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Emin Bey 
Sabık Maarif Müste4arı 
Şurayı Devlete Müra

caat Ediyor 

Emin B•g 
Ankara, 4 (Huıuıi) - V t. · 

kllet emrine alınan Maarif 
Müsteıan Emiıı Bey hakkında
ki tahkikat ikmal edilmek üze
redir. Söylendiğine göre Maa
rif Mnsteıarı Emin Bey Şftrayı 
Devlete müracaat edıcek ve 
hakkının ia.deıinl İ•tiyeo.1ktir. 

Ekr•m Rüştü B. 

Deııiz 
Yarışlarındaki . 
ihtilaf 

Deniz F ederasiyonu 
Reisi Galatasarayı 

Haksız Buluyor 
· Cuma günü yapılan deniz 

kUrek yarışları, timdiye kadar 
deniz ,ampiyonluğunu elinde 
hulunduran Galatasaray klü
bünden Beykoza geçti. iki 
ldüp arasındaki sayı farkı 
pek ehemmiyetsiz olmakla be
raber muhakkak olan nokta 
Calataıarayın bu sene deniz 
birinciliğini kaybetmesindedir. 

[Devamı 3 üncll aayfada J 

Mısır Tahvilatı 
Temmuz ke~idesinde ka
ıanan numaralann listesini 
.( Uncu ıayfamızda bula· 

-.. cakıınız. 

Otomatik Sigara Satan Makineleri 

Tütün inhisarı Yeni 
Makineler Getirtti 

Haftaya Yerlerine Konacak 
Bir şirket Tiltiln lnhisarile 

anlaşarak (otomat) denilen ve 
otomatik tekilde sigara satan 
makineler getirtmiştir. Bu ma· 

kinelerden tayyare ile şimdilik 
iki tane getirtilmiştir. Gelecek 

hafa içinde şehrin muhtelif 

yerlerine yerleştirilecektir. (O
tomat) makineleri kendi kendi
ne sigara satmaktadır. 

Bunun için, istenilen sigara

nın bedelini makinenin l\st 

kısmında bulunan delikten at· 
mak kAfidir. Para atılınca ıl· 

gara paketi kendiliğinden d!
şarı çıkmakta ve mOtterl tara· 
fandan alınmaktadır. 

Makinelerde her cins ıigara 

için ayrı kısımlar vardır. Esas 
itibarile bunlar bnytlcek birer 

kutudan ibaret olup içerisine 
sigara paketleri yerleıtiril

mektedir. Bu makineler iıle
miye batladıktan sonra sigara 

Ktrndl kendine sigara satan 
makinelerden biri 

sarfiyatının mühim miktarda 
artacağı tahmin edilmektedir. 

BABIALIDEKI DÜNKÜ TECAVÜZ 

Arif Oruç Beye Ça
tanlar Kimlerdir? 

Onlara Arif Oruç Bey Ne Diyor? 

Htıgretlin Ef. Arif Oruç B. Memduh Ef. 
Dlin aabab, Babıalide,(Yarın} 1 hAdiseyle birlikte ortadan ıa

gazetesi idarehanesinin önünde, vuşmuılartiır. Diğer ikiıl iıe 
(Yarın) Baımuharriri Arif Oruç 

/ 

tecavilze devam etmişler ve 

Beye tecavüz edilmit ve zabı· benliz bir ayağı otomobilin ba· 
tanın mt1dahaleıile bu tecavU- ıamağında bulunan Arif Oruç 
zlln önUne geçilmiıtir. HAdise Beyi yere dUtiirmtişlerdir. 
şöyle cereyan etmiıtir: Bu sırada ( Yarın ) Baımu· 

(Yarın) Başmuharriri Arif harririnin yanında bulunan ay· 
Oruç Bey sabahleyin eYiııden ni gazete menıuplarından Muı
çıkmıf, bir otomobile binmiş tafa Ef. de hAdiseye müdahale 
ve idarehanesinin önüne iel· ctmiftir. Bununla beraber iki 
mi.ştir. Fakat tam otomobilden taraf araaında birkaç tokat 
inerken birkaç kitinin ansızın teati edilmiı, fakat aradan çok 

tecavüzllne uğramıttır. Söylen- ieçmeden bir pÖlis mem9ru 
dijine göre tecavtiztl yapanl~ hldisenin büyümesinin önüne 
dısrt kitidir. Ve bunların ikiıl (Devamı 4ilncü aayfada) 

Bir İhtilas 
Yerli Mallar Pazan Vez
nedarı 8 Bin Lira ile 

Ortadan Kayboldu 

Yerli Mallar Paıarı vezne
darı Refik Nuri B. (8000) lira 
alarak perşembe gUnllndenberl 
ortadan kaybolmuıtur. 

Pazarı idare eden Sanayi ve 
Maadin Bankası zabıtaya mU
racaat etmi~, fakat bütün ta
harriyata rağmen veznedar bu
lunamamıştır. Muhtelis veznedar 
evvelce bir müddet matbuatta 
da çalışmış, Tanin gazetesinin 
Ankara muh~birliğini yapmııtar. 

Devrekli 
Ahmet Ağa 
Diyor Ki 

l Son Mübadele Kanunu Karşısında 
Mübadillerin Vaziyeti 

Bir Mübadil, Vaziyetin 
Çaresini Anlabyor. 

Son günlerde Millet Mecli· 
slnde mübadilleri alakadar 
eden bir kanun kabul edildi. 
Bu kanuna nazaran f stanbul 
Belediyesi hudutları dahilinde
ki etabli Rumların ve Yunan 
tabiiyetinde bulunanların em
lAki iade edilecektir. Bu emlAk 
ise Yunaniıtandan muhaceret 
eden Türk mübadillerin elin· 
dedir. 

Herkesin maldmu olduğu 
Uzere, bu Türk muhacirler 
orada bıraktıkları emlAke mu
kabll burada mülk sahibi 
olmuı, ve iıkln edflmiılerdi. 

Oç Şekil 

Mübadil emlakin iadesi 

hakkındaki son kanun 

mevzuu bahsolurken 

akla şögle bir çare de 

gelebilir: 

: 

l.kAn Komisyonuna taıfiye 
talepnamesi vererek emlAk alan

~ lar tlç ıekilde mal sahibi ol
muılardı: 

t - Makedonyada Türkle-

İstanbul Kızı Alacağım 

Amma Param Yok. 

Hükumet, gerek son 

kanundaki, gerekstJ 1 O 

haziran 930 mukavel•

sindeki kayıtlardan is

tifade ederek bıı işi 

Muhtelit Mübadele Ko· 

misyonunun elinde bu

lunan ( 600) bin lira 

ile lıal ciheti1111 gide

bilir. 

Alımet Ağa 

Zonguldak, (Hususi) - Res
mini gönderdiğim adama Dev
rekte tesadüf ettim. T ellioğlu 
köyllnden elli beş yaılannda 
Ahmettir. Güzel milli oyunlar 
oynıyan Ahmet, eğer bulursa, 
günde yüz dirhem rakıyı su 
gibi içiyor, çok fakirdir. Köy-
lllnlln yardımı ile geçiniyor . 
Eğer bir sahibibayır çıkıp ta 
<endisine beş on para verecek 
olursa İstanbullu bir kızla cv-
lenmiye taliptir. Eğer böyle 
bir. hayır sahibi varsa ve böy
le de fedakar bir İstanbullu 
kııçağız bulunursa T ellioğlu 
köyünden elli beşlik Ahmet 
Ağa bahtiyar oldu demektir. 

Şükrü ---
Mecliste Gazete 

Müzakereleri 
(Dünkü nilıhadan Devam ) 

Efendiler; mütarekeden bu 
gine kadar milteaddit kanlı 
hldiselere şahit olduk. Çerkes 
Etem hiyanet etti, düşman 
cephesine iltihak etti. Gider
ken bütün avenesini birlikte 
götüremedi. Fakat o zaman 
Çerkes Etemin bırakbkJ, hain 
arkadaılarını bulup tecziye et-

( Devamı 7 inci aayfada ) 

rin elinde iken tesbit edilmiı 
tapu senetlerine göre; 

2 - Yanan hilkümeti za
manında tesbit edilen tapu 
senetlerine göre; 

3 - EUnde tapuau olmı· 

yanların Yunanistanda bıraktığı 
emlAkin kıymeti için hemşe
rilerinden on kişiye imzalat
tırdığı bir şehadetnamey göre. 

Birinci saftakiler, yani elin
de eski Osmanlı tapusu olan
lar tapuda yazılı ~tilk kıyme· 
tinin yUzde ellisine muadil 
kıymette emlAk aldılar. 

Tapu Senedi Olmıyanlar 
ikinci saftakilere gelince; 

Türkiye Hükumeti, Yunan Hü-

ktimeti tapularının fahiş kıy· 

metlerle yazıldığını söyliyerek 
bunlara tapuda yazılı kıymetin 
yüzde kırkına muadil kıymette 
emlAk verdi. 

Elinde hiçbir tapusu ol· 
mıyanlar, fakat on kişinin 
imza ettiği bir şehadetname 
ile metruk emliki olduğunu 
iıpat etmiş bulunanlar ise em· 
ilklerinin kıymetinin yüzde yir
misine muadil kıymette emlAk 
sahibi oldular. 

Halbuki bundan seksen se
ne evvel tapuca biçilmiş kıy· 
metlerin bugünkü kıymetlerden 

( Devamı 6 mcı sayfada) 

Yeni Kanun J.,/ucibince Tahsile Mecbur Olanlar 
Seri - 1 Numara - 2 

/ 

Edebiyat muallimi - HAmit Efendi, büyük ıair Abdiilhak 
HAmit hakkında ne biliyorsan s6ylc bakalım! 



2 Sayfa 

( Halkın Sesi l 

Barem Kanununun Darill· 
fünunda da tatbtkı neti· 
eni olarak (65) 1a9 •• 
faz:l&11 için mOderrialerln 
tekaüde aevkedllmelerf 
lbımgeliyor. BGyGk hiı:· 
metler beklenenler hak
kında huauai nkfJler 
heyeti kararı verilebile
cektir. DariUfünunun bir 
nevi ırençleımeai demek 
olan bu kıuar önünde 
bakınız halk ne diyor ı 

fahlr Bey Topkapı Merkez efendi 
mahalleıl 43 

- İhtiyar mtiderrislerin te· 
kaUde sevkedilmelerini pek 
tabii tellkki ederim. Esasen 
dünyadR hiç birşeyde beka 
yoktur, herşey ihtiyarlamıya ve 
yokluğa mahkumdur. ihtiyar 
mfiderris)erimiz de lıtirahat 

ı ederler ve tetebbüle meıgul 
olurlar. Menemen hAdiıesi mti· 
naaebetile Darülfünun inkılAp 
vazifesini yaptı mı diye bir ıual 

n ıoruldu. Buna galiba pekte 
mtlabet bir ceYap alınamadı. 
DarüHtlnunumuıa bu inkıl!p 

( vazifesini bihakkin yapacak 
yeni ve pişkin malumatla genç 

p. profesörlerin getirilmesi llzımdır. .. 
Hikmet B. Betlktaı Akaretler cad

t .... , 28 

- T ekaütllk kanuni bir 
icaptır. Buna birtey denemez. 
Fakat dünyada irfana en çok 
ihtiyacı olan bir milletiz. Çllnki 
garp medeniyet kervanına yeni 
kabldık. Binaenaleyh mllder· 
rfllerimlz tekilde aevkedilirler
ken gücendirilmemelidirler. 
Hatta ben o fikirdeyim ki 
Dafi mllderrislerimiz tam ma
qla t~kaUt edilmeliler ve Da· 
rWfnnundan uzaklaştıktan son
ra da tetkik ve tetebbülerine 
devam edebilsinler. Darülffi. 
nunumuıa memleketimizin ve 
cftmhuriyetimizin muhtaç ol
duğu irfanı yayacak genç mil
derrisler getirilmelidir. 

* Salih Bey Dlvaayolu 23 

- Darülfünunun gençleşti· 
rilmesini çok iaabetli bulurum. 
Dartııfnnunumuz esash bir 
inkıllba muhtaçtı. .. 

NeeatJ B. (Şlfll V ataa birahane•! 
lıuıuında 23) 

- Dartılfnnun memleket 
lrfanımn kalbidir. Bu kalbin 
ç~k aağlam olmuı llzımdır. 
Maale1ef DarUlfilnunumuzda 
lteclenbıri yqıyan bir dedi
kodu Ye çekememezlik vardır. 
HemıD her gOn gazeteler Da
rllflnunda bir ibtillf kayde
derler. Bu lhtfllflar bir keıif· 
t•, bir lhtiradan doğsa buna 
can kurban. Fakat bunlar hep 
phal .. ,.ıerdir. Darillftlnunu· 
•uu ıençlqmekle berader bu 
dedi kodulardan da temlzlen
meUclir. 

SON POSTA 

BABILİ HABERLi 

Bazı Kimseler lmtiyaz
lannı Baıkalarına 

Devrediyorlar. 

Aldığımız malümata ıöre 
yeni Matbuat Kanunu, Reisi-
cumhur Hazretlerinin tasdik· 
lerine iktiran etmiştir. Şu hale 

Sefir Galip Kemali Teş-ı:iki Sanayi 
B • E • • S d J Ve lktısat Vekti-
eyın VIDI oy U ar /etinin Kararı 

Hırs.ızlı~ Yap~n. Ma~ar Dönm~si Fatma Adında Bundan Böyle Gümrük 
Bır Hızmetçıdır. Bır Şebekenın icra Vasıtası Muafivet Kararları Nasıl 

Olmasından Şüphe Ediliyor Alınacaktır? 
Kendisinin Macar dönmesi olduğunu iddia eden "Fatma,, 

adlı bir hizmetçi, Tahran Sefiri Hüsrev Beyin kain pederi ve 
Sabık Alina sefiri Galip Kamali Beyin evini soyduktan 11onra 
ıırra kadem basmışbr. Hadisenin aslı ıudur: 

Ağustos 5 

Günün TarihiJ 

Ayakkaplarımız 
Avrupada Çok 

Beğeniliyor 
Ayakkabılarımız bilhaa1a kadın 

dana iskarpinleri n ayakkabıları 
faviçre ve Almanyada çok beğe• 
nilmektedir. Almanyadan •e Lo· 
zandan buradaki bazı TOrk fab
rikalarına huauai sipariıler vtl4 

rllmittir. 

Adliye Kadrosu Geldi 

nazaran kanun, derhal reımi 
iazetede neşredilecek Ye o 
tarihten itibaren mer'i olacak· 
br. Kanunun bir icabı olmak 

Bir Tele fon Haberi ı intihar Eden Genç 
Bu kız, bundan bir ay kadar Üzerinde bulunan bir 

Teşviki Sanayi Kanunundan 
iıtifade eden müesseseler, 
Avrupadan buraya getir
mek istedikleri mallar için 
bir beyanname tanzim eder, 
bunun giimrllğe ait resim 
depozitosuuu verir, lktısat f 

Yeni bütçe esaalanna aöre 
hazırlanan Adliye kadroau dün 
Müddeiumumiliğe tebliğ edilmit· 
tir. Kadro bui<inkü teıkllita ay· 
nen muhafaza ettiği için yeni biç 
bir detitiklik olmamıtbr. Kadro 
ile beraber dün maaş ita emri de 
gelmi4tir. Maaşlar bugün veri• 
cektir. 

