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Müsabakamız 
Kupon1arın T ebdiJine 
Bugtin Başlanmıştır. 

REF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR 
SON POS 'I' A Halkın gözQdQr ı Halk bununla görOr. 
S O N POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla ititl.r. 
SON POSTA Halkın dllldlrs Halk bununla•~ ler, 

Karilerimiz Hergün 
Sabah Ondan Akşam 
B•ı• Kadar Müra-

caat Edebilirler. 

Veremliler Arasında Birkaç Saat· " SON POSTA ,, İçin Meliha Avni 
Hanımın Bu Mevzu · Üzerinde Y aphğı 

Tetkikı Okuyunuz 

F'ırka Gazeteleri Tarafından Yapı
lan Son Neşriyat, Matbuat Hürriye-
tini Tahdit Ettirmek için Midir? 

Hükumet ıazeteJerile, llazı 
flluhalif gazeteler arasında iki 
lç gündenberi devam eden 
kavga, nihayet dikkate f&yan 
bir safha arzetmiye başlamııbr. 

Hükumet gazeteleri Ani bir 
bticum yaptıJar. Muhalif mat-
buatı bir baskına uğratmak ve 
birdenbire ıersem etmek lıte• 
diler. Fakat bu yanlıı hücum 
•istemi derhal akıl tesir gös
terdi. MUnakata phsl bir 
tekil aldı. 

Arif Oruç ve Kadri Beylere 
Yapılan hücumlara,1 bu muhar
rirler de ıahst mukabelede 
bulunduJar. Karşılıklı ıimcllye 
kadar ağıza alinmamış, yakuı 
lçılmamış küfürler ıavurdular 
le htıkfımet muharrirlerinln 
lıayatlarına ait birçok lfıaata 
batladılar. 

Nihayet hükümet muhar
rirleri sıkışınca tehdide başla· 
clılar. Mahkemeyi, adliyeyi 
~arekete davet ettiler. 

Dün çıkan bOkdmet ıaze
teleri artık mukabele edemi
tecek bir hile gelince hep bir 
lğızdan, matbuat btırrly•tiain 
hu derecesine tahammlll ede
lbeyiz diye feryada başladılar. 

Cumuriyette Yunuı Nadi 
8ey: 

"Bütün rezaletleri üzerine tily 
'dikmek kabiliyetinde olarak TGrk 
•atanma hiyanet dahi etmlt oı. 

Başvekil 
Şehrimizde 

·1------~1 

lımet P,. 

Başvekil lımet Pı. bugUn 
8ile trenile Ankaradan ıehrl
llıize gelmif, iıtuiyonda mera
•lnıle karıılanmıştır. 

Başvekilin bu seyahati hu· 
•usi mahiyettedir. Burada 
lieybeliadada ikamet eden 
'ilesini alıp yarın akşam tek
tar hUkdmet merkezine döne
tektir. 

Aleyhine dava açılaa Yılmaa •ahıbl 
Kadri Beg . 

"Yılmaz,, ı Dava 
Sebep, Kanun Aleyhine 
Tahrik Cürmü iddiasıdır 

Müddeiumumilik tarahndaa 
dtın Yılmaz gazetesinin 22 

haziran tarihli nO.huı aleyhine 
(halkı kanunlar aleyhine tahrik) 

ctırmllnden dolayı dava açılmıı 
Te tahkiki İkinci Müıtantikliğe 
havale edilmiıtir. Davaya se

bep gazetenin ( balkın bunlan 

fubetmlye hakkı vardır ) hk

ruı olmuıtur. 

Apartımanlar 
Herkeı iktı

sadt buhrandan· 
ıiklyet ediyor • 
Fakat bir taraf· 
tan da harıl, harıl 

1 

inıaat yapılıyor, 
apartımanlar yük· 
seliyor. Bu buh
ranaa para kaza• 
nan kill\lerdir ? 
Bu reılmlcr, bu 
hususta size fikir 
verecektir: Buglln· 
kil reaim " Park 
Apartımanı ,, nı 

gösteriyor • • Nı· 
şantqında, Atiye 
sokağında yapıl· 
mııtır • Sahibi 
Af pullu Şeker 
Şirketi MUdUrtl 
Hayri Beydir. (7) 
şer odadan beı 
daireli ve ( M ) 
odalıdır. 

l 
duğu aablt olan Arif Oruç bu 
memlekette gazete çıkarabilir mi? 
Buna kanun mani değil deraenia 
ben bu ifadeyi kanunun anlama-
•ında bir nok.an olarak telikkl 
ederlm. Buna kartı hükumetin 
Aciz bir vaziyette bulundğunu 

kabul etmlye a•la lmk&n yoktur. 
Hfik6met heaabına bu olH, olaa, 
ııenit hürriyet HHına müstenit, 
tenezzül etmlyen bir müsamaha
nın eseridir diye alınabilir. Am
ma bu mil•amaha, aslında hangi 
ynk .. k dütüncelere i•tlnat edeue 
ehin, bence rejimi muhafaza 
etmek mH'uliyetlnt de omuzların
da taııyan bir hükumet lçtn 
mutlaka memduh bir hareket 
tetkil edemez.,, 

Diyor. Ve bu makaleyi 
bitirir bitirmez trene binip 
bir semti meçhule, ajlebi 

. ihtimal Ankaraya gidiyor. 
Milliyet gazeteai adliyenin 

betaetinden tikiyet ediyor ve 
lm8lı bir tarzda müddeiumu
miyi harekete davet ediyor. 

Hakimiyeti Milliye daha az 
tlddetli değildir ; o da : 

"Efendiler, buna mOHade 
edemeyiz, diyor. Sizin cahil, bot
bin, ıarw<ııüı varhldannıı muha
lefet yapacak, wasetHine a0rfim 
n .atıf temin edecek diye biltOn 
bt.. milletin ı.tırap çekmHine, •• 
ufak bir tehlikeye dGtmHlne 
ula göı yumamayız." 

BUtiln bu neşriyatın yarat
bıl'• hava ıudur: 

Hürriyeti matbuat namına 
bu kabil netriyata ve bu ka· 
bU muharrirlerin matbuatta 
yazı ya.zmalanna mftıaade 
edilmlyecektir. 

(Devamı 3Gnc0 ıayfamısda) 

Dile Geliyor 

Asansörll, kıdoriferl meYcuttw. Beher daireye (170) lira kira 
i~tenilmektedlr. Yeni yapılmq ve tamamen kiraya verilmiştir. 

Abdülhamidin Hatıraları 

r 
Tam 200 Bin 
iralık Bir Ta 
ikayesi 

"'' En Büyük Dert: VEREM 

!Bizi Kemiren Bu Af etin 
Kurbanlarını Dinleyin 

Buraa - Çekirge yolundan 
geçmiş olanlar, kenarda •ıra• 
•ıra bir •Ürü tatların yıtıh 
olduğunu glSrürler. Bunların ne 
olduğunu sorananıa <Sğreninl
nla ki, ubık Buna Belediye 
Reiai ve lihik Antalya meb'uau 
Nazifi Şerif Bey zamanında bu 
tatlar getirtilmlt ve oralara 
doldurulmuş. SöylendlQfoe g~r• 
bu taşlar, Buna Belediyesine 
iki yQı bin liraya mal olmuştur. 

Bu2iln, hali o taşlar Buua
Çekirge yolunda durup duru
yor. Bir kssmı dağılıp kaybol
muv1 geri kalanın üstünde de 
otlar bitmiye başlamıştır. Çnn
kü, Belediye bütçe•inde bu tat
ları ferfettirecek pa.ra yoktur. 

Hergün aeyyahların ecnebi
lerin ııeçtiklert bu yol, Buraa
aın kaplıcalarını şehre baQ'lıyan 
en bQyük ve maruf şoauıdır. 

Bu yol faciuından1 latanbulda 
çıkan hilk6met gazetelerinde 
h!le kaç kere bah•edilmif n 
bu, bir memleket menleal 
l:ialini almıtbr. 

t 
Sormak istiyoruz.: · 
1 - Belediyenin bu taıla.rı 

101 döıeyecek paruı yoktu da 
niçin o mamrafa ırfrdi ve bugila, 
yilzbinlerce lira, •okak orta11n-

neden çfirQyor, toza dumana 
karıııyor? 

2 -- Bu tatları ııetiren mO
leahhlt, retlrilmealnde ımrar 
eden inHnlar kimlerdir? 

3 - Şimdiye kadar al,ka
clarlara bunun hesabı niçin 
ıerulmamıttı.r? 

L __J 

İhtiyar Odasında-

"Muharririmiz Aylarca Veremliler Arasında 
Gezerek Bütün Faciaları Yakından Görmüş, Not 
Etmiş Ve Bir Fotoğraf Sadaka tile Nakletmiştir. ,, 

YAZAN : M•lilıa Aoni 

Dlspanserl11 6alıçeslntl• bekltJşen cll•r lıastaları 
Yalnız latabulun değil, bütlln memleketin en btıytık dnımana 

verem, hergün içimizden yüzlerce vatandaşımızı alıyor. 
içimizde yaşıyan bu düşmanla " SON POSTA " mncadeleye 

karar verdi. Muharrirlerinden Meliha Avni Hanımı bu meseleyi 
tetkika memur etti. Meliha H. iki aydanberi verem dispanser
lerinde, veremlilerin yaıadıkları mahallelerde, veremlllerin evle
rinde tetkikler yaptı. Bu tetkikat bize çok şayanı dikkat neti
celer verdi. Bu neticeler verem meselesinin bu memleketin 
bqanda ne büyük ve ne iç n için benliğimizi kemiren bir afet 
olduğunu göstermek itibarile çok ıayanı dikkattir. 

.. Son Posta ,, bugUnden itibaren bu faciaya ait mllfahede ve 
tetkiklerini neşredecek ve sonra veremi öldürmek için bilfill 
mücadeleye girecektir. 

* "Cağaloğlundaki dispanserin kansız, yaıamaktan llmidinl 
kapısından içeri girer girmez kesmiı kadınlı, erkekli, irili, 

ki Cinayet Failleri sıra bekliyen öksüriiklü, ıııka, ( Devamı 6 ıncı ••Jfamır;da) 

lzmir, (Hususi) - Geçeı I r- r Hürriyet Abidesi Önünde... 1 
de Menemen• L _ 
d' bir cina· 
yet olmuş 

U~un Hasan .. 
lar köyünde 
Pasuı Meh· 
met, nişanlı

ıue beraber 
nikah ıçın 
kay odasına 
gittikleri za· 

man pencere
den atılan si
lihlarla Meh
met ve ihti· 
yar heyeti 
azaıından İs
mail Ağa oıdürmOşlerdl. Bu 
cinayeti yapan nalbant Hüse
yin otlu Şerif ve katillerle 
cOrtimlerine ittirak eden bekçi 
Mürsel Y.akalanmışlardır. Mu· 
nunlar İzmir ağır cezaıında 
muhakeme edileceklerdir. 

lzmirde Bir ihtida 
İzmir, 25 (H. M.) - Emil 

Bogret isminde bir adam 
mftılUman oldu, yeni adı 
Naildir. 

Namık Kemal 
yorsunnz.? 

Elli sene sonra da mı bize hücum edi· 

33 Sene Hül tllin Süren Bu E~ki Sultanın 
Hatıratı Başladı. Yedinci Sayfamızdadır 
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[ Halkın Sesi ] 1 
Muhaliflerin Va- v. l 
sıfları Ve Halk ... ~ına ı _, 

Antalya meb'u•u ( Na:ıifi I' apUTURUQ 
Şerif B.) bU yuı yazmış, • 

tenkit hakkına kimlerin Bı·r lntı•har 
ve ne gibi •ıfah haiz 
i'axetccilerin malik olması 
liz.ımgeldiğini .ayıyor. 
Dün bu zatfn ileri sürdü
ğü fikirler hakkında halk 
Uc konuştuk, aldığımız 

cevapları yauyoruz: 
Ahmet Kuddusi B. ( Sultanahmet Fl

ruzağa 118) 

- Kanunlarımız bizde ga
zetecilerin ve gazetelerin nasıl 
olması lli:ıımgeldiğini tesbit et
miştir. Binaenaleyh neşir mil· 
ıaadesini alan her gazete ef
kAn umumiyenin mfimessili 
sayılır ve kanunların menettiği 
şeylerden başkasını, garez ve 
ıveze müstenit olmadan, hiçbir 
kuvvetten perva etmeden yaz-
malıdır. Benim gazetecilerde 
aradığım en btiyük vasıflardan 
birisi de herşeyde vatan endi
ıesini ve millet menfaatini 
herşeyin üstünde tutmalarıdır. 

* Tahir 8. Samatynda Karakol ıokak 48 

Bugün bir hükümel gazete
ıinde; gazetecilerde bulunmuı 
li:z.ımgelen şarl1an okudum. 
Gazeteci herşeyi bilmeli, yani 
allflme olmalı imiş. Bugün ilim 
sahası çok büyümüş ve birçok 
şubelere aynlmıştır. Bir gaze· 
tecinin bütün ilimleri yutması 
ve mütebahhir olması imklnı 
yoktur. Gazeteci muayyen 
bir knri kütlesine tercüman 
olur. Bir meb'us ta (20) bin 
kişiyi temsil ediyor. 

Bugün çiftçiden, ayakkabı· 
cıdan meb'usumuz var. Bunlar 
Alim değildir? diye mçın 
Meclisten uzaklaşbnmyoruz. 
Meb'uslarımızda aramlmıyan 
şartlan niçin muhaliflerde an· 
yoruz? Ben buna şaşıyerum. 

* Necmettin B. Beşlktn~ Ak retler 48 

Bir Yüzbaşı Mütekaidi 
Bir Zarf Bırakarak 
Kendini Denize Attı. 

Dün akşam Kınalıdan aaat 
( 19,25 ) te köprüye hareket 
eden Maltepe vapuru Cadde
bostanı açıklarına geldiği za
man bir vaveyla kopmuş ve 
bir adamın kendini den;7e 
attığı haber verilmiştir. Bu?: ı 
üzerine gemi durdurulmuş, 

fakat denize atılan adamdan 
eser bulwıamamışbr. Yalnız 
gemide bıraktığı bir buton 
ile ıapkası ele geçmiştir. Şap
kasının içinde bir zarf, iki 
reçete bir de tek bir lira 
bulunmuştur. 

Mektupta şu cümleler yazı
lıdır : •• 97 tevelliitln mütekait 
bir yüzbaşıyım. Hayabma inti
har suretile hitam verecek 
kadar da aptal değilim. Fakat 
uzun milddettenbcri çektiğim 
tahamm\\lsuz (Entrcolite) neti
cesi dehşetli bir zafiyet beni 
periıan bir hale getirdi. 
Ayaklanm tutmaz, gözlerim 
görmez oldu. Ha.atalık müzmin 
olduğu için geçmiyeceği dok
torlar tarafından bildiriliyordu. 
işte intihanmın yegane sebebi 
budur. Elyevm mezunen ve 
tedavi edilmek üzere dört 
aydanberi lstanbulda bulunu
yorum. Tütün fnhisan Sicil 
Müdürüyüm. ismim Kbım 
Fuatbr. Kocaeli meb'usu Sa
labattin Bey kayınbiraderim, 
Darülflınun Hukuk F aktiltesi 
Reisi Tahir Bey eski bacana
ğımdır. n 

Gezeteci memleket ve Millet 
hesabına haldı gördüğü her
§eyi açıkça yazmalı. Fakat 
tenkidini çok nezihane yap- İstanbul Dilencisi 
malıdır. Benim gazetecilerde 
aradığım en birinci vasıf hüsnü 
niyet ve samimiyettir. Tenkit
lerinden dolayı da haksız hü
cumlara uğramamalıdır. Ten
kidi anarşiye götürmek le 
bittabi doğru değildir. Hiçbir 
gazete de içtihadından ve ka
naatinden dolayı itham altında 
bulundurulmamalıdır. 

* AYBI B. ( Bcyıı:ut Koska tramvay 
c:addes.i 7] 

- Gazetecide aranılan en 
birinci prt nexahettir. Kale
minde, lisanında nezahet olmı
yan bir gazeteci müdafaa et
tiği tezde ne kadar haklı da 
olsa muvaffak olamaz. Tenkit
ıer samimi yapılmalı ve öyle
ce de karşılanmalıdır. 

Yeni Filim İçin Getirilen 
Emire H. !şe Başladı. 

•• lstanbul Dilencileri " is· 
minde çevrilmekte olan yeni 
Türkçe aesli filim için Mısır
dan getirilen artist Emire H. 
iki gilndenberi vazifesine baş
lamıı bulunmaktadır. 

Bu filim ayni zamanda şar
kılı da olacak, şarkılan Emire 
Hanımla angaje edilen Semiha 
Hanım isminde diğer bir ka
dın söyliyeceklerdir. Evvelki 
g(in san'atkirlar Tıcaret mek
tebine giderek mektep bal
konundan bazı parçalar al
mışlar. Dnn de Büytıkderede 
çalışmıtlardır. 

