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ATBUATIN SESİ KESİLMİYF.CEK .. 
Fethi B., Yeni Fırka Tesisi İçin Ret Cevabı Verdi 

lzmir Gazeteleri, Bu Münasebetle 
Dikkate Değer Yazılar Yazıyor Ve 1 

Medeni Cesaretten Bahsediyorlar 

lledent cesaret•blilcl• itham 
•dilen Calılt B. 

Aydından blldlrildltl•• 1r&
te Serbeı Fırkanın lhyuı et• 
tafmda yapılan t•bba8lv 111-
~yet fili biline 1relmif, Ayclm 
-linevverlerinden bazılan, fır-

Apartımanlar 

Umumi bir buhi"aD ft lkb
'-dt darlıktan tfklyet eclflm .. 
llııe rağmen lıtanbulun mua,. ,,il yerlerinde, bllhuıa ana 
•tlan y11ksek .olan taraflarda 

d\ltınamacaıına aparbman ya· 
L~'Yor. Demek ld bir kııım 
~ para kaıanıyor. Dnndea 

kayı ihya etmek için F ethl 
Beye telırafla mtıracaat et
miılerdir. Fakat Fethi Beyill 
cevabı, tahmin olunduğu rf bl 
menfi çıkmııtır. Maamafib bu 
tıpbbüıte bulunanlar ilik ve 
ctımhuriyetçl akidelerin tam 
bir ıurette tahakkuk edebll
meai ve bugUnkl buhranın 

luleıi makaadile mUcadel• I 
edecek ıuurlu bir muhalefet 

fırkasının doğacağından Umit· 
vardırlar. Diğer taraftan HO-

seyin Cahit Beyin İstanbul 
1ıuetelerine verditl cevap 
teeutırle karıılanıyor. Bu mtı
nuebetle lzmirde çıkan "Yeni 
Asır,, gueteal, Diyor ki: 

"Mllletha refah ve ıaadetiai 
buırlıyÜa, buırlamaaı ll11m-
1elen alyuet yolunda en tec-

rtıbell, ea bilgili veya en ntl· 
lula ntaadqlu b6ylece ... 
bala bir kayden kaçar l(ibl 

,..... 

Dile Geliyor 

111 

ltlbana a.,retmlye bqladıjı
mıı yeal aparbmanlardaa p~ 
ra ka:ııananlarua kimler oldu
tunu bu ılltunda rulmlerfal 
görerek 6penecekıinlı: Bu
gllnkQ resim, T akılm bahçeli 
ka,.ııında "Cumhuriyet" apar
bmanına ı&ıterfyor. 

Sahibi Tayyar• mUteahhlt· 

Medent e.s•r•t.ldlkl• ltJıa,,, 
.dilen Fetlal B. 

kaçmıılardır, kaçmaktadırlar. 

Bir fırka yapmak lçla bu 
ıfbl bqlara lllıum vana, Tir· 
ldyede fırka hayab t ..... 
edemiyecektlr. Fakat fırkalar 
için, halkm ıuuru kafidir. 

Korkanlara rağmen, Ttlrkl-
ye halkı elbette bir gün iate
diii fırkayı yapacak ve iıtedi
ii fikirler etrafında birleıebl
leeektir. " 

İsmet Paşa 
Yarın Tekrar Ankaraya 

Dönecektir 
Dtha 6tl• trenlle ıehrlmi:ııe 

gelen Bqvekil lamet Pf. ken
diaini kartıhyan 1ıuetecllere 
kınca tunları a6ylemiftir : 

" - Dltleriml tedavi için 
ıeldlm. Cuma tatilini bura · a 
1reçirecetim, 6bllr l(l1n Anka· 
raya d&neceğim. " 

Valiler 
SalAhiyet Ve Mes'uH
yetleri Genişletiliyor 

Ankara, 26 (H.M.) - Vali
lerin ıallhiyetlerlnin geniılo
tllmeai hakkındaki kanun lAyi-
huının Dahiliye encUm-miode 
tetldlu bitti. 

Yeni llyiha valf ve kayma· 
kamlara, askeri ve adlt itler
den bqka heplinin mu'uliye
tinl atfetmektedir. Kendi mın
takalarmdaki, askeri ve acllt 
memurlar hariç, btıttın memur
ların Amiridir. 

!erinden ve "Yılmu" tfrketl 
aalılplerlnden Muhllı Beydir. 
Takriben 200 bin lira urflle 
meydana ıelmlftir. 11 daire 
98 od.,dır. Bir dalreıl ( 1 ao • 
180 ) lira getirmektedir. Bot 
daire yoktur. 

Gazetelerin Ka
pahlması Düşü-

nülmedi ..• 
Fırkada Serbestii Mat
buahn Muhafazası 

iltizam Edilmektedir ..• 
Ankara, 26 (H.M) - Fırka 

gazetelerinin muhalif gazetelere 
kartı mllttehit bir cephe ha
linde hücuma geçmeleri, yahut 
ta yapılan hUcuma mukabe
le de bulunmalan Ankarada 
çok büyllk bir alAka ile 
takip edilmektedir ve gördll
tGmllz ınUnakqalardan doj'a
cak neticeler hakkında muhte
lif tahminler yapılmaktadır. 

tık günlerde, efkArı umumi
ye, mUnakqa esnasında Fırka 
guetelerinin kullandıklan buı 
kelimelere bakarak hükdmetin 
muhalif gazetelere karıı bazı 
cezrt tedbirler alması ihtimalhıi 
kuwetli görüyordu. 

Hakikati halde, aldanmı
y orsam, bu görüt ve bu zehap 
yanlııtar. 

Muhalif gazetelerde çıkan bazı 
J"J\Zllar ve bu yazılarda kulla
ndan bazı tabirler, acı kellme
:1.r, hilkiimet ve fırka meha
flllni cidden alnirlendirmlftlr. 
Buna rağmen ıerbeatii matbuat 
muhafaza edilecektir. 

ll>e•amı 3üneil aayfamıatla) , 

Jl,ir Fransız 
/fava Bölüğü 
aeligor 

---
Ba Filonun Kumandanı 

Jcncral (Degoiı )dır 

J•neralin 16 sen• ftl'IHll 
TiJrk llnl/or111asll• resml 
Bir F ranıız tayyare b61Qjil 

ba ay 10nlannda uzun bir ha
va seyahatine çıkarak Balkan 
hilkumetleri merkezine inecek-
ler, bu arada Ankaraya da 
geleceklerdir. 

Bolntnn bqında Franaanm 
Parla Hava livaıı kumandanı 
Jeneral Degoı buluna
caktır. Jeneral· De1ıou (16) 
•on• evvel Enver Pqanm 
Harbiye nazırlatı zamanında 
Ttırk orduıunun ilk tayyan 
teıkllAtına memur edllmiı ve 
o zaman burada blnbaıı rOt· 
beılle çalıımı9br. Bu baYa 
bölUAI alb tayyareden mn-
rekkıptlr. 