üzere ve kanunda tasrih olu
nan kaytlar dahilinde bazı 
kimaelerin ıazete sahibi ol
maları mümkün değildir. Bu 
vaziyette bulunan bazı kim· 
seler Matbuat MOdOriyetine 
mUracaatle Üzerlerindeki im
tiyazları ahar ıahıslara dev
retmektedirler. Bu cOmleden 
olmak Uzere içtihat sahibi 
Abdullah Cevdet Bey de Mü
tareke esnasında lngiliz Mu-
hipler Cemiyetinde azalık etmiş 
ve bu yüzden devlet memuri-
yetlerinde istihdam edilmeme
sine karar Yerildiği için yeni 
kanun mucibince gazete ve 
mecmua neıredemiyecektir. 

Abdullah Cevdet Bey mec
muasını refikaıı Fatma Ab
dullah Cevdet Hanım namına 
devretmek üzere dUn Matbuat 
MildürUyetine müracaat etmiftir. 

Açıkta Denize Girilmiyecek 
Belediye, Kumkapı, Çatladı

kapı, Y enikapı ıahillerinde sur 
altlarında denize girmeyi me· 
netmiştir. Dün ve evebi glln 
memurlar buraları ıezerek gi
renleri karakollara celbederek 
nakti cezaya tlbi tutmU,flardır. 
Bu tedbir ıık ıık vaki olan 
boğulmaların 6nüne geçilmek 
için alınmıttır. 

Zeybek Oyunu 
Bir Sarhoş ·Bu Yüzden 
Bir Kadını Öldürüyordu 

Üsküdarda Karaca Ahmet 
camii kar§lsında oturan Ah.met 
iıminde biri eVYelki gece ya· 
nında Zekiye H. iıminde bir 
kadın ile Takıimde Panorama 
bahçesine gitmiıler. Ahmet 
fazlaca ıarhoı olmUf Ye Zeki
ye Hanıma Zeybek oynama· 
ıını teklif etmiftir. Fakat ka· 
dından ret cevabı ahnca bıça-
tıni çekerek üzerine höcum 
etmif, Zekiye H. kaçarak kur-
tulmUf ve Ahmet yakalanmu;tır. 

evvel Galip Kemali Beyin kAğıtta nezdinizde hizmetçi 
evine hizmetçi olarak girmittir. bulunan Fatma Hanımla alAkası 
Birkaç glln evde çalışan ve olduğu anlaşılıyor. Kadına haber 
efendilerini memnun eden kız verirseniz zabıtanın vazifesini 
için bir gün, Güzel San'atler kolaylaştırmış olursunuz. 
Akademisi iımi verilerek te· Galip Kemali B. yine Fatma-
lefon edilmiş: yı hidiıcden haberdar ediyor 

- Efendim, Fatmanın ar- ve kız buhranlara düşüyor, iÖZ 
kadaşlanndan filan H. evle· yaşları döküyor. Sevgilisinin· 
niyor. Kendisine o gece için cenazesini kendi masraf ederek 
müsadenizi ve ayrıca kendisine kaldıracağını söylüyor. Bunun 
haber verilmesini rica ediyoruz; için de para ihtiyacından hah· 
denilmiş. ) •ediyor, Hizmete gireli on beş 

Galip Kemali Bey kızı ha- ~ gün kadar olduğu halde, bu vesi-
bcrdar etmif. le ile ikinci maaıım da alıyor. 

Fatma, büyük bir memnu- Aradan birkaç gün geçiyor. 
niyetle ricada bulunmuı: Fatma, sırra kadem baaıyor. 

- Dfiğüne gitmek için ta· Her taraf aranıyor, buJunamı· 
bii biraz hazırlığa ihtiyacım yor. Sonra ev halkına ait bir 
var. ilk maaşımı verirseniz takım eşyanın, manto ve mfı· 
minnettar olurum. cevherlerin yerinde yeller 

Galip Kemali Bey çıkarıp estiği görülüyor. 
kızın aylığını vermiş. Aradan Zabıtaya haber veriliyor, 
birkaç gün daha geçmİJ. ~Güzel San'atlerden soruluyor, 

Bu defa bir telefon daha ne ilk ve ne de ikinci te· 
yapılmıf. 1efon muhaveresinden kimse-

- Efendim, burası Pan· nin haberi olmadığı anlqılıyor. 
ıalta Polis Merkezi, buraya Zabıta, bu mahir hırsız kızı 
intihar etmiş bir gencin cese- ve mensup olduğu şebekeyi mey· 
di getirildi. dana çıkarmıya çalışmaktadır. --------.-.--------
Kadın Kavgası j Boks Yüzünden 

Ana Kız Bir Olup Kom@ İki Arkadaş Arasında 
şuya Dayak Atmışlar t Kan Çıkh 

Dolapderede oturan Madam 
Hriso ve Madam T akuhi ara· 
sanda kıskançlık yUzUnden kav· 
ga çıkmıı, Hriso ve kızı Olga 
Madam Takubiye dayak atmıt 
ve yakalanmıılardır. 

Hırsızhk 
Kalyoncu kolluğunda, Tekir 

ıokağında Ferah apartmanının 
kapicııı Mehmet Ağa biraz 
au getirmek için dııarı çıkbğı 
urada oduının asma kilidi ye
rinden çıkanlarak ceketi ile kon· 
ıol saati, elektrik feneri ve bir 
çakı çalınmıştır. Zabıta Faik 
iıminde birini tutmuıtur. 

Hasan isminde bir genç 
Unkapanında arkadaşı Ahmede: 
" Gel seninle boks oynıyalım.,, 
diyerek çenesine birkaç yum
ruk indirmiştir. Ahmet can 
acısından küfretmiş, Hasan da 
bu sefer Ahmedin başını tatla 
yarmııtır. 

Bir Çocuk Yaralandı 
Şoför lıpironun idaresindeki 

1373 numaralı otomobil Tepe
batından geçmekte olan ŞllkrO 
iıuıhıde 8 yqında bir çocuğa 
çarparak yaralamıtbr. 

Vekiletine müracaat eder, 
muafiyet kararı alınca de
pozitosunu geri çekerdi. Bu 
usulün, bilhassa fabrika ak· 
samı ve makine getirten 
müesseseler için büyük fay· 
dası vardı. Esasen bUyUk para 
ytikü altına girmiş olan mnes
seıeler, yine milhim miktarı 
bulan bu eşyaya ait gümrük 
resmini kısa bir zaman için 
tediye etmiı olurlardı. 

Yeni bir karar, bu usulü 
değiştirmiştir. 

Bundan böyle Avrupadan 
getirilerek Teşviki Sanayi Ka
nunundan istifade etmesi icap 
eden mevat yerlerine kurula· 
cak, itler bir hale getirilecek, 
ondan sonra aanayi müfettiıi 
gelip tesisatı yerinde görecek 
ve resimden muafiyet kararı 
verilecektir. 

Bu kararı icap ettiren mu
hakkak sebepler bulunabilir. 

Fakat Devletin, memlekette 
sanayi teessüs etmesi için bü-
yük kolaylıklar gösterdiği de 
nazarı dikkate alınarak bu 
yeni kararın teşebbüs sahip
lerini paraca ne büyük sıkın· 

bya ıokacağı dütilnülmek la
zımdır. Teşebbüs sahiplerinin 
faaliyetini sekteye uğratacak 
olan bu kararın daha ameli 
kıymeti haiz bir formülle değiş-
drilmeıi umumi menfaat icabıdır. 

Çalınan Paralar 
Amerikalının Paraları 

Mutfakta Bulundu 
Miıter Piyori isminde bir 

Amerikalı banker evelsi gece 
yanında bir kadın olduğu hal· 
de Bayram sokağında Madam 
Linorikin evine gitmiş. 

M. Piyori aabah kalkbğı 
vakit cebindeki ( 300 ) ltalyan 
lirası ile 90 Franaız frangının 
çalındığını görmUı ve derhal 
karakola giderek tiklyet et· 
mittir. Zabıta memurlan evi 
aramıtlar, paralan mutfakta 
bulmUflardır. 

Uşak Şeker Fabrikası 
Uıak ıeker fabrikasının taafiye 

edilerek yeni bir limitet ıirketi 
teıkll olunacağı haber verilmek· 
tedir. 

Bir Rüşvet Maznunu 
Rıza Efendi isminde biri bir 

Muaeviden 60 lira rüşvet almak 
cürmile tevkif edilmiş ve 2 incj 
cezaya verilmittfr. 

Esrar Kaçakçıhgı 
Garbis isminde biriai hapiııba

'leyc esrar kaçırırken yakalanmıştır. 

Morg Binasmda Bir Salon 
Morg binasında lSlülerin teıbia1 

için yeni bir aalon açılmasına 
karar verilmiştir. 

irşat Heyetleri Faaliyette 
Kadınlar Birliğinin Kemer• 

burgaz köylerini dol aşan ikinci 
irşat heyeti evvelki gün ,ehrimb:e 
ııelmif, heyet reiai Limla Refik 
Hanım köylerdeki evleri birer 
birer dolaşarak ilaç verdiklerini 
ııhhi tavsiyelerde bulunduklarını 
aöyleml,tir. Heyet dün tekrar 
ayni mıntakaya gitmiştir. 

Gazeteleri Tetkik Bürosu 
Müddeiumumi muavinliğine 

tayin edilen Birinci Ceza mahke
mesi az.a mülazimle.l'inden Meliha 
Hanım dün Adliye binaaında 
hazırlanan Matbuatı Tetkik 
Büroıunda yeni vazifesine bat
lamıt ve latanbuldaki bütün Türk· 
çe ~aı:eteleri tetkik ctmlttir. 
Kendiıine baıka bir Müddeiumu
mi Muavini daha arkadaı veri-
lecektir. Bu Muavin henOı: tayin 
edilmemittir • 

Nekadar Hizmetçi Var? 
Belediyede yeni teala olunan 

müatabdemln ıubeai Gç ay zarfında 
ıebrimiı:deki bütün mGatahdemlerl 
teacil edecektir. 26 af1}atoata bu 
müddet bitmektedir. latanbulda 

hO)btnden fazla hizmetçi bulunduğu 
halde ıimdiye kadar ancak (200) 
hizmetçi mtlracaat etmiftir. Müa· 
tAhdemin ıubesl hizmetcilerln 
yalnız teıcllile m•ııruldür. Daimi 
encümen 9ubenln hizmetçilere 
tavassut etmesini menetmi9, bu 
iti müstahdemin idarehanelerine 
bırakmııtır. iatanbulda (10) mü• 
tahdemln ldarehaneai vardır v• 
bepiıi de onar lira vererek ruhsa• 
tiye almıtlardır. 

~n Posta'nın. Resimli Hiktigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Amerikalı Taggarecile~ 

l ı Huan Bey - Puarola tayyareclbqı .. 
lar.. MDletfnJdn DamlDI g3Jdere çıkardmıı, 

• 

2: Tayyareciler- Allaha ısmarladık Huaıı 1 3: Yolcu - Hasan Bey, bu tayyareciler 
Bey.. lnpnah Jlne r~rtıınrtıı.. ElvedL. Amerikadan buraya 49 aaat G dakikada geldiler. 

• 
OCiJ 

r 
> 

4 ı Huan Bey - Ben bunlann tayyare ile 
geldiklerine inanmam, mutlaka telırafla 
plmltlerdlr ı 



5 AA-uıtoı 

,----------------..... Her gün 
Münderecatzmızın çok
luğundan dercedileme
miştir. 

SON POSTA 

Son R sta 'nın li ~ güneş Ve Hakikat * 

Deniz Y ~rışların- f 

daki ihtilaf 
\ Battarafı 1 inci uyf ada ) 

Bu mUnasebetle ortaya, Ga· 
latuarayın bir itirazı ileri ıtt· 
rilldu. Bu itiraza giSre tek çif
te kıdemsiz erkek yarııında 
Galatasaray fıtuı ikinci reldifi 
halde Uçüncü addedilmiştir •• 
bunun akabinde Galatasaray 
denizcilik kaptanı hakem ve 
jüri heyetine müracaat ve 

şikayette bulunmu~ ise de na
zarı dikkate alınmadığı ıçın 
daha yüksek makamlara mü
racaate karar vermiştir. 

Çünkü, Galatasaray ikinci 
addedildiği takdirde şampi· 
yonluk yine kendisinde kalmı~ 
oluyordu. 

Bu iddiamn ne derece varit 
olduğunu anlamnk için Deniz 
fedaraıiyonu reisi ve Galata
saraylı Ekrem Rüştü Beye 
mllracaat ederek müteleasını 
aorduk. Bize şunları s<Syledi: 

'• - Yarışta haksızlık ya
pıldığı iddiasından haberim yok
tur. Yarışlar, çok muntazam 
bir tekilde cereyan etmiıtir. 
Tek çifte kıdemsiz erkek ya
rttmda Galatasaray fıtuıum 
ikinci geldiği halde üçüncü 
addedildiğinden bahisle bize 
bir ıikAyet vaki olmamışhr. 
Jllri heyeti tamamen doğru 
olarak kurar Yermiştir. Eğer 
hakikaten Galatasaray fıtasının 

ikinci geldiği iddia ediliyorsa 
bu,doğru değildir. Ben Galatsa
raylı olduğum halde maalesef 
söylilyorum ki fıtamız üçilncU 
geldi ve bunu herkes gördü. 
Bu fıtayı Emin idare ediyordu. 
Birinci gelmesini bile isterdik. 
Fakat hakikati inkar edeme-

. yiz. Üçüncü gelmiştir.,, 
l -- rlir İddia 

· Meyhaneden Sonra Otele 
Mi Götürmüş 

Cemile isminde (17) yaıla
rında bir Hanım dlln müddei
umumiliğe müracaat etmiş ve 
(45) gün evvel tanıdığı bir 
eczacı tarafından Beyoğlunda 
Lala birahanesine götUrfilerek 
orada sarhoş edildiğini ve 
kendisini bilmiyecek bir halde 
bir otele götürUldüğünü söy
lemiştir. Kadm ayrıca hasta· 
landınldığı iddiasındadır. Müd
deiumumilik tahkikat yapmak-! tadır. 

iki Şaki 
lranda Bir Müsademede 

İmha Edildi 
Geçen seneki şark hudut 

hadiselerinde ismi geçen şaki 
Buro Haso Telli ile kardep 
oğlunun ahiren lran kuvvetle
rile Makil garbinde yaphiı 
müsademe esna11nda bir top 
nıermisile yaralanarak öldnan 
söylenmektedir. 

Ekmek Fiati Artll 
Belediye lkbsat Müdllriyeti 

ııark heyeti dlln ekmiye (10) 
Para fadaaile sekis kUJ'Uf on 
P&ra, fırancalaya da (20) para 
noksanile 12,5 kunıt nark koy• 
lllUfbır. 

-

1 - HaYa blras kapandı mı canımıs 
aıkılır. •Aman gilnef çıksa, haYa açılsa • 
diye temenniler izhar eduis. Fakat fÜDef 
çıkınca kaçar, aaj'anacak bir ıatıe ararıı. 
Günetin aıbhat ve hayat nren •t•tına 
tahammiU edemeyiz. 

2 - Herke. yalandan .,.. iftiradan tiki
yet eder. •Hakikat iıterlz, bbe hakikati 
ıayleyioiz,, der. Fakat hakikat ıöylenince 
korkar, kaçıp aaklanacak yer ararız.. Haki· 
katin 7alan ve iftira mikrobunu öldüren 
ıt•tına dayanamayız. 