BABIRLER 
Eski Ve Yeni Cahit B. ısıvastan 

ı . 8. M k . Geleıı 
erın ır u ayesesı Fesli Kadın 

Serbes Fırkanın İh:yası Şayiaları Önünde 
Gazetelere Fikrini Söyliyen Hüseyin Cahit 
Beye, Yeni Asır Bir Tahlil ile Cevap Veriyor 
lımir, (Hususi) - Mefsuh Serbeı Fırkanın tekrar ihyası için 

Aydın taraflarında yapılan teşebbüsler hakkında malümat -.e
rirken liderlik için Hüseyin Cahit Beye de mUracaat edilmek 

istenildiğini bildirmiftim. Hüseyin Cahit Beyin İstanbul gazete

lerine bu münasebetle verdiii beyanat burada çıkan Yeni 

Asır gazetesine bir bat makale ilham etmiştir. Yeni Asırda 

( A. A. ) imzasile çıkan bu makale, Cahit Beye şöyle hitap 
ediyor: 

DUnkU Hüseyin Cahil 
0Aydından bazı zevat, yeni 

bir fırka tesisi için mi, Serbes 
Fırkanın diriltilmesi ıçın mi 
bilmem, Hnseyin Cahit Beye 
mflracaat etmişler veya ede
ceklermiş, diye gazetelerde 
yazıldı. Bu hususta fikri ıo
rulan Hüseyin Cahit Bey fU 
cevabı vermiıtir : 

.. B6yle birıeye ihtimal 

BugUnkU Hüseyin Cahit 
Ya şimdildsi? Şimdikisi, mil

letin itleri hakkında fikir ve 
kanaat sahibi olmıya lüzum gör
miyen, ne olursa olıun, ne ya
pılırıa yapılsın, "Neme lAzım?" 
diye geçebileceğini zanneden 
bambaşka bir Cahit, .. Siyaset
ten çekilmiş ve avdet etmlye 
niyeti olmıyan " bir Cahit,., 
Makale, Cahit Beyin bu ifade-
ıinin manası tahlil edildikten 
sonra şu kelimelerle bitmek
tedir: 

Parası için Boğulup 
Kuyuya Ahlmış; 
Katiller Bulundu 

Dün Kasımpaşa dokuzuncu 
lıkmektebin bahçesinde kuyu
dan su çekilirken kovaya ağır 
bir cisim takılmış, yukarıya 
çıkarılmış ve bunun çuval 
içinde bir kadın cesedi olduğu 
a-örülmüşttir. 

Ceset muayene edildiği 
zaman üç ay kadar evvel 
boğulup bir çuvala konduğu 
ve sonra kuyuya atıldığı anla
tılmıştır. 

vermiyorum. Ben, siyuetten 
tamamen çekildim ve avdet 
etmek niyetinde de değilim.p 

Bu kısa ifade içinde biz, 
çok güzel tanıdığımız ve bir 
zamanlar çok sevdiğimiz Hn
seyin Cahidi bulamadık. O Ca-

Bu esrarengiz cinayetin tah
kikab diiıı geceyansma kadar 
devam etmiş ve gerek ölünün 
gerekse öldürenlerin hüviyet
leri tesbit edilm.iştir. Ôldilrülen 
kadının bquıda bir fes ve 
ağzında altın dislerl vardır. Oç 
ay evvel kardeşi DursunJa Sı

vastan buraya geldiği ve iki 
gün •onra kaybolduğu, isminin 
Zeynep oldujıı ve parası için 

"' Ne isterseniz, ne dllşllnti· öldtirnldüğil tesbit edilmiftir. 
yorsanız onu söyleyiniz, Cabit 
Be al "b·ı . d Polis katillerin de h6viyetinl 

.. y; .Y mz ı•ıkmdıyorudm~ ·u ti- , ve izini bulmuştur. Yakalan-
şunmıyorum, a a a ar egı m.,. 1 b" ü 1 .d. 
D . . s· . . 'b' ma an u g n mese esı ır. 
emeyımz. ıze, ve swn gı ı, 

hit, memleket meselesi mev
zuu bahsolduğu zaman, fikrini 
kudret ve cesaretle bildirir, 
onu gizlemiye değil, natamam 
olarak bildirmiye bile rdz 
olmazdı. 

bu memleketin bUtün Hüseyin 
Cahitlcrine yakışmıyan tek bir 
hareket tarzı vardır. O da en· 
dişe içinde kıvrananlar varken: 
.. Neme lAzım., demekten iba
ı·ettir . ., 

Azgın Bir Aygır Üsküdarda 
Altı Kişiyi Yaraladı, Öldürüldü 

Dün Üskndarda Selimiye j 
caddesinde arabacı Yusuf ağrı
nın aygırı sebzeci Kadir ağa
nın kısrağına saldırmış, iki 
hayvan caddede başıboş ko
şuşmıya başlamışlardır. Hay
vanlan zaptetmek miimkün 
olamamıt ve neticede allı kişi 
hayvanlann aademesile muhte-
lif yerlerinden yaralanmışlardır. 

Yaralananlar şunJardır: 
Posta müvezzii Hasan, tt1ttln 

amelesi Hüsmen, §İmendifer 
memuru Ali, sandalcı Zühtü, 
kahveci Halit Ef. lerle Fatma 
Hanım. 

Azgın aygır bu itleri yap
tıktan sonra çarşıya doğru 
koşmıya başlamış, neticede 19 
kurşan atılarak öldilrülm~tür. 

ücretler Arttı l Bir Senede 20 Bin Ceza 
Anadolu Şimendiferleri aon 

bir kararla nakliyat tarifelerini 

yükseltmiştir. Konya ile l.stan

bul arasında kiloda 30 para, 

Ankara ile lstanbul arasında 
da kiloda 40 para kadar bir 

zam yapılmıftır. 

Adliye ilamat ıubeai bir 
ıenede (40) bin ilam tetkik 
etmiştir. Bu ilimlardan (20) 
bini belediye cezalanna aittir. 
Bu tube simdiye kadar iki 
kalemle idare ediliyordu. Bir 
temmuzdan itibaren üçüncü bir 
kalem daha ili-.e edilecektir. 

Pist Gazetesi Toplattırıldı 
D6nkft nliahamııda Müddei-

umumilik tarafından Beyoğlun

da Fransızca olarak çıka~ 
Pist gazetesi aleyhine dava 
açıldığını haber vermiştik. 
Dün Mliddeiumumilik bu ga
zetenin son iki nllshasını top
lattırmışbr. 

Seyyah Celbi 
Propaganda İçin Bro

şürler Hazırlandı 

Belediye Seyyahin Btıroıu 
İstanbul ve civarına ait muh· 
telif broşilr müsveddeleri ha
zırlamıştır. Is tan bulun mesiresi, 
tenezzüh yerleri Bursa, Y alo
va ve Tuzlanın kaplıca ve 
maden sularına birer broşflr 

tahsis edilecek ve bunlar la
tanbuldaki vapur acentelerine 
ve Avrupa ve Amerikadaki 
mefarethane ve konsolashane
lerimize dağıtılacak memleke· 
timiz için pataport alanlara 
bunlardan v\rilecektir. 

! Günün Tarihi 

Şarkta Ve Hudut 
ta Sükun Var 
Şehrimize gelen Birinci Umurt1f 

Müfettiş İbrahim Tali B. Ank•· 
raya hükumetle temas için gel· 
eliğini, burada bir müddet istiı'•" 
hat edccğini, Sark vilayetlcrind• 
Ye hudutta tam bir sükun .. 
intizam olduğunu, şimendiferiıt 
934 ıenesinde Erganiye ,.asıl 
olacatını, Cenupta kaçakçtbk 
yüzünden müteferri bazı bidiselcf 
olduğunu aöylemİftİr. 

Maarifte Açıkta Kalanrar 
Maarif emlnliklerlnJn liğvll• 

açıkta kalan aekıea kadar ~ 
murun iki ay zarfında yerleşti" 
rlleceklerf bildirilmektedir. 

Sefirlerin Tahsisatı 
Yeni hazırlanan bir cetvel• 

nazaran birinci derecede biiJiik 
elçilere ayda ( 100 ) ikinci buyik 
elçilere (80) ilçüncülere (60) dör
dil.ncülere (50) elçilere f45) mat" 
lahatgüzarlara ( 40 ) lira verHr 
cektir. 

iki Namzet 
Halk Fırkası Kütahya meb'u•" 

lukları için eski Bilecik meb'uıll 
Rasim ve Uıkan umum müdürl 
Hacı Mehmet Beylerin nam:ıetlik" 
ferini ilin etmiştir. 

rrak Kırah 
Irak Kralı Feysal temmtJS1111 

ilk baftaaında Ankaraya geler.1' 
Gazi Hz. nln üç gün misafiri 
olacakbr. 

Arnavutlukta 
Amavutluk Kralı Zoaoa11P 

kan.aerden hileti nezide olduP 
haber nrihııekte, fakat bu habe' 
bazı a)ikadarlar tarafından t•k• 
zip edilektedir. 

Stadyum için 
Şehir stadyumu için beledJ,. 

Yorgancı bahçesini almak btiyor· 
du. Fakat sahipleri faz.la pat• 
lstediti için başka bir arsa bull.I" 
nacaktır. 

Sporcufar T opf anıyor 
Fenni ıpor eaaslarını tesbll 

etmek için bir nümune planı 
ha:Drlanmaıına karar verilmiffl!"• 
Bu hususta busıUn •porcular bit 
içtima yapacaklardır. 

Borsalar Nizamnamesi 
lktısat Veklletinin borsa1at 

için hazırladığı yeni niıaınn:; 
meye göre borsalann Ticat 
odasından ayrılacağı söyleniyat• 

Adliyede Bir Tayin 
Saray Müddeiumumisi Obe_!! 

Bey İstanbul MüddeiUJDUIP"' 
muavinliğine tayin edilmlt .
dünden itibaren yeni vazife.ı
bqlamqtır. 

MahkQm Edildiler 
Samatya Posta MUdO~ 

tehditle para.tını çalan m ~ 
Naci ile arkadaşı ŞerafeP
t1çer sene, Şevki de bet.~ 
oo ay hapse malıkUm e(IJJlll""' 
lerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Edirne Meb'usu J 

1 ı Hasan B. - Pazar ola lokantacı bqı •.• 
Bu "daner" ne etinden? 

2 ı Lokantaca - Hasan Bey... Bak 
iyice... Daha plfmedi... Belki tanll'SID. ~ı 3: Huan B. - Ooo .•. Tanıdım, tan\dım, 

Edirne meb'uau Şeref Boy ••• 

~· .. 
ı 

4: Hasan B. - D&ıer amma 118 dlSner. 
Maıanın ucunu dokundun mu, şark•d60.,ı garba döner, ıimale dlSner, cenuba 
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Hergün 
Aynen 
iade 
Ediyoruz. 

------M. ZEKERiYA 
Antalya meb'usu doktor 

Nazifi Şerif Bey Hlldmiyetl 
Milliyede bir makale JUllllf. 
Halk Fark .. na karp •abale
fet yapabilmek için bazı mtl
blm pıtlara lllzum ,a.termit. 

llabalefett• enel ayal 
prtlana ....faldarda, HaUr 
Fırkuı menaaplannda ela bu
lmm•u wuretiai kabul etmek 
llzımcbr. 

Binaenaleyh memleketi tclan 
eden, devlet ve millet itlerini 
eline alan fırka meaauplanada 
Ye fırka matbuabncla da ayal 
prtlarıa aran•aNDJ imyorm. 

• Doktor Nuifl Şerif Beye 
tir• bu şartlar plardar : 

1 - Halk Fırlram memap-

Son Posta'nın Reaimli Malca/esi 

1 - 1>1111• ..... ....,.,.... ....., 
Natlaall di7or ki : Ben bu aavaffaldyetlerl· 
ml aot defterbae metlyuna• Çar,..tap 
her muhHımımın kuvvetli " uyaf taraf! .. 
rım not eder, ikinci defa ona .. e o,aanm. 

ı - Haratta .. nklpl.. " ........ 
lara bqa salip ,.tmenln •ırn •darı 

Oalana kunetll •• uJ&f taraflanm 
......... " - ........ etmek .._ ..... 

il Galebenin Sırrı lf. 

S - Dlfmaauam hiçbir ıamu latlhfaf 
etm.,....._ Onan dalma ıa,.t ve lnaYYetll 
taraftan vaNır. Balan .,.._...s. 
llunffaldyetla " rale.._.. •rm atı'•• .................. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

lan ve Halk Fırlruı matbuatı ........................................................................................... . 
erkim, çok ytlbek bir phai-
yet olmah, maziai ve hali iti
barile bir mevkü balanmahdır. 
Lialettayia bir politika serae
rili, bir hapillaane pcliJdW, 
80J11 IOpa beliniz bir adam, 
devlet, mllet, hlkODJet iflerl
IÜD mu'uliyetini lzerine alamu. 

* 2 - Hallı Farlrw lllWUp-
larllllD" Halk F.U. .... 
hat erkAmnm ilmi, ı&ılal, 
kafua olmalıdır. MllJonlarca 
IDla•a mukadderab ile o':lj: 
._ ade•, orta teluülli bir • 
......... u.w.I pemiyea 
Wr laodblD, .. alımalr .... 

• 3 - Vatan •• milleti blabir 
wartaclaa kurtanut •• o• 
..... .,_ ,alrMltm,. ... 
ftffak olmUf, yorulmak bDma 
.. .... 11. ....... bir 6rlra 
itinde ,...,.ı,u.- ........ 

~--·::.. =-= = ~Vatan ve millet fayduı .,_ela 111 •1 bile Mn Mn 

w .... -- bir l-apt 
aabibl lau1D11alan prtbi'. 

• Halk Fırkaa ..-plaruwa 
• Halk Fırkası matbuat...._ 
..... ba prtları eami olama
au latemek hem hakkımız, 
Mm de vulfemizdir. 

Hakikat Değil 

YENi BOTÇE 
Tetkikat Ay Sonunda 
Tamamlanacak Ve Mü
zakereye Bqlanacak 

Ankara, 21 (Hulall) - ~ 
Ç9 •clmeal 981 lalltpll a.. 
rindeki tetkibtini ay IODUDda 

bitirmit olacak ve meclia blt
çe mllzakerelerlne temmuma 
onunda bqbyacakbr • 

Muamele verıW bam.ılıp 
..-•..ıara clatıtdaufbr. Şlm
dicl.. baa ltirular yapwl•a• 
tadar. Ezctimle Sana meb' ... 
Remzi B. vqiye verilen IOD 
pkU. ..... ,... itin kAfl ... 
madılnu .e,Iemektedlr. 

Hariciye Mımurlan 
Ankara, 24 (H.M.) - ........ 

dye memarlanma clahll ve 
hariçteki t91kllltlannm birl..
tirilmui hakkında yapdan 11-
ylha Vekiller heyetinde kab.I 
........ llecli8e ............ . 

Muhafızguoı 
Tnbzm,21 (Hu-1)- lhba

fmılel bUikletçll..t .......... 
l.boıuya harek.t ettiler. 

Türk Musikisi 
tiücldci Umumililin Son Loza~da Bir Genç G~I 
NepiyatlaAlikaclarGö.- Bır Ko~ Verdi 
terilmeai Bir T emennicHr 

Bua lılktmet pzetelerl, 
- ...... pddetlea• .. 
... ._ lmtlatluma ......... 
uk•plar ldauebetile J.ta.. 
W Mlddeiumamlljiaia tet
ldkatta bulunduiunu, bu Def-

lftyatm ••me laaklarma t
ettlil ........ hareket• .... 
clleceliDi yumaktadarlar. 81-
.. PPbimm tahk•ata tire 
lftdcleinınlmAlp atfedDm 
.. tetkik haberinin e11111nda 
hata YarCLr. Nepiyat şahıslara 
ait olduju içia ~ bir 
laarelret aacak pW milnca· 
ldle mlmlrtlndllr. Eeasea Ad
iye ve. Mtlddeimn1J1Dilik her 
llrll hareket ve nepiyab her 
•mu takiptea ıerl kalma· 
maktadır. Bu ibı..ta ortada 
ICSylencBll .ıı"hf h..ı bir tet
kik .. nua yoktur. Şu Wde, .......... , ........ , .. 
rlni birer Yakıl .... ıa.teri-
torlar. 

Bir Vahfll 
Bahkellr, (Huwl) - .. 

alv.-cfa O.m~plar klJllad• 
(>.... otlu lılebmet ...... 
..... goeuk. bap tatla ...-.ıc 
- ıtıı. lld•lıl41 Ltdl. 
heıll ilejtı.ls. 