En Büyük Dert: V E R E M 

Ciğerleri Hasta insan
lar Neler Anlabyor 

Tam Bir Senedir Hastayım. Hem Bu Hastalık 
Bana Galiba Kocamdan Geçti. Rahmetliden 

Sonra Hiç iyi Olamadım ••• 
Y A Z A N r Meliluı Aonl 

Bir .. ,..,,.11 pftf, luırllefflllıa ... an,.. 11...,.,,.., 
Yalnız l.tanbulun detti, bOtln memleketin • bDyOk dOfmam 

verem. herwQn içimizden ylalerce Yatanclatımıı ahyor. 

içimizde yaııyan bu diltmaala "SON POSTA,. mü .. deleye karar 
verdi. Muharrirlerinden Meliha AYnl Hanımı bu mHeleyt tetklka me
mur etti. Meliha Avni H. iki aydanb.,rl verem dl•panaerlerlnde, ye-

remlilerln yafadıkları mahallelerde, nremlllerin evlerinde tetldldw 
yaptı. Bu tetkikat blıe çok t•yanı dikkat neticeler verdL Ba netloe· 
ler verem meselesinin bu memleketin batında ne büyGk ve ne lçla 
için benlitfmh:I kemiren bir afet oldutunu rCS•termek itibarile ~olı 
şayanı dikkattir. 

"SON POSTA,, bupnden itibaren hu faciaya att mlfahe4e ve 
tetkiklerini neşredecek ve aonra veremi CSldilrmek için bUflll mlca• 
deleye ~recektir. 

• [ Sahne, Caf aloflu dl•panaerfad• melmiı taze bir kadın kuca-
cıter ha•talan arHıada feçlyor. ) :11.. d ki -...L •• n a yavrusuna meme vcn-

"Bunlann arasında yere çö- ( Devamı 6 ıncı ••Jfamıacla) 

1 
"Serbes Fırka Dirilemez. 

,-----------------------------"-H_n_k_n_m_e_t~ı~ue--t~ __ erl~";.;....w 

Serbu Fırka - Ölümden bile korkuyorlar 1 



' 8UM POSTA 

DABIL BABIRLIB 

Amavutköyde Dere ıoka
ğında 72 numaralı evde otu
ran terzi Yaninin 9 yaşındaki 
oğlu Niko pencerenin parmak
lığı üzerine çıkmıı ve oyna
mıya başlamıştır. Fakat Bir 
aralık Nikonun ayağı kaymış 
ve parmaklığın üzerinden yu
varlanmışhr. Bu sırada zavallı
nın çenesi parmaklığın sivri 
ucuna takılmiş ve demir çene
yi delmiştir. Ev halkı tarafın
dan kurtarılan çocuk şimdi 
hastanede ümitsiı bir halde 
yatmaktadır. ----
Yalova - Bursa 

Mudanya 
Rekabet 

Müthiş Bir 
Karşısında 

lı Hasan 8. - Bu aanıur ktirldl birine ı 2ı Hasan B. - Yahu .•• Ey ahalii kiram ••• 
bediye edeceğim, amma kime ehem? Burada bir ıamur kUrk var .•. Ay hepsi kaçıyor. 

El Çabukluğu 
Bir Açıkgöz Haciz Ko

nan Eşyalan Satmıı 
Halit isminde birisi Beyoi

lunda Acem AJI isminde birl
ıine (120) lira borç vermiı, 
fakat borcunu tahsil edemediği 
için eşyalarına haciz koydur
muştur. Acem Ali icra memur
lan gittikten ıonra bu eşyaları 
el çabukluğile ıatmışbr. Hak .. 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Bir Zavalh Boğuldu 
Muıtafa isminde birisi diln 

Ayakapıda denize girmiş, fakat 
yibmek bilmediğinden cereyana 
kpaılarak boğulmuftur. 

Otobüsler 

Haziran 27 
-:::::s 

Günün Tarihi 

Bir Hakim Mah
kum Oldu 

Y cşilköyde, Solaryom Pa.· 
lasın bir dava neticesinde adil 
eli ile idaresine lüzum görül-
müş, İkinci Hukuk azasından 
Hlkim Mitat B. buna memur 
olmuş. O da kAtibi Macit B.e .. 
yi yeddi emin tayin etınıŞ· 
(Solaryom) Palaı sahipleri, b~ 
idareyi usulsuüz bulmuşlar. Şı-1 klyet etmiıler. Mitat B. katıb 
ile birlikte muhakeme altın• 
alındı ve dün bu muhakePle 
neticelendi. ikinci Ceza mah
kemesi, Mitat Beyi Ceza K~:a 
nununun ( i40 ) ıncı madd~ 
mucibince (3) ay hapse, (3) aY 
memuriyetten mahrumiyete,\ 
baş kitip Macit Beyi de (30ı 
Ura ağır para hapsine mahkfıdl 
etmiş, fakat eaki ıabıkalatJ 
olmadığından bu cezaların çe!"' 
tirllmemesine karar vermiştit· 

Mithat Bey elyevm Ankar• 
Asliye Mahkemesi Azalığına 
nakledilmiş bulunuyor. 

Gazinin Fotografisi 
Gazi Hz. lerlnin Şehir Mecll .. 

ıfal ziyaretleri günü çekilen bit 
fotoğrafları Belediye tarafından 
bliyültülerek çerçevelettirilmiştir• 
Şehir Meclisinin teşrinlevvcld• 
açıldığı giln hususi merasinıl• 
mecli• ıalonuna asılacacaknr. 

Yılmaz Davası 
Yılmaz a-azetcıinin 22 hazlraıl 

tarihli nüshasında çıkan batnı•• 
kalHindekl (halkın bunları lin9 
etmlye hakklı vardır ) fıkrasın .. 
dan dolayı Müddeiumumilik ta• 
rafından ceza kanununun (155) lıı
cl maddesinin ilk fıkrasına te-v• 
fikan dava açıldığını yazmıştık. 
Dava evrakı albncı Müıtantlk• 
lite verilmiş vo iptidai tahkikat 
açılmıttır. 

. Deniz Korsanları 
Meşhur deniz korsanı Mehnıet 

ile arkada'' Ahmet evvelki gec• 
Fenerde Oıman Beyin kereste 
deposunun ıoyarlarken yakalaaı .. 
mıılardır. 



27 Haziran SON POSTA 

r 
Her gün 

lvf zıhale/ etin 

--
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Son Posta'nın Resimli Makalesi ie ıı1üşf erek Kuvvet ._ 1 
Bıı Şeklini 
Anlamı yorıı.z '-----M. ZEKERiYA 
Üç dört gündür evime ga-

zete götüremiyorum. Üç dört 
gündür gazeteleri açmıya ce
saret edemiyorum. 