3 - Haldkat g(inef l'ibldlr. Görünmc
dlji zaman kendini aratır, l'Örilndüğü :ıa• 
man da korkutup kaçırır.Güneşe olduğu 
gibi hakikate de kendimizi alıştırmak 
mecburiyetindeyiz.. Sıhhatli bir vücut ve sıh
hdll bir ahllk ancak bununla mümkündür. 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

KOMONiSTLiK 
lzmirdeki Tahkikat 

Ne Safhadadır? 
İzmir, 4 ( Hususi ) - Komll

nistlik cürmile maznun olarak 
yakalananlar baklandaki tahki-

kata burada ÜçOncü mUstan
tik tarafından devam edilmek· 
tedir. Yakında bitecektir. 

Fakat lstanbulda baZJ kim
seler tarafından buradaki bir

kaç müesseseye ve ameleye 
beyannameler gönderildiği ha
ber alınmış ve zabıta şiddetli 
tedbirler ittihaz etmiıtir. 

Devlet ŞOrasmda 
Ankara, 4 (Hususi)- T a1ar

ruf dolayısile geçenlerde Devlet 

Şurasından çıkarılan memurlar
dan beşi tekrar alınmııtır. 

Bir Müfettiş 
Adam Öldürmek Cürmi
le Muhakeme Ediliyor 

Ankara, 4 (Hususi) - Ge
çenlerde Y abanabatta birisini 
öldilrmekle mamun Orman 
Müfettişi Remzi Beyin muha
kemesi bitmif, müddeiumumi 
maznunun beı aene ağır hapse 
mahkum edilmesini istemiştir. 

Ankarada Bir Muhakeme 
Ankara, 4 (Hususi) - Kan

gal kazası aza miilbimini 
taammüden öldürmekle maz
nun olan Şube Reiıi Binba~ı 
MUfit Beyin muhakemesine 
yarın burada ağır cezada baş-
lanacaktır. 

Açık Memurlar Ankarada 
Ankara, 4 (Hususi) - Son 

tasarruf dolayısile memuriyet
lerinden çıkarılan birçok me
murlar buraya gelmişlerdir. Bu 
zevat kendilerine yeni bir iş 
bulmak için sağa sola baı vur-
maktadırlar. ----

• • 
Istanbula Fazla Kereste ithali 
. * -tc * 

Uyandırdı lzmirde Endişe 
İzmir, 4 (Huıuıt) - Geçenlerde burada bir kereste mese

lesi çakması üzerine lktısat VekAleti iki sene müddetle kereste 

ithalini menetmişti. Buna rağmen son günlerde lstanbula Ro
manyadan fazla kereste getirtildiği burada şayi olmuı ve ta

cirler arasında endiıe uyandırmıştır. Alakadar tacirler bu vaziyet 

hakkında lktıaat Veklletine müracaat etmiye karar vermiılerdir. 

~--------------···------------~-

Hava Kahramanları 
Bu Sabah Otomobillerle Şehirde 

Umumi Bir T enezziihe Çıktılar 
Perşembedenberi lstanbu- 1 muhabbet ve samimiyetle al-

lun misafiri bulunan Amerikalı kışlamaktadır. 
hava kahramanları M. Bordman Tayyareciler Veşilköyde 
ve M. Polıındo bu sabah onda M. Bordman ve Polando 
Perapalas oteli önünden ken· dün Yeşilköye giderek tayyare 
dilerine tahsis edilen otomo- karargahı hangarında muha" 
bile binmişler ve şehri ziyare· fazada bulunan tayyarclerini 
te çıkmışlardır. muayene l'!tmişJcr ve motörde 

Kendilerine Tayyare cemi· hiçbir anza olmadığını gör~ 
-- - A mfişler, sonra avdet etmiıler-
yeti ve Belediye erkim, me· d' 

ır. 

rika ıef ar eti mensubini ve 
gazeteciler de ayrı otomobil· DUn Gecski Ziyafet 
lerle refakat etmektedirler. Tayyare Cemiyeti bava kab-
Misafir tayyareciler avvell ramanlan şerefine dün Pera
doğru Aynsofyaya gelmişler, palasta 70 ki,ilik mükemmel 

ve büyUk bir akşam ziyafeti 
camii dolaımışlar, sonra mU· keşide etmiştir. 

ı:eleri ve Y erebatan Sarayını Ziyafet çok parlak olmuı, 
gezmişlerdir. mlltekabil samimi nutuklar 

Hava kahramarJarı öğleden teati edilmiş ve hükumet 
sonra ıehrin diğr yerlerini erkanı, Kolordu kumandanı ve 
gezeceklerdir. Halk misafirle- birçok gilzide zevat ı:iyafette 
rin geçtiği yerlerde kendilerini hazır bulunmuş:ardır. 

~--------------.. ·----------~----
Bir Kadım Yaraladılar 
Kadıköyünda oturan Zehra 

H. dün gece meçhul bir şa
hıs tarafından bıçakla iki yerin

Edebiyat Fakültesinde 
Bugün öğleden sonra reis 

intihabı için Edı:biyat fakU!
tesi milderrisleri içtimo ede
ceklerdir. den yaralanmıştır. 

=-_.;.-----===------.,.,...----=-=='="""""'======--==-=r:z:;o--=-----

• 
ister 

• 
inanma/ 

• 
ister 

• 
inan, 

Milletler, aralarında yaya iki talebe gidecek 
dostluk ve anlaıma tesis ve orada iki sene kata-

Açıkla Kalan Maarif Eminleri etmek için, harpten sonra caklardır. Buna mukabil 

Ankara, 4 (Hususi) - Va- yeni bir usul keıfettiler: lstanbul Darülfünununa da 
ufeleri lağvedilen Maarif Emin- Darülfünun talebelerini iki Alman talebeıi gele-
leri seksener lira maaşla Is- mübadele. iki memleket cektir. 
tanbul liselerin~ muallim tayin DarUlfnounlan biribirlerine Bizim talebenin Alman· 
edilecektir. Bir kısmı lise mU- 1 b d 1 ta e e gön eriyor ar. ya Darülfünunundan iıti-
dllrii olacakbr. ___ Bizim Darülfünun da f ade edeceği muhakkaksa 

Tren Yolunda Bir Facia ilk defa Almanyanın Lelp- da Alman talebesinin bizim 

Ankara, 4 (Hususi) _ Kay· ıdg DarUlfnnunile anlq· Darülfünunda iyi yetiş-
aeri treni dlln buraya gelirken mıf. İlk defa olarak Hu· tirilmesine çalıoılacaiına 
yan yolda bir arabaya çarp- kuk Fak8Jtesinden Alman- artık: 

mlf, arabacı Hacı Mehmetle lst.r lnaıa, isler inanma! 
~Oduduhlrl~~~~um~b~~------------------------------~ 

WWM 

SEYAHAT 
İzmir Tacirleri 'Yuna

nistana Gidece.kler 
lzmir, 4 ( Hususi ) - Şeh

rimizden Atinaya büyük bir 
seyahat tertip olundu. Seyahat 
13 Ağustosta yapılacak ve 
yüzlerce tacir iıtirak edecek
tir. Bu mlinasebetle Atina pa
nayiri de ziyaret olunacaktır. 

Ecnebf Mektep Muallimleri 
Ankara, 4 (Hususi) - Bu 

sene ecnebi ve akalliyet mek
teplerine tayin edilecek Türk
çe ve tarih coğrafya muallim
lerine fazla ehemmiyet atfe
dilmektedir. Resmi mekteple
de hocalık yapanlarda aranan 
şerait bu mekteplerin mual
limlerine de teımil edilecektir. 

Rasim AI~ Bey 
Senebaşında Darül
fünuna Dönecek mi? 

Ankara, 4 ( Hususi ) - Tıp 
f aknltesi Miiderrisler Mecli
since mllderrislikten çıknnlan, 
fakat Maarif Vekaletince henOz 
hakkında bir karar verilmiyen 
müderris Rasim An Beyin 
vaziyeti senei dersiye başı 

ynklaştağmdan tekrar mevzu 
bahsolmaktadır. SalAhiyettar 
zevatla yaptığım temaslara 
nazaran Rasim Ali Beyin aenei 
dersiye başında Darlllfttnuna 
iadesi bir emri vaki olacaktır. 

Bir Tayfa Yakalandı 
Scyrisefainin Mersin vapu

runda yağcı Mustafa dlln Me
liha isminde genç bir kızı 
sandalla Kumlmpı açıklarına 

götnrmUş, bir sigara içlrerek 
bayıltmıştır. Mustafa yakalan· 
mıştır. 

Bir Şoförün Yaptıkları 
Mustafa isminde bir şoför 

dUn GUmriik memurlarından 
Hasan HUsnü Efendinin zev
ceaf Nimet, kızı Zehra ve ak
rab )arından Hikmet Hanım
lara bıçakla yarahyarak kaç· 
mıştır. 

Vekiller Şehrimizde 
Maliye ve lktısat Vekilleri 

dün akşam Ankaradan hareket 
etmişlerdir. Buglln bir buçuk 
tirenile ,ebrimize çıkacaklar
dır. 

Dahiliye Vekili yakında 
Bolu havalfsinde bir tetkik 
suyabatine çıkacaktır. Hariciye 
Vekili Tevfik RllftU Bey dun 
şehrimizden Ankaraya git· 
miştir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Amerikalı 
Tayyareci/erin 
Düşündürdüğü Şey . ... 

I 
Fen, dinin mucizelerini ha· 

kikat yapıyor. 
Hafif madenlere binerek 

Uç kıt'anın göklerini aşan tay
yarecinin işi, hakiki bir mi· 
raçtır. 

Tahayynl edilebilen her şc· 
yin mümkünler tilemine gire
bileceğine inanmak O.zereyiz. 
Bu, mllsbet hakikatler kadar 
geniş hayallerin de loymetini 
arttıran bir neticedir. 

Tayyareci, bugün: 
Çıktım semevata hak ber ser, 
indim semevat ile beraber 

Diyen şairin madde Alemin· 
de bir muakıbinde.n ba4ka bir 
şey değildir ve Jül Vem, dün 
·ocukların eline oyuncak yeri
ne hayali roman veren bir mu· 
harrirdi; bugün, büyüklerin eli-
ne hayali roman yerine oyuncak 
veren b ir medeniyetin ilk mü4 

beşşirlerinden sayılıyor. 

Hayal deyip geçmiyelim. 
Fen, romancının, şairin, meta-
fizikçinin hülyalarını müsbct 
hakikatler alemine geçiren bir 
vasıtayı andırıyor. Ezeli ruh 
kanunu: Tatbikten evvt.l ta· 
hayyül ve tasavvur. 

Haricıyede Yeni TebeddUller 
Muhtelit Mübadele murah· 

haslarından Nebil B. Sofya 
sefareti müsteşarlığına tayin 
edilecek, Paris Müsteşarı Hi· 
zım ve Marsilya ıehbenderi 
Ragıp Baki Beyler de merkeze 
alınacaklardır. 

Kagıthaneye Talip Çıktı 
Bir tirket Kağıthaneyi satın 

alarak bir yağ fabrikaaı kur
mak için Maliye Vekiletine 
müracaat etmiştir. 

Fakat Dahiliye Vekil eti 
burasını İstanbul ıehrino aidi
yetini ileri sUrdUğiinden iki 
VekAlet arasında ihtilAf çık
mıştır. lbtilifı Vekiller Heyetl 
halledecektir • 

Bir Tesemmüm 
Ziya Gevher Beyin 
Refikası Vefat Etti 
Ankara,4 (Hususi)- Çanak .. 

kale Meb'usu Ziya · Gevher 
Beyin refikası Melahat Hanım 
don saat Oç buçukta evde 
zevcile otururken ansızın vefat 
etmiştir. Hidise burada büyük 
bir teessür uyandırmıştır. Ziya 
Gevher Bey ve çocukları da 
zehirlenme alAmeti gl>sterdik
lerinden hastahaneye kaldınl
mışlardır. Sıhhatleri iyidir. Ha
diseye bir hafta evvel beraber-
ce yenilen bir dondurmanın 
sebep olduğu tahmin edilmek
tedir. Melahat Hanıma otopsi 
yapılmış, fakat bir netice ah· 
namamıştır. Bugün tahlil ya
pılacaktır. ----

Poliste Dayak iddiası 
Hatice isminde bir Hanımı 

dövdüğü iddia olunan Ku~ 
çeşme polis komiser muavini 
Kadri Ef. hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. -----

Yeni Doktorlarımız 
Dün Gülhane mektebinde 

tatbikatlarını bitirip orduya 
iltihak eden yeni doktor ve 
eczacılara diploma tevzii mee 
rasimi yapılmıştır. 

Facia Kurbanlarının Cesetleri 
Son tayyare faciasında ölen

lerin cesetleri Bulgaristanda 
y kılmıı ve külleri aileleri.ne . 
g&nderilmiştir. 



• 
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1 ~emleket HaberlBTi 1 
Galatasaray 
llalıkesirde 

Galip Geldi 
Galatasarayın 83 Puva
nına Karşı Balıkesirliler 
28 Puvan Alabildiler 

Balıkeair, (Huust) - Bura
J.a gelen Galatasaray atletleri 
cuma güntı buradaki idman 
GBdl atletlerile gUzel bir mll
aabaka yapblar. 

MOaabakalar hararetli ve 
canlı oldu. Koıu, yUktek 
atlama, uzun atlama, ve diğer 
kartdqmalar yapıldı. Neticede 
Galataaaray atletleri 83 puvan 
kazandılar. Buna mukabil id
man GUcU atletleri 28 puvan 
alabildiler. 

Bir Olum HAdisesi 
lzmir - Y eniköyden izzet 

iıminde birisi dün Beyler so
kağında bir doktora sıtma 
enjeksiyonu yaptırmı' ve bir 
mDddet sonra ölmU§tilr. 

Ceset Memleket hastanesine 
kaldınlmışbr. Otopsi yapılarak 
&lümün s~bebi tesbit edile
cektir. 

Yağmur Ve Feyezan 
Fethiye, (Hususi) - Geçen 

ay içinde bu havalide çok 
tiddetli yağmurlar yağdı. Bir
kaç köyde üç yilz dönüm ekin 
harap oldu. Bu arada birkaç 
hayvan da ıularan tesirile te
lef oldu. 

Paraları Kaybetmiş! 
Adana, (Hususi) - Milskirat 

inhisar idaresi Muhafaza Me
murlarından Reşit Efendi idare 
tarafından kendisine timendifer 
idaresine teslim edilmek ilzere 
verilen bin yilz on lirayı kay
bettiğini söylemiş, bunun üze
rine işten el çektirilmiştir. 

Hakkında tahkikat yapıl
maktadır,, 

SU,.üden 27 Koyun Çalmışlar 
Adana - Y eniköyden Ka

aap Osman Hayri Efendiye ait 
27 koyunu çalan Hacıbayram 
kuyusunda ıekerci Mustafa 
oğlu Harputlu Hüseyin ile 
Bitlisli Mehmet oğlu Abdülaziz 
koyunlarla beraber Jandarma 
tarafından yakalanmıı ve adli
yeye verilmiılerdir. 

Haşarat Mücadelesi 
Ödemiş, (Hususi) - Ekin

lere musallat olan muzır haşa
rat ile mücadeleye devam 
edilmektedir. Mücadele çok 
faydalı neticeler vermiş, bu 
arada mühim miktarda da 
tarla faresi öldürülmUştür. 

KöprU Yangım 
Balıkesir, - Martlı mahal

lesindeki derenin üzerinde bu
lunan tahta köprülerden biri 
gece yarısı yanmıya başlamış, 

yolcular tarafından el birliğile 
ıöndürülmüştür. Yangın, köp
rünün bir tarafına yığılan çöp
lerin tutuşmasından çıkmıştır. 