Leu•, 22 ( Hlllllll) - '8-
rada taı.ilcle bal... talebe
mizdm Galataura, ....... 
Nvettia Hlml 8. KODHl'ft
twwda IMr kow ftl'dl Ye 
.. ,. hlr takdirle ........ 
alkıflanch. O. mretle Nwattm 
HlmlB. ......... Tlrk ... 
.... bbillJet •• lltlclaclm 
ilpat eda Dk Tlrk ,..ı ........ 

Bir Cinayet 
Din ..... 19' nldt ltlr 

cill&yet o1an.., u.bpamcla 
Sadık lwiade biri hlr •'••k 
yldadea arkadata Ratidl 
lld••lftlr. ---

T arkosan Marifeti 
T•koa Şirketi yeni bir ma· 

rifet dUa J&pmlf, diba de 
belecllyeala laJUDa kumiftlr. 

Yeni . Bir Talimıtnarna 
1e1ec11y., llnema •e tlratro 

pi mlleueseler lçha yeni bir 
rulıaat taHmatnamell hmrla
llllfbr. Yeni talimatnameye 
........ tiy&t{o, bar sri'-1 
1-lfrcl• rulaaat •• klpt lçia 
oa Q.raclan el.il Ura1a kadar 
l.;t ...... ımr. 

Bllıdlye Otel .. lokantalan ......... .,.,...... 

Ceza Kanununun Esasları 

* Baştan * Değişiyor •• 
Aakara. 25 (H. M.) - C.. k•._..da mlhim tadlllt 

,...ı..ktaclır. Komllyon bllleı"• ltff•at drlmlere alt baluıl 
tamamen cloilttirmiftlr· Bir ...... •s,.m. cua k
.,... kaball dlfllallmlt ı. de ..,. vuıePJmiftir. 

Mefaub Serbea Fırkanm Umumi Katibi lzmirde 
ladr, 28 (H. M.)- Me&ab Serbe9 Fırlwma Umumi Katibi 

Narl Bey lalmlsdeld hafta lçiDde imin relecektlr. Bir ma
J•te ıare IMa Myahatia •beW ticaret ile aaetrul olmak, cliiw 
Wr rin,.ta ... de fırka iflerlle ujrqmakbr. Fakat bu 
IOllaDCU ilatimal çok ..,.:.. 

Eırka Gazeteleri Tarafından 
Yapılan Son Neşriyat 

(Bat tarafa 1 ı..ı ayfu ) 1 prosram111, birbirinden ayn 
Halk.fark. matbuatuwı ba J!t ..... klmulv olc:luldarma, 

hkamlan matbuat bltaiı..W memlekette fırka mlcadeı.lerl 
tahdit içia yapal11111 bir ma· ve matbuat mllnakap.larmm 
uvra pbl rarbllr. devlet makineaine bir neYI 

8a itibarla ıazeteler ara· ~ ıetirdiğinl, halbuki 
-dakl kavra merakb •• mi· ~lr taraftan bu makanizme 
W. Wr afhaya firmiftir. Ba- Çalqarak yine bu mlnakata•an 
kalam akibet ae olacak? yakındail takip etmek mlmklln 

Bu Sabahki Makaleler oldutuma .aylemekte ve , ..... 
Ba .....,hld Mllllyet, Cam- ama f6yle bitirmektedir: 

hmlyet, Valdt putelerl ma- "Muhalefetin aqmlıjı m..
baliflere Ye mabalihte 1rarp lekete daha bllyilk bir zarar 
netriyatlanncla dnam ec:IİJaP9 •erecek bir hududa vannca. 
lar. "Milllyet,, ıazetelİ, .. Fır- Memleketin kanunlan, inkal&bm 
bu dev.. eclSkea,, selev- adaleti harekete relmekte ula 
huU ve Siirt mela'uu ıedkmu. 
Malım.t .. ,. lmı•• " Clmlauriyet " iMi tlrltl 
çaba JU181Dda, muhaliflerin oyunlara artık ilnkla baraka-

ister İnan, 
• • 

ister inanma/ 
S.. Polba ilk çikbit el..._. ..._buıu, Hallft

slniwd• Rllılllmat motlr- ..,.,or1ar. Baalarclaa. lllil· 
a.taclen ...._tmlt. ba •anbe •aretlle, uoak Gf 

=tlrlerln hain.wı mltlait tane.ı • o da •a keılmlerl 
-~- ualdıtı n açık dealsler9 

ylk t.pD ettlibd ispat aukanmet ed-edllderl 
.tmiftl. ltla • aaeak a... ft kor 

Aradan ı•n bir le- lfin4e piıılllaktatlırlar. 
neye yakın bir nlftllll zer. Bu .. t1rıer lDce ••ttaa 
fanda •nktmetta "'- me- imal edildikleri için, adi ... .,. 
tarl•· Mklunda hiçt-' t•J ur lmrıuuaa bile maka• .. 
yapdmach. met edemiyor, cleUalyorlar. 

Bana aaukabB motlrle- mş,t. bir YU119tte clerhal 
rİD PÇ• sene zarfında ~etten kaldıkları içla 
millete )'llldediii •in' ylk ~ı laakkU. ,..,._. 
bakkuula putelercle f1I ,.ı.r .• 
... .... •tmiftir: llilletiD .... lıaineaiae 

"Gep. ... U..mat mo- birlulç milyoa Ura1a mal 
tlrlerhulea plma 8~ iti.. ... fabl lüçbir .. Y• 
4111 Ultle •Uii6. M•afua yaramıyn bu motlrlerclea 
Mitfenadeld t.ltla t.ıa•ab dolara Wll ldm..- aıes'ul 
1utaq, •• lkrualye fulm· eclilmediğiae 16ıe. artık 
tlald ,...a1aı kballea IMa mo- .,izde milletin par .... 
tlrlen taMla etlllmlttlr· i....ı edenlerden huap 

Motllrl• bir llaçak ıea.. aorulduluaa, 

/., /,,,.,., lala.r inanma I 

DORT iNTiHAR 
lzmirde Dört Kişi 
Canına Kıydı, ikisi 

Ôldü ..• 
lmür, 25 ( H....r ) - Son 

yirmi d6rt ... u. burada d6rt 
intihar hadisesi oldu: 

1 - Rıhtım firketi memur
larmclan Cemal Bey iaminde 
32 yqmda bir ıenç tabancaya 
kalbme dayayarak intihar etti. 
Bu zatuı maqı um11, ailesini 
geçindiremiyormuş, birkaç gDne 
kadar bir çocutu daha da. 
yaya ıelecekmqi. 

2 - Selika ilmiacle bir ka
cba keacli.ini konak imkeı..i 
llltOnden denize atb. Sebebi 
sefalettir. 

3 - Tepecikte Sadık ojlu 
Kemal Fi. Hftelile geçüuiz
llk ytlzlDclm intihara tqebbla 
etti. Klğabe çakı aplaclı. 
Y aruı ağırdır. 

4 - Dejinae11 dajuada Arif 
isminde bir zat Zeynep adını 
tqıyan bir genç km seTiyor
MUf. Zeynep aon glnlerde 
Arife yb •ermemiye b8flamlf. 
Arif mtlteeuir olmUf, kendilİlıi 
bıçakla yaralalDlfbr. 

Kardeş Katili 
Bir Çiftçi iki Hemşire

sini Ôldürdii. 
Adana, 24 (Hususi) - Me

miH otlu namında bir çiftçi 
ftlhp ıllltk eden iki hemfi· 
ruini &ld&rerek firar etmifth'. 

maJISn laitabile "Yarın. ıaze
telİDin Defl'İyabna cevap veri
yor, diyor ki: 

• Hayatimm hesabmi ...,. 
miye hazınm. Fakat milletime 
Haialere dejil. • 

Ve lldni bitiriyor: 
- Onlarm gazete diye çı

karchldan tezvir ve nifak kam
kumalan elbette bqlarmda 
parçalanacaktır. 

.. Vakit • te Mehmet Allm 
8. JUIJCll': " tahrik Ye teca• 
vm .. 1'..._ albada ezcAmle 
cliy91' ld: 

Menemea hldiaainden sonra 
nıea'uliyet korkusu ile bir ara 
ulammf ,ernııen gueteler 
sen samanlarda ,.W• tUrik 
.. tecaYDseltqlacl.lar. 

F .. ka r-teim -- a
man 111Stular. Fakat bma 
--., .. i=kla ,oldu. Alim 
Bey, hlkemetha,e&adm ...... 
tin• dolamad~ ~a çan 
llflllı tumruf İfİDde mlllemma 
elele ...... lbmgeldiiinl. 
muhalif gazeteleria iM yarclılıl 
yeriae mllfldlllt çıkarclıldanns. 
entdt nama altuada ortahjı ....
tlJ• vercWd.lal alyllyor ve lllYe 
edlyon Ba .U. -•un laepl-

..._ _________________ _..,__. mizl dllfbdlrecek bir laldlaecllr • 

r 
SaJfa J 

Sözün Kısası 
~luhalif 
Gazetelere 
Hücum .. _ .. 
- Bakan, elimde bir gazele 

var. itte bir karikattlr: Tllrk 
milletinin aç midelİllde, bir 
ıeytiale bir lokma ekmek bat
bqa. .. 

- Vay alçak, vay boıgmı
cu mahalifler vay ••• Bak, Tlrk 
milletini .. sa.teriyorlar. o 
nimi kate fsrkaya Yereli& 

- Ala Iİle bir karibtlr 
clUa: lewardan latubulua 
d•lrlrAnlan bpanllllft blltla 
telair saki cama tatili yapyor. 

Ne hezeyan! Ne hezeyan! v .. 
ni Tlrk ticareti iflla etmit 
ha? •• Bak menfi ruhha herifle. 
re... O resmi de kes. 

- itte bir tane daha: Mil
let borç denizinde boğuluyor. 

- Bak, rezil muhaliflere 
bak, milll ltibanmm keacB 
ellerimizle lrmmya çalıfayorlar. 
Dost var, dOpnan var... Her 
akla gelea py 16ylenir mi, 
yazılır mı ? Kea o resmi de 
kea. 

- itte bir resim daha ı 
blltçede tasarruf için lalkemet 
memmlan çıkanyor ya ••• Tan
zifat ameleainin biri yldko-
yua dtlpıiif, bitik bir halele. .. 
Meld memarlar ela llplrp 
ile llplirlyorlar. R111ıam AJ. 
lalataa yardun İ8tiyor • 

- Vay mehm •ahalif p 
zete vay... Hnkimet bGtçe de 
tuarrufa kalkarken bak •• 
haltlar kanttmyor, devlete 
ayak bağa oluyor ••• Kes o resmi 
de Yer bana. 

- Ba retlmleri H ,.,.. 
cabmız? 

-Bir npor ~ 
bu resimleri o rapora leffe. 
decejim, flndereceiim-

- Sonra? 
- Bu pzeteyl kapattıra-

cağım • 
- Aman... Nud olar ? ... 

Bu, sabfi dlttlkçe arada bir 
muhalif lraribtMer 1apa11 

hlktmet psetelerlacl• bidl 

Meçhul Kadın 
Küçük Çocuğu Ka

çınb, Bulunamıyor 

Feruzağada Makara ..U
ğanda yapa kelfua Hlml 

efmdinin eviae eneJld alla 
40 J .. lanada pk &IJinmit 
bir halJIBI ......... - ldraLk 
oldup içht oclalan rr 'ztiT. 
Gezme ifl bittikten aoara 
Şak hanım sokafa çafmut ft 

kapan lalncle duna .._, 
Efe.dinin iki yatmclald ima 
Nermini alrlnce: 

- Mapllah, ne a1.ı. • 
sokulgan yavru, d .... 

So..a fOClliua ......... 
d6amlf ve: 

- Şau fUl'acHta laim 
pzdireyim, diyerek çomja -.... ....... ........,. 
bqlamlfbr. Fakat ....... Wr 
hayli •- ıectiii Wde tık 
Hamm ort.da ı&Aamemif, 
çoc:aia bç--.m. 

PoBI meçhul bclmı bir 
tldl balamamıfbr. 

Ballkesir• Gllrefler 
Bahkuir, (Huaml) - Ôal

mllz~ki cama ... il burada 
,.... mllaahablen yapılacak
br. Bu arada m91bur Çobaa 
•e1un•t ile de Urfah Salla 
pehllnn da glreşeceld.dlr. 
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1 Harici Haberler 

Fransızlar 
Endişe 

İçinde 
1\1. Hoverin Teklifi 
t'ransada Günün En 
Mühim Meselesidir. 

Paris, 23 (A.A) - Kabine 
Lugünkii içtimaında Amerika 
Reisicumhuru M. Hoverin 
teklifini tetkik etmiştir. M. 
Briand Fransız hükumetinin 
hangi şerait altında bu teklif-
ten haberdar edildiğini anlat
mıştır. Maliye nazın M. Flan-
dın ve Pietri Amerikan teklifi
nin Fransız maliyesi llzerinde 
yaptığı tesirleri tasrih etmişler
dir. 

Fransa Meclisinde 
Paris, 23 (A.A) - M. Maren 

meb'usan meclisinde Young 
planının kat'i olduğunu derha
tır ettirmiş ve hükumetten 
alacağı vaziyet hakkında mec
lisi tenvir etmesini talep 
etmiştir. M. LavaJ, cevaben, 
hükumetin Amerikan teklifinin 
ehemmiyetini inkar eylemedi
ğini söyliyerek demiştir ki : 
Y oung planı Lahey mukave
latmın bir cüzüdür. Bu mu
kavelit üzerinde her iki mecli
sin tasvibi olmaksızın hiç bir 
tadilat yapılması mümkün de
ğildir. ( Şiddetli alkışlar ) 

Cuma GUnU 
Paris, 24 (A.A) - Meclis 

Hover teklifine müteallik ia
tizahlarm münakaşası tarihini 
cuma günü tesbite karar ver
miştir. 

Almanya Kabul Etti 
Washington, 24 (A. A.) 

Alman sefiri, Almanyanın Ho
ver teklifini resmen kabul 
ettiğini Hariciye Neraretine 
bildirmiştir. 

ltalyada 
Roma, 23 ( A.A ) Ho-

ver'in teklifini, İtalya tehallükle 
kabul etmiştir. İtalyanın arzu
lan bu auretle yerine gelmiş 

oluyor. İtalya, Alman tamirat 
tediyatile müttefiklerin verdik
leri harp borçları arasındaki 
farktan memnuniyetle feragat 
edecektir. 

Japon yada 
T okio, 23 (A.A) - Kabine 

M. Hoverin teklifini müzake
re etmiştir. Hükumet resmen 
haberdar edilir edi'mez bu 
teklifi kabul hususunda nazır
ların mutabık kaldıkları zanne
diliyor. 

M. Poincare Baro Reisi 
Paris, (A.A) -- M. Poinc

are 980 azanın 804 reyile Pa
ris barosu reisliğine intihap 
olunmuştur. 

Amerika Hariciye Nazırı 
Roma, 23 (A.A) - Gazete

lerin aldıkları haberlere göre 
Amerika hariciye nazıra M. 
Stimson 5 temmuzda Napoli'ye 
gelecektir. 

ltalyada Papazlar 
Roma, 23 - (A.A) - Po

polodi Roma'mn Udeni'den 
istihbarına nazaran, Ayini ru
haniden sonra katolik cemi-
yetlerinin feshinden dolayı 
hükumet ve faşistlik aleyhinde 
şiddetli bir nutuk söyliyen bir 
papaz zabıta tarafından tevkif 
olunumuştur. 

20 Milyonluk Zarar 
Saint - Y ohn, 23 ( A.A ) -

Dok'Jarda büyük bir yangm 
çıkmıştır. 10 milyon dolarlık 
hasr vardır. 

OCUK SAYFASI 
'------------------------------~~----------------·--------------------------~-

Merak Ettiniz Mi? 1 Y E N ı M O s A B A K A M ı z f 
Niçin Herkes Kahraman 

O 1 maz? .. 
Küçük karilerimizden biri 

herkesin niçin kahraman ol
madığım soruyor. Kahramanlar 
her asırda en az yetişen kıy

metli adamlardır. Bunlar fıtre
ten haiz oldukları fazla . bir 
kabiliyet, ve görgülü, tahsil, 
seciyelerinin yüksekliği, bil
hassa azim ve sebatklrlıklarile 
temayüz ederler. Kahramanlar 
kendilerini cemiyetlerine ver
miş adamlardır. Derin bir fe
ragat içinde daima başkaları

nı, memleketlerini düşünürler, 
ve hayatlarını feda ederler. 
Bunlar da insanlann fevkalbe
şerleridir. Her insaııın fevkine 
çıktıkları için onlara kahraman 
denir. Herkes bu hassalan 
haiz olmadığı için kahram 
olamaz. 

Niçin Kendimizi Aynada 
Görürüz? 