Muvafık, muhalif biltün ga
zeteler, sütunlarını knfür ve 
hezeyanla dolduruyorlar. Bize 
akıl ve nasihat veren muvafık 
ıazeteler küfürbazlıkta Yarın, 
ve Yılmazla rekabet ediyorlar. 

Medeni dünyanın hemen de 
her lisanda çıkan gazetelerini 
takip ettim. Şimdiye kadar 
hiç bir gazetede bu derece 
bozuk bir lisan kullanıldığını 

aörmedim. 
Bizce, muvafakat te, muhale-

fet te, terbiyesini ve lisanım 
bozmaksızın, karilerini rencide 
etmeksizin konuımak mecburi
yetindeclirler. 

Gazete, bir cemiyetin ay
nuıdır. Gazetenin terbiye ve 
Uun aeYiyesi. mensup olduğu 
mfiletin liıan ve terbiye aeYİ
yeaini ghtermek lhım gelir. 
Bugüııktl muvafık ve muhalif 
pzetelerin lisan ve terbiye 
Mviyeaİll• bakanlar, her halde 
lıakkımızcla iyi lıllkilm verme-
Hler ..'ı:9ktir. 

T ve muhalefet için 
itiz kaaundan bqka bir had 
tanımıyoruz. Fakat bu hakkı 
lpıllamrken liaammızın nezahe
tlae riayet etmek mecburiye
tlad.,U. Biz tenkit ve muha
lefeti, Yarın ve Y ılmaı arka· 
dqlanmmn aaladıjı manada 
ulamıyoru. Muhalefet namma 
laezeyu aavurmak, doğrudan 
.Sofraya muhalefete 111ıika.t 
J•pmaktır. Tenkit hlrriyetinin 
MYam için. ba hakkın sui-
lıtlmal ecHlmedijini fapat et
mek mecburiyetindeyiz. 

Onun için, hnkümet gaze
telerinin neşriyabm beğenme
dljimizi alyletli;imiz gibi, Ya
rın ve Y ılmu refiklerimizin 
birkaç giindenberi yapbklan 
n9fliyab da tasvip etmediii
mbi alylemek ve onlan tenkit 
btlrriyeti namına, terbiye ve 
nezaket hududunu qmamıya 
davet etmek mecburiyetbai 
tluyuyoruz. ---
Gazetelerin Ka
pablması Düşü

nülmedi ... 
( Bat tarafı 1 inci aayfaa ) 
Fırkanın en nüfuzlu azasın

dan olan Vasıf 8. husual bir 
musahabe eanasında: 

- Serbestii matbuat, yine 
terbutü matbuat! demİ.f ve 
itana ıu cftmleyi ilive etmiştir. 

- Batıracaklar, bağıracak
t.r, l»ir ,nn ıelip yorulacaklar. 

Fırkada Toplanıldı 
Ankara," 21 (Hususi) -

Halk F ırkuı İdare Heyeti dtln 
akşam toplandı, gece geç 
Yakte k'ldar mllzakerede bu
lundu. T ahkikabma göre bu 
içtimada bazı husuıl meseleler 
clOşünOlmn, Te içtima burada 
ehemmiyetle telAkki edilmiftir. 

Halk Fırkası Meclia grupu
llun 6nümUzdeki içtimamda 
bazı yeni mevzuların mD
ıakere rumameaine dahil 
olacaiı ve içtimaın da hara
retli ve münakaşalı bir tekil 
alacağı tahmin edilmektedir. 

Vapurcular Arasında 
Karadeniz hatbndaki zararlı 

rekabeti kaldırmak için buı 
lllilli vapur kumpanyalarile 
reyrisef ain arasında bir iti
hlfname imza edilmişti. Hal· 
~ uki bazı vapurculann hari9 
ralalmuı ytlztlnden itllafname

liıım bozulacatı ileri llrlllyos. 

1 - Yunanh Olimpiyakoa takımı kap
tanı bizim futbolcüler hakkında fikrini şu 
cümle ile ifade etmittiı Oyuncularını:& mün
feriden çok luymetlL Fakat oyunlarını da 
münferiden oynuyorlar. 

2 - Harici ticaretimizin inkltaf ede
memesinin en bGyOk aebebl tüccarlanmuun 
m6nferlden hareket etmeleri, blrle4lp an• 
lqamamaluıdır. 

3 - Milnferiden iyi olmak bir fert için 
lyt olabilir. Fakat bir millet olarak bu 
fertlerin l4tlraldnden mütevellit küllün iyi 
olma•• llaımdır. Kuvvetlerimizi birlettlrme
ılnl Te milfterak çalışmaanu Öğrenmeliyiz.. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

VEZNEDAR 
Mardinde Üç Bin Lira 

Çalmış 

Mardin, - EvvelW gtha Vl
llyetimiz Maliye vememnde 
bir suiistimal meaelesi mey
dana çıkb. Maliye veznedart 
lhaıı Bey kasadan azar azar 
zimmetine para ıeçirmlt ve 
bu para zamanla bllyUk bir 
ye lftn tutmUfhJr. 

Veznedar verdiği ifadede ) 
bu paraları sandıktan aldıiuu 
itiraf etmiştir. Zimmetine ı•
çirdiği 2703 liradan 1450 lira
sını adi bir mektup içeriainde 
Üaküdardaki valdeaine gön· 
derdiğini ve ıeriye kalan 12M 
lirasım da huap açıjı oldu· 
ğunu .CSylemİftİr. 

Bunu mnteakıp \\zeri talıurl 
edilmİf ve sağ diz kapağının 
altında ı 400 lira daha xuhur 
etmiıtir. Veznedar tevkif ediJ.. 
mittir. C•mal 

Bir Posta Müdürü 

Veraset Ve intikal Kanununun 
* * * Esaslarını Neşrediyoruz · 

Ankara, 26 (Huauaf) - Millet Meclisi dlln 6ğleden sonra· 
ki lçtimaında umumi verriJ.erden bina iratlan ve veraset verıi
leri için huırlanu llyihalann mOzakere ve tetkikatlle mqp 

oldu. 
Bina lratlan Vergiai Llyibaaının bir kısmı geçen paıarteal 

lçtlmaında görüıtUmtııttı. Geriye kalan maddeler de dBnkll 
içtimada tetkik Ye bazı tadillerle kabul olunarak tamamlandı. 
Bundan aonre Veraaet ve İntikal Vergisi kanununa geçildi. 

Mnzakere esnasında bazı maddeler hakkında tadil tek

lifleri ileri ıllrtıldO ve bu maddeler encllmene gönderildi. 
Yeni llyihanın kabul etft,i eaaılar şunlardır: 

Bir şahıstan veraset veya vasiyet tarikile bedelsiz ve ıves

alı olan bqkasına geçen her tllrln mallar, haklar ve men· 
faatler veruet ve intikal yer pne tibidir. 

Muaf Tutulanlar Beyannameler 
Y alnıı deTlet, villyet, bele-

diyelerle hayır cemiyetleri ve 
umumun menfaatine hizmet 
eden cemiyetler vergi vermez.. 