Nişan Rasimesi 
Merhum Raif Sarıca Beyfen

dlnin kerimeleri Şükriye Ha· 
mmefendi ile eski meslektaı
larımızdan, genç ve ciddi 
bankacılarımızdan ~ulfiıl Şevki 
Beyin nişanlanma merasımı 
eYVelki gü Raif Beyin Moda
daki hanelerinde icra edilmiı
tir. Tarafeyne ebedi ıaadet 
tememai ederil. 

SON POSTA 
?r 

HANIMTEYZE 
Evinizin Saadeti 1 
SrinEli~zdeilir-~~~~~~~~~--~~-

Sonbahar Modası 

Lüzumlu Lüzumsuz Mü
dahaleler, Yerli Yersiz 
Emirlerle Evde Herkesi 

Rahatsız Etmeyiniz 

Evlilere Nasihatlerim 

Buı erkekler ve bazı anne
ler evlerinin ıaad"tlerinl ken
di eUerile bozarlar. Bunu isti· 
yerek değil, gayriihtiyari ya
parlar. Asabt ve titiz olanlar 
evde herşeye karışir, herkese 
emir verir, en mes'ut dakika
larda bile, aile erkimnı ren
cide ederler.I 

Bunlara nasihatlerim ıudur: 
1 - Evde olur olmaz vesi

lelerle kimseye çıkıımayınız, 
hatta çocuklara bile. 

2 - Bir dafa söylediğiniz 
şeyi bir daha tekrar etmeyiniz. 
Herkesi sinirlendirinciye kadar 
vırlayıp durmayınız. 

1 

3 - Çocuğunuza hergUn, J 
kapıdan girer girmez ıap
kuını çıkarmasını, ellerini 
yıkamasını ı8ylemeyiniz. 

4 - Kocanızı, 1tktam eve 
d8ndllğU zaman gilnün dert
lerile karşılamayımz. 

5 - Karımıza. hergtln ayni 
yemeği pişirdiği veyahut ağız
lığınızın yerini değiıtirdiği için 
çıkıımı yalım. 

6 - Evde tecesstııll bırakı
m.z. Karımıza ve çocuklarımıza 
her sokağa çıkışanda nereye 
gittiklerini ıormıyahm. Mek
tuplannı okumiyalım. 

1 - Lüzumlu lüzumsuz na
sihatler vermeyiniz. Aile efra-

- . ~ 

Bu sene sonbaharda 
çapras gögüslü elbiseler 
pek modadır. Yukarda 
çapras gögiislü muhtelif 
elbiselere ait son moda 

elbise nümuneleri görülmektedir. Bu elbiselerin 
ikinci hususiyeti de bel kemeridir. Altta da bu 
oel Remerlerindea bir nümııne vardır. 

Atustoı 5 

1 Dünkü Hadise 

Babıalideki 

1
Dayak 

~ Hô.disesı 

J 

Arif Oruç Beye Tecavüı 
edenlerin Hüviyetlerj 

Tesbit Edildi 
( Battarafı 1 inci nyfada ) 

geçmiıtir. Polis memuru or .. 
da hazır bulunanları EmU.. 
6nG polia merkezine g6türmilf 
gerek mlitevacizlerin, gerekse 
Arif Oruç Beyin if ad el eri alın· 
mış, fakat (Yarın) Baımuharri• 
ri davacı olmadığını söylediği 
için vak'ayı ihdas edenlerin 
yalnız hüviyetlerinin tesbitile 
iktifa edilmiştir. 

Bu ıuretl e öğrenilmiıtir ld, 
hldise kahramanları Mahmut
pa tada Ktirkçn hanındaki ma· 
rangozhanenin sahipleri Hay
reddin ve Memduh Ef. lerdir. 

Bu iki marangoz don bir 
muharririmize hidise hakkında 
tunları ıöylemişlerdir: 

- " Altmış paralık kafası, 
yirmi p:ualık ta kalemi var. 
hi glicU hergün iftira etmek, 
büyüklere atıp tutmak. Sabah· 
leyin işimize gidiyorduk, ken
disini görilnce hissiyatımıza 

ıahip olamadık ve birkaç 
tokat attık.,, 

Hayreddin Ef. Y edikulede 
oturuyormuş. Mubarririmiz ken· 
diıine, Mahmutpaşadaki ma• 
rangozhanesine gitmek ıçın . 

Babıaliyi tercih etmesinin se
bebini sormuf, fakat mukni 
bir cevap alamamıştır. 

Biz Arif Oruç Beyle de 
konuştuk. Yarın Başmuharriri 
soğuk kanb görünüyordu. Da· 
yak yediği iddiasının doğru 
olmadığını, bilikis mütecaviz
lerin hırpalandığıdım söyledik· 
ten ıonra dedi ki : 

dını serbest bırakınız. Herkes 
isteditinl yesin, istediği kadar 
yesin, iıtediğini &'iyain. 

8 - Karınıza evi nuıl ida
re edeceğini, kocalarınıza it· 

Her Ev Kadınılf Güneş Banyosu fi iç Çamaşırında 
Neler Bilmelidir? Nasıl yapılır? )---------

- Anladığıma göre hadise 
mtıretteplir. Bunlar benim 
yolumu beklemişler, ne zaman 
ve nasıl gelip ne zaman gittiğimi 
tetkik etmiıler ve ondan sonra 
da tecavüze geçmişlerdir. Batk• 
türlü olmasına imkAn yoktur. 
Maamafih bu itin acemisi 
oldukları da, içlerinden biri 
tokadı yediği halde yüzüme 
bakıp sadece : 

lerinde neler yapmak )Azım 

geldiğini öğretmiye kalkmı
yalım. 

9 - Sizi ıinirlendiren ıey

leri bqkalarına yapıp onları 

da sinirletmekten çekinmeliyiz. 
Hüllsa evde asabiyet gös

termeyiniz ve başkalarının da 
sinirlerini bozmayınız. 

* R. V. Hanıma: 
" Deniz banyolarında bir 

erkekle tanıştım. Fakat bu 
gençle gizli görüşmek istemi
yorum. Serbes göriişmiye de 
imkan göremiyorum. Halbuki 
bu tanıtmanın burada kalması
nı da istemediğim için ne ya
pacağımı bilmiyorum. ,, 

Yapılacak ıey basittir. Ai
lenize bu tanıımadan bahse
dersin. Münasip görilrler1e 
serbestçe görüıür ve niıanla-

narımız. Müsaade 
alakanı kesersin. 

ir 

etmezlerse 

Ankarada Şads.m Beye: 
Anlaşılıyor ki bu kadın sizi 

unutmıya karar vermiştir. Evli 
bir kadının ebediyen ıiıinle 

al&kadar olacaaını zannetmek 
zaten hatadır. Sizin de evli 
bir kadınla münasebetinizi 
idameye çalıımanıı dojnı • 
deiiJdlr 

Kapları yıkarken suyun ıçı
ne biraz limon kabuğu koyu-
nuz. Bu ıuretle yıkanan kap
larda balık, soğan, yağ koku
su kalmaz. 

* Halıları temizleyip parlat-
mak için ııcak su ile ıiliniz. 

Yalnız ıu kaynadıktan sonra 
içine bir patates kesip atınız. 
On dakikcı sonra patatesleri 
çıkarınız. Bu su ile halılar te
mizlenirse, pırıl pırıl parlar. 

Koparılmış çiçeklerin taze
liğini muhafaza için saksıdaki 
suyun içine biraz soda atınız. .. 

Pamuklu çamaşırların ve elbi
selerin rengini muhafaza için, yı-

karken suyun içine dikkat etmek 
ve suyun içine bir çorba ka
tığı tuz atmak IAzımdır. Soğuk 
sudan geçireceğiniz zaman da 
suyun ıçıne ayni miktarda 
sirke atınız. .. 

Çamaıır suyuna çivit ata
calınız zaman suyun içine 
biraz ıllt abnız. Bu aayede 
çamatırın fena tekilde boyanıp 
lekelenmesine mini olmut 
olursunz. 

Jf 
Çay kutunuzu ıerln bir yer-

de, ve kapalı bir teneke kutu 
da muhafaza etmek lizımdır. 

Kahveyi daima az miktarda 
taze alımz. 

Gelişi Güzel Güneş 
Banyosu Yapmak Sizin 

için telikeli olabilir 

Kaidelere Dikkat Ediniz 
Deniz banyolarına giden 

kadınlar, güneı banyosunda 
bazı kaidelere dikkat etmek 
mecburiyetindedirler. Halbuki 
kadınlarımız ya bu kaideleri 
bilmiyor veyahut bildikleri hal
de tatbik etmiyorlar. 

Halbuki cildimizi gftneşin 
yakmasından korumak lazım
dır. Cildimiz yanarsa, çok fe
na neticeler verebilir. 

Güneşten istifade edebil
mek için, güneş banyosunu 
yapmak lazımdır. Birinci gün 
üç dakika, ikinci giln beş da
kika glineşte durulur. Bu müd-
det hergün biraz arttırılır ve 
nihayet cilt &lışır ve esmer
leşmiye hatlar. 

Bazı me!Dbketlerde kadınlar 
gUneşe çıl<madan evvel cilt-
lerine zeytin yağı ıllrerler. 

Bu sayede cilt a-One~te kuru
yup çatlamaz. 

Denize de girince tuzlu su 
cildi bozmu. .Su:ıu bilhassa 
çocuklara tatbik etmeuizi tav
siye ederiz. Çocuğun yiizllnil, 
boynunu göğüs ve arkasını 
mutlaka zeytin yağı ile yağ
lamahdır. 

Güneı banyosu yaparken 
batınıza örtmeyi 011utm:ıymız. 
Akli takdirde tiddetli bq ai-

iç çamaıırlannızın yaka.ına 
yapılmak üzere bir çiçek nu
munesi. Bu çiçeği muhtelif 
renklerle iıliyebilirsiniz. G6m
le{ı:nizin göğsUnll ıllıler ve 
güzelleştirir. 

rııı yapabilir. 
Gllneı hanyoıu yaparken 

maycnuzu Kol alt:ndan batla• 
yıp c.:nuıhm B\;ınız. Arkanisı 
da mllmklln oldutu kadu 
fn!~ açmıya ça!ıtıma. 

- Yazacak mısın ? diye 
söylenmesinden anıaşılıyordu. 

Mısır Tahvilatı 
Son Temmuz Keşide
sinde Kazanan No. lar. 

Mısır Kredi F onsiye tahvi· 
Jitımn ıon temmuz keşide
sinde kazanan numaraları aşa· 
ğıya dercediyoruz: 

1886 &enesi tahvilltından 
164, 145 numaraya 50 bin altın 
frank ve 2987, 5010, l l916, 
12 ı 4 ı' 2~764, 23837' 24864, 
65288, 7 5927' 94001, 118333, 
139345, 189819,203188,207351. 
222222,256524,262162,297620. 
305276,313504,317669,324678, 
331970, 39787 4, numaralı tah• 
viller bin altın frank kazan
mışldrdır. 

1903 senesi tahvillerinden 
590,327 numaralı tahvile 50 
bin altın frank ve 428700, 
475839,489782,529363,550707. 
559163, 559566. 567035, 590774, 
604137,611439,631002,647219. 
655232,675727,683027,688696. 
694233,715304,7~051,756421, 
763498,774434,786501,797962. 
numaralı tahviller biner altıJI 
fran kaıanmıı,lnrdır. 

1911 senesi tahvillerindeO 
200,536 numaralı tah'Vil 50 
bin allın frank ve 28274, 
20029, 34156, 37682, 455~8, 
M.597, 51044, 58721, 59!10. 
65441, 70445, 104020, 10411 g, 
105297, 120781, 133507,17246S. 
~31780,235657,243129,2~~~~ 
202R20,353614,375504,3~ 
numaralı tahviller de biner altdl 
frailk kuanmıtlardar. 
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Gördüklerimiz 

Şirketrer Ve Türk Memurlar 
Almanya Vaziyetini Tetkik Eden ~,,-A-t_s_ı_z _K_i t_a_p_. ,-, -=-

Komite, işini Bitirdi -T eslihat Mes' - "T oros Mecmuası,, Halkın yüzlerce defa tikayet 
ve hükumetin müteaddit defalar 
ihtanna ratmen birçok müessese
ler ecnebi veya gayri müılimlerle 
dolu. Kendimiz muhtaç bir vazi
yette iken bunlara g-öıterdifinaiz 
nezaket hifidir. Bu memleket 
bizimdir; binaenaleyh yaıamak 
hakkı evveli bizim, yani haliı 
1'ürklerin olmahdır. Ancak biz
den artan hakları onlara vere• 
biliriz. 

elesi Çok Gürültü Doğuruyor 
Vehbi Cem, Mehmet Cev

det, Hasan İzzetin imzalarını 
doksan aayfalık bir kitabın 
içinde buluımuş görüyoruz. 
Son zamanlarda yeni nesil 
gençlerinin ıık ıık müracaat 
ettikleri bu müşterek eser 
neşretmek usulü umumileşti. 
Daha geçenlerde yedi genç, 
"İ.zmirden sesler,, isminde bir 
kitap neşretmişlerdi. 

Muharriri: P, S. 

Bu kitapta, ıiirlerin ve ne• 
airlerin tekli "Serbest tarz,,dır. 
Ben kırık mısralı vezinsiz veya 
k~sik cümleli yazıların Garptaki 
yeni san'at mekteplerinden biç· 
birile alikaıı olmadığına ka
niim. Bunu yenilik ve inkıllp 
zannedenler, buna, meaell 
'•fütürizm,, ismi verenlerin hep
si yanılıyorlar. Bu serbest şek
lin uzun bir mazisi vardır ve 

Türk kullanılmaıı lizımgelditi 
tirketlere tebliğ edileli bugün 
~ltı sene oluyor. lhbıu bahsini 
ıleri ıüren müeaseaat eğer hüınÜ• 
niyet aahibi olsalardi bu müddet 
l.arfında, her ıabada mütehauıs 
yetiştirebilirleıdi. Binaenaleyh bu 
mütehaasıı bahıi aadece bir ha· 
hane; nihayet bir ıiperdir. Hü
kCıınet bu gibi müesseseleri Türk 
Çalıştırmıya davet suretile değil, 
1 cbar auretile alıştırmalıdır. Bu 
lıaJ gittikçe azap verici bi" şekil 
alıyor, Yüzlerce kifi bo,tur. fı 
ve işçi muhibbi Başvekilimizden 

rica ediyorum, buna bir nihayet 
'9eriJ•in, hürmetler. 

BUyilkada 

M. Fuat 

Bu Makinenin Sahibi l<imdir? 
Hükumet meydanında Nafıa

nın bir ıilindiri var. Aylardan
beri burada açıkta, yağmur ve 
•aire altında duruyor. Hergün 
bir tarafı aşınıyor, bir köşesi 
eğrilip bozuluyor. 

Bu; çocuklar için de bir tehli
kedir. Günün her ıaatinde; baca
•ında, içinde ve üzerinde oymyan 
çocuklar bulunur, hazan küçük 
çocuklar iri demirlerin arasına 

kısılıp bağırır veya üzerinden 
düşerek ağlaşırlar. Geceleri de 
ktiçnk 1atıcılar içerisine aepet
leriıti korlar. 

Kimbilir kaç bin liraya alınan 
hu makine acaba bir daha lazım 
olmlyacak mı? Neye böyle mey
danda bırakılarak yıpranmasına 
meydan veriliyor? 