Aynaların arkasına ıır de
diğimiz gümüşümsü bir madde 
geçiririz. Eğer bu geçmezse 
pencereden dışarı baktığımız 
zaman dışarısını gördliğü

·miiz gibi aynaya bakınca da 
öte tarafı görürüz. Sır ziyanın 

öteye geçmeaine mini olur 
ve yine geriye iade eder. 
Camda sır da tamamile düz-
dürler. Bizim yüzümüzden 
giden ziya bu düz cam üzerinde 
kalır ve bize akseder. Eğrili 
büğUrlü bir satıhta hayalimizi 
görmeyiz, çünkü bunlar ziyayı 

ahp saklarlar. Eğer bir duvara 
bir top atsak. yine bize geri 
gelir, Fakat açık bir yere ata
cak olsak bir daha avdet 
etmez. İşte bizim de hayalimiz 
arkası sırlı bir cama tesadüf 
ettiği için öteki tarafa geçe
mez, aynada kalıp bize akse
der. 

Tren Bir Tünele Girince 
Neden Gürültü Yapar? 
Gürültüden ne mana anlar· 

sınız ? Dışarı akseden bir sa
da hava dalgaları arasında 
ihtizaz ederek yayılır, ve di
mağımıza akseder. Ve havada 
yayıldıkça kaybolup gidir. 
Şarkı söyliyen bir adamın sa
dası dal ayni şekilde çıkar ve 
kaybolur. Açık havada bi~ 
sada daha fazla bava tabaka
larına tesadüf ettiği için daha 
süratle yayılır. Kapalı bir yer
de ses duvarlara çarpar, yine 
kulaklarımıza akseder. Bu ae
beple tren tünele girdiği .za
man aes tünelin kalın duvar
larına çarpar, ve müthiş bir 
gürültü ile kulaklarımıza ak
seder. Açık havada sUratle 
yayılan hava dalgaları, bu ka
lın fduvarlara çarpar ve bize 
güriiltU.ünü daha fazla hisset
tirir. 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon: 7 

Ştmden sonra Son Poıta KlObUne 
azı olabilmek için her hafta bu 
aayfada aeşredeceilmlz kupon1ardan 
dör tane 1 toplayıp ıetlrmek Yej" ;ı 
ııl5ndermelı. 14.umdır. Bu kuponlnrı 

kulp topla11nu. 

Kırılan Cam Parçalarını 
Y apışhrabilir Misiniz? 
Bir Fotoğraf Makinesi Veriyoruz 

Bizim yaramaz 
narken top cama 
Cam altı parçaya bölilnüp 
yerlere . dökülmüş. Sonra da 
korkusundan kaçmıya başla· 

mı• ~ h 

Fakat kardeşi, onun cf>u'( 
ayıbını kapatmak istemiş, aftıs 
parçayı yanyana ko~up camı 
yeniden yapmış. 

Haydi bakalım siz de bu 
altı parçayı bir araya getirip 
bu camı tamir edebilir misniz? 

makas alıp altı parçayı 
Y anyana koyup bir 

kağıda yapıştınmz Ye bize 
gönderiniz. 

Muvaffak olanlardan bir ki
şiye bir fotoğraf makinesi ve 
elli kişiye muhtelif hediyeler 
veriyoruz. 

Yazın fatoğraf makinesine 
sahip olmak isterseniz acele 
idiniz. 

Cevaplar bet glln içinde 
elimize gelmiş bulunmalıdır. 

En Zeki Çocuğu Arıyoruz 
-- - -

4 - 6 Yaşında Çocuğunuza 
Bu Sualleri Sorunuz 

Aldıgımz Cevapları Not Ediniz Ve Bize Bildiriniz 
En Zeki Çocuklara Madalya Verilecektir 

"SON POSTA,,, her yaşta 
TU.rkiyenin en zeki çocuğunu 
bulmıya karar vermiştir. Bunu 
tatbiki ruhiyatın bulduğu fenni 
bir yolda yapacağız. Ruhiyat
çılar her yat çocuk ıçın bir 
sual listesi tertip etmişlerdir. 
Her hafta çocuk sayfasında 
bu sual listelerinden birer tane 
neşredeceğiz. Siz çocuğunuia 
bu ıualleri soracak ~e cevap
larını not edip bize bildirecek
sini.z. 

Gazetemiz, gelen cevaplan 
aalahiyettar bir heyete tevdi 
edecek. Bu heyet cevapları 
tetkik edecek Ye tatbiki nıhi
yabn gösterditi tekilde numa
ra verecektir. 

Bu tetkikat neticesinde en 
ziyade teki eıeri göıteren 

çocuklar tefrik edilecek ve 
bunlara gazetemiz tarafından 
birer zeki madalyesi verile
cektir. 

Bugün 4-6 yaıındaki çoc~k-

lara sorulacak sual listesini 
neşrediyoruz. Çocukların vere
ceği cevaplan aynen kaydedi
niz. Müdahale ve yardım et
meyiniz. Çocuğunzun ı:eki 
derecesini öğrenmiş olursunuz. 

Cevapla birlikte çocuğunu· 
nuzun bir de fotoğrafisini 
gönderiniz. 

Sualler Şunlardır: 
1 - Arı ne yapar? 
2 - Sütü kJm verir? 
3 - Yapraklar hangi mev

aimde dökillür? 
4 - Türklyede Relaicilmbu-

run adı nedir? 
S - Elma nerede yetitlr? 
6 - Çamur neden olur? 
7 - Kilçilk piliçler neredeD 

dfinyaya l'elirler? 
8 - Öğle zamanı aaat kaçbr? 
9 - Kediye vurduğunuz za-

man ne yapar? 
10 - Kefal neye derler? 
11 - snt bayatlayınca ne olur? 
12 - GGndfiz neden aydınlıktır? 
13 - Yün hanrl hayvandan 

çıkarılw? 
14 - Kanınız ae renktedir? 
15 - Kedi banai hayvanı avlar? 

Sokak Oyunu 
Çantayı Kapma 

Oyunu 
Oyuncular adetleri müsavi 

olmak üzere iki kısma aynlır
lar. Bu iki sıra karşı karşıya 

birbirinden otuz adım fasıla 

ile uzak dururlar. İki sıramn 
tam ortasına bir kutu veya 
bir sandalye lizerine bir kü
çük mektep çantası konur. 
Her iki sıranın birer kaptanı 
olur. Kaptan kimi isterse 
çağırır ve çantayı alması· 

m emreder. Her iki sıranm 

kaptanı da aym dakikada ça
ğırmıya mecburdur.Oyuncuların 

ikisi birden koşarlar. Hangisi 
evvel çantayı kaparsa kaçıp 
yerine avdet eder. Oteki sıra
dan koşan ve çantayı kapa
mıyan çocuk çanta ile kaçanı 
kovalar. Onu yerine dönmeden 
yetişir ve tutarsa kazanır, 
tutamazsa kaybeder. Çantayı 
alan tutulanın yerine gelirse 
oyunu kazanır, tutulursa oyun
dan çıkar. Sıralarda bulunan 
çocuklar sıra ile bu kapmacaya 
devam ederler. 

Oyuna hiç fasıla verme
den kaptan derhal çantayı 
almak için bir diğerini çağrır. 
Bu suretle hangi sıranın oyun
cuları oyundan daha çok çıkar
sa o taraf kaybeder:. Kazanan 
taraf, kaptanına hürmet ma
kammda onu omuzlarında 
gezdirirler. 

Kaçan Top 
Oyuncuların adedi mftsavi 

olmak üzere iki kısma ayrılır

lar. Mesela bir tarafta onıa 
diğeri de oh ~lur. Çocuklar 
biribirinden daima ayni dere
ce uzaklıkta yanyana durur
lar. Diğer taraf ta karşılarında 
durur. Her iki sıranın başın
da bir sıra beyi vardır. Her 
iki tarafın beyleri ellerinde 
birer top tutarlarlar. Sıranın 

başında duran beyin ayğının 
hizasına ve sıranın sonunda 
duran çocuğun ayaklarının bas
tığı yere bir işaret konur. · Ve 
.bahçenin uzak bir noktasına 
daha işaret konur. Sıra beyi 
t, 2, 3 saydıktan sonra her 
iki sıra beyi de topu bacak-
ları arasından geçirip yanın
dakine verir. Bu suretle top 
sıranın sonundakine kadar ge
lir. Soldaki çocuk topu alınca 
mümkün olan süratle bahçenin 
diğer noktasındaki işarete doğ
ru koşmıya başlar. Çizilen 
yere geldikten sonra dur
maksızın ayni süratle yerine 
avdet eder. Kartı taraf ta ayni 
suretle koşar. Hangi taraf 
yerine daha çabuk gelirse 
oyunu o kazanır. Tekrar to
pu yine bacaklar arasından 
geçirip oyuna devam ederler. 
Hangi taraf daha fazla aayı 
yaparsa o galip addedilir. 

16 - Hangi kut •Öz aayler? 
17 - Zencilerin renııi nedir? 
18 - Kar hanri mevalmde 

yağar? 

19 - Hanrl tebirde yaııyor
aunuz? 

20 - Tuğlayi neden yaparlar? 
21 - Geceleri gökte parlıyan 

feylere ne derler? 
22 - Üç-çiçek fami aöyleyinlz? 
23 - Hayvan nefea alamana 

ne olur? 
24 - Ekmek neden yapılır? 
25 - Ditlerini-ı ne ite yarar? 
2ı - Demir yaj'ıııurda kahraa 

1 
1 

' 

Haziran 2t.. 
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Bilmecemizi 
Halledenler 

İstanbul Karilerimiz Hedive
lerini İdarehanemizden Ala
bilirler. Taşra Hediyeleri 

Gönderilmiştir. 

On bet gUn evvel çıkan kciime bil· 
mecemi:ıin doğru halli şudur : 

Gün, kili, bak, fal, fen, itan. 
Karilerimiz içinde bilmecey! doğru 

halledenlerin isimleri ve kazandıktan 
hediyeler aıağıya ya:ıılmıştır. l .. tabul 
karUc.-rimi:ı Cumırtcıl gilnllnden itibaren 
hergiln öğleden ıonra idare hanemize 
uğrıyarak hediyelerini alabilirler. 

Taşra karllerimizin hediyeleri adreı~ 
lerine gönderilmiştir. 

Beyoğlu Tepebaşı Venedik •okak 37 
Ahmet Ulvi bir kutu şeker, Ankara 
Kalecik ntlfuı memurunun oğlu M. Ziya 
B bir albüm, Samıun Pazar mahallesi 
Şeyh H•mza ıokak 29 Rauf B. bfr 
roman, Hırkaişerif Karabaı mahalleıi 

Tekin ıokak 40 Fahriye H. bir ti.f• 
kolonya, Ankara Aıılan hane Meyda• 
nönü Keçeciler aokak 5 Şükrü B. bir 
kitap, Adana Başçavuş zadeler tlca· 
retanesl Cemil Cahit B. bir kitap, 
Saraçanebatı 153-1 Ahmet Bahattin B. 
bir dolma kurşun kalem, Sıvaıı erkek 
U.esl 349 Neş'et Nafiz B. bir roman, 
Bakırköy Bezeayan liseıi Barür Teraak
yan bir dolma kurşun kalem kazanmıt• 
)ardır. 

Birer Albüm Kazananlar 
Artuva T. Ta. C. şubcşi muhaaebr 

cisl Ruhi B. oğlu Turgut, Ankara Mu· 
ubey mahalleal 61 M. Sıtkı, Tekirdaj 
Ahmet TalAt B. Kütüpanesl Hilmi, 
Yozıat Reji batmuhasibi Enver B. 
oğlu Hasan, Zonguldak orta mektep 
102 Lütfiye Ketfl, Adana Kalekapısı 

Veznedar Kadri Beyden Kemal, Adana 
HllkQmet civarı İstikamet Eczanesi 
karııaında 306 Kbım, Ankara Dum
lupınar mahallesi Suadlye sokak 4 
Ahmet, Kadıköy 8 inci mektep 450 
Safter, Erenköy Eğri ıokak 6 Feriha, 
Adana Poıta kutuıu 129 Kemal, Tekir• 
dağ Dıramalı Ahmet Mithat B. hanesi 
Mu•tafa Rahmi, Adana lıtikamet lcza
neıi Haaan Beyden Talti.t Mecit, lıtan· 
bul kız orta mektebi 147 Halide, Salihli 
Kele mahalle•i Gaffur ı:ade Ali Oıman 
Ef. mahdumu Ferdi, Adana lıtıklll 
mektebi yanında 41 M. Şefika, Yozrat 
Maarif MUdürllnün km İlhan, Yozgat 
orta mektep Jlmnaatlk mualllml ŞevkJ 

B. kızı Ayhan, Pertevniyal llıeal 265 
Enver, Zonguldak orta mektep 207 
Sadiye Ketfl, Konya fımetpaşa mek• 
tebi 446 Arif, Feyzlye liıeıi Süleyman 
Vedat, lstanbul birinci mektep 159 
Ahmet, Konya lımetpaşa Mektebi -&49 
TUrkln Hanım ve Beylerdır. 

Birer Kitap Kazanlar 
Ankara UJucanJar fabrikatör Arif 

8. yeğini GUltekln, Betlldat SerencebeJ' 
caddeai 6 Cahit ZühtU, Ankara Nafıa 
VekUI Hilmi Beyin oifo Fatin, Kony• 
Arslantat ıokak 9 Şefik, Buru Çekirge 
haataneıl Z. Sami, Yozgat cilmhuuriyet 
mektebi 68 Sabahattin, Edirne Oımanlı 
hankaaında Mestan B. kerlmeal Muzaf
fer, Sıvaa Ali Dede sade Süleyman B· 
oğlu M. Zeki, Bozdoğan hllkOmet tabibi 
Saki 8. kızı Bihter, Konya kadHtra 
kltibl Salim, Çemberlitıt orta mektep 
lbrahlm, Betiktaı Orhan Ali, Ankar• 
lmallb harbiye tUfenk fabrika11 62S 
Nihat, Düzce gazete bayii Raıit Ef0 

ojfo Ay Hilmi, Zonguldak merkez mal 
mUdUrU Tevfik B. oğlu Namık, Konya 
erkek llaeıl 91 Şefik, Ankara Hlıat 
Demir fırka mahalleıi 15 Münire, Korı'" 
ya TUrk ticaret bank11a muhaaebeciıl 
Haydar Beyden AgAh, Edirne po•t• 
memuru Seniye H. vasıtasile Vedl•r 
Zonguldak tUtiin lnhlıan vezneda11 

Rlza B. oğiu Suat, Ortaköy Mecidly• 
caddeıi Neıet aia •okak 3, Sultanab1. 
met 8 KAmile ŞUkran, Edirne Ltyeı•t 
8ehar Haaan paşa mektebi No. 16' 
Adana Salih zade Fahrettln, EreııkSJ 
Nebil 8. hemtlreıi Leman, Köyiçi Eı•1 
Aaaf, Uzunk5prU mimar Hayr•ttl• 
mektebi 135 Nerglz, Buraa Gazi pat• 
caddeal 104 Baarl, Hadımköy Haydat IJ. 
kardetl Edip Bey ve hanımlar. 

( Sonu yarın )__. 

ne olur? 1 27 - Kulaklarınız ne ite yarat 
1 28 - Kokuyu nasıl duyarıııı•; 

29 - .Kömüril neden yaparlar 
30 - Soğukta ıu ne olur? 
31 - Üç aebze iami aöyleyinil• 
32 - Karga ne renktedir? J 
33 - Arı •izi nuıl rahat•• 

eder? 
34 - Yat neden yapılır? ? 
35 - Yumurtayı kim yapar 
36 - Odun nereden gelir? 1 

karır 
37 - Su kaynayınca ne çı c• 
38 - lnaanlar ihtiyarlayıo 

.açları ne renk ahr? 
39 - Yazıyı ne ile yazarlar? 
40 - Çiçek neden çıkar? ıar? 
41 -Kundurayı neden yapar 1 · . • d parlar 
42 - Peymrı ne en ya ·ıe bft 
Cevapları numara sıraıııı d' -"inil' 

k'ğ d C P vere~e •• 
ı a yazınız. eva k .. 1ı. 

b bıra ••· numaraların yanını ~ş. aşın•ı 
Çocu~unuzun ia111mı, 1 

reaminl ıönderini~ 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Meslek Arıgan Gençler Ve Aileleri Okusun Kadın Ve Kalp İşleri 

Bir Biletçinin ŞikAyeti 

Tramvay şirketinde biletçi· 
lik ederken birgün asabi bir 
hastalığa tutuldum. Doktora 
aittim. Bana vazifeye gitmek
liğim IA.zım olduğunu ı6yledi. 
8en de: ••Çok ıinirli olduğum 
için ya ben birisini 6ldllr0rftm, 
Yahut birisi beni öldilrllr,, de
dim. Mndor Mösyö Bahar bu 
cümleyi kendisini ölümle teh
dit ettiğim 9eklinde tefsir et
llliş. Bu yüzden beni itimden 
Çıkardı. 