Bu vergi, kendisine mal, hak 
veya menfaat intikal eden mn
kellef tarafından verilecek be-
yanname üzerinden tarh olunur. 

FRANSA 
Hover Teklifine Ce

vabını Verdi 
Parls, 24 (A.A) - M. Lival 

Amerikanın Paris sefiri M. 
Edge'yi kabul etmif ve Hover 
teklifine Fransa hükümeti 
tarafından hazırlanan cevabı 
sefire tevdi eylemiştir. 

M. Musolini Memnun 
Roma, 24 (A,A) - M. Mu

ıolini İtalyanın Vaşington ıe
firioe telgrafla gönderdiği ta
limatta Hover teklifini samimi 
bir ıurette karşıladığını bil
dirmiştir. 

Bir Casusluk 
Paris, 25 (A. A.)- Le Jur

nal gazetesi hariciye nezareti 
memurlarından biri ile şeriki 

cilrmüniln tevkif edilmiş ol
duğunu yazmaktadır. Ve bir 
casusluk meselesi mevzubahia 
olduğu söylenmektedir. ler. Ayrıca veraset tarikile 

geçen ev eıyası, Uç yU2 lirayı 
geçmiyen berat hisseleri, akra
ba arasında alınıp verilen ve ı; 

Meclisin dünkll içtimaında 
yeni Samsun meb'uslarmın Yanlış Muamele 
tahlifleri de yapıldı ve ay"ıu 

Zimmetine 850 Lira 
Geçirerek Kaybolmuf.. 

. tescile tabi olmıyan menkul Maarife ait mektep ve talebe Adanada Bir Hayvandan 
pansiyonları kanunu müzakere İki Post Alınmış .. 

Adana, (Hususi) - Buraya 
gelen bir haberde Ceyhan 
poıta mOdürlüğüne tayin edi
len Kadirli poata mOdlbil Nuri 
Beyin zimmetine (800) lira ge
çirerek ortadan aavuttuju 
bildirilmektedir. 

Nuri 8. bUtlln arqtırmalara 
rapen bulunamamıştır. 

Rüşvet Maznunları 
Rtııvet aldıklan iddiaaOe 

yakalanan ikinci ceza k&tiple
rinden Salih ve Turhan Bey
lerin muhakemelerine Birinci 
cezada başlanmııtır. 

Kadının Katilleri 
Sıvasta Y akalanmalan 

Bildirildi 

Dfin Kasımpqada 9 unca 
Ukmektebin kuyusunda bir 
kadın ceaedi bulunduğunu yu
mqtık. Polisin tahkikabna göre 
yatiller, bu mektebin eski ha-
demeleriBden Hüseyin Y• Kad
ridir. Simdi Sıvaatadırlar. Ora· 
ela tevkif edilmeleri için Sıva
.. telıraf çekilmittir. 

lrtif1 Maznunları 
Barut lrtipsı mununlannm 

hepsi Yedinci istintak daire
sinde istinabe suretile dinle
nllmil ve klğıtları dlln Ankara 
Mtlddeiumumiliiine ıiSnd eril
mlttfr. 

hediyeler, harpte veya eıkiya 
mUaademesinde ölen asker ve 
jandarmalann, vazife başında 
ölen polislerin çocuklarma ve 
karılarına kalan bntnn malları 
ve tayyare piyango ikramiye-
leri bu verfiden iıtisna edil· 
mittir. 

Bulgar Kabinesi 
Sofya, 26 ( Hususi ) - Son 

meb'uı intihabatında ekalli
yette kalan kabine fU i\lnler
cı. istifa edecektir. 

• • • 

ve kabul edildi. 
Bu kanuna göre bUtün İlk 

Mekteplere alınacak talebe 
adedi fazla gelirse bunlar için 
leylilpansiyonlar açılır ve talebe 
oraya ücretle kabul edilir. 

Bir Harman Yandı 
Balıkesir, (Husuıi) - Bu 

civarda bir harmana yığılan 
ekinler dikkatsizlik neticesinde 
yandı. 

• 
ister inan, ister inanma/ 

Biz, biri Belediye, diğe- Liyapçef, Bulgar Ajansına 
rl Millet Meclisi intihabı şu beyanatta bulunmuştur: 
olmak üzere bir sene zar· " intihabat · neticeal, Bul

fında iki intihap tecrtıbeıi gut.tanda intihabatın be-
. dik B' . . d halk '1ıemebı0 b6k6metler lehine 

geçır • ırıncı • ' olarak netlcelenditlnl Te mil· 
Serbea Fırka lehinde te- letin renkalz ve şuunuır; bir 
zahüratta bulunduğu için katleden başka birşey olma

halkın fUursuzluğuna ikin· dıtını memnuniyetle iddia 
, . tih t H lk F' k eden bazı ecnebi mehafili 

CJ ın ap a a ır ası tekzip etmiftir." 
kazandığı için balkın fU• 
urluluğuna htıkmedildi. Bulgar 8af vekill tara• 

Bulgarİltanda intihabat fından yapılan bu beya-
natın bizim ırazetecilik Ale-

yeni bitti ve bükümetin minde bazı aiyasi gayret-
aleyhinde neticelendi. Bu keşleri utandırması lizım
neticeden ıinirlenmesl il- gelirse de, onların utana-

L
gelen Bulgar Başvekili bileceklerine, 

ister inan, ister inanma/ 
w w:am•-~-~cJW• _______ ..,_,_J 

Adana, ( Hususi ) - Geçen 
sene bura defterdarlığı nak
liyat işlerinde kullanılan hay
van sahiplerinden hem kazanç, 
hem de sayım vergisi alınmışb. 
Halbuki kanun bir hayvan için 
yalmz bir vergi alınması şek
linde olduğu için Maliye Ve
kaleti bu muameleyi doğru 
bulmamış, alınan sayım vergi
sinin geriye iadesini bildir
miıtir. 

Tebligat Müdürü 
Adliye tebligat MüdürünDn 

muhakemesine dün devam 
edilmiş, müddeiumumi tecziye
sini istemiştir. 

Abdülkadir 
Vatandan Kaçbğına 
Bin Defa Pişmandır. 
lakenderon, (Hususi) - Ab

dnlkadir Kemıllinin waziyeti 
çok perişandır. Buradaki Türk
ler kendisine biç yüz vermi
yorlar. Bütün eşyasını Adana
daa buraya getirtm~tir. Ya
kında ailesi de g_elecektir. 

Abdülkadir Kemali &aüne 
gelene vaziyetinin berbatlığın· 
dan bahsetmekte ve Ttırkiye
den kaçtığına bin kere pif
man olduğunu söylemektedir. 