Almanyanın, içine düıtüğO 
buhranı. vaziyete bir çare ua· 
yıp bulmak llzere Amerika, 
Fransa, İngiltere, Almanya, 
ltalya, Belçika, .Jap?nya m~
tehassıs mümessıllerınden mü· 
rekkep olarak Londrada topla
nan heyet işini filen bitirmiştir. 
11Filen mevcut zaruretleri Hov· 
ver teklifinin ruhu ile telife 
memur,, denilen bu h~~et, bu
günkü Alman büte)eaının mu
vazenesine halel gelmemek 
üzere Almanların tediyesile 
mükellef oldukları ve : 

J - Ayni teslimat, 
2 _ Alman Demiryollannm 

bu sene vermiye mecbur ol
duğu paraların şartları ve te-
minatı; 

3 - Şark tamiratı; 
4 - Tediyesi tehir edilen 

şarta gayri tabi taksitler; 
Namı altında tanınan taah

hütlerin if asmı temin edecek 
muhtelif formül1er bulmuşlar
dır. Bu ıapor, alAkadar htiku
metlere verilecek ve son defa 
imza için on bir ağustosta 
toplanılacakbr. 

Diğer taraftan Baıvekil 
Brüning bugün vaziyet ~ak
kında biltlin Almanlara hıtap 
eden ve telsizle neşredilecek 
olan bir nutuk irat edecektir. 

" Debats,, gazetesi, bugünkll 
vaziyeti teşrih ederken Alman
yamn, komünizm tehlikesini 
mahirane bir ıurette kullana
rak vaziyetten istifade ettiğini 
yazıyor. 

San haftalarda Ray hiş banka 
( 100) milyon marklık döviz 
girmi~tir. Alman nazırları Roma 
seyah3tine cuma sabahı çıka
caklard1r. 

Tahdidi Teslihat Makinenin bozulmaktan vika
yesi ve bir kaza vukuna mahal 
bırakılmaması için makamı aidi
nin nazarı dikkatini celbederim. Meselesi 

Kadıköy 

Polatlı oğlu R. Öz 

• 

Fransa-lngiltere 
Atletizmi 

Parisin Kolomb spor mey
danında yapılan atletizm mü-

ıabakalarmda İngiltere, Fran
ıayı (53) sayıya karşı (67) sayı 
He mağlup etmiştir. 

Lindberg Bulundu 
Bir tayyare seferine çıkarak 

akıbetlerinden haber ahnamıyan 
Lindberg ile zevcesinin Mo
oae - F oktori' de bulunduk
ları anlaşılmıştır. Haber ver
rnemel~rinin sebebi telsiz ale
tinin fena işlemesidir. 

Tefrikamız : No. 73 

HUC~KTAR 
SERVER 

1932 Senesi 2 Şubatında 
toplanacak olan Tahdidi Tes· 
lihat Konferansı, şimdiden, bü
tün devletleri işgal ediyor. 
"Temps,, gazetesi, Fransa hll
kumetinin noktai nazarını 
şöyle hulasa ediyor: 

Tahdidi T eslihata varmak 
için Uç merhale geçmek IA
zımdır: 

1 - Hakeme müracaat, 
2 - Emnü selamet, 
3 - Tahdidi tesHhat. . 
Bunlar ayni .zamanda üç 

haddir ki sıralarının değiştiril
mesi bütün düsturu baştan 
aşağı bozar. 

Bir Facia 
Torino, 2 (A.A) - MilAno

Ceneve treni Ponte - Curone 

istasiyonu yakininde bir satıh 
geçidinde bir otomobile çarp-

HUCAÖA 
BEDi 

}( d. . b k t . hı's l Bu sükut ta F eridin 1Upheıl· en mı erra ve emız - . . . . . b 
1 tt. v • b" d b k'k ti ar ni celbedebılırdı. Kendını ce -e ıgı ır an a, a ı a e ç - . · F 
p h 1' • t al rederek konuı,mak ıstedı. a-

nlşan ayakımn ant pYaürçil an- kat ıöyliyebifecek hiçbir keli-
ışı onu ço sars ı. z n 

de"hal derin bir hUztin kap- me bulamıyordu. 
laın b. Ferit mırddandı: 

ış N ' H 
Ferit, yan gözle, ona uzun Suıtunuz8 erkmın an~~· 

'1 b k N i b b k - Evet... u a şam va ı -
~~n a tı. erm n u a ıı• 1 1 H 1 bu çamhklar insana 

hıssediyordu. Ne dUıünliyor? lieJzn~ :e:iyor. Kendimi çok 
Nermin de bu ani kederin se: alnız buluyorum. 
bebini anlıyor mu? Şüphe mı y Ferit. incinmit gibi hafif 
ediyor? Yokıa, en milthiıi, bir 1esle : 
Ferit her ıeyl biliyor mu? Benim yanımda da mı? 
Nernıioln •izını mı arıyor? dedJ. 

Gazi, Yalovada Amerikan tauarecllerini kabul ettiği zaman, 
11Kristof Kolmob, demif, Amerikpı keşfettiği zaman Hindistana 
gittiğini zannediyor, yanaştığı topHi(tn neresi olduğunu bilmiyor
du. Siz, bu asrın çocukları, Amerikadan kalktınız, Bahri Muhiti 
geçtiniz. Nereye gittiğinizi, hangi yoldan yürüdüğünüzü, niçin git
tiğinizi, vaııl olduğunuz noktayı evvelden tayin etmişsiniz.,, 

Tayyareciler cevap vermiıler: 
- Kristof Kolombun kullandığı vasıtalar bizimki kadar millcem• 

mel değildi.,, 
Gazinin ve tayyarecilerin bahsettikleri imlcam ve fenni vası

tayı anlamak için yukarki resme dikkat ediniz. Burası Pilotun Ö· 

nünde duran lavhadlr. Pencere Jıf, altındaki sahayı görebilecek 
surette yapılmıştır. Tayyareci yol~nu ve istikametini bu lavha sa-

yesinde tayin _:_ed=e::.:.r:__' -------;:-;----r-:----- ---- 
• 

Bulgaristan 
Yunanistan 

Sofya - Bulgar başvekili, 
Yunanistamn Molof - Kafan· 
daris itilafı mucibince vadesi 
hulul eden taksitleri vereme· 

diğinden dolayı gerek Atinada 
ve gerek Cemiyeti Akvam 

ispanya 
Vaziyeti 

Hilmi Kütüphanesi tarafın
dan basılan bu kitabın adı 
yoktur, yahut ismi "Adsız 

kitap .,Itır . Mukaddimesinde 
saltanat döküntüsü edebiyatın 
harabelerinde yeni edebi ma

mureler kurmak isteyen gençli
ğin taıkınlığı ve iddiası var. 
Fakat, içindeki yazılar okun
duktan sonra, bu kitabı ga
yesine varmış bir eser değil, 

bir hareket noktası olarak 
kabul etmek lazımgeliyor; 
yahut bu kitap, yaymdan 
çıkmış bir oktur ve gayet 
uzun bir mesafeden sonra 
varacağı hedefe vasıl olup 
olmıyacağını anlamak için bek
leyeceğimiz muhakkaktır. 

Edebiyatı, mutlak surette, 
içtimai ve siyasi temayüllerin 
bir ifadesi gibi kabul eden 
bugünkü Rusya, biraz da bu-

günkü ft.lmanyadan sonra, biz
de de ) eni neslin eserlerinde 
açık veya kapalı bir takım ide
olojilere tesadüf etmemek 

mümkün değildir. "Adsız ki
tap,, muharrirleri, ilk şiirlerin· 
de demokrasiye doğru kanat 
açtıklerım söylüyorlar. Fakat 
eserin galip rengi, yeşile hü
cum eden kırmızıdır. Hemen 
hemen her yazıda proletaryaya 
şefkat ve merhamet, burjuva
ya öfke ve kin var. O halde 
hu eser, zihni olarak 
demokrat ve temayUl olarak 
müfrit sosyalisttir. 

Bir san' at eserinin bizde 
herhangi bir fırka programı 
hatırası uyandırmaması lazım· 

gelir. Bence siyasi edebiyatın 
en güzel nev'i nutuklar ve 
hitabelerdir. Bunu da sokak 
ve kürsü poletikacılarına bıra
kalım., nezdinde protestoda bulunmak 

tasavvurunda olduğunu sör 
!emiştir. 

Madrit - Madrit komU· 
nistlerinin yapmak istediği iç· 
timaa müsaade edilmemiştir. 
Katalonya kanunu esasisi için 
miiracaat edilen arayı umumi
ye neticesi anlaşılmışbr. ( 173) 
bin kişi lehte, ( 2157 ) kişi 
aleyhte rey vermiştir. Reis 
Miralay Masyanm zaferi kat- runu kırmıya teşebbüı etmi! 
td' olan Avusturalyalı tayyarecı -========----==========-= -

mıştır. 

Otomobilin içinde bulunan 
sekiz kadın ölmüş, şoför de 
ağır surette yaralanmıştır. 

ır. l b 1 · · . Mo lison, uraya ge mıştır. 
Bır Rekor Teşebbüsü 1 Mumaileyh, yarm Basraya 

Korum, 2 (A.A) - Avus- hareket etmek tasavvurunda
turaly.ı - İngiltere cihan reko- dır. 

Hayır, dedi, onu söyle
mek istemedim, yani bana 
akşamlar o kadar hüzün ve
rir ki ... 

Fakat tamir edemiyordu. 

- Kuzum söyleyiniL. 
- Hayır ... Çok Rleyhimde 

birşey ... 
- Rica ediyorum. 

- Ben size rica ederim, 
ısrar etmeyin... Hayır ... 

onu yeni bir bediiyat nevi telik· 
ki etmemiz mümkün değildir. 

Bu kitapta da. son zaman
larda neıredilen birçok şiirler• 
de ve nesirlerde olduğu gibi 
rakkamlı cümleler, mükerrer 
harfli çığlıklar, heyamolalar, 
kelimeye kıymet ve kuvvet 
verdirmek için harflerin teker
rüründen istianeler ve bir 
hayli virgül, noktah virgül, 
nida işareti ilah ... var. Yeni 
edebiyat nesillerinin bu şekil 
garabetlerine bir inkilip unsu· 
ru gibi saplanmalarına şid
detle aleyhtanm. 

Fikir ve yaıı şekli olarak 
inkilapçı görünmek isteyen bu 
kitap muharrirleri, hakikatte, 
sadece romantiktirler. Bütun 
şcniyetleri kendi "ene,, terinin 
tama mile enfüsi mihrakından 

görüyorlar ve cemiyet namına 
kopardıklrı çığlıklar, ferdi işti-

yaklarının ifadesinden başka 
bir şey değildir. 

Biitün bu şekil kargaşalığı 
ve ideloji buhranı arasında 
güzel satırlara tesadüf müm
kün oluyor. Hasan İzzettin B~ 
yin "Deniz Feneri,, tiri en 
mes'ut parçalarından biridir. 
Hayal itibarile bazı orijinalite
lerini ve zenginliğini inkar et
mek kabil olmayan bu kitap 
karşısında liç müellifinden Umi• 
dimizi kesecek kadar bedbin 
değiliz - P. S. 

Tarsus Mecmuası 
Aylar varki, Adanada, ka

ğıdının ve baskısının temizliji
le gözleri çeken bir mecmua 
intişar ediyor. Son nilshası 24 
sahife çıkmıştır ve şekilce te
miz olduğu kadar muhteviyat• 
ça da zengindir. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

TAKViM = 
GUn 31 5- Ağustos ·931 Hı:ıır 9l 

Arabi 

20 ·Reblllevvel-350 

trakıt·ezant·vasatl 
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Rumi 

23- Haziran • 1347 -vakıt-ezant·va~:ıtt 
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Yataı ı 1.46 21. 10 
imsak 7 .38 2. 00 

.. 

- Bana emniyetiniz mi yok? 
- Asla... Emniyet meselesi 

değil... Söylersem beni budala 
yerine koyabilitsiniz. 

- Ben mi ? AslA... Nasıl 
söz o ? Kat'iyen ... 

(Arkası var) 

Sonra elini uzattı. Nernıinin 
elini arıyor gibiydi. Fakat ce
saret edemedi ve eli dizinin 
kenarından sarkb. Gülünç bir 
tavır içinde bulunmaktan kor
karak bütün vücudile kımıl
dandı, fakat elini çekemedi. 
Nihayet cesaret etti ve Ner
minin bir elini tuttu, sualini 
tekrar ederek zöze başladı: 

Yalmz, onun bu gayreti, F eridi 
tatmin etmişti. Nerminin elini 
dudaklarına götiirdü ve öptU: 

- Teşekkür ederim, dedi. 
Sustular. Ferit devam etti: 
- Siz benim hayatıma o 

RUS UiKi. Ş MAKARALARI 
- Benim yanımda da mı 

kendinizi yalnız buluyorsunuz? 
Ben de kimseıizim, fakat sizin 
yanınızda kendimi ordusunun 
başında bir kumandan gibi 
azametli buluyorum. Siz bana 
çok kuvvet ve cesaret veri
yorsunuz. 

Nermin, F eridin ıesindekl 
hafif kırğınlığı hissetti ve onu 
tatmine çalııtı: 

kadar kuvvetle gırıyorsunu.z 
ki.. Nermin Hanım, Ben .• Bilir 
mısınız... Çok çekingen bir 
insanım., Benim hayatımda ... 

Fakat, birşey dilşUnerek 
devam etmedi. Neden bahse
decekti de vazgeçmişti? Ner· 
min bunu merak ederek sordu: 

Evet? Sonra? 
- Hiç... Affedin ... 

UMUM DEPOSU 
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SON POSTA 

Türkistan Atlıları 
Yarışa Girişmiş, 

ile Şimdi Çetin Bir 
At Koşturuyorduk 

YAZAN: M. KAZIM 
-54-

y ola koyulduk. Bizi istik· 
bale ıelenler, anlqılan hem 
kendilerinin maharetlerini hem 
de ha)'Tanlannın kuvvetlerini 
ptermek için mDtemadiyen 
at koşturuyorlardı. Ah, benim 
gizci (Gazal) in bıtrada olma
y~ına ne kadar milteeaıiftlrn. 
Maamafi üzerine bindiğim 
{Dervif) i de biraz koıturmak
tan kendimi alamadım. Geride 
bıraktığımız su hazineıinin ya· 
mnda karla arazı bitmiş, tedri-
cen yükselen, sonra ufkun bir 
noktasında son haddini bularak 
tekrar alçalmıya bathyan amalı, 
çukurlarla dolu bir yol bqla
mlfb. Bu yolda at koıturmak 
tehlikeli idi. Buna rağmen 
Y•rıt bqladı. On, on bet da
kika sonra önllmde ancak dört 
atlı kalmaştı, fakat bir mllddet 
aonra bunlan da birer birer 
geride bırakhm. 

" Dervif " ıonuncu rakibini 
de atlattıktan ıonra bqım 
cl6ndilrerek bir defa kişnedi, 
aferini illn ediyordu. 

Arkamdakilere bakmıyarak 
ytıriiyüşe devam ettim. Fakat 
tedricen ıtlrati eksiltiyor, idi 
yürüyiife geçiyordum. Nihayet 
durdum. 

Geride kalan athlar yavaı 
yavaı yaklqblar, hep gtılliyor
lar: 

- Atınızın ktıçllklilğilne 
bakınca bukadar hünerli oldu
pnu anlıyam&llllfbk, dediler. 
Artık inuıılar da, hayvanlar 
ela rahat ylbilyorlardL .. 

