi Uzerlıae borçlu Azime Hanımın 

Fatihte Mubalı Mohmetpqada o ... 
gAhçılardakl hanesinde mukim iken 
elyevnı lkametglhı meçhul oldufu bil• 
dtrlldiğlnden adem• emrinin lllnından 

itibaren yirmi rllnde itiraz edebilmek 
Uzere altmlt gUn mllddeUe lllnen teb• 
liğiııe karar verildiği ve borç ödenme• 
veya itiraı: olunmana evvelki ikamet· 
rahı olan merhunua sablacaiı ilin 
olunur. 

SON POSTA 

Kazanmak İster misinz 
ı:iya~~o. 1 s AB ET gişesinden 
bıletınızı alınız. 

Her keşldede blrçok bliyük ikramiyeler lsabetile muhterem mUtterilerinl 

zenrln ve mes'ut etmektedir. Bana uabet etmiyor diyenler biletlerini 

her halde gİtemden alaınlar. Tecrllbe için bir tek bilet abaıL 

Gl~emlzin talihi yüksektir, mutlaka kazanıraınız, Muhterem mU9terUerl

mlzin rağbetinden memnun kalarak kıymettar tık. zarif birer hediye 

Sirkeci Tramvay caddeel No. 27 

iSABET GiŞESİ 

HARARETİNİZİ TESKİN 
iÇiN YEMEKLERDE 

KARAHiSAR MADENSUYU 
·~ İçiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

~ .~ karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 
ı\ 

tanınmış bir sudur. 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende satış ıçın 

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

Hava Makinist 
Mektebinin 
Kaydi Kabul Şeraiti 

1 - ikinci maddede yazılı şartları haiz bulunanlarm istida 
ve vesaiki lizime ile ağustosun birinci gününden itibaren 
Ye~ilköyde mektep müdürlüğüne miiracacaat eylemeleri lazımdır. 

lstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri şera!ti dühule teva
fuk eden taliplerin dahi i4bu vesaikı Mektep Müdürlüğüne 

irsalile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 
2 - Şerait şunlardır: · 
A - Türk olmak; 
B - Taliplerin Orta mektep (Lise Sekizinci Sınıf) tahsilini 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yirmi ya
şında olmaları lazımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerie 

orta mektep tahsilinden yüksek tahsil gUrenler imtihans!Z olarak 
kabul edilirler) Şehit, MalUl, Asker ve San'atkar evlatlarile Ecnebi 
diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta mektep 

tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takJirde orta mektep tahsilinden 
duntahsil görenlerden usulü veçbile müsabaka ile alınır. 

C - Tamüssihha bulunmak (Mütehassıslan tam olan has
tane heyeti sıhhiye raporu lazımdır. 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiçbir cürümle maznun 
veya mahkum olmamak ? 

E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli küçük 
zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele 
görürler. (Mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat 
ve müessesatmda (on iki) sene müddetle Hava Gedikli Küçük 
Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 - Kaydikabul 15 eylül tarihine kadar devam edecek ve 

bundan sonraki müracaatlar kabul olunmiyacaktır. 
5 - Askeri pilot olmak ve askeri tayyareciliği diğer ihti

sas işlerinde kullanabilmek için evvela Hava Makinist Melde· 
bini muvaffakıyetle ikmal etmek şarttır. 

6 - Derslere birinci teşrin bidayetinde başlanır. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangous 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci keşide 11 Ağustos 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LİRADIR. 
A Y R I C A: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

1 

TALİHİN CİLVESİ 
hayatta bllyttk bir rol oynar ve bunun içindir ki 

ekseriya " fillmn talihi yaverdir " derler. Bu meşhur söz 

KADER 
VENTURA GİŞESİ 

için de söylenebilir. Zira mezkur gişenin ıathğı ekser 
biletlere her keşidede en bUyilk ikramiyeler isabet etmek 
t2lihine mazhar olmuştur. Binaenaleyh siz de talihinizi 

etmek için biletinizi doğrudan doğruya Emin
Valide Ham ittisalinde 4 numaralı KADER 

( VENTURA ) gişesinden alınız. 