Mektebi Bitirdiniz.Bir Meslek Arı- Evlenmek lstemiyen 
yorsun~z:Ka~~r V~rmedenE':e!~u Erkek Nasıl Kandırılır? 
yazı Sılsılesını Gozden Geçırınız Buırtın erkekler evlenmek- " 

Şirkette böyle hakıızlıklara 
lıergttn tesadüf edilir. Hele 
kontrol memurlan haksız ve 
eaassız raporlarla hergiln yilı.

lerce vatman ve biletçiye ce
ta verilmesine sebep oluyor
lar. Millet Meclisindeki amele 
nıeb'uılarımızın bu işlerle ali
.kadar olmaları lizımdır. 

Tramvay tlrkell .. bılıı 
blletçllerlndea 460 

Osman 

Bir NUfus KAğıdı HikAyesi 
Nlfuı kAj'ıdıman eıldllj'inden 

iolayı tebdili için Beyotlu NGfuı 
DalrHlne 2 kinununvel 930 ta
rihinde mOracaat ettim. Fakat 
elin muvaffak olamadım. Bu ne 
"'ltmea muameledir bayle, anlıya• 
llladım sltti. Beyotlu 

ihtiyat Zabitlerinden 
Ahmet F alıri 

Son Poata: Bu karllmlıln ti· 
klyetlnl bir defa daha kaydet• 
•ittik. Anlatılan o umandan
laerl bir it yapılmamıf. Omu 
ederlıı: ki bu ıefer bu muamele 
ltltlrlllr. ---

Cevaplarımız 

1 Buraa S.tbaıında lımall B.ı 
Yzınıı çok uzundur. Aynen de

rcetmek maaleaef mGmkGn detll· 
dlr. Hacmimizle mBte;aalp bir 
~ktup önderiraenlz memnuniyetle 
dercedecetiz Efendim. Mektubu• 
nuzu aakladık. 

§ Mütekait zabit Tal&t Beyeı 
Defterdarlıktan tahkik ettik 

•e fU cevabı aldıkı .. Yoklamaya 
relmemi,tlr. Bu aebepten maa,ı 

terkin edilmi,tir. Defterdarlığa 

•Gracaat etainler." Şu halde 
defterdarlığa milracaatinlz llaım 

ıelmektedir. 

Karilerimizdsn Ricamız 
"SON POSTA,, ya göndereceğiniz. 

nıektuplann ıı.:ırfları üzerine içindeki 
1aıı.ının m:ıhlyctlnl ltaret •diniz. 811-
lnece midir, Hanım teyzeye mi alttfı-, 

idareyi mi alakadar eder, tahrir 

1ntldürlDiUne mi hitap ediyor? Bu 
noktayı kaydedenenlıı. vaıı:ifemlıd 

,..:ılaylaıtırmıt olununuz. Karilerimlz
cten bllhaua bu noktaya dikkat 
etınelerini tekrar rica ederiz. 

Te/r;kamız: No 13 

imtihanlar bitti. Şimdi mektebi bitiren blUOn gençlerin bir 
endişesi vardır: Hangi meıleğe pmeli? 

Meslek seçmek, evlenmek kadar gllç ve mühimdir. Bu 
anda gencin vereceği karar blltnn bayatı üzerinde mUeuir 
olacak kadar ehemmiyetlidir. Onun için bu çaida gençler bir 
rehpere muhtaçtırlar. Onlarla danışıp fikirlerini almak iıterler. 

Biz ıençlere bu hususta rehperlik vazifeıini yapmak ve 
onlara en 1alahiyettar kimselerin fikirlerini bildirmek istedik. 
Muhtelif mesleklerde en ziyade muvaffak olmut ıalAhiyettar 
zatlara müracaat ederek ıu suali ıorduk: 

"Gençlere, mesleğinize intisap etmelerini tavsiye eder mi
siniz? Ederseniz onlara takip etmeleri lizım gelen en doğru 
yolu gösterir misiniz? 

Müracaat ettiğimiz zatlar bu anketimize bUyük bir ehem
miyet verdiler ve cevaplarını bizzat yazdılar. 

Mesleğinizi seçmeden evvel bu anketimize verilen cevaplan· 
okuyunuz. Her meslekte muvaffak ol~~· kimselerin fikirlerini 
öğreniniz, ondan ıonra kararınızı verınıı. 

• 
- Doktor Akil Muhtar B. olmak, eıas gayelerini teşkil 

diyor ki: 
"Tababet mesleğine niçin 

intiıap ettiğimi hakkile tayin 
edemiyorum. Ukin timdiki 
tecrUbelerimle bir ıan'at inti
habı devreıinde bulunsam, 
çok dtıtl\nürdllm. Sonra yine 
hekim olmayı iıterdim. 

Tababetin bin zahmeti var
dır amma, kendine qk ile 
merbut olanlan bahtiyar eder. 
Hekim, mektebe girdiği 
atın den meslekten çeki-
leceği ine kadar, mlltemadi
yen çalıımıya, 6ğrenmiye Ye 
yorulmıya mecburdur. Fakat 
tıztıntllailz olursa çallf mak, 
'daima ilerlemek, teklmnl ka
nununun icabatındandar, ıevk 

ve saadet verir. Bilhusa bbbl 
fenler lnaanın dimağını en 
yükaek kemal derecelerine 
çıkarmıya mü.aittir. Karanlık
tan aydınlığa götüren aarp 
ilkin emin yollardır. 

Hekimin Günleri 
Vicdanlı bir hekimin çok 

günleri cehennem azabı içinde 
geçer. Istırap çeken hastalara, 
ailelerine karşı biglne kalmak 
için insanlıktan çıkmak llzım· 

dır. Halbuki iyi bir hekim 
ancak pek iyi bir insandan 
olabilir. Buna mukabil neka
hete giren hastalardan bazıla
nnın gözleri öyle bir minnet
darlık hissile parlar ki bUtnn 
o devrenin azaplarını unutturur. 

Hekimin Gayesi 
Hekimliğe intisap edenlerin 

çok para kazanmak, zenrh 

etmemelidir. Bu aan'atle zen
gin olanlar nadirattandır. Mu
vaffak olanlar ancak kAfi bir 
refaha naildir. Bi1.de ise zavallı 
etibbanın bir kısmı mühimmi 
fakruzaruretle hayatım bitirir. 
Bunda cemiyetimizin lktısadt 
şeraiti büyük bir amildir. He-

1 
kimlerin biribirine karşı olan 
muameleleri diğer mühim bir 
ıebep teşkil eder. Kabahat 
tababette değildir. 

Saadet Ve Maddiyat 
Mahaza hekimliğin kapısı 

Dzerine (Saadetini ıırf maddi
yatta arıyanlar buraya giremez.) 
llvhuı asılıdır. 

Hekimlikte muvaffak olmak 
için yapılacak yegine ıey da
ima çalıtmak ve da;ma öğren
mek, bu ıuretle malumat Ye 
mllmare1eyi milmkiln olduğu 
kadar kemale erdirmektir. Bu.:. 
nun, her zaman temini muvaf
fakiyet edip etmiyeceğini bil-
mem. Llkin bunsuz muvaffa
kiyetln gayn kabil olduğ1;1na 
imamm vardır. 

Tıpta TekAmUI 
Tıpta tekimlll bilhaua ta· 

biati mtıtalea etmekle kabildir. 
Bunu yalnız kitaplarla öğren• 
mek mllmklln değildir. Tabia
atin lisanını ancak iyi hocalar 
öğretir. Belki müstesna kabi
liyetler bir tarafa bırakılırsa 
tahsili ciddi ve kafi olmıyan
larm hakiki bir ıurette terakki 
ve tealiı~ mümkün olmaz. Yal-

- Tiyatro sever misiniz? 

KIRMIZI FENERLi EVLER 
Evet, Mösyö. 

- Hintli misiniz? 
- Hayır, Mösy6. 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 
[Fran11ıı.u Hlınıu 200,000 ıncl tab'ından tercüme edllmittir.J 

istidat : Sıfır. geldi. 
Müşahedeler : itimat caiz Konşita bizi bq baıa, bu 

değil. Garip, rarip, garip bir adamla mukadderatımıza bı-
1nahluk. Azıcık ta oynatmış. 1 raktı. 

(Bütün bu kayıtlar tabii Kont bauetleri baıladı: 
tahte bir İıılimle. ) - Hava güzel, değil mi 

Ben herkeıin beni gördüğü matmazel? 
gibi görme;kteo hoşlanınm. - Evet, Mösyö. 
8u kadın berşeyi kaydetti, - Bu sene ılk bahar pek 
lıiç birşey unutmadı. Munta- erken geldi. 
•~ b' k d - Evet, Ma~yö. -m ır a ın. 

· Sükut - Yüz frank, lfitfen, dedi. D · . . · 
- ansıngı ıevıyor muıu-

Parayı alınca: 
nuz, matmazel? - Tam size layık biri var, 

evladım, bir kont, hakiki bir - Evet, Mösyö. 
L - Her vakit dans eder ııtont, dedi. durun biraz. 

misiniz? Odadan çikti, tek gözlftklO, 
'etir)i bir adamla beraber - Hayır, Mö•yö. 

- Parisli misiniz? 
- Evet, Mösyö. 
sukut. 
-Romanlan ıever miıiDiz, 

Matmazel? · 
Hayır, Mösyö. 

- Çok okur musunuz? 
- Hayır, Mösyö. 
- Romancı ( Hami Bordo) 

yu tanır mısmız ? 
-Kimdir o? 
Konşita içeri girdi. Mülakat 

bitmişti. Kadmla Kont dışarı 

çıktılar. Kulağımı kapıya ver
dim. Kont, merdivende, kadı

na fikirlerini hiilAsa ediyordu : 
- Hayır, bu değil, bu hiç 

·bu, hiç... Güzel gözleri var, 
anladık. Çok cici, güzel, mine 
filin falan... Fakat çok budala ... 
Bir kelime konuşmıyor. 

1 

1 
', j ten kaçı~orlar. Bunun birçok B L u z 

, Akil Muhtar B. 1ebeplerı var. Bunlan burada 
izah edecek dejilim. 

nız batına kaldıklan zaman 
öğrenmek ve ilerilemek için 
muhtaç oldukları ıermayeyi 
kendilerinde bulmazlar be 
tembelliğe ve daha fenaıı ıar
latanlığa 1&parlar. Cemiyetin 
faydalı bir unsuru olacakları 
yerde bir menbaı felaket ke
lilirler. Bundan dolayı talebe
likten ıonra mUmkil olduğu 

kadar uzun bir zaman labora
tuvarlar ve hastanelerde asis
tan kalmak llzımdır. Bu sa
yede hastalıklan, hastaları 
ve onlara kartı yapılacak en 
~aaip usulü tedavi ve · mua
~yi 6ğrenirler. 

• & Hocamn 1 Nasihatleri 
Genç refiklere verebilece· 

jim en samimi ve mUfit nasi
hat bu; olabilir; (Yalnız mükem· 
mel olmıya sarfı gayret ediniz, 
.başkaları sizi arar bulur ve 
kademe kademe _yükseltir.) En 
~yi cpropaganda Amilleri sizden 
faü:le gören hastalardır. Başka 
unllerle parlamak istiyenler 
nihayet harap olup liderler. 

Gençlere Tavsiye 
Doktor olmaya tefebbnı e

den gençlerin kendilerini iyice 
tetkik etmeleri lazımdır. Zeka
ları hattı vasatiden yüksek ol
mıyanlar, çahtmayı ve ciddiye
ti ıevmiyenler hekimlikten kaç
malıdır. Tam bir sıhhat bu 
yorucu meslek için şarttır. 

Söylenilen ıeraiti haiz olan 
ve doğru yolu takip edebilen
lere muvaffakiyet ve saadet 
tebşir edilebilir.,, 

Şazel sokağı. 

Jorjet Eyfel kulesi ıibi 
ıişkodur. 

Jorjet hiçbir ilin yapmaz. 
Gayet kibar bir ev açmıt· 

tar. Meb'uslar, hatta nazırlar ... 
Evet, dostum. 

Akşamın saat altısında Jor-
j eti gördüğüm vakit, fitil 
sarhoıtu. 

\ 

Jorjet sabahın altısından 
itibaren aarhoı olur. 

Herkes bilir ki Jorjet evine 
kibar kadınlardan ba9ka kim
ıe kabul etmez. 

Kendiıinden kibar bir ka-
dın istiyen meb'uN Jorjet 
dedi ki: 

..... Ben sana dünyanın ~o 

kibar kahpesini takdim ede
\:eğim. 

Jorjet beni de gördü, tarttı, 
iskandil etti, ıordu: 

Ne istiyorsun? 
- .. Çalışmak" istiyorum. 

J
ı Fakat erkekler evlenmiyor 

diye kızlar ne yapımlar? On
lar bekar mı dursunlar? Erkek 
yl\zU gormesinler mi? 

Ya seviyorlarsa? Ya sev
dikleri erkek evlenmek iste
miyorsa o vakit ne yapsınlar? 

Netekim dün bir kızdan al
dıiım mektupta deniliyor ki : 

0 lki ıenedir kUfüvüm olan 
bir erkeği tanıyorum. Ben onu 
çıldırasiye ıeviyorum. O da ba
na kartı likayıt değil. Fakat 
1evdiğini söylemiyor. Tahkik 
ettim. Evlenmek istemiyormUJ, 
onun için alakasını ileri götür· 
mek istemiyormuş. Ne yapa-

1 

yım, bu genci evlenmiye nasd 

ikna edeyim?" ı 
Evl~nmek istemiyen bir er-

kekle evlenmek doğrusu güç if. 
Erkekler vardır ki, farkına 

varmaksızın sürüklenir, nikah 
dairesine kadar götürülürler. 
Nikah yüzünü parmağına ge
çirdiği zaman, bunun, kendi 
arzus'J hilafında bir emri vaki 
olduğunu anlamazlar bile. 

Fakat bazı erkekler de var
dır ki, tehlikeyi uzaktan sezer 
ve kaçarlar. 

Fakat erkeği elde etmek 
istiyen kadın, onun hotlandığı 
şeyleri öğrenmek ve ona sev
gısmın ıiddetini göstermek 
yolunu aramalıdır. 

Erkekler vardır ki merha
met saikasile evlenirler. 

Erkekler vardır ki sevgilisi
ni ağlatmamak, üzmemek ve
ya kurtarmak için evlenirler. 

Müsabakamız 

B 1 i'ı z Müsabakamız 
Başladı. Takip Etmeyi 

Unutmayınız. 

·, 

Bluz miisabakamız cuma 
giinü başlamışt:r. On be, gün 

devam edecek ve hergiin bir 
bluz resmi netredilecektir. 
Karilerimiz 7 inci sayfada 
intişar eden bluz kuponlannı 

topbyacaklar. En ziyade be
ğendikleri üç bluzu bildire
ceklerdir. En çok rey kazanan 
bluzlara rey veren karueri
mitden Uç kiıiye birer blfıı 
hediye edilecektir. 

Bedava bir bluz sahibi ol-

Bir erkek, aevilmiye karşı 
ilelebet likayıt kalamaz. Erke
ğin damarı kabarır, ondan aşk 
istiyen bir kızı reddetmeyip 
erkekliğine menafi bulur ve mak istiyorsanız bu milsaba· 
yola gelir. kayı takip etmeyi unutmayınız. 

Evet, bir kadın bir erkeği İntişar eden bliız res!mle-
daima yola getirebilir. 

Fakat böyle evlenmelerden 
hayır olur mu? Onu da Allah 
bilir. 

Hanımtegze 

TAKViM _ 
GUn 30 26- Haziran-931 Hınr 52 

Arabi 
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Yakıt-esnnt-vaaatt 

GGneş 08.4S 4.30 
Ötle 4.32 12.16 
ikindi 8.32 16.17 

Rumt 

lS- Haziran ·1347 -•akıt-eıı.anl-•aaatl 

Aktım 12.- 19.45 
Yallı 2.03 21.48 
lm1a k 6.2S 2. 09 

Ne yapabilirsin? 
Her şey. 
ihtisasın nedir? 
Her şeyde. 

- Peki. Hoşuma gitti. 
yarın saat ilçte gelir misin? 
M... Buraya gelecek. (Burada 
bir isim söyledi ki ben tanı
rım, siz tanırsınız, herkes ta
nır, fakat öyle bir isim ki 

nnı kesmiş olmamak ıçm 

karilerimize yedinci sayfaya 
kupon koyuyoruz. 1 !er glln 
yedinci aayf amıı.da mtiıar 
edecek. 

PATRON KUPONU 
Karilerimiı:in ıaaterditi ar

zu üzerine (7) inci aayfaya 
naldedilmittir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayacakaınız. 