Alqama dotru "Karatepe,, 
k6yüne geldik ve bir evde 
misafir edildik. 

Ynznmüzll, gözümtizn henllz 
.Uip elbiselerimizi fırçalamııtak 
ki, yolculuk esnasında benimle 
Jant yapan gençlerden biri 
içeri girdi ve bir sandalyede 
eturduktan ıonra: 

- Harman 1 dedi, 
Ben timdiye kadar bayle 
bir kelime iıitmemiftim. 
Binaenaleyh adamcağızın "Al
man" kelimesini yanlaı tellffuz 
ettiğine zabip oldum. Bana 
lyle geldi ki bu genç, bana 
Alman olup olmadaiımı ıor
maktadır. 

- Hayır, dedim. Alman 
clejil, Türküm, 

Adamcağız: 
- Evet efendim, dedi. 

Sizin Alman değil, Türk 
oldutunuzu biliyorum. Esasen 
ben size ( Alman ) değil, 
( Harman ) dedim. Bu kelime
nin manası: 

- Nasılaımz? Demektir. 
Memleketimizde yolculann ha
tırlannı hep bu kelime ile 
aorarlar. 

- O halde tize de har
mani cevablle mukabele ettim. 
Ç6nkü bugün bir hayla at kot· 
pdunuz, bir haylı yoruldunuz! 

Bu •ırada kapı açılarak 

~eriye " Y auvul bqı " gireli. 
lia tba•an " Karti " Beyin 
lauuruna rfrip çıkanlar a deJl
let .... .... Yerili1oıda. Bir 

·ı - Euellm11 aleykllm, diye 
etllerek bizi nllmhyordu. 

Hnk6met memurlan &ni
miz• dtlferek bizi enelce Rua 
komoloslaruua oturduklan, 
flmcll bot bir e•• laal ettiler. 

Tiirlci.tanda, tarilıi lala dıtHUları önibul. 
neri mabeynci demekti. Bize ren ç6l aeyahati bitmiftl. Uzun 
" Karşi " beyinin rabataızh- ve rahat bir uykuya hak ka-
ğına mebni bizi iatikbale zanmıftık. 

.. Karti " beyi mun bir bu
tahk neticuinde aon derece 
zayıf dllftflğll için bu evin 
antbade bir sandalyeye otur
muş, bizi bekliyordu. Yanma 
C!dijimiz zaman ayağa kal

ak: 
- Hot ıeldiniz, dedi. Musa· 

faha ederek bir mnddet ko
Duttuktan aonra kalktL 

- İstirahate muhtaç ola
caluuıızdar, dedi ve yine 
konuta-:ağımııı tayliyerek çe
kilip gitti. 

« 
ilk dakikadan itibaren gelemediğini, bilvasıta hatın-

mızı sorduğunu söyledi. T e
şekkllr ettik. Artık istirahat 
zamanı gelmiıti. içeri girip 
çıkanlar nihayet bizi yalnız 
bırakhlar. Şimdi beı gftn sn-

.. 
Klııunuuninin ikinci Salı "KU'fi" de rugeldijim herke-

IİD solgun benizli olduğuna 
gUnll saat (9,30) da faytonlarla dikkat etmittim. Bunun ıebe
hareket ederek ıs;leye doğru bini anlamakta ıecikmedim: 
(Karfi) ye vardık; halk ıehrin j Halk tntnn merald111 idi. 
methaline dolmut= (Mabadı 1arın) 

Son Mübadele Kanunu Karşısında 
Mübadillerin Vaziyeti 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 
nekadar dun olacağı qiklr
dır. Mesela, bakınız bize bun
Jan anlatan bir milbadilin çift
liği tapuda ne kıymettedir? 

Bir Çıftligin Eski Kıymeti 
Selinik vilAyetinde olan bu 

çiftlik (5000) knsur d<Snüm 
arazisi ve emlAkile birlikte ta
puda ( 178) albn lira kıymetin
de gözUkllr. Tabii. Çünkll bu 
kıymet (80) ıene enel kon
mqtur. Bugün ozamandanberl 
emlak kıymetlerinin] nekadar 
yilkseldiğinden sarfınazar, ken
dilerine bu kıymetin yarısına 
muadil kıymette bir mülk ve
rilmittir. 

Şehadetname ile emllk 
af anlar ise 19'28 senesi kıymet
lerine göre mülk sahibi olmuş
lardı. 

Yeni kabul olunan kanu
nun (3) ftncU maddesine göre: 

"Mübadillere tahsis ve tef· 
fiz suretile verilip tapuya rap
tedilen mallar aynen Rumlara 
iade edilerek mübadillere dahi 
teffiz bedeli eıas ittihaz edi
lerek hazine bonosu verile
cektir.,, 

Son Vaziyete Göre 
Deme ki yedi senelik uğ

raşmadan sonra herkes ha ta
pu cahip olduğu evi firari 
Rumlara iade edecek ve alhn 
kıymetlerine kartı kiğıt para 
hesabile bono alacak. 

kilaur bin lira eder. Şim'1 
kabul edilen kanun mucibine 
iade edilecek emllkin kıymeti 
iae ( 1,5) milyon lira kadardır. 
Bu emlAkin bir kıımı reaml 
devairin elindedir. Beyoğlu 
Sulh mahkemesinin hulunduğa 
bina gibi. 

Hnkilmetimlz bu gibi emllki 
aynen iade etse mnbadillerila 
elinde kalan kısım bir mil
yon liradan fazla tutmaz. (600) 
kllıur bin lira çıktı mı kalır 
(300) bin lira kadar bir para
nın ödenmesi ... 

Hnkumetimiz bu parayı 
peklli verebilir. 

Bodosakinin Malları 
Ç&nkll bilk6met yalnıs ml

badil Bodosakinin malı olan 
Perapaluı ( 600) bin liraya 
sattı, Hazineye maletti. Ayni 
adamın Mersindeki emlAki 
(3) milyon lira değerindedir. 
Demek ki yalnız bu paralann 
cüzi bir kısmı bile on bin 
mübadil Türkü bugtlnkll Ya· 
ziyetten kurtarabilir. 

80 sene evvelki kıymetle
rin ytizde ellisine karşılık 
olarak verilecek bonolar fay
dalı olmıyacaktır. Buglln sahip 
olduğumuz emlikin bugünkü 
kıymeti takdir edilsin, yüzde 
ıekaeni Yerilsin, yine iyidir. 
Yahutta dediğim tarzda htı
kiimet bu işin içinden çıksın, 
emlAkimizl elimizden alınmum. 

T(qatro Ve Sinemalar 1 Bu mübadil zat diyor ki: 
- Yunanlılarla yapılan (10) 

haziran (930) tarihli itilifname ALKAZAR - Kanlı kenan 
ARTisTIK - Güzel tarkı 

mucibinte: " iadesi imklnıız ALEMDAR - Babadan evllcla 

olan mallardan Yunanlılara ait EKLER - Aıtero 
kısım için Yun~n hükumetinin ET U v AL - Ebedt muamma 

Tn. k• hftkA ti . J GLORY A - Gece içinde bir ıtık 
ur ıye ume emnne, M A J 1 K - Dihı:taban Baıtıbaealı " 

Muhtelit Komisyon bitaraf Kanlı Veaedlk 

reiai namına bankada yatırıl- MELEK - Aılı reaml l"•fldl 
mıt olan (45) bin lnıillz lirası, FERAH - Muhtelif temılller 
Etabll olanlar için de keza OPERA - Şarkılar memleketi 

ayni tarzda (15) bin lngiliz •ıK - UM dakika 
llruı vardır." Oaldlclar Hale - Hayat ııtehlrlerl 

Bir Buçuk Milyon Lira ç~:~:rkı : :~::: .. Al•u u ıer 
Ba para T&rk puuile (600) Kıs kulul ,...ıa - Dulttallaa 

Tenkit 
( Bq tarafa S inci aayfada ) 

Bu nuıhuanda Abdullah 
Cevcot Beyin "Bizim için llzı
molan felıefe" isimli ııcak Ye 
telkini bir makaleıinden baıka 
ilme, edebiyata, felaefe tarihi
ne, ziraatçılığa, Meninin tarihi, 
coğrafi, beldi Taziyetine, maa
rife, mahalli iktıaadiyata ait 
makaleler, resimler, anketler, 
iıtatiıtikler, ırafikler, hiklye· 
ler ve tiirler •ardır. "M. Ve
dat" Bey, bir makalesinde 
"Pozitivizm,, in har mlldafaa
ımı yapıyor ve diğer bir yazı· 
sında, bizde edebiyat olmadıfı 
iddiasında bulunanlara kartı 
yeni nesillerin iıimlerini ve 
eserlerini birer delil olarak ıa
yıyor. 

"Enver Hultl.ai" Bey felaefe 
tarihi tetkiklerine verilmesi 11-
zımgelen ehemmiyet Ozerinde 
durmaktadır. "Taha Ay,, Ye 
"Suzi" Beylerin cidden fth•I 
şiirlerini T oroıun tepeleri yilk
ıekliğinde bulanlar fazla ifrata 
dOşmemiı olacaklardır. 

Mecmuanın anketi ve ona 
iki Alman muharririnin verdiği 
cevaplar çok ehemmiyetlidir. 
"T o roı,, bu anketinde, genç· 
liğin ferdi, zümrevt, ıiyast, 
edebi, cinsi, ailevi temayülle
rini anlamak için 39 tane sual 
soruyor. Bu ankete cevap ve
ren Alman muharriri Dr. Frank 
Matzke nin sözlerine balalına 
bugllnkti Alman gençliii, umu
miyetle müıbet hakikatlerin 
peşindedir ve " nazariyeler 
kurmak için aerbea vakitleri 
az, metafizik ıistemler kurmak 
için de imanı yoktur. ,, 

Ankete cevap veren diğer 
Alman mubanirl Dr. Ru-
dolf Ambeim ın 16zlerine 
bakılana, Alman rençliii 
mutlak felaefeden ziyade 
müsbet tabii ilimlerle mq-
guldur, fakat öteki Alman 
muharririnin iddiasına rajmen 
gençliğin sırf nazari cemiyet 
meselelerile fazla meıpl oldu
ğunu söyliyor. Sınıflar ara• 
sındaki aynlıklann fiddetlen· 
elitini, cinai ahllkm barjuq 
teflkkilerinden asaldafbiam, 

Alustos 5 

Mektebinizi Seçmeden Bize . . ~ 

j ..,.__S_o_r_u,_n_u __ z_,_ı_·z_a_h_a_t_A_l_ın_ı z__... 

1 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek iatiyommuı ? Ba 
tene tahsllinlzi ikmal etmek llzere hangi mektebe girmek 
iltlyonuauz ? Gazetemiz gençlere Ye ebeYeyne rehberlill 
etmek there blltln mektepler hakkında her ttırll 
malGmab vcrmiy• amadedir. Mektebinizi ıeçmeden ev
vel bize aonmua ve pmek iatedijiniz mektep bakkında 
bizden malfımat iateyiniz. 
Y alms eenp için ( 6 ) lmnafluk polta palu leffetmeyl 
unutmayımz. 

Sanayi Mektebine Girmek için 
Şif lide Osman Beyde A. 

Kaya Beyer 
l.tanbul Orta San'at Mektebi 

hakkmda latedltini:ı malGmab 
•eriyoruz: 

Mektepte: Marangoz, modelct, 
d6kmecf, demirci, tesviyeci, 
elektrikçi, alhhl tesiaat aan'atleri 
tabafl olunur. 

1 - San'at mektebine ilk 
tahsili fkmal etmiş olanlar ara
sında yapdacak bir müsabaka 
lle talebe alınır. Taliplerin Türk 
tabiiyetinde bulunması ve yaşla· 

rının oa altıya ıeçmemit olmuı 

f&rthr. 
2 - Müsabakaya l'irecek ta

lebe tahail tehadetnameai, nüfua 
tezkeresi ve dört tane 6X9 bil
yüklüğGnde ince kiğıth fotot· 
rafla mektebemüracaat eder. 

3 - Mektep tabibi taraf1ndan 
yapılacak muayenede nazar1 dik
kate alınacak ıey; talebenin 
bilcOmle ilel ve emrazdan salim 
olması ve bilhaua aan'at mektebi 
tedrisatını takip edebilecek bün
yeye malik bulunmaaıd1r. 

4 - Muayene neticesinde sıh
hatçe imtihana kabulünde mahzur 
g5rGlmfyen talebeye niimuneal 
veçhile bir kayit varakası verilir. 

Kayit varakaaını usulü dair~ 
sinde doldurup vakti muayye-
nlnde mektebe teslim eden tale
benin ismi imtihana kabul edil
mek Gzere bir deftere yazılır. 

S - MOaabaka imtihanı ber· 
veçhiait derslerden tahriri 
olarak yapılır: 

Tilrkçe, heaap, hendese, resim 
ve el İfi. 

6 - Ocretll Ye meccani ola
rak mektebe kaylt ye kabul 
olunan talebe daimi surette ls
tanbulda oturan birini veli gös-
termiye mecburdur. 

7 - Ocntl taladen it tak
ıdtte olmak here Hne.t ( 120 ) 
llra lqe bedeli alınır. 

8 - San'at mekteplerinde ted~ 
riaat iklai ihzari, tlçtl mesleki 
olmak Gzere bet senede ikmal 
olunur. 

9 - Kaylt muamelesine 17 
atuatoa 931 ve dühul mtl•abaka 
imtihanına 16 eyliil 931 taıibinde 
batlanacaktır. 

10 - l•tanbul ceridel ntlfu• 
•unda kayltll olmıyan meccaal 
leyll kabul olunamaz. .. 

Ankara Keskin kazasında 

Hüseyin Sarim Beye: 
) Bu sene Muallim Mekteple-

rine meccani leyli pek az talelM 
kabul olunacakttr. ilk mektep 
şehadetnamenh: ursa Dk Mual• 
Hm mekteplerinden birine mOra
caat etmenizi tavsiye ederiz. 
latanbul San'at mektebi hak• 
kında da yukarda izahat t'eril• 
miftir. 

Aksarayda Burhaniyeli Ah· 
met Beye: 

Çoeutunuzua çok ldlçiik n 
zayıf olmaa1na nazaran leyli ola• 
rak mektebe •ermenizi tanlye 
etmeyiz. Bu yqta çocuk mektep
te daha ziyade bOllr. Fakat 
ailevi bir mecburiyet ald buaa 
aevkediyoraa diyecejlml& J'Oktur. 
O takdirde çocuj'u Nlpntquada 
doktor bıaan Hilmi Beye mua• 
yene ettirmenid tavafye ederta. 
Doktor çocutun mektebe leyl 
verilmesinde mahzur g'Örmeue, 
Fey:ı:iye, Feyziati ve Şitll Tarakld 
li•elerindea birine vermenid mil• 
nasip l'ÖrÜrÜL Bu mektepler 
biraz pahalıdır. Fakat çocuta 
huauai bir itina •österir ve ona 
y .. lnızhğını hiasettirmemlye çalı• 

ıırlar. Çocuğunuz bu mektepler• 
de kendi yatında leyli arkadaılar 
da bulabilir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim •.• 
137M. H. H. 

( Fotofrah clereeclll•lyecek) 

Her gardftjilne iltifat eder, 
samimi davranır, fakat devam· 
sızdır. Menfaat temin edecek 
kimseler hakkında fazla tevec
cüh göıterir, meteder. Muhit 
ve mubatabımn botuna gide
cek tarzda söz söylemesini 
bilir. Etrafile fazla alAkadar 
olur, tecesslla eder, sonra da 
tenkide koyulur. 