MASAJ KOLONYALARI 
Cilde taravet bahşeder , 

Gençlik sigortasıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal

lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulursunuz, 

Istanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve 

TELSiZ 

.ı 

en ucuz 

AHZESI 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 
~tD1ırmııı112EmlDl.'a .. m1mıs ........... ma-.imlmımD!llaımlli 

~ TÜRKLER iÇiN 
ı Kolaylıkla 
1 •• .... •• 

lALMANCA OGRENME USULU 
! HER M AN S AN DE ReUlflerl: 

muallimi 

TAHSiN ABDİ 
lzmir erkek llaeai Almanca 

mualllınJ 

~ 
Alman lisanı mütehassıı ve 

Sene 1930 
1 Ciltte 3 Kısım vardır. 

fstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 
liW & 4 • ?*AA 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her gün saat t O dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 
Adres Ankara caddesi No. 43 

Telefon Jatanbul 3899 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
İatanbulda Çakmakçılar, Sandalyacı1ar ıokakında Kuttüyü fab

rikasında yüzile şilte 12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yaklıboya 
yastık 5 liraya, kuştüyünün kiloıu 125 kuruttan hatlar. Kuttüyilne 
mahsuı kumaşlar çok ucuz satılar. Tel. lıt. 3027 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı zülırevlye dlspan· 

seri başhekimi 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu karşısında No.11 1 

GENÇ BiR ALMAN KADINI 

lkametgihlarda hanımlarla 
çocuklara Almanca, F ransıı:ca 

dersleri vermektedir. Şerait mü-

saittir. (J. D.) rumuzile İstanbul 
Yeni postahane 176 numaralı 

posta kutusu adresine yazılması. 

Ağustos 3 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye-. 
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERlRIY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahilt, ve intan! hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
villyet karıısı 15 No. 

Muayenehane: T elefoa l.tanbıd 2S2J 
lkam.etılhı ı " ., 225' 

B A H R 1 S E F ·ı T 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada KaraldSy palaata TelefoDJ 
Beyoıl'lu 5711·5 latanbul tlll 9ubulı 
1•Merkes Posta.neal lttlaallnde Alla• 

lemcl han, Telefonı lat. 569 

Bilümum banka muamelatı 

. Emniyet Kas~ları icarı 

Uoğum ve ka ın astabkları 
mütehassısı 

Dr. Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hillliahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 2622 

Şehitlerimizin 

ralannı Taziz 
Hah

için 
27 Ağustoa Perşembe Giinll 
GUlcemal Vapurile Bir Ça
nakkale Seyahati Yapılacak 

Seyahat Şehitllklerl lmu 
Cemiyeti tarafından tertip 
olunmuştur. Herke• lttirak 
edebilecektir. Biletler Sirkeci
de Nemli zade Cemal Beyin 
yazıhanesinde, Şekerci Hacı 
Bekir ve Tülbentçi Hacı Mu
hiddin ticaretanelerinde aabl
maktadır. 

SON POSTA 
Yevmt, Siyut, HaYacllı ve Kalk ru:ete.1 

Wue ı latanb.J.'Nuruo.-m.ıud,. • 
Şeref aokaft SS • J7 

-Telt<°?nı latanbuJ • lO'MJ 
Pot\A kutwıu: İstanbul• 741 
Telr-af: latanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TÔRKIYE ECNEBt 

1400 ıu. l Sene 2700 lu. 

7SO " ~ Aı 1400 ,. 

'°° • l .. 800 • 
. ıso • ı .. S0ı) ' 

Gelcncvrak geri verilm!ı. 

lıtınlarda::ı m eli ıli:r~t alı 1, ı'-

2/8/931 
Mes'ul Müdür: Sabri Salim 