Yeni Eczacılarımız 
Eczacı mektebinden bu aene 

13 genç ~mer:un olmuı, kendi
lerine ıehadetn·ameleri veril· 
mittir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Münderecatımzzzn çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Gazetelerde Mü
nakaşe Devam 

Ediyor 
Gazeteler arasında müna• 

kaşa, maalesef kelimesini kul
lanarak söyliyelim, devam et· 
mektedir. (Milliyet ) te Falih 
Kıfkı Bey bugtinkü yazısında 

- Hiç tüpbe yok ki bütlln 
bu muhalif gazeteler hepsi bir 
kelime ile alçaktır, diyor. 

(Cümhuriyet) te Yunus Nadi 
Bey: 

- Hakikati halde muhale
fet yoktur. Muhalefet altında 
meydana çıkan ne ediği be
lirsiz birtakım serseriler vardır, 
diyor ve: 

- Bu hezeyanlara artık 
nihayet verilmesini iatiyor. 

Buna mukabil "Yarın" ıaze
tesi ise (Yunua Nadi) 8. aler 
hinde şahsi ithamlara devam 
etmekte, "Yılmaz,, lae efk&n 
umumiyenin çıkan mftnakaıada 
hangi tarafın haklı oldupnu 
görmekte bulunduğunu yu· 
maktadır. .. 

Dün Nadi Beyin meçhul bir 
seyahate çıktığım yazmıtbk. 
Billhare öğrendik ld Nadi B. 
Bandırmaya gitmit ve alqam 
üzeri dönmfiıtUr. 

141 Maznun 

I 

Bunlardan Seksen DördB 
Mahkum Edildi 

Roma, 25 ( A.A ) - Maffia 
namındaki gizli cemiyet aley• 
hindeki dava bitmitı 12 maz· 
nun müebbet ağır hilmetlere 
ve 72 ki~i 1-30 sene arasında 
tehalüf eden hapia cewanna 
mahküm edilmittir. 57 kip 
beraet etmiştir. 

Göztaşı 
Bir Kadın Da Bununla 

Ölmek istedi 
Türbede Özbekler tekkeaiıı

de oturan Fatma isminde bir 
hanım annesinin rahatsızlığın
dan müteessir olarak glSztaıı 
içmek suretile intihara teıeb· 
büs etmiştir. 

Fatma Hanım Haseki bu
tanesine kaldın\mıştır. 

Bir Kaza 
Şnkrnnün idaresindeki ylk 

arabası Gedikpaşada, 8 ya• 
şında Hariyona çarparak ya
ralamıştır. 

Bir Facia 
Bir Çocuk Pencereden 

Düşerek Öldü 

Mercanda oturan sandalcı 

Ohanesin 4 yaşındaki oğlu 
Karabet ikinci kat pencere
sinde oynamakta iken ıokağa 
diltml\J, ağır surette yaralan· 
mıt ve biraz aonra butanede 
&lmtlştnr. 

Tıp FakUltesi Hakkında 
Bir gazete tasarruf maba

dile Tıp Faknlteainin Haydar
pqadan l.tanbula nakledilo
cetfnl yumıfb. Tahkik ettllı 
ve bu haberin dotnı olma~ 
j'ım atrendlk. 
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SPOR SAYFASI 
Kuleli Gençleri Sporal 
Nasıl Çalışıyorlar? 

Atletizm: Bütiin kıt antre
aör "Her Abrehams,, la müte
madiyen çalışan Kuleli atlet-
leri kapalı salon ve açık saba 
idmanlarından sonra kendile-
rinden çok iyi neticeler alına
bilecek unsurlar olduklarını 

göstermiştir. Mektebin ıenelik 
kros ıam piyonasında elde edi
len rekorda ve daha ıonra 
ayni mesafe üzerindeki tecrü
be koşulannda bundan evvel 
ıüzel neticeler alınmıştır. 

Yine bundan epey enel 
(4 X 200) bayrak rekorunu kı-
ran mektep takımı hemen ilk 
fırsatta bu rekoru daha iyi bir 
neticeye vasıl etmek için res
mi bir müsabakayı bekliyor. 
Tliı kiyenin hemen her tarafın
da henüz inkişaf edemiyen bey
nelmilel müsabakalarda büyük 
bir ehemmiyeti olan sırıkla irti
fa ve manialı koşulara da ehem
miyet veriliyor. Kulelinin ça
lışkan atletleri yaptıklan ma
nialı J l O. 400 koşularında he
men rekor denecek bir neti
ceye yaklaşmışlardır. 

Deniz sporlan için de ted-

birler alınmJf mektep atelye
•inde •porcu talebeler tara• 
fından mllteaddit "b _ tlar" ya
pılm11 •• denizcilik ıubeıinde 
büyük bir inkiıaf husule gel
miıtir. Bu yaz mevsiminde her-
kersin alikadar olacağı bu 
ıporlarla uğraıan kıymetli 

ytiıUcO T• kllrekçiler çoğal· 
maktadır. 

FUDBOL - Askeri liaeler 
arasında tertip edilen ıenelik 

futbol pmpiyonasını parlak bir 
ıurette bitiren Kuleli rençleri 
orduya ıporu yaymak çok 
faydalı unsurlar olacaklardır. 

Bir mUddet ıonra, mektep• 
lerindeo aldıklan feyzi kıtala· 
nna yayacak bu gençleri bu 
noktadan yapacaklan hizme-
tin ayrıca bir kıymeti ola· 
caktır. 

Mektebin Yoleybol, fllrq 
takımlan da, ıene ıonu mil· 
nasebetile bazı uasını Harbi
yeye vermekle beraber kuv· 
vetli bir varlık halinde mevcut 
bulunuyor. Bu rençlerl Ye on
ları çalı§tıranlan tebrik ederiz. 

B•rki· 

Sessiz Çalışan Kıymetli 
Bir Voleybol Takımı 

Bu Mevsim İçinde Alınan En 
Yüksek Atletizm Dereceleri 

Bu mevaim içinde yapılan m6-
Hhakalarda beynelmilel atletlıım 
muvaffaldyetlerl olarak alınan 
en aon dereceleri kaydedlyorus. 
Atletlerimiz, bu derecelerle ken.-

. dl vaziyetlerini mukayeae eder• 
lerae her halde latif ade etmlf 
olurlar. 