"' Asım Şerif Efendi: 
• FotoJrafı ... dsclıal lıtemlper • 

Sakin ve çekingendir. Ten-
kit ve ikazdan mnteeuir olur. 
iyi ıeyleri taklide temaynl 
eder. GürülUkD ve kavgacı 
değildir. Muamelesinde milf
klllit göstermez. 

fakat zapturapttan mahrum ol
madığını ve diktat6rlllie karf1 
meylanlann mllphem olduğuna 
kaydediyor. 

Münderecabmn dolııunluju· 
na rağmen kısaca, fakat ıon 
defa olmıyark bahsettijimiz 
Toroa mecmuasının ilk uyfa
sındaki imzasız yazılar fazla 
ml1phem, aun'i ve karanlıktır. 
Mecmuanın teklmülll dik
katle takip edilmiye deier. 

P. S. 

Ali Galip ~g: Azimklr 

dır. Mllnakaş 
~ 

.:!::-. Sert mu
ameleye ayni 
auretle muka-
bele eder. Hr 
zımkir değil
dir. Doatluğır 
nu kazananlar 
hakkında vefr 
kir olur. Htır 
riyetini fazla 

ver. iddiacı
çekinmez. 

Hasan Fe. i b.g: Vasi
. . esine llkayl 

kalmaz, meı'll"' 
liyet ve tenkil 
buauaunda bar. 
aubr. t.rJı 
ıevmez, .,.,.... 
11m ve eıyaJllll 
hllsnll iati..,ı 
etmeainl bilit• 
Bazen acul f9 
hırçm olur. 

Anadoluhisarmda lncesaı 
Beylerbeyi Saz Heyeti Cf. 

ma g(hıleri AnadolubiaanDP' 
Hayat korunnda muntua,...ııJ 
ko....- nnceldir. 
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Urfa da Cinayet 
----

Bir Adam, Eski Karısını 
Feci Şekilde Öldürdü 

'-

gının 

Abdülhamit, Ruam Hastalı
T edavisini Tecrübeli Bir 

Urfa, { Hususi ) - Urfanın 
Akziyaret nahiyesine merbut 
GöJpınar köyünden Ramaıan 
oğlu Bekir, Münevver atlı bir 
kadmla evJenmiş, geçinememiş
ler. Bundan beş ay evvel, 
kadın, kocasının evinden ka
çarak eniştesi Mahmut Ağanın 
evine iltica etmiş. Baytar Gibi 

NAKlLI r ZIYA ŞAKIR 

Anlatıyor 
- 41 

Bunun üzerine kocası Bekir 
de köyUnU bırakarak kasabaya 
gelmiş, kadına rastlar rastla
maz tabancasanı çekerek beı 
yerinden vurmuş, kadın ölme
miş, Bekir de alta ay hapse 
mahkum olmuş. Müddetini 
bitirerek Çlkmış, fakat Münev· 
verin iffetsizliği Bekirde bir 
fikri sabit haline gelmiş, onu 
öldürmek için adım, adım 
takip etmiye, yolunu beklemiye 
başlamıf. Nihayet geçen gftn 
kadına yolda tesadüf etmiş, 
Münevver, yanında diğer bir 
kadınla mezarlığa doğru iler
liyormuş. 

( H11rlıt11clcı malıfaztllU') 
26 Klnunmanl 

d Bu adam; cidden, olur ı•Y 
eğil.. Bununla baıbqa kal· 

dıkça, bakalım daha neler 
" Gireneceiim. 

Buglln, bazı ıeyler gZSrllt· 
inek için, onu "Hortac,.'a nazır 
'encereıi olan odada buldum. 

U oda, evvelce Sırncemal 
kalfanın odasıydı. Kalla 61· 
dllkten sonra bu odanın eı· 
Jaainı tebdil ettirdi. Or
taya bir masa, ıat tarafa bir 
Yazıhane, ıol tarafa bir 

8 •oba koydurdu. Kolay ıa1n· 
dığı için araııra bu odada 
oturuyor. Odaya girdiğim .u· 
illan, Ahit Ef. Ue konuşuyordu. 
'konuıacatımız ıeylerl konut· 
bıktan ıonra dedi kiı 

- Dün akıam, doktor bey, 
c• bu taraflarda hayvan hutalı-
• tından bahsetti. Müstevli bir 

halde (Ruam) butalıtı varmıt. 
Bu, çok tehlikelidir. İmanlara 
da geçer. 

Baytarlar bunun &nllnll der· 
~ almalı. Baytar miralayı 
nif at Bey isminde bir zat 
•ardı. Benim dostumdu. Daima 
l•llr, benimle görUıUrdU. Bay
tarların hocasıydı. Belki burada 
da talebelerinden vardır. Müs
tait bir adamdı... Ben hayvan 
meraklısı olduğum için, daima 
onunla glSrUtllr ve fikirlerinden 
latifade ederdim. Çok hayvan 

beslediğim için, diyebilirim ki, 
baytarlar kadar hayvan haata
hklarını da bilirim. Benim 
hayvanlarımda da bir aralık 
olmuştu. 

Bu hastahk, ekseriya, (Yoz 
hayvanı) denilen ve kırlarda, 
ormanlarda bqı boı büyüyen 
hayvanların, terbiye için ahıra 
alındığı zaman olur. Bunun 
bir illcı vardar. Bakınız nedir? .. 
Hayvanın baıına, iki ipli bir 
Ylllar geçirmeli. Bu iplerin 
Ucunu da iki kiti tutup birer 
tarafa çekerek eyice germeli. 
Hayvanm başı dimdik bir hale 
aelıneU. Birkaç kova ıoğuk ıu 
d6ktUkten sonra hayvanın 
başım yamuşuk bir fırça 
De iyice fırçalamalı. Burnundan 
lliınilk gibi pislikler akar. 
Sonra bir reaksiyon gelir. 
Batmı •e arkaamı yUnlü ıey
l•rle ıarmalı •e mahfuz bir 
Jere koymalı. Hayvan biraz 
•onra terlemeğe baılar, yavaf 
Y•~q açılır, hiçbir ıey kalmaz. 
Beu, bu tedavi ile hayvanlan
llıtıı ytızde sekıea, dokıanım 
kurtardım. 
b l.tersenb, bu tedavi usulünün 

urada da tatbikıoı tavsiye 
•diniz. 

Fakat, ben aize ( mahrema· 
ile ) a8yltiyorum. Sakın benim 
tarafımdan tavsiye edilditfn
deıı babıolunmasın •.• 

• d lıte, ıu aabrları yuarken, 
al aha hAlA kendimi hayretten 
anııyorum. 

27 klnunuıanl 

do BtıyUk Kadınefendi iki gtın
lbı~ rahatsız. Bilhaaıa sinirle

eı:a muatarlp. 

• 

1 

den hoşnutsu:ıluk gösteriyor 
ve diyordu ki: 

- Yirmi Uç senedir bera-

Ahdüllıamidin Lorıdra StJflri 
Rıütcm Paşa 

Abdülhamit her zaman ol
duğu gibi bugUn de kendisin-

ber yaşarım. Allah razı olsun 
daima beni memnun etmiy~ 
çahımıtbr. Vakıa biraz asabi· 
dir. Fakat, bu da elinde değil. 
Ayın bazı günlerinde asabiyeti 
daha ziyade artar. Zavallınm 
çehresi sapaarı keailir. Birkere 
b6yle bir nöbet geçirdiki 
zaman, NUıettin Pap raıgel
mftti. Epeyce telAt etti. Böyle 
zamanlarda ellerini, blltlln vU
cudllnn kolanyalarlarla oğuı
tururuz. Buraya &ellnciye ka-
dar yemeğe benimle otururdu. 
Burada, ayn yiyor. Galiba 
yediklerine de pek dikkat et~ 
miyor. Vücudtl, aemen peyda 
ediyor. Fazla kan yapıyor. 
işte böyle rahatıızlanıyor. 

Abdülhamit, birdenbire dur
du. Sanki o ande aklına 
ıelmiı gibi : 

- Ha.. Bakın1z ıize birıey 
ıoracaktım. Bizim Araplardan 
birinin kulağına çalınmıı.. Ha
kikaten kumandan değiıti mi?. 

(Arkası var) 

Bekir, arkadatı Abdurrah
mam da çağırmıı. Birlikte 
mezaıbklar içine dalmıılar. iki 
kadın bedilluaman namındaki 
mozaran öntınde durmUf, dua 
okurken arkadan Abdurrah
man yaklatmlf, Mllnevverin 
ellerini tutmuı, Bekir de ka
masım çekerek bet yerine 
ıaplamııbr. Kadın derhal öl· 
mOşttır. Abdurrahman tutul
mUf, fakat Bekir hentlz yaka
lanmamııbr. 

Sabri 

Meclisteki Müzakerenin Zabıtlarını .Aıynen Yazıyoruz 
( Bat tarafı 1 inci sayfada) 

mek kolay, çabuk bir iş de
ğildi. itte efendiler: bunların 
içerisinde kalanların başında 
olarak hainane hareket eden 
Arif Oruç bunun bir misalidir. 

Efendiler ; tarikati salahiye· 
ciler, lzmirde vatan için pusu 

kuranlar, Menemen hAdisesini 
yapanlar acaba tamemile ya
kayı ele verdiler mi ? Efendi~ 
ler, bunlar tamamen ele geç
mediler, ancak bunlann bir 
kısmı tecziye edildi. En hain
leri dııarda kaldı. 

İtte Menemen hidisesile 
alikadar olup ta, hadiseden 

birkaç gtln evvel firar edip 
ismi Menemende geçmiyen 
Abdülkadir Kemali de bunun 
bir misalidir; Şimdi fırsat bek

liyorlar. Bunu çok iyi biliniz. 
işte bunlar .zamamn darhğında 
ismi geç.miyen hainlerdir. Öte
de beride 11aklandalar, çıkma· 
dılar. Şimdi fırsat bekliyorlar. 

Bunlardan latanbulda Arif 
Oruç, Zekeriya, Ahmet Kadri, 
lzmirde Zeynel Besim, lsmail 
Hakkı, Sırrı ıamam gelmiıtir 
zannediyorlar. 

Fıraat gelmiotlr sannediyor· 
lar. Y uılarile, hareketlerile o 
hainleri inlerinden çıkararak 
meırutiyet nammı •ererek bir 
muhalefet fırkaıı yapmaya ça
hııyorlar. lşte aııl konuıulacak 
ve tedbir alınacak meaelı 

budur. 
Efendiler; bunlar devri ıa· 

bıkta yapbkları gibi hemen 
bir harekete geçerek vaziyete 
bAkim olacklarım ıannediyor· 
lar. Akıllarına ıa~anm. Fakat, 
Gazinin memlekete ve vatana 
verditl ruh o kadar yükaek 
ve ulvidir ki herhangi bir hl· 
yanet halinde J.ttk6met kuvvet- J 

leri harekete geçmeden evvel 1 harbe iştirak ettim diyor. 
memleket, vatan çocukları ne Evet gelmiş; nuıl gelmi 
yap.aca.kl.arını kendileri bilir ve biliyor musunuz? İstanbul dllf~ 
vazıfesın~ derhal . yapar. man işgalı albna girer girmez 

Ef en~er; fzm~rde Sırrı de- Gazinin açtığı kurtul ut bayra-
nllen bır gezetecı vardır. Bun~ ö-ımızın alt · k t • e· ma ırırme , va ana 
dan hır giin evvel gelen ga- hizmet etmek için Anadolu 
zetesinde ( İsmi Kirye Sırrıdır teveccihen bir kafile çık~ 
sesleri ) demiştir ki: " Efen- mıf. Arif Oruç bunlarda pa
diler, Beyler, Paşalar hazaratı! ra var zannile arkalarına dllş· 
çekiliniz, millet sizden nefret miiş, Kandireye yalon b · 
ediyor.,, mahallede bunlarla buluşmu:. 

lıte Efendiler; Meclise, Mec- Arkadaılar ileri aitmeyln 
lisin şahsiyeti maneviyesine buralarda Çerkesler, eşkiyalar 
ve reislerimize taarruz ediyor. Vf:!rdır, sizi soyarlar demiı. ip
Bu adam nasıl oluyor da bAIA ıız Recp namında bir çete 
gazete çıkarıyor? bulmuş. Bizi bu yollardan An-

Muhterem arkedaşlamn ; karaya götür demiş ve bunları 
gazetelerin tesirini daha fazla almıt akşamleyin bir yere gö
izah edebilmek için Şeyh Sait türmüş, akşam olunca Arif 
isyanında Şeyh. S~de sormuş- Oruç lp~i~ Recebe yanaşmıf, 
tum. Bana dedı kı: Gazetele· bunlan bılıyor musun? Bunlar 
rin yazılarından cUr' et aldım. Anadolu da Mustafa Kemal 
Gazetelerin yazılarından hnku- Paşaya tam otuz bin aan alhn 
met yoktur zannettim. Onun götiirtiyorlar deımiş. Bunları 
için isyan ettim. ,, boğal O ım ve paraları paylaıa· 

halde sen gazetecileri bm demiş. ipsiz Recep "ben 
nasıl tanıyorsun diye sordum. b 
"Y aşanı, başını almış, Ali talı- . ~nu yapmıı olsaydım dağdan 
sil görmüş, saçmı sakalını bu mıp te vataruma hizmet etmek 
uğurda ağartmıı adamlar zan- için buraya gelmezdim. Ben 
nediyordum" dedi. eski fenalıklanmı vatana hizmet 

Ondan sonra bir kaçını ederek ununtturmak affettlr
gördü. Gülerek gazeteciler mek için geldlm,,dem~ ve bu
bunlar mı imiş dedi. Gazete- nu kat'iyen yapamam demiı. 
lerin hariçteki nefriyatının Ondan sonra İpılz Recep, 
tesirlerini hepimiz biliriz, hepi· Ef d'l · b ı t en 1 er, yanımızdaki bu adam 
nız i irıiniz. şte bu yazılan · · 
okuyan efkArı umumiye bun· sızı soydurmak, boğdurmak, 
lan hakikaten memlekete nafi ellerinizdeki paraları aldırmak 
adamlar zanneder. istiyor. Belki sizi ileride bir 

Eğer müsaade ederseniz çok çeteler vesaire bulu· 
bunlann kim olduğunu bir nabUir ve onlara ıoydu-
defa efkiri millete vaziyetlerini rur dikkat ediniz de -
Ye şahaiyetlerinl tahlil edelim. miı Efendiler o hAdiaenin için .. 
( Faydalı olur sesleri ). Ben de bulunan timdiki Yeni Sine
gerçi ıahaiyata girmek iste- ma sahiplerinden Hüseyin B., 
mem. Fakat efklrı umumiye Devlet Demiryolları Müdürü 
görslln. Hiyanet ve fenalık Umumisi HA,ım Beyin biraderi 
edenler kimlerdir; onu bir defa Sal4hattin Bey ve gazeteıi 
daha g6rmtlş olsun, Sadri Etem Beydir. Onlar da 

Muhterem arkadatlar; Arif yapyor, Arif Oruç ta yaıiyor. 
Oruç ben, Anadoluya geçtim, ( Devamı vu ) 

Sayfa 7 

B KA E 
- - - - -

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : Shervvood Anderson ___ .. 

Kaybolan Roman 
-ı-

Bntnn vekayiin bir rüyaya 
benzediğini söylerdi. O tabiatte 
bir adam, muharrir, aylarca 
ve belki de aenelcrce bir kitap
la uğraştıktan sonra bir keli· 
ıne bile yazmaz. Yani onun 
yaln1ı akh itler. Kitap, aklında 
vilcude geldikten aonra dağıhr. 