Şimdi ıoyun bakalım. 

- Soyunayım mı? 

- Tabii. .. Vücudilnlln hiç'-
mını görmeliyim. Hift, ça
buk ol. 

- Peki amma ..• 
- Soyun dedim ıana!.. 
- Olamaz... Yani... Dur ••• 

rnutlaka gizlemem lAzım.) ( Arkaaı nr) 
~-=== .............. ;;;... .... -===.:;~:==-=-=ii;;;;;....:iF"'====:::iiii::---..... .....;-----------

Şey ... 

B 
DiKiŞ r~AKARALARI 

Sağlam ve ucczdur. y~r~e Arayınız. 

Dünya Köpek 

MARKALARA 
Nalça 

DiKKAT 
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İmzalarından Tanıdığınız 
Edipler Nasıl Adamlardır? 

Çantalarımız Elmasla Dolu Olsa idi Çobanın 
Külahına Boşaltmakta Tereddüt Etmiyecektik 

imzalarından tanıdığınız bir
çok kimaeler vardır ki, tahısla
rını tanımazaınıı. Fakat onlar 
hakkmda hayalinizde teressihn 
etmit bir Up vardır. Bu muhay
yel tipin hakikate ne derece te
vafuk ettitlnl merak edersiniz. 

itte anketimiz aizin bu me
rak ve tece11UıünüzQ de izale 
edecektir. 

batlı mı falan. } 
2 -- Ne kazandıklarını tah

min edeniniz? 
3 -- Na1ıl Y•tadıklannı zan

nederalnlı ? 
Bu llç ıualin cevabım yuıp 

bize Q'8nderiniz. Arzu ederaeniı 
bir de resminizi ilave edinls. 
Gelen cevaplar aıra ile neşrr 

dilecek ve anketin aonund• 
bu muharrirlerin her biri bak• 
kınd" bu Uç sualin gueteınlt 
tarafından hakiki cevaplar• 
verilecektir. 

-15-

FERAH SiNEMADA 
BU AKŞA'll 

Fevkalade müaamere 
Komik Cevdet B. tem6illeri, 
S.ariye ae. kır l!li çeai Müye1&er 
Hanım korue.ri. Si.NEMADA: 
Harri Lidkenin şaheseri (SER
SERi) 9 muan am kısım yaz 
fiatları : Duhuliye 25 kuruş 

İNGİLIZLERIN 

bir havuz 
barakadan 
hiç kinıae 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
ufaklı bir slirü kalabalık ile 
karşılaşınca ne yapacağımı, bu 
sayısız hasta insan kütlesinin 
hangisinden başlıyacacağımı ... 
Niçin, neler soracağımı şaşır
dım. Onlar gibi bir köşeye 
büzüşerek sinmiştim... Tam bu 
sırada, dışarı fırlamıı olan 
elmacık gemiklerl üstünde iki 
damla kan gözüken, zayıf bir 
erkek yanıma yaklaıtı.. Zorla 
işitilebilen bir sesle dedi ki: 

-Sen de basta mısın kızım? 
- Hayır efendim... Ben 

hastal.,rla konutmıya.. Onlaran 
dertlerini dinlemiye sıeldim. 

Etrafta bulunanlar bize ku
lak veriyorlardı... Sözlerimi 
duyunca yava:7 yavaı hepsi 
bana sokulmıya başladılar. Ha
linde çok hasta olduğu belli 
olan bir adam kalabalığı ite, 
kalka büyük bir gayretle ya
mma gelerek IÖıe karışb: 

Muammer Cavidin Kardeşi 
"- Ah yavrum! Demir gibi 

bir adamdım, beni eskiden 
bilenler şimdi tanımıyor. Ma
hallede Aslan Ahmet Mehtcttin 
diye anılırdım. Sefalet.. işsizlik 
insanı çökertiyor. Bundan dört 
sene evvel Cinayet Masası ko
miseri olan kardeşim Muam
mer Cavit şehit olunca içerim 
hançerlendi. F elik et başladı. 
Zavallının arkada bıraktığı ka· 
rısı ile dört çocuğunu yanıma 
almak mecburiyetinde kaldım. 
Kimsesiz olan kainvaldemle 
bemıirem de zaten benimle 
beraberdirler. Bet onlar, d6rt 
biz, bu zamanda dokuz can 
beslemek.. Geçindirmek kolay 
mı? Sabahtan akşamlara ka
dar çalışıyordum. Günden gü
ne zayıf düştnm. işlerim bo
zuldu. Nihayet bir gün ağzım
dan kan geldi. Bütün bütün 
çalışamaz oldum, yatağa gir
dim. Bugün sürüne, sDrüne 

YAKIN ~ARKTA 

1 

kulübelerden birine girerek 
- -------- istirahate daldık. 

· Billhare öğrendiğimize na
l zaran bu kulnbelerin sahipleri 
1 iki kişinin gelmekte olduğunu 

1 

glSrUnce eşkiya hncumuna uğ
radıklarını zannederek kıymetli 
eıyalarını yakalayıp ç.6le ka9'9 
mıılar. 

Ak9am aeç vakit GulAm 
Rıza geldi ve köylnlerin bahsi 
açıldığı uman: 

Anketimiz ıudur: 
Matbuatta imzaları çok g8· 

riJlen, birçok eaerlerile aiı:e 

kendilerini tanıtıp sevdiren mu
harrirler vardır: Nizam Hikmet, 
Vlll Nurettin, Peyami Safa, 
Mahmut Y eaarl, Ahmet Haşim 
gibi. 

Şimdi alze soruyoruz: 

1 - Bu muharrirleri hayali-
nizde na11l tasavvur ediyor-
ıunuz? 

(Genç mi, ihtiyar mı, güzel 

Hakikate en ziyade yaklaşan 
karilere o muharririn imzalı bir 
fotoğrafisl ile, imzalı e•erlerl 
hediye edilecektir. 

Cevabınızın çabuk çıkma•ını 
11tiyorsanız acele ediniz. 

* Gönderilecek cevaplann "ede· 
biyat anket ,, memurlnğun• 

kaydile gönderilmesini bilbas•• 
- Merak etmeyinis, rahat

leri fena değildir. Çnnkn ç.31 
ile dağın birleştiği noktalarda 
birçok ıu menbalan vardır. 

Muhakkak onlardan birinin 
baıında safa ıürmcktedırler. 

mi, çirkin mi, züpbe mi, atır- _J 

L-------------------------------------
rlca ederiz:. 

/randa ıörülen dttlirm•n
lttrden biri 

l buraya kadar geldim. Bu, ikin
ci gelişim. işsizlik, açlık, has
talık ... Ne olacak? Arkası ölüm! 
Zaten ben yaşamaktan çoktan 

vaz geçtim, bari şu şehit karde
şimin çocukları olsun kurtulsa.,, 

"Vah zavallı adamcağız! her 
dakika yanyana yqadığın ya'f· 
rularm kurtulmasını istiyor
sun ha!?... Yarın değilse obtlr 
gtin... O btırgUn olma.ısa daha 
o bUrglln onlar da birer birer 

senin gibi öksürmiye başlıyacak- ı 
lar, kan tUkllrecekler, eğer yine 
buraya gelecek olursam karşım
da yeğenlerini, karını, kayınval· 
deni g6receğim,. demiye vakit 
kalmadan orta yqlı bir hanım 
göz yqları içinde, feryat eder 
gibi, yanındaki genel glSıtere
rek anlatmaya başladı: 

Bir Tek Oğlum, Bak Ne 
Hale Girdi? - -

"-işte yavrum!.. işte kızım!. 
Tam yirmi bir yatında, gözll
mün gördüğü bir tek oğlum ..• 
Bak ne hale geldi... iki sene 
evvel ağzmdan kan gelmişti... 
Ne bileyim önce anlamadık ... 
Babası ihtiyar... Ben işimle 
mcşguldllm... Karısı dersen 
kendi gibi cahil. Meğer zavallı 
yavrum ince hastalık olmuf, 
günden güne eridi. Biz yemi
yoruz ona yediriyoruz ; amma 
yine düzelemiyor. Ah keşki 
Hasawm hasta olacağına ben 
öleydim. Bir hayırlısı ile iyi olsa 
dünyalar benim alacak. ,, 

Bu dertli, öksürüklü insan
lar arasında kaaketlerile ytız:
lerini kapamıf genç kızlar da 
vardı, yaklaşıp konu~mak isti
yordum. Fakat ben yaklaştıkça 
onlar uıaklaşıyorlardı. Ta ka

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * (Mabadı yarın) Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

Hikmet Rasim beg: Has
sal ve saygılı
dır. Her ite 
müdahale ede-

rek baıka-, 

farının işlerini ı 
bozmıya ve de
dikoduya mü
temayil değil

dir. Daha z:i. 
yade aesasizce 
çalışmak gü· 1 

LIU/ii Efer, di: Mağrur "le 

kıskançtır, kU
çük şeyleri İl" 
ıeti nefis me
selesi yapatı 

ataklık göste
rır. Tahakkil'" 
mc tenkide ta· 
hammül ede-

' mez, medihteO 

ve şöhretten 

koıtum, birşey soracağımı an
lamamıt gibi belli etmek iate
miyerek ağır ağır arkaaım 
döndü.. Yere bakıyordum, be
yaz mermerler üstüne döknlen 
iri yaı tanelerinden anladım ki 
zavallı güzel kız etrafına gös
termek istemiycrek gizli gizli 
ağlıyor. Yarasına dokunur
ıam daha fazla copcağına 
emin olarak sesimi çıkarmadan 
bahçeye çıktım. Bankların 
tııtftnde gllneşliyerek ııra 
bekleşen hutalar gl>ılerini 
yummuş, ıankf uyuyÔrlardı. 

rllltn ve kavgacı olmamak is- meği, içmeyi 
tf!r, kısmen tutuk ve daha mal etm~z. Bir 
aı: sokulgandır. çahşmalc ister. 

· 1Zeder. Ye
cğlenceyi ih" 

işte baş olarak 

Emlak Ve ·Arazi icar 
Müzayedesi: 

icar mnddeti No. Mevkkil Cinsi 
1 ıene 4 Kalataryada köyiçinde bir katta 

iki oda 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

sen o 

sene 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

1 
15 

17 

19 
116 

117 

00 

Hane 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
dört oda bir mutfak ,, 
Kalataryada köyiçinde bir dükkan Dükkan 
Kalataryada k6yiçinde iki katta 
üç oda bir mutfak 
Kalataryada köyiçinde ikl katta 
dört oda 
Kalataryada köyiçinde iki oda 
Kalataryada köyiçinde iki katta 
üç oda ve sofa 
Kalataryada k6yiçinde iki katta 
ilç oda · 
Kalataryada Bağlar mevkiinde 

. drum katı, mutfak, birinci ka-
bnda gazino, ikind katında 1 O 
oda ve dört dönilm bahçeyi 

Hane 

" 
" 

" 

• 

•• müştemil Filorya Palas oteli 

BAKIRKOY KAZASI MAL 
MÜDÜRLOGONDEN: 

~ADIKZADE BiRADERLE~ 
VAPURLARI 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
2:1::~~~n PAZAR 
günü akşamı saat 17 d e 
Sirkeci rıhtımından hareket 
ed ecektir. _.-

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1931 haziranın 26 ıncı cuma gUnU .-: 

b:ılı ııaat 10 dn ls tiklAI caddesinde Ai•b 
camld,. l<uın~il harımın 33 nu ııııır• 
d airulndc mevcut kıymettar c--tY•~ 
ınüııavede ııuretll e Htılaeaktır. ~ 

pımn önünde, herkesten ayrı Hazine uhdesinde bulunup kiraya verilecek olan yukarda 
bir yerde uzun boylu, iri yeşil yazılı emlik ve arazi 2 temmuz 931 tarihine mUsadif perşem .. 
gözlü, bir tUy kadar ince, on 1 be günü ayrı ayn ihaleleri yapılmak üzere açık arttırma usu
yedi, on sekiz yaşlarında kadar lile müzayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak istiyenlerin 
tahmin ettiğim bir kızçağıı. hergün, milzayedeye ittirak içinde yevmi ihalede Bakırköy 
gözüme ilişti, hemen yanına MalmiidUrlilğünde milteşekkil aatış komisyonuna müracaatları. 

Büfe, Dre.suvar, kare masa 
altı adet &an dıılyeden mürekkeP 
gayet nl'fis yemek oda takımı, J: 
şil kndife k.ıplı kanape, 'l kolt d;.. 
tan ibaret salon takımı, aynalı b 
lap, lavabo, gece masası ve ayP~ .. 
bürodan rnürekkcp yatak oda t

0 
.. 

kımı, 2 adet somycli pronz kar)' .. 
la, büyük yaldızlı aynalı bayii, ·~ 
lon :1 andalyeıi, tonet, ,ardınYd~ 
markitiri salon jardinyeri, 8 

11 yaldızlı salon masası, fngiliı oru .. 
masası, imzalı tablolar, par••t ,' 
salamandra, perdeler ve •tor:.~ 
Çin vazoları, biblolar, duv•r fr• 
hakları, 70 parçadan ibaret •0 ı;ıl" 
takımı, 6 adet limbalarile mü~e 

0
" 

mel radyo takımı ve aair bırJer
lüzumlu eşyalar. Raynod bira a" 
ler markalı güzel bir piyano, ApeY 
dolu ve Acem itilim ve hahlarj· 

111
,. 

sürenlerden qo 25 te~ 

KIZ KULESİ 
CASUS TISKIL.İ.TI 

.:J 

lmaksatla ngiltereye gitmek miyoruz,, demeli imif. 
istiyordu. Napier VeniıeloaJa Böyle açık konuşmak Veni
da hususi surette göriltmUş ve zelosun düşmanlarını hiddet
V 1 · · k lendiriyor ve ayni zamanda 

enize os ·ona vazıyeh açı ça itilaf devletlerinin sivil ve aı-
iıab ettikten ıonra, Yunanlı· kert erkAnının da boşuna git
ların SelAnik etrafındaki tahfl- miyordu. Çnnkn onlann da 
dalı ikmal edilip, itillf asker- hakikaten ne yapmak istedik
lerinin hepside geldikten aonra lerinl ve bunu tayin ettikten 

PARK ve PLAJINA 
VESAİTİ NAKLİYE 

-Yazan: Makenzie · 

- Artık otomobili aldık 
kapiten Z, dedi. inşallah bana 
orduda hizmet almakta da 
muvaffak oluruz. 

- İntallah, T ucker dedim. 
ikinci hedefimiz de o olsun. 

Teırinisani ayının ilk gün
lul çok enditeli plerdf. 19 

Nt1. .)8 

itilif devletlerinin Yunanistana sonra filen de yapmalarını is

Köprüden Salacık ve Üsküdara l'ece n gOndüs mlteaddlt 
vapurlar, Haydarpaşa, Çunlıca ve Üıküdardan tramvay, ıeC: 
avdet için Çcngelköy, Beylerbeyi, Kuzıuncuk, Üsküdar .. ~ 
Kadıköyüne hususi otobü• ve gece yarısına kadar J{öpru .,,e 
Beşlktaşa vapur vardır. teşrinievvelde SelAnikten Atı- açıkça bir sual sormıya karar tilıam ediyordu. 

naya avdet eden Cuninghame vermeleri lftzumunu 86ylemiş. Fakat yazık ki Avrupanın ?' 
Selinikte Yunan memurinine V . 

1 
. 'lAf erkim askeriye ve. siyasiyeıl ra. 

yapmakta olduğumuz muame- enıze o.sa na~ran ıtı. ne yapacaklarını, ne istedikJe- su' - DerloemeyRe okaNrşı opekpnalEi*veRmüeTssir EolaııV'ff!·, 
l d d "kJI d" hllkumetlerı o vakıt Yunanıs· rini kendileri de bilmiyorla d e en son erece ıı öyet e ı- , ., . . J r '" 

L d "d" • tana kat 1 olarak ı Bızımle l Fransızlar ta bidayetten beri 
yor. on raya gı ıp vazıyetf birlikte mi yoksa bize karıı Ç kk 1 f · · 1 h" d . . . . ' ana a e se erının a ey ıc • 
bıuat harbıye naıaretıne ızah mı muharebe etmek niyetinde- idiler. Dc2tlarıoıza tavsiye ediniz. Siıo mütefekkir kalacaklard•:~ı@ 
~m~l~fyMd~ Nap~r debuj ~nid B~ar~hğınıu kah~.~ (kb~vu) l~•;c~z:an~e~v~e~e:c~z=·~~d;e;o~ı:u~l~le~~~~h~a~fl~e~:m~a~u~a~l~~n;d;a~a~··-~ 



26 Huira• SON P'OS1' A Sayta 7 
·. 

-

· Ben Alitini Köşküne İlk 
Girdiğim Zaman Hamit Beni Nasıl ! 