500 Metre 
14'52 3-S Finlandiyala Vlrtanen 
14'57 4-S faveçll Lindıren 
14'58 4-S Flnlandlyah Nurml 
14'59 4-S ., Salmln-

11 O Metre Maniah 
14'9·10 Avuatur1alı Langmayer 
150 ltalyan T acelli 
lSo Alman Velcher 
15 1-5 Norveçli Abrechoa 
15 1-5 lavcçli Vintstren 
15 1-5 lngiliz Lord Burofey 

400 Metre Manialı 
SSo laveçll Arcakon 
55° ltalyan Tacelli 

Yüksek Atlama 
1,91 metre lavcçll Nilaon 
1,91 " Macar Bodoaa• 
1,90 ,. Menard 

lJzun Atlama 
7.33 metre Holandah Peeten 

21 3-5 
" Borchmeyer 

400 Metre 
48o 4--S Lırilb: Rampllna 

9-10 Alman Noeller 
49o ., Peltzer 

800 Metre 
1'54o Alman Peltzer 
1'54o J..5 Norveçli Johanaen 

1600 Metre 
f'58o Fran91Z Ladumeı 
3'S9o 9-10 Finlandiyalı Purj 
4' Alman Hol.en 

Franııı 
J,95 
5,92 
J,904 
S,90 
S,90 

Sırıkla Atlama 
Romadier 4,035 metro 
., Alman Veıner 
,. Franaıa Krepin 
• laveçli Meur 
,, laveçll Llndbald 
• Macar Zfuaka 

Gülle 
lS,595 metre Çek Duda 
15,35 " Alman Hırdlftl 
15,19 ,. Alman Ueblcr 

15,15 • Finlandiyalı K.Yarnnen 

Disk 
47,23 metre Macar Remecz 
46,41 ,. Franaıç Vinter 
'6,37 • Macar Madaraz 
46,34 ,. Macar Donogan 
44,11 ,. Macar Maltl.ı 

Cirit 

!Yunanlılar Çalışıyor 
Biz, Birşey Yapmıyoruz 

Bilinemez ne dense fıtanbuJ l nan muhtelitinin nekadar dik· 
be!ediyeai ıporculara ait itleri katle hazırlandığı malumdur. 
d~ıma en sona. bırakır. Hatta Bir aydır Yunan federasyonu 
hiç yapmamak ıçin bir maze· t fı d · t d"l h 
ret zfthurunu bekler. ar.a n an vazıye e ı en mu • 

G büt . k telıt hazırlıkları son devrele-eçen ıene çeaıne o· . .. . 
hi d h . rıne gelmek uzeredır. Yuna· 

nan ıe r ıta yomu ta ıısatı · t d ki b"" t·· ·· ı · · · d"ği · l f d. nıs an a u un muesse erın 
r.
enı ıene gır ı ıç n ıar e ı· k" v 

dl. G·"' t" b' d teş ılitın gayretle çahştırdıgı eme . uya aem ı, e a ı y ht ı · · k b" · 
ta · d'l t d unan mu e ıtıne arşt ızım 

yın e ı en ı a yomun nam k v •• 

· d d k b 1 çı aracagımız takımın henuz 
ye nııanı a orta an ay o up k d b"I lA d v ·ıd· 
~tti. Şehir ıtadyomuna tim- ~ . ro~u 1 e ma um egı ~r. 
Clllik Allah rahmet eylesin! Bırııı~ı sııııf oyuncularımız, lık 
D · b v·ı.1. t1 ve şılt maçlarından oldukça 
emıye mec uruz. ı aye ere d 

-'d 1 bul 1 yorgun urlar. Yazın bu kız-•• en atan sporcu arı ora u l · d b · · 
ıtadyomlarının bizimkine çok gın g n erın e, ır mevs~m 
faik ıd v h ti ö Ü yorulmuş olan çocukları şehır• o ugunu ayre e g r - d · 

1 1 · d t b en uzakça hır kampta mu-

ıor ar. ımır sta yomu ıtan u- t dil "d b 1 t k k 
k. kı k bul e ı mana aş a ma ço un ıne nazaran yas a f d 1 1 d 

t . k k d ilk ld" ay a ı o ur u. e mıyece a ar m emme ır. c·· ülü k' 1 
G B 'd G or yor ı, sporcu arımız eçenglln uraaya gı en a· 1 • · · dil 
la 1 1 d çın, spor gururumuz ıçın -

taaaray ı ar ora ata yomunun ü ··ı h l b" t bb"· t 
d bı-i k' f lk ld 1 nu en ayır ı ır eşe us e, a ız m ıne a o uğunu d d"l b k . 1 "b" 

tt dili va e ı en B!J a ış er gı ı suya 
,~ ~ dü iltil 

S d • . b k'ld n şm ~ r. ta yom lfl u te ı e a • y y ht l"t' k 
k Y 11 k arın unan mu e ı ı ar-

rl\nUr en, unan ı ara arşı d . · b" · 
h 1 k futb l Ul h ıısın a ıyı ır netıce alamaz-
azır anaca o c ere ma - . 

ıua açılacak kamp itinin de ıak, ka~ahatııı oyuncula~a 
atadyom gibi belediyenin kır- yUklenmesı pek muhtemeldır. 
tasiye çıkmazına girdiğini gö- Takımın çalıştırılması için el· 
rllyoruz. Gelecek ay en kuv- ı zem olan tedbirler alınmazsa, 
vetli muhtelitimizle çarpıımak ıporculara kusur bulmak en 
Onre lıtanbula gelecek Yu· haksız bir hllcum olur. 

Davs Kupasını Hangi 
Millet Alacak? 
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Kari Gözile 1 Meslek Arıgan Geçnler Ve Aileleri O~ııaıın / K a tl 1 n ye K a ı p j ş le r i 

--z-e~-jör;-::a-
1

:~-~~:-ı1ar--IA vukat Veya Hakim Olmak istiyor Okumuş Taşralı enç 
Belden Aşağısı Kız, Y okarıaı 
Balık Olan Nesneye Dair musunuz?ŞehrimizinMaruf Avukab ler Ne Yapsınlar? 

A 
Efendim, Geçen l'tln l'uetenlade 

luıı kız:, vUcudtl >•'an olan bir malıld
kwa Ankarada teıhlr edilerek bult bir 
hHeyJe tehir halkının dolandınldığ'a 
yazılıyordu. 

Muslihittin Adil Beyi Dinleyiniz 8!~:c;~:11::.!:va~ B L O Z 
Bu garip bilenin bir .. l de bur

aumu&wı dlblade blr aydaa bert •af 
ahallmlı:ln paraaım çekmektedir. 

Taksimde tallmane meydanında uld 
Ben Amar alrldnln kurulduğu ar•anın 
tam kartı•ına laabet eden yerde s•rlp 
bir çadır, relen geçenin naz.an dikka
tini celbeder. Bu çadınn etrah, içerili 
rörUıımesln diye dikenli telle çcvrll
mlftlr. Çadınn BnUnde bir çığırtkan, 

elinde çıngırak yanında bir reaml ıBs
tererek : "Belden aıağuı balık, bel
den yokan11 kızdır, haydi efendllcr, 
hanımlar, asıl dcnl:ı: kı:ı:ını burada 
sörünUz. Hem de 5 kur114la.- " diye 
mlitemadiyen bağ'tnr. 

Ben de bu garip yere merak aalka
alle 5 karuı vererek a-frdim. içeride 
kadın erkek bir kUtle "Hey yarabbim 
neler de yaratıyonıun ? n diye blrıcye 
bakıyorlardı. Bu bir maııanln llrillnc 
konmuı 1,60 yani usati bir kız: boyu 
uzunluk ve 0150 de yUkıeklikto içi ıu 
dolu, etrafı da com olan bir ıandıktı. 
İlk bakışta insanı aldatabilecek bir 
manzara göze çarpıyordu. 