Hayalinde tekiller hiç dur
madan hareket ederler. 

Fakat ıunu söylemeği unut
tum. O ldukça şöhret aahibi 
bir İngiliz muharririne ait bir 
vak'adan bahsetmek istiyorum. 

Bir gün Londrada beraber 
gezinirken anlatmıştı. Saat
lerce beraberdik. Hatırlıyorum, 
kaybolan romanmı bana an· 
latırken Taymiı rıbtımındaydık. 

Akşam üzeri beni görmiye 
otelime gelmiitİ. Benim bazı 
hlklyelerimden bahsediyordu. 

Asıl gayeye biç kimsenin 
tam •hıl olmadığını ikimiz de 
taatik ettik. 

Beraber yemek yemiye 
fittik, sonra ıezinmlye başla
dık. O, ıapkasının albndan 
g8rlinen pejmürde 11aç lUle
lerile esmer, ıinirli, uf acık 
bir adamdı. 

Onun Uk kitabından bahset
meğe başladım. 

Burada kııaca hayatının 
tarihçesini anlatayım: Bir İngi
liz köyilnde fakir bir çiftçi ai· 
leaine menıuptu. O da her mu· 
harrir gibiydi. Baılangıçtanberi 
yazmak isterdi. 

Hiç tahsili yoktu. Yirmisin
de evlenmişti. Kansı her halde 
hatırı sayılır bir aile kıZlydı. 
Zannedersem İngiliz resmi ki
liaeai papazlarmdan birinin kızı. 

Tam onunla evlenmemesi 
lhım gelen bir tip. Fakat kim• 
ıenin kimi aevip kimle evlene
ceği bilinebilir mi? Karısının 
mevkii ictimaiai onunkinden 
yükaekti. Bir kız kolejine git· 
mİf, iyi tahıil gtlrmüştll. 

o biç filphesiı: ODU cahil 
bir adam farzediyordu. 

Arkadqım diyordu ki: 

di Karısı azarlardı. Talih ka· 
dın~ağızın sinirlerini altüst 

etmişti ve öyle olması tabiidi. 
Hiç bir kadın bir erkeğin 

işi için tamamile ihmal olun
mıya tehammUl edemez. 

Tabii ben bir artistten bah
ıediyorum. Yalnız onlar birinci 

.111n1f aşık olabilirler. Belki de 
onJardan başka Aşık yoktur. 

Ve gene de işkı tamamile 
bir tarafa atmakta onlar kadar 
merbametıizi yoktur. 

Adam işinden gelince, der
hal yukarı çıkar, kapıyı kilit-
lermiş. Ekseri yemek yemeden 
ve hazan da karısma bir tek 
lif etmeden meşgul olurmuş. 

Yazar, yazar, yazar, beğen• 
mez atardı. 

Sonra işini kaybetti. Ondan 
bahsederken (Cehennem olsun) 
derdi. 

Tabii ehemmiyet vermiyor
du. İş neydi ki. 

Karı veya çocuğun ne 
ehemmiyeti var ki ? Bu dün-

yada birkaç böyle merhamet
ıiz bulunmalı. 

Biraz ıonra evin içinde 
hemen hemen yiyecek hiçbir 
ıey kalmadı. 

O yukarda kapısınin arka
ıında yazıyordu. Ev ufakb ve 

çocuklar ağlıyorlardı. Onlar-
dan bahsederken nefretle ' 
( Piçkuruları ) derdi. Tabii bu· 
nu düşilnmiyerek söylüyordu. 
Ne de~ istediğini ben an1a· 
dım. Karısı gelir, onun çalış
makta olduğu kapının önünde, 

merdivende otururdu. Yüksek 
ıesle ağlar ve kucağındaki 
çocuk ta ağlardı. 

Bundan bahsederken İngiliz 
muharriri: 11Mütehammil bir ruh 
deg-il mi? Hem de i · b. ruh yı ır u 

derdi. Sonra da cehennem 
olsun, derdi. 

O zaman kımıı hakkında 
yazıyordu. 

Ve bir gece karısını tokat
ladı. Çalıtbğı odanın kapısıru 

kapatmayı unutmuftu. Kansı 
hiddetle içeri girdi. 

( /-u -:.:-' ,. J 

-Kanm, ayni zamanda, beni 
boı bir adam bulurdu. Hay 
Allahın belAaı; diyordu. Ben 
boı değilim. Boşlul<tan nefre! 
ederimi 

Gece ara ııra bir yere O k iidar 
utrayarak auıuı:luğumuıu gi- Hale Sinemac:ında 
derip ııezinirken doıtlu~·-uz H t z h" l 
b 

........ aya e ır eri 
u dereceyi bulmuştu. 
Hatırlıyorum, konuşmallll% mümessili 

bitmeden meyhanelerin ve bar- Şarel Villi Xayzer 
ların kapanacatmdan korkarak Duhuliye 10 Kuruc:tur 

her lkimiı de yanımıza b:rer J -...,,,,~---===-"""""'="==-ıo=ıı:--
Iİfe içki almıtbk. rr-----------..... 

Kendim Ye maceralarım 
hakkında ona ıöylediklerimi 
hatırlayamıyorum. 

Mesele onun karıaını bir 
nevi Allahsız, iptidai bir 
mahl<ik nev'ine ıokmak late
meıi ve onda bu kabiliyeti 
bulamaması. 

iki çocuklan olmuıtu. 
Sonra birdenbire yuı yaz

mıya başladı. 

Yazı yazdıt- f çin, talih, hem 
itini, hem karısını, hem ço
cuklarını ihmal etti. 

Geceleri tarlalarda ıeıinir-

DOKUZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 9 
Oasetemilde on bet gDnde bir 

Yermekle olduiumuıı: Patronu 
bedaya almak Jatlyoraanııı:, bu 
kuponu ke1fp aakla)'lı:uıı: ve 15 

kupoi\ toplayınız. Patronlanmı:ı• 
dan pek memnun olacakıınız. 

Patronlar nctrodlldlklerl gtln• 

elen itibaren l.tanbw karllsrlmb: 
bir hafta, tava karllerlnılı oı:a 

ıUn lç&.ado kuponlannı 18nder• 
elldlrler. 811 mUddet ıeçllkten 

~onra kuponlar kabıal edUmu ... .. . 
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ŞANS UYURKEN GELiR! 
VAKiT y AKLAŞIYOR! YENl R ö N o OTOMOBiLi 

"RENAUL'f,, KODA K 
MÜ SABA KASI 31 A GUSTO ST A BiTi YOR 
Fırsattao 

Tek bir 

istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gönderiniz. 
·· -.vzi edilecek mükafat 2,000 lira 

Tnrkiyede nakten . ı T ~ rkiye üsabakasında ı 340 Lira 
resu : B l ·ı 1 ·· b k d 23600 eyn mı e musa a a a 

K1~LANABiLiR 

Akşamları Sandal gezintilerinizde yalnız 

İstanbul Yedinci icra 
Memurluğundan: Mahcuz 
ve sablması mukarrer ilç 
adet iş Bankası hisse se
nedatı 5 Ağustos 931 
tarihinde saat on birde 
İstanbul Esham ve TahvilAt 
Borsasından satılacağı ilin 
olunur. 

EGLENCE RAKIKSI 

-
EGLENCE 

. . ' . . .. . ' ~ .... 

DOKTOR 
SEMiRAMiS EKREM H. 
Çocuk haatalıklan müteha .. ı•ı 

DOTOR 
Ekrem Behçet 

Etfal hastanesi kulak, 
boj'aı: . burun hastahklan 
mütehassısı Beyoğlu Mektep 
sokak No. 1 Telefon Be
yoj'lu 2496. 

[VAPURLAR 1 Eskişehir Hususi Muha
eugun Bekl~nen Vapurlar sebe Müdüriyetinden: 

SelAmet - Turk - Ayvalıktan 
Nilüfer - Türk - Mudanya Eskişehirde idarei hususiyeye ait asri ıinemanın Uç seneUk 

Gemlikten bedeli icarı kapalı zarf uıulile 26 - 7 - 931 tarihinden itibaren 
Uğur_ Tnrk _ fzmitten yirmi gün müddetle 17 - 8 • 931 tarihine müsadif Pazartesi 

günü saat 16 da ihalei kat'iyesi icra kılınmak üzere münaka
Feyaz - Türk - Bandırmadan saya vazolunmuştur. Taliplerin idarei hususiyeye veyahut encti
Asaunzione - ltalyan - Odesa meni viliyete müracaat etmeleri ilin olunur. 

Köstenceden 
Assirya - İtalyan - Triyeste

den 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Antalya - Türk - Hopaya 
Mersin Türk - Ayvalığa 
İzmir - Türk - İzmir, Pire, 

f skenderiyeye 
Asya - Türk • Mudanya 

Gemliğe 

Gül Nihal • Türk - Bandır
maya 

Brazil - İtalyan - Pire Na
poli Marsilya Cenovaya 

SEYRISEFAIN 
Merkez accnta ı Galatata K8pril 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci MU• 
hOrdar zade han 2. 274-0 

TRABZON POST ASI 
(Antalya) vapuru 4 Ağus-

tos salı 17 de Sirkeci Rıh-
tımmdaıı hareketle Zongul-
dak lnLlıolu Ayancık Samıun 
Ünye Ordu Giresun Trab-
zon Rize Mapavriye gidecek 
dönüşte Of Sürmene Tire-
boluya da uğrayacakbr. 

Ayvalık Sür'at Postası 

(Mersin) 4 Ağustos salı 
17 de Sirkeciden kalkacaktır. 

BAHRİSEFIT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AM TERDA.M 

Mezun sermaye~i: 

2.5,000,000 FL. 
1 erliye edil mi~ sennayP.~İ: 

s,ooo oon FI ,. 
!htiyat nkçe i: ~t230.000 FL. 

Calatada Karnköy pala1ta Telefon: 

Beyoğlu 3711·5 lııtanbul tMi şube:ıl: 
"Mcrkeıı Po•tancal lttisnl!ndo Alla

lcıncl han, Telefon: lıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

VERESiYE 
VE 

TAKSİTLE 
MÜJDE 
Muhterem mUşteri
lerimize kolaylık 
olmak için badema 

6 AY 
VADE iLE 

taksitle S A H i 8 1 N 1 N S E S 1 gramofonları 
vereceğimizi ilin ederiz. K O Ş U N U Z. 

Adres: MEKiKÇi TiCARETHANESi 
İstanbul Yeni Postahane kar91smda 22 numaralı 

mağazaya müracaat. 

lstanbul Maarif Mü• 

dürlüğünden: 
Kıbnı mekteplerinde tedrisatta bulunmak nzero Uç muallim 

ile bir kadın Müdilre ihtiyaç vardır. Talip olanların evsaf ve 

şeraiti öğrenmek üzere idareye müracaatları ilAn olunur. 

J. J. Rouseau 
Diinyanın en büyük Terbiye ve Felsefe üstadı Rouseau 

hakkında şimdiye kadar yazılmış en mufassal eserdir. 
Sedat Sima\ i Beyin Rouseaunun hayatına ve eserlerine 

hasrettiği bu kitap büyük filozofu ~evcnler \'e takdir eden
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

F'iatı 50 kuru~tur. 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOI<TOR Ömer Abdurrahınan 
atanbul cmraıı zührevlye diapanaerJ batheldml 

Ankara caddesi İkdam Yurdu karoısnda No. 71 

En 
Son 

Terakkiyatı 

Haiz 
Ve 

Ucuz 

SON MODELLERi GÖRÜNÜZ 
MEŞRUTiYET 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
lstanbulda Boğaziçinde BUyllkderede Bahçe. köyllndedir. Tahsil müddeti Oç ıene "Alb 

sömester,,dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her tllrlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mtihendisi diplomasını alırlar. 

~ORMAN MÜHENDİSİ OLMAK iCIN~ 
Yüksek Orman Mektebine 

, 
yazılma ve alınma şartları 

l - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmalan, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı vo 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahıilde bulunduklan Maarif Veklletlnc• 

tasdikli lise '/e muadili şahadetnameli olmaları, 

4 - İyi ahlAklı olduğu ve hiçbir guna cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı· 
ğını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan İhtiyar heyeti mazbatasına malik ol· 
maları, 

5 - Her tiırlii hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 
diğer noksanlardan beri, gezip yürUmeğe, biniciliğe mütahammil olduğunu açıkça tasdik 
eden doktor raporu almaları lizımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en ıon mektep şabadetnameslni hüviyet 
cUzdanını, aşi kağıdını lstanbul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlilğüne yazdıkları bir 
istidayn iliştirerek mektebe, yahut bulunduldarı mahallerin Orman Müdürlliklerine ve yahut 
en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesnide ve nUmunesi 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri llzımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 

Taşradan gelecek talebenin yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yliksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir veıikayı bera
berlerinde R"etirmelidirler. 

2 inci Kolordu 
Komisyonundan: 

Kolordu namına .C00,000 kilo un kapalı zarf uıulile mllna· 
kasaya konulmuştur. 9-8-931 Cumartesi :Jaat 16 da zarflar 
kabul ve fiat haddi itidalde görüldUğü takdirde ihalesi yapı· 
lacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler ht.r gün, münakasaya 
iştirak edecekler ticaret odası tasdiknamesi ve teminat akçe
Jerile yevmü mezkürda Balıkesirde kolordu satın alma komlı· 
yonuna ml\racaatları ilin olunur. 

Adliye Vekaletinden: 

Sultanhama~ında Yerli 
Mallar Pazarı Karşısında 

SADIKIYE HANINDA 

Birinci Noter 
Avrupa Noterlerl gibi bir 

ailenin her tUrl~ htıkukl 
ye m a l 1 muıımeleleri.ııi 
memnuniyetle deruhde eder. 
EmlAk ve ıervetin idareıini 

tlzeriııe ahr. 

Telefon İstanbul 1656 

SON POSTA 
!Yevmi, Slyut, Handh ve Halk ııaıtdol 

Ware ı l.tanb:İ,Nııruoıma:ıl,. 
Şeref .okafı 35 • jf 

1'.teloaı Lıt .. bul • 20J3J 
Poa.t.a kutuıaı lıtaabııl - 7.Cl 
Telpsıf: l.tanbw SON POSTA 

ABONE FiATI 
TORKlYE ECNEB1 -1400 ıu. ı Seao 2700 kt. 

7SO • 6Ay 1400 il 

'°° • s • 800 ' 

Fransızca ve Türkçe yazılmış ev
rakı adliyeyi okur ve malcine ile 
süratle yazar bir mütereccim alına- 1 

caktıre Ücret maktuan (120) liradır. 
Memurin kanunundaki şartları haiz 
ve bu işe talip olan hanım ve bey
lerin 15 ağustos 931 tarihine kadar 
İstanbul Cümhuriyet l\1üddeiurnu
miliğine .ve Ankaradaki taliplerin 
Vek"dlet istatistik ve Neşriyat Mü- } Gclcncvrak liCrl vcrllın~ ı. 
dür ı Ü ğün e fil Üracaa tlarle i '--·lı!ı.nlllar!Bc!ır.anEmiillesliulL"!llye•t ila!ll!iı 1!1!!l1111Zı~~......,.lll""'" 

ıso • l ,, iOO ' 

Tayin olunacak günde talipler 
arasında n1üsabaka yapılacaktır. 

4/8/931 / 
=-====== 

Mcı'ul Müdür: Sabri Sclirtl 