KarşıladıN~Kı~~!!~K'~~~~ Söyledi ? j 

Afc1tini Muha/ısı Rıuim B. 

Ağa, ince ye titrek ıeıile: 

Abdiilhamit 11 ır a Dedi. V • aldıfı methi bir 

1 

Musahibi M d" Al 1 - Buyurunw: Efendim. 

21 haz.Iran ut5 Gözlerimle göriiyorum .. Ku- terbiyenin alışkanlığile, IOI 
( Alltinl) köşküne memur J laklanmla işitiyorum.. Kale- elliıi 1röbeğinin üatüne koyarak 

olduğumu tebliğ ettikleri za- mimle yazıyorum.. Ve bilttln ıeri çekildi. 
illan, ilk hayretim zail olur bu esnada da tam manuile Salonu boı zannederek 
olmaz, en evvel şunu dllşün- bitaraf kalıyorum. çok serbest bir tavırla i9eri 
dnm: • F k af 

Dllnyada, herşey aklıma ge- - SELANIK - Lk.iştim. 8 at ıağ iç W • 

l 
.. h ı-~ ..ı · pencerenin CSniinde bir lirdi.. Onun; hal'i ve ölümü 2
,1; uiram "~ puart 

l.Ue ... Fakat, onu bukadar ya- Arabacı: hayalin kımıldadığını hlsaede-
L - lıte (A,Atini) köıkn... rek başımı çevirdiğim Yakil 
ıqndsn görmek.. Günlerce; 
~atta kim bilir, belki de sene- Dedi. Heyecanımı yenerek, - ne yalan aöyleyim - ltllttın 
l arabacının uzun kırbacile aöı- ricudumda ani bir Urperme 
t~rce onunla temasa gelmek.. d"w · b" b k yfffr' 1... u __ ettim. 
'ite bunu hiçbir zaman düşlin· ter ıgı ınaya a tım. ıpn.ı; uu;' ....... e nı'hay ... t·, aabık Hakanın 

eski bir derebeyi (tato) ıuna ~ "' 
llıedim, ve düşünemezdim de... benziyor. Yalnız arada bir fark 6aünde idim. 
~ Karşımda, (tarihin malı olan var:. Eıki derebeylerinin ıato- Pencere ile kapının arasında 
İr şahıs) var. Nasıl ki; tarihi ları; top ve tüfenk iı\emiyen ayakta duruyordu. Bu heeaph 

degıw ·stirmck, onu tasfiye veya 
· • taşlardan ve kayalardan yapı- vaziyete nazaran vazifemi ve 
~ilak etmek kimsenin hakkı ve lırdı. Alatini kötkll ise; kırmızı hatta köıke ııeldiğlmi de bl
Qaddi değilse bile; tarihe ka-

renkli tuğlalardan &rtilmfiı za- llyordu Arkasını pencereye t'ıtan şabıılerin hakiki cephe · 
~~ simalanna el sUrmek, onla- rif bir bina... döomllştü. Ynzn biraz karan-

Sabık hlkamn muhafııı; Ra-
tı tahrif veya tebdil etmek te lık glSrllnüyordu. Bundaki mak-
L· ıim Beyle karfılattığım zaman, d 1 1 1 k k 
lllirnsenin hakkı ve haddi ol- kendimi hayretten alamadım. ıa ı, derba an adım. 1 ar-
-.amahdır. Onunla, vazifem hakkında 11latbiımız fu anda, kendi .i-

lşte, bu düşiince ile karar görüşülecek ıeyleri gCSrllttllk· masındaki tebeddtU Ye tabav· 
•eriyorum ki: (Hakanı sabık} ten sonra ilk defa olarak vülll birdenbire göıtermek ls
lll karıııısında; yalnız tarihi dü- köşke girerken, esrar dolu bir temiyor.. Billkiı, benim çeh· 

'Y ı 1 k remdekl vaziyetten derhal '6nen ve yalnız tarihe ma'hez tı ısıma do unuyormuşum gibi 
tt1ı b k ft heyecanla titriyordum. ruhumu ve lıiuiyatımı anlamak l~-iyye eden bir 0 je ti en ve ona göre muamelede bu-
~ka bir ıey olmıyacağım. Köıke girdikten ıonra önO- lunmak fikrini bealiyordu. 

Bu hadise, benim için bir me düşen ve iki adım ilerde Taç ye tahta malik olan 
~ ve tesadUf) meselesidir. giderek yol g6steren hare- ( bakan ) )arın huzuruna nuıl 

lli ve tesadüf, benim karşı· mağasını takip ederken, ae11iı çıkıldıtını biliyordum. Fakat 
-._ tarihi bir mevzu çıkardı. bir mabette bulunuyorum zan- bunlardan mahrum kalan (ıa· 
t b k · h · · · nettim. Her taraf, derin ve ' iidir i; tiliimı üsniı ısti- bık hakan) larla ka-ılatıldığı ~- f mUphem bir allk6n içinde idi. .,.. 
'""'l etmek, ve bu tesadü ün uman onlara naaıl muamele ~. d. f d k k Bazı kapılann araliğmdan, ;~ ıği ırsatı a açırma k edUeceJC.tni ıormak, &gv renmek·, ~~miyorum. Ve.. Ancak bu reıı renk mUtecessİI glSzler g• 
"1111 d ki 1 k 1 · al parlıyor Ye sönüyordu. hiç aklıma gelmemişti. Buna 
• e ir · e ime a emı ıyor, H binaen, Abdülhamit ile karşı 
~ fU satırları yazmıya başlı· arcmağaıı bir kapının 
.,.rum. önünde durdu. Kapının parlak kaqıya geldiğim şu anda, kil· 
iL... Bir glln gelir de şu notlarımı topunu; ince, uzun, kahve rengi çUk bir tereddüt devresi ge~ 
tl"Y•nlar olursa; kati'yyen emiıı parmaklarile tutarak yavaı çirdikten sonra, dimdik dur· 
ı:"lnlar ki: okuduklan ıu satır- yavaş burdu. Kapı, hafif bir dum.. Ve, onun benden bekle· 
~ ne bir roman ve ne de hırıltı ile açıldığı zaman aalo- diği muameleyi, bana bizzat 
'1kuından ititilmiı bir efsa· nun görebildiğim kısmı bom· ihsaa etmesine muntazır oldum. 
~~ b ~ oştu. (Arkaaı Var) 

7 e/ri/uımız : No. 61 -
KUCllTIR KUCIÖA 

SERVER BEDi 
~ermtn ıoruyordu : l -Orada karşıma çıkan ..• 

1ıı... ...._ KadıköyUnd~ otunıyo- Cümlesine devam etmedi, 
~ ben, orasını biliyor mu- başını ıalladı, Nermine tekrar 

? Beni burada nuıl buldun? tekrar teıekkllr ederek otel 
\ ......_ Biliyorum kızım, evveli merdivenlerinde gözden kay· 
\~' &ittim, buruını sağlık boldu. 
~er. Nermin, odasında yalnız 

\'lllrdenblre Ferhunde Hanı- kalınca, yatağına oturdu, bqı
~ 1t1Zi1

1 

mllthit bir uapla nı yastığa kapıyarak, hıçkırık· 
l ~ luuıı ulı•erdi. 

Biraz sonra kapı vurulmuıtu. 
Nermin bağırdı: 

· - Kim o? 
Nadirenin sesini duyduı 
- Benim, yalnız m11ın? 
- Gir, ablL 
Nadire içeri girdi. 

Ncrminin ağladığını g6rllnce, 
birdenbire onu kucakladı; 

- Ne var? ne oldu? 
- Hiç... Bir kadın... Bu 

lcadin ... 
Nermin kekeliyor ve sözlerini 

bulamıyordu. Nadire onu kuca
iında sıktı: 

Peki ... Bu kadın? .. 
- Bu kadın.. Benim uzak 

r 
Ucuz iLANLAR 

ve 

Küçük 
Bahar •eldi. Şehirlerden köylere, aayfiyelere çıkılacaktır. Kiraya verllecdc 

••bıls, daireniz, odalanoı:a varaa veyahut klralahacak ev, daire ve oda iıtiyoraanı:ı: 

SATILIK EVLER 
KADJKÖYÜNDE SATIUK mü· 

ceddet kirgir hane - Kadıkö

yünün en eğlenceli yeri olan 
Yoturtçu parkı yr.nında Çamlıca, 
Fenerbalıçe, Kalamış koyuna na
zaretl fevkalidesi olan, aç daireli 
apartman tarzında inta olunan 
ırayet havadar hane aatıhktır. 

Taliplerin Galatada Mehmetall 
Pt. hanında 41 numaraya mil
racaatleri. - S 

BÜYÜKDEREDE SATJUK ha
ne - Piyasaya iki, iskeleye üç 
dakika meaafede lapanya Hfa· 
retaneai ıokatında bGlblllerlle 
metbur Sefaretane babçul kar
tııında iki daireye mGnk .. em 
apartman tarzında in•• edilmlt 
hamam, elektrik, tcrkoıu ba...t 
( 9} odalı :16 numaralı hane •a· 
blıktır. Taliplerin Galatada Meh
metalf Pt. hanında fl numaraya 
mlracaatlerl. -S 

KALAMIŞT A SATILIK, ldrahl: 
mClkennnel k6ık - l.keleye, la
taıyona bet dakika meaafedc 
plAjlar civarında, muntazam bahçe 
dahlllnde nezareti fe•kalldeyi 
haiz (24) odalı, milttemUAtı •alr-. 
yi havi klStk Htılık oldutu pbl 
toptan yahut d6rt ln•ım olarak 
ldralıkbr. Taliplerin Galatacla, 
Mehmetalipafa hanında 41 numa• 
raya milracaatlerl. - 1 

KADIKÔYÜNDE Mahardarda 
aatılık hane- Dört kattan ibaret 
on bir oda, mutfak, kuyu, bahçe, 
elektrik, hangad, banyoyu hal'i 
nezareti fHkaladeyl balz hane 
1atılıktır. Taliplerin GaJatada 
Mehmetalipqa hanında 41 aum ... 

ya mClracaatleri. - 1 

AKSARA YDA ACELE Nbhk 
hane- Tram•aya Gç dakika mo• 
•afede dfüt kat yedi oda, mutfalr, 
kuyu, bahçe, elektrltl havi hane 
aablıktır. TaUplerln Galatada 
Mehmetallpafa hanında 41 numa· 
raya müracaatlerl. - J 

iNŞAAT 
APARTMAN, hane lnta etmek 

lattyenlere - Apartman, hane, 
dGkkin fnıa etmek lltfyenler Ue 
OakOdar - Kıaıklı tramvay ail•er
ıAhuada ve diğer ıayflye mahal
lulnde (Vllll) tarzında k6tk lnf& 
etmek lıtlyenlerln Galatada Meb
metalipafa hanında 41 numaraya 
mlracaatlerl 

<lntaat para1ı nokHn olanlara 
teıhiJAt l'lS•terlllr.) - 5 

O T E L 
ANKARADA Meydanpalll -

Mecllı, Veklletler, deHlr " 
bankalara, ticaret mleHHelerlae 
çok yakın, Hlklmlyetl MllUye 
meydanında it Bankaıı karıııın
da y€nl inşa edilen "Meydanpa.lla" 
oteli açılmıştır. Su, elektrik, ban· 
yo, kalorifer ıribi temlı ıervla 
ve istirahati haizdir. Ankaraya 
ıitmek iatiyenlere tavsiye olunur. 

-9 

TERZiLER 
KADIN terzisi Hırilto - Be· 

yoğlu latiklll caddesi Oliyo pa-
1aji Oliyo apartman No. 1 e nak· 
letml,tfr. - 8 

akrabam ... 
ben OnL •• 

onun ben .•• 

Küçük bala derim 
Elinde bOyüdftm 

- H ... O mu? Biru anlat
mıttın bana .•• 

- Evet... Neler gelmif 
başına zavallının ... Çok dokundu 
bana... Hep çocukluğumu ha
brladım. 

Nadire onu elinden tuttu: 
- Kalk, dedi, çıkalım bal· 

kona... Biraz açılırsın. 

Balkona çıktılar. 
Nadire biraz düşilndü: 
- Niçin okadar nzüJüyor

ıun, cici? dedi, arada bir ka
dıncağıza yardım ediverinin. 

Aramak ve •ormakla vakit g•Çlrmeyinl:ı. (25) kuruşla ıise bu ı,ı yapabiliriz. 

( 16) kelimelik bir iJAıı klfldir. Her kelime fazlası için bir kuru, ilave edintı. 

EV ALIYORUZ 
ACELE SATILIK dükkan hane 

ve küçük apartmanı olanlara: 
Bayoğlu, Şişli, Karaköy, Eminönü, 
Mahmutpafa, Sultanhamamı, Sul
tanabmet, Divanyolu, Saraçane 
civarında aatıhk emliki bulunan· 
lar gazet~miıde K. O. adresine 
111üracaat. - S 

SATILIK HANESi olanlara -
Pek şerefsiz yerlerde olmamak 
tartile, 1500 liradan 2000 liraya 
kadar dört, beş odalı 1atılık 
hane, di:ikkinı olanlann Galatada 
Mehmctalipafa hanında 41 nu· 
maraya mürncaatJeri. - 5 

IATILIK EMLAKi olanlara -
Galatada, Beyotlu, fitil, Maçka, 
O•manbeyde ıatılık apartman, 
hanHI, Galata, Beyo§'1u, Emin· 
8nll, Sultanhamamında mağaza 
.,.. dilkklm, Sultanahmetten Be
yasıda, Boyaıuttan Fatih Ye Ak· 
ıaraya kadar hanesi olanların 

Galatada Mebmetalipaıa hanında 
41 numaraya müracaatlerl - S 

IA TlLIK ÇIFl'Lfk., arazl•I ol ad· 
lara - Anadolu, Rumelinde aatı· 
lak tlftlltl olanlar Ue Botadçinin 
Rumeli cihetinde yOx d8nümden 
a•atı olmamak ilzere arazlıi, 
Botaııiçi, Haliç, Marmara Hhllle· 
rinCle fabrika fnp11na milıait 
arN, ••ya arazlıi olanların Gala
.. da Mehmetalipaıa hanında 41 
numaraya mOracaatleri. - S 

----·----------------------SATILIKLAR 
TAŞRA YA AZiMET dolayıılle 

denen satılık dükkln - Piyaaa· 
6aa en ftlek mevldinde üç yol 
ataında her ite elverlılldlr. Ye
•ltı Tanılar fcaddeıl Kuru ye· 
Ollttll•r köıulnde No. 78 bGrekçi 
Hamdt Beye müracaat. 9 

UCUZ NÜMUNE ÇIFTLIGI -
Kanlıca körfezinden Kavacık 

toıe.l tarlldle Kurbalıdere kartı
aındakl dlntnln bağı elli dlSnGm 
araslyl klStkl bahçıvan oda)an, 
ahırı, bavuau dolabı .,.. 500 mey
" apçlarıaı laavi mahal Hlıhk· 
br. Talipler rcağaloğlunda dit 
tabibi Mehmet Rıfat Beye müra• 
caat edebilirler. 4 

SATILIK MARANGOZ FABRIKASI 

Birinci 11nıf teı•i!d 1anayi ruh
ıa.tnameılle beraber mOkemmel 
llali faaliyette aahlbl tqraya 
fldecetinden acele 1atılıktar. 
Taliplerin fabrika rümuzule lda· 
remize adre1lerini bildirmeleri.-1 

SATILIK EŞYA - Yeni IJir 
Alman plyanoıu, bir yatak odaaı 
Ye bir arabe•k Hlon takımı 

almak latiyenlerin Beyotlunda 
Kumbaracı yoku9unda Muaevl 
mektebi •ıra1ında mobilyacı 
Aleklvyacli• Lokreıılye mGra-
oaatlerl. -3 

MALILE BERABER satılık 
dükkin - Günde 28 ve 30 lira 
Hhf yapıyor. Masrafı azdır • 
Klra11 S liradan, kazanç nrgiıi 
26 lira 40 kurut- Sahibi asker 
oldutundan hapabdır. Talip 
olanlar Yetlltulumbada Sallbpafa 
camii kartıaında No. 38 hanede 
Neflıe Hanıma m4racaat edil
me1i. -1 

- T abü yardım ederim, 
fakat zavallı ne hale 1relmif. .. 
Ya Malik Bey, ya zavallı ço
cuk ... 

Nerminin gözleri ufka dal
dı ve yine yatardı. 