Sağına yan yatmıf " Lla dli POttl " 
tipinde bir ktz:, bir elini başının altına 
koymuf diğer elila de yanındaki yap
raklan göğsüne dlz:iyor, b~llndcn aı.ı

ğul pullu pullu bir balık kuyruğuna 
benz:lyor. Kız.ın UıtOnde biri kırm1z:ı, 
biri ılyah iki tatlı su balığı yü:ıi.ıp 
duruyorlar, fakat işin garibi •)nl 
yerde •• 

Perdeyi açan adam bir Ermt'.nl tlve
aile bağırıyor: 

- Haydi efendim, öııüınüz:dekl ııe 
ıinema kurdelesi, ne l&stlk ne de rc
ılm •• Hali• muhlis deniz: kız:ı •• 10 •er e 
evvel Romanyada ağlara takılmıı 
ufal< b!r mahlQktu.. hh.. Bir ılirü 
pal:ıwa •• 

Hakikatte iki cam ara11na auyu ve 
balıkları koymuşlar, arkasında kız: 
keyifle yllbyor, iyi akıl dcgll mi ? 

işte hergün deniz: kız:ını görmlye 
gelenler bu suretle dolandırılıyor. 
Acaba hiçbir belediye memuru banu 
ırörmemlt mi ? Niçin buna mani 
olmıyor ? 

Suavi 

Köylü Aleyhmde Bir imtiyaz 
Eskişehir lületaşı imtiyazının 

bir şirkete verilmesi üzerine köy-
lü evvelce hükümete ve Millet 
Meclisioe müracaat ettiler. Son 
JÜnlerde 40 - 50 l~öylü ~ah~ ~ü
kümete ve Meclıse hır ıstıdn 
eöndererck verilen imtiyaz k:.ua• 
,.mm aleyhlerine olduğunu bildir-
diler. Bütün esnaf ve halk bu 
imtiyazın aleyhindedir. Bu imti
yazla köylü çok feci bir vaziyete 
düşecektir. Hükıi:netin köylü ile 
bu meselede de alakadar olması 
çok lazımdır. Aksi takdirde köy
lünürı vaziyeti fecidir. 

Eskışehir 

A. Y. 

Büvet? 
Devlet Demiryollarının Pendiğe 

kadar olan istasiyonlarındaki 

.. Büfe ,, yazıları " Büvet " yazıl
ını.1. Bunun manası nedir? Bu 
keliıne Arapça mı? Fransızça mı? 
Yokaa ,ımendifer ıstılahı mı ... 
Yalnışsa doğrusunu yazdırmak 
kabil değil mi? 

OskUdar okuyucunuı 

Mustafa Necdet 
Son Posta: Franaızçadır. Fakat 

lürkçe yazdırmak elbette ki 
Jtzımdır. 

Tefrikamız: No 14 

imtihanlar bitti. Şimdi mektebi bitiren bOtOn i'ençlerin bir 
endişesi vardır: Hangi mesleğe girmeli? 

Meslek seçmek, evlenmek kadar gtıç ve mnhimdir. Bu 
anda gencin vereceği karar bütün hayatı Ozerinde mtieulr 
olacak kadar ehemmiyetlidir. Onun için bu çağda gençler bir 
rehpere muhtaçtırlar. Onlarla danışıp fikirlerini almak isterler. 

Biz gençlere bu hususta rehperlik vazifesini yapmak "Ye 
onlara en salahiyettar kimselerin fikirlerini bildirmek iıtedik. 
Muhtelif mesleklerde en ziyade muvaffak olmuı aallhiyettar 
zatlara müracaat ederek fU suali aorduk: 

.. Gençlere, mesleğinize intisap etmelerini tavsiye eder mi
siniz? Ederseniz onlara takip etmeleri lazım aelen en doğru 
yolu gösterir misiniz? 

Mikacaat ettiğimiz zatlar bu anketimize btıyük bir ehem· 
miyet verdiler ve cevaplarını bizzat yazdılar. 

Mesleğinizi seçmeden evvel bu anketimize verilen cevaplan 
okuyunuz. Her meslekte muvaffak olmuş kimselerin fikirlerini 
öğreniniz, ondan ıonra kararınızı Yeriniz. 

* 
Avukat profesör Muslahittin hibi Fazlı Necip Bey tarafın. 

Adil Bey diyor ki: dan takdir edildi. Bana gaze-
" Milkiyeden çıktığım zaman tenin muharrirliğini teklif etti, 

henüz 19 yaşında.bir gençtim. kabul ettim. Orada da çalış
Hukuk ve idare şahasında ça· mıya başladım. inkılap hare
Jışmak isterdim. yaşım taşrada ketlerine vAkıf olanlar meya
bir vazife almama müsait ol· nında bulunduğum için ° za-

man bazı zabit arkadaşlanmla 
madığı için bir milddet mer- beraber mubitimi hazırlamıya 
kezde sadaret mektubi kale· çalışıyordum. Meşrutiyetin ili
minde çalıştım. Babıilinin o mm müteakip ( Yeni Asır ) ın 
zamanki çalışma teraiti beni başmuharrirliğini deruhte ettiın. 

daha serbest bir hayata atıl- Siyaset Ve Hürriyet 
mıya sevkediyordu. Merhum Emrullah Efeııdl 

iyi Bir Fırsat beni Selinik Hukuk Fakülte-
lstanbuldan uzaklaşmak için sinin Hukuku idare, lktısat ve 

gUzel bir fırsat zilhur etti. O Maliye dersine tayin etti, hoca· 
zaman Rumelide yeni idari lığı çok sevmiştim. Hayabmın 
ıslahat yapılıyordu. Gençler yegAne saadeti bu idi ve 
için çok cazip bir muhit vardı. öliinciy~ kadar da bu o.lacak· 
Rumeli ye gittim ve Meşruti- ! tır. ~~r~z. sonra tetkı~ . ve 
yete kadar Rumelide muhtelif teteb~u ıçın ~vrupaya gıt.tım, 
·d ~ 'f ı d l tı K avdetimde yıne derslerımle 
l arı vazı e er e ça ış m. ay- l ı b 1 d s· i 

k l ki d b ı d G 
meşgu o mıya aş a ım. ıyas 

ma am ı ar a u un um. enç- h'tl · · d d F k t mu ı er ıçın e yaşa ım. a a 
tim, Mutlakıyete karşı ruhumda h"' d'' ·· · hü l . ur uşunmeyı ve r ça ış-
b ır ısyan vardı ve vatammda mayı tercib ettiğim için ilme 
bi~.gü.n do~~ca~ma kani olduğum 1 nefsimi vakfetmeyi emel ettim. 
Hurrıyet ıçın fıkren hazırlanmak Tedris hayatına seve seve 
lüzumuna kaildim. Bunun için girmiştim gençliğe müfit ola
Avrupadan gizlice eserler ge- cağımı gördükçe bu muhabbe· 
tiri yor ve resmi vazifeden va- tim nihayetsiz bir aık ve ip
kit buldukça geceli gündUdll tilaya tahavvül etti. 
okuyordum. Kitabet ve tahrir kabiliyeti-

ilk Hocahgım ni bende ilk sezenler hocam 

Lisede bir miiddet lkbıat 
ve Edebiyat hocalığı etmiştim. 
Bu bende bazı f ttrl kabiliyetin 
inkişafına vesile oldu. Güzel 
söylemek ve güzef yazabilmek 
ıçın karihamı zenginletmek 
istiyordum. Tahrir hayatına 
daha lise ıınıflarında heves 