Nadire Nerminin kolunu 
tuttu: 

- Beni dinle, dedi, bunla· 
rın hepsi güzel hisler... Fakat 
bakıyorum da sen çok yufka 
yilreklisin. Y 000... bak sana 
söyleyim, bu kadar merhamet 
iyi değil. Hani "Merhametten 
maraz hasıl olur,, derler ya, 
bjzim gibi yaşıyanlar için pek 
doğrudur bu... Kadın demek, 

(Arkaaı var) 

DOKTORLAR 
Paris tıp fakültesinden mezun 
Cilt \·e Zührevi baatalıklar mütehaımııı 

Dr. BAHATTİN ŞEVKi 
Kabul saatleri snbah ı;ekizden 

akşam yediye kadar Babıali 

Meserret oteli karşısında No. 135 
birinci kat. 

DİŞ TABİBi AHMET HiK-
MET - Fenni aurette atrasız 
diı çıkarılar. Altın ve her nevl 
safi ditler, mutedil ve müult 
terait ile imal olunur. Aokar• 
caddesi No. 151 -12 

GÖZ •e Gözlük mütehaHıaı 
doktor F11at Aziz 8ey - Muayene 
ıı. ık16k 1abhr. Muayene ncreti 
alınmaa. Bahçekapı Hamldlye 
oadde•I SO numaralı mataza. 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi
banHI - Doktor Ari•tidi Bey: 
Emln6n0 ubık Karakat Han 
f1o. ! 

MOTENEVVI 
FRANSIZCA - İNGİLİZCE gün· 

dftz •e 1rece kuvvetinize göre 12 
kur ve 12 usul 18 aenedenberi 
muvaffakiyetle tanınan Divanyolu 
Firuzağa camii yanındaki erkek -
kız liaan tedriııancaindc çok esaslı 
apeniulnfı. Mlldürü: Ziya. F ran· 
81zcadan azami iatifade etmek 
lıtiyen talebe için karyolalı bir 
oda vardır. - 4 

Kolay Sünnet 
Ameli yeai için meşhur Halepli 

zade doktor Talip Beye beş gün 
evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Nemlizade Hanı. Telefonİstanbul 
1486 -20 

BÜYÜK asri yorğancı - Son 
modaya muvafık temiz ve 11ağlam 
model üzerine ehven fiatJe yor
ran imal olunur. Nurosmaniye 
caddesi 74-76 numarada Hasnn 
Çavuf. -10 

SATILIK deniz motörü -1930 
modeli 10 beygir kuvvetinde 6 
na 8 kişilik pek az lrnllanılmış 
Johıon deniz mot6ril satılıktır. 

latiyenler gazetemiz idaresine 
milracaatleri. - 3 -------------Taksitle 

Thoman ve muhtelif markalı bi
ıiklet ve SRrolea marknlı motör
ıiklet ve Gramafon uzun ve mu
tedil ıeraitle verilir altıncı daire 
Tramny durağı karıısmda No.159 
Aleksandır Marengo - 12 

.. . -· .-. iir.. • . ' ... -,,,. :,-::-. ,~: 

ç 1 K 00 L ~T~·\~ 
. CEM f .· 1.. ·· f 
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Ş C K ER CI. · · ,., 

HAflZ MUSTAFA ·.· · 

V E M A H T U:M U ,. ~ . · .: 
Baııçekaıı ı Haıııidı;e caddesi 90 ~-; 

. . ;,,. . 

, 
BLOZ KUPONU 

-6-
Gazetemizin betincl uyfa

••nda intifar eden bluz mlaa
bakaaına ltlirak etmek bti· 
yenler bu kuponları toplama· 
lıdırlar. Hergiln bir bluı re•mi 
ve bir kupon netredilecek ve bu 
neşriyat 15 gün devam edecek· 
tir. Kariler 15 kupon toplıya

caklard1r. 

, ~ 

BEŞiNCi 
PATRON KUPONU 

No. 7 
Gazetemlıde gelecek pertembe 

rtlnll çakacak Patronu bedava al
mak lıtlyoraanı:ıt, bu kuponu kesip 
aak1ııyınıı: v• pertembeye kadar 
çıkacak kupo~dan toplayını'I. Pat· 
ronlarımızdan pek memnun ola
cok11nız. 

Patronlar neşredlldiklcrt glln
dcn itilıaren lstanbul karilerimh: 
bir harta! taşra karlleriıniı: on 
l'ÜD içinde kuponlarını gönder· 
melidirler. Bu milddet geçtikten 
ıonra kuponlar kabul edilmez. 
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EVLİYAZADE 
FABRiKASI 

NUREDDİN VENÜS 
MÜST AHZARATI 

l(olonya 
Sinire ve bayiınlığa 
karşı mükemmeldir. Ma

saj için elviriıli ve 
milfcrrahtır. 

Gliserinli Sabun 
Yüzdeki çatlaklıldan, 
bqtaki kepekleri 
izale eder sıhhi ve 

fcnnidir. 

Tırnak Cilası 
Tırnaklan parlabr, 
mun müddet dayanır. 

Rengi lltif Ye 
cazibelidir. 

Briyantin 
Saçlan parlabr, 
kuvvetlendirir ve 
yumşatır. Gözft 
hoı g~sterir. 

Sürme 
Gözlere ıeltbar bir 
cazibe Yerir. Bakııhm 

ftisuolattınr, 
tatlılaştırır. 

Yağsız Krem 
Cilde tatlı n latif bir 
yum9aklık verir. VGcutta 
,.O:ıellitl teabit ve idame 

eder. Yatları bilyGk 
tenzilatla gösterir. 

SiNİRLiLERE Yarın açılıyor 
SARA YBURNU PARKI 

--~!~~mu=~:ı~i --il Dr HORHOR UNi :i.::~-;:=~J 
FENNI SÜNNETÇi L::ut ve cnıraı:l ıı:Uhrevlyo tedavlhaneml HerrUn •abahtanak 

3
:ama kapar 

M. Emin 

Salt Limon Çiçetf Kolonya•~ 
yea-ane çaredir. Deposu: Yenı 
pc.stane karşııında No. 16. 

Bu kıt Beyoğlu Mulen Ruj aalonlarında icrayı terennflm eden 
ve pek büyük mu vaffakiyetler kazanan lS kltlden mürekkep 

~ ""~ 
• ~t -:. 

- • .. 

ASRİ TÜRK 
AİLE MUSİKİ HEYETi 

ak9am lcrayi ahenk edecektir. Hava 
takdirde .az salonda icrayı terennüm edecektir. 

ÜMİT ··: 

SABUN ve Y AG DEPOSU 
Mamulatımızm Emsalsiz Markalarmı Her Yerde Araymız 

HACI HAN ZADE HÜSEYiN ve ÜMİT 
MARKALI SABUN DEPOSU 

KOKULU HAMAM ve ÇAMAŞIR 
SABUNLARIMIZI BİR DEFA 

TECRÜBE EDiNiZ ... 
Umumi deposu : İstanbul Aımaaltı Zındankapıaa 

dörtyol ağzı · No. 53 

TOPTAN ~ PERAKENDE 
Telcfoıı ı 20742 

Müeuesemiz .Jon Buılapeşt• sergisin• iştirak ed•r•lc 
mallarımızın nefasetinden dolagı bilgük 

muva//akigetler kazanmıştır. 

DOKUMA :ı_te~ 
Türkiye umum acentuı 

En zor allonetler kat'iyyen acı
sız ve Hrl yapılır. Be9iktaf 

üzdan Lltlf hanında No. ı 

.... 
-~ ~-

~ 
KABIZLIK ve 

HAZİMSIZLlAE 
kar,ı muhakak ; 

~-

MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanını~ 

MOFERRIH, MIDEVIOIR, 
BAltSAKURI ll.ATIYEN flMIZLll 
MAZON ıamıne dikkat 

BOyOk şı~eeı 120 k'"'. 
laflı& Mtkalan ret •chla. 

, 
Mefllıtr eoı.aMlarde 

.,. 

.. 

l•taablll mahkcmef asliye 6 ıacı 
hukuk dalrealnden: Mclkua Ef. tarafın• 
dan Sirkecide Vezir lakeleal caddealnd• 
Macar maklaelerl tfrketlnde Mart namı 

dlferl lıı.maro H. aleyhine ikame eyl•
dlit teıclll talak davHmın ll0-6-99\ ta
rihli celael tahklkabada mumalleyha 

YUkubulaa teblffata rapea J•lıacdl• 
il.den hakkında moıa muameleli ııyap 

1 
kararı verilerek yevmi muhakeme o\ııia 
29-9-911 aah rllnU aaat 15,50 da huzuru 1 

muhakemede labah •Dcut etmecfltl 
takdirde bUcllmle valualart kabul •• 

muhakenaelirl k-u•uııua 402 laol •ad• 
dul aııuatukunca Uln- tabllt ol•n"'· 

Susuz, Sabunsuz, F ırçasıı 
" 
1 TIRAŞ olmak 

Dakikada için 

; 

; 
.-

• • ""' ' '. • ••• • • • • .. - .. ; • •• • • .:. :. • J ;t. •. -. 

Bütün dünyada 

SENEVİ 
3,500,000 çift 
Satılmaktadar. 

Türkiye'de 
50 senedenberi 

• • 

satılmakta olup 
herkesin takdi
rini kazanmıştır. 

BRITIŞ LASTiK AYAKKAPLARI 
Piyasada Mevcut Ayakkaplarının En Sağlamadır. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbul ciheti 

Ali Kemal - Şehıı.adebatı No. 120 

Alı• Rıza • Kalpakçılar Mahmut-
paşa No. 142 

Bahkçıyan Agop - c~!ı~~~!~~i 
Bıçakçı Zade lbrahim -

lskeııder Bojau No. 14 

Gurpikyan,Bogos - ms:!N:~:; 
Hacı Ali Zade Mehmet Arif 
lbrahim Ao:azmal;'a{yiJ

9p 
Mustafa • Bllytlk kınacıyan Han 

altıııda No. a 
Mehmet Nuri - oıvany•1:, .N:5 
Mustafa Selimi - Yeaıc:ı~Nİi 

Papazyan,Mihran-::.h;;5~~; 

u avaciyan, Karnik- Kaıp;,~:; 
ertsakyan,Melkon-~~b:;~;; 

TUrk Anonim IAstik sirketi-
Meydanc•k No. 38 

Vertanesyan ve Horasan-
ciyan • Kavaflar Balat 

Vitali Ben~ussan ve Seriki-
sepetçı Han 

Zeki Rıza -[Mlllt 
8!:Jt~r'N~~i~~ 

Be o "lu ve Galata ciheti 
Zlzo ar uyli ere ca -

1 • demi N o. 69 - 71 

lsmail Hakkı - !:~cru1~0• c;~ö 
Kepekli yan Karlo -Te:ctt!1~~: 

nm No. 625 

Marinos - TUnel aokak No. 2 

Papazyan Artin - vn:.:k~:.1d~2 
Beıiktaş ciheti 

Kırasas Leonides - ~t.ç~ 
Yusuf Ziya - Haafar;.,°c,, ~~d~e2•~ 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan, Haçik - PaN!:Y~!~ 
Tateosyan, Artin - P•N:?~~~ 
Yazıcıyan, Bedros- Pa~ao':y~!~ 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi - çttt~i~ 2~;· 
Hasan Nazif Bin Ali -

HAklmlyctl Milliye No. 80 

Suat Nazmi - çar,ıboyu Ne. 16t 

Büyükada 
Mehmet Hasan-B•lıks:.~aN:.·t; 

Yeniköy 
Simonides,Simon-Kdö:.~·~~.c;;

Sarıyer 
Yervant Agop-

· .. 

' ' 
'I 

~-: 

.. 

Kremini kullanınaz. Yumtak muattar ve mükemmel bir ciJdinİJ 
olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECiP Biraderler, tzMfflf 
MARGONATO ve DANON ecıa depoları TRABZON: KİTABI HAMD 
KASTAMONU: ARİF ZADE ELEKTRiK EVi ve İstanbul Bahçe K•P1 

Zaman Ye Haaan ecza depolarında ve blIQmum meşhur ıtriyat mat•• 
zalarında bulunur. Deposu Yetil Direk Sıvacıyan Han No. 1~ 

Galata ithalat Gümrü-
.:.. ...• 1: ·., .· 

Hi.L~l NAİLi gvÜ müdürlügvünden: 
Sırkecı Nur Han No. 21 

Adet Nevi Marka No. Kilo Cinsi eıya 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR. 

- 4 Balya S. C. · 82M - 8208 tJ22 Yün mensucat 

Şirketi Hayriyeden: 118 
Adet s. z. 

1 v~'Tr~~s~~ ~T=~et 12 Kişilik Orkestra 
Oteller: 15 - 500 kuruı. Balada evsafı ya:ııh efya 23 - 6 - 931 tarihinden itibaren 

Haziranın 26 ıncı Cuma günü tarifede mevcut seferlere ili· 
vctrn atideki po talar icra olunacaktır: 20 gün müddetle bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin aatıt ko-

, 
· ~ Yemekler• Tabhdot (Sabah- Öğle -

• Akşam ) 225 - 450 kuruş Köprüdrn nal 8, 8,45, 9,30 11,30 14,30 15,30 ve 16,30 da misyonuna müracaatlara. 
birer vapur hareketle Beşiktaş doğru Yeni köy, Tarabya, Bil yük- -..... • 

! ... 
.> ====== 

dere, San}er, Yenimahalle ve Huınelikmağı i keJeJı•rine uğraya- ••tu·· n lnhı·s rı Umum"ı 
rak Altmkuma gidecektir. 

Boğaziçinden Köprüye: 

3 Uncü smıf otellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar: so - 15 - ıoo kuruı. 

Altınkurn·d.m hareket 
ll.. Ka\ağı 
Yeni mahalle 
Sarı} er 
Bü)kdere 
Tarabya 
Yeniköy 
Könrüve muva alat 

• J 

S. D. 
18 
18,10 
18,20 
18,24 
18,30 
18,40 
18,50 
19,30 

S- D. 
19 
19,10 
19,20 
19,24 
19,30 
19,40 
19,50 
20,30 

s. o. 
20 
20,10 
20,20 
20,24 
20,30 
20,40 
20,50 
21,30 

S. D. 
21 
21,JO 
21,20 
21,24 
21,30 
21,40 
21,50 
22,30 

stanbul Gümrükleri 
başmüd ·· rlüğünden: 

Başmüdürlük binasile müştemilAtının deniz cihetine nazır 
cephesinin badana, Yağhboya ve sair tamiratının 8-7-931 çar
şamba günü aleni münakasası yapılacaktır. 

Mimar veya mühendis olması lAzım gelen taliplerin bu bap
taki şeraite ittila husulile beraber yevmi mezkürda saat on 
dörtte evrakı lazimeyi nıUstashiben başmildUrlnkteki komisyona 
müracaatları. 

üd .. .. "' .. . 
,gun e : . 

Azapkapı Levazım ambarında cıevcut hurda AkkllmUIAtör, 
dinamo, ı,anjuman vesaireden ibaret 16 kalem muhtelif hurda 
pazarlık suretile eşya sablacaktır. Talipler 15 lira teminat 
akçelnrile beraber 4-7-931 cumartesi günü saat l t de Gala
tada Mtibayaat Komisyonuna vo eşyayı görmek için de Azap-

·.' 

V •• tJ • e 1 inci 30 kuruş apur ucre erı. 2 inci 20 kuruş 

Her türlü malumat YALOVA da Müdüriyete 
lstanbulda Seyrisefain Müdüriyet lrnlemine 

Müracaat Telefon - Beyoğlu - 1745 

-· .. ·-: .. 4'.1 .. ;:··:'~ ,,., 

• ~ 
_kl·p~b.rın• müracaatları. • 1 Tütün inhisarı Uumuıtı1 

s anbul Zıraat ekte- M .. d .. 1 .. ..., .. d 
b. M .. d .. 1 .. ..., .. d u ur ugun en: 

l U ur ugun en: 1-6-931 tarihinde ilAo olunup pazarhkla mubayıa~ınad.~;!; 
lanılan 10,000 kilo yerli kınnaba ait şartnameyi tabi e. 

1
glSr-

letanbul Ziraat Mektebinin münakasaya konulan erzakman olduğundan mezkur kmnaba talip olanların ıartnarneY1 \'ak· 
miinakasaın Fındıklıda kain GUzel San'atler Akademisi bina- · t ınu mek için hergUn ve pazarlık için de 500 lira temı~• 1

• nU 18at 
aında Yüksek Mektepler mubayaat komisyonunda icra edilece- kate akçelerile beraber 29 haziran 931 pazarteıı gil 
ği yazılmıı ise de, mezktlr erzrıkm Galatasaray Lisesi binası I0,5 ta Galatada mubayaat komiıyonuna mllracaatla~·--------
dahilinde liseler muhasebeciliği nezdinde müteşekkil mubayaat 
komisyonunda intaç edileceğinden taliplerin oraya müracaatları. Meı'ul MüdUr: S;Lrl Solitrı 

Süt 
Veren 

Annelere 
1 ark al ulisası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuk

ların kemiklerini kuvvetlendirir. 