Cudi Efendile amelt hayatta 
qstadım F adı Necip Beydir. 
Ali tahsili ikmal edince bu 
vadide merhum hocam Nail 
Beyinde çok teşvik ve hima· 
yesini gördüm. 

Muvaffakiyetin Sırları 
Meslekte muvaffakiyete ge

lince ; Bu muvaff akiyeti iddia 
etmiş bir gençtim. etmek hatnaşınaslık olur. 

Gazetecilik Fakat umumi bir prensip ola· 
Bu temayülüm iptida 1 rak takip ettiğim bazı hedef-

( Yeni Asır) gazetesinin sa· ler vardır. 

K 1 RMI Z I FEN E Rli EVLER 
tanıtayim: Miais Knoks. Bu, 
bir Amerika meb'uıunun ka· 
nsıdır. Gayet rabıtalı bir ka
dın. Fakat Parisin btıtftn içki· 
lerini içiyor. Kocası Nevyorkta 
çallfıyor, kendiıi Pariıte et
leniyor. 

MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 
[Franıız:ca aılınıu 200,000 ıncl tab'ından tercllme edllmlttlr.] 

Haydi, 
}'un .. 

vakit yok, so- ı - Hoppala.. Diye bağırdı, 
ayol biz aramızdayız, ııkılma, 
erkek yok. Bana böyle yapı· 
lamaz, bana. Kibar kadın ... 
Kah, kah, kah, i[iileyim bari. 
Kibar kadın. 

- Fakat, Madam Jorjet, 
ben kibar bir kadınım. 

- Anladık. Ben de seni 
kibar kadın diye takdim ede· 
Ceğim. Zaten bizim eve hep 
kibar kadınlar gelir. Vesi kalı 
hanımlar komşuya giderler. 
Soyun diyorum, haydi. 

- Fakat ben "hakiki,, bir 
kibar kadınım, Madam Jorjet. 

Kalın bir kahkaha Jorjet 
~ın pelte aöistinQ ıalladı. 

- Fakat, Madam Jorjet •• 
- Yalan aöyleme. 
Hiaaettim ki ben onaı 

.. Maryae Cboisy" ylm? De. 
aeydim inamıyacaktı. 

Kadmlara Mahsus 
Erkekler Evi 

Size bir Amerikalı kacbn 

Pekli& da ;oluyor. 
Amerika aevimli bir mem• 

leket. Dllnya yüzünde, kannm 
-.e kocanın kendi llemlnde ya• 
ıamıya salihiyetleri olduklan 
yeglne memleket burasıdır. 
Allah inıana emretmiı: 

.. Alnının terile kazan.,, 
Ve erkek çalıfıyor. Onan 

tablati 6yle. Fakat kdmJn 
tablati biç bfrtey yapmamalr. 
Amerikalı kaclmlar biç W...., 
yapmular. 

1 
1

' 

genç yazıyor: "Ben Anadollu 
_ fltluslahittin Adil B, bir çocujıım. latanbulda Vefa 

llaesinde okudum. Memleke-
time geldim. Babanım ticaret
haneıinde çahııyorum. Burada 
evlenmiye mecburum. latanbul 
kidarile evlenemem. Onlarla 
dUtllnllf, hayat farklarımız oka
dar çok ki ne o beni, ne de 
ben onu hazmedemeyiz. Bura
da bir kıza talip oldum. Ailell 
vermiye razı oldu. Kızı gör
mek istedim. Bunu ıiddetle 
reddettiler. Onların kızını göre
cek, beyemedim diye veıile itti
haz ederek bırakırmııım. Sonra 
kızlarını kime Yerirlermit? Bir 
yengem var. Zeki bir kadın. 
Kızı bir gün evine davet etti, 
pencere arasından bana gös· 

Herşeyden evvel hayatta terdi Nasılsa bu duyulmuı. 
nikbin olmayı bildim, Hayatın Benim namusum timdi tablada 
bütün sademelerine 1'e felfi... kiraz. Herke.tin ağzında ben: 
ketlerlne kuvvetli bir irade Bundan bUyük namertlik, nıı.· 
terbiyesile karşı gelmek benim muuuzluk olmazmlf. Alçak 
hedefim olmuştur. ben, namuuuz ben, ahlAksız 

Bu vadide okuduklanm vo ben... Kıyamet kopuyor. Peki 
bu vadide yazdıklarım bana 
nefıt telkinler yapmııtır; çün- ne olmuı. Evlenmiye talip ol-
kil hayatta fikirlerin irade do- duğum kızı görmüşüm. lstan
ğurduğuna kailim. Muntazam bulda kadınlar balolara çıplak 
ve devamlı çalışmak mektep gidiyor, dansediyorlar. Kızlar, 
sıralarından baılıyan ve hAll erkek arkadaşlarile aerbut 
bende biitün kuvvetile yaşıyan geziyorlar, hiçbirisi namussm 
bir itiyattır. İyi ve güzel ıey- değil, iki memleket te Türki
leri okumak iyi söylemiye ve yede.. Bu lk.i telekld araaın· 
iyi yazmıya çalışmak, bu oa daki derin farklara bakıyor, 
gayelerimden biri olmuştur. kendimi kabahatsiz buluyo
Hukuka, İktısada, Ahlaka dair rum, fakat bunu muhite naııl 
Şimdiye kadar 14 eser yazdım. 1 t 1 ? anama ı ,, • 
Simdi en büyük eıerleriml Kilçük ve dar muhitlerde 
ikmal ediyorum. içtimai kontrol daha kuvvetli 

Alb büyilk cilt teıkil ede- olur. Muhitin eskiden kalma 
cek olan idare Hukuku, idari 
Mukaveleler, Nafia imtiyazları, birçok ahllk terakkileri Tar-
İdari Davalar, bütiln bunlan dır. Meseli kadının erkeğe 
bu seneden itibaren neşre görünmesi.. Bunun değişmesi 
başlıyacağım. ıçın dllşllnOılerin "Ye bayat 

Tavsiyelerim şeraitinin değişmesi lizım. iki 
Gençlere tavsiyeme gelince; memleketin TUrkiyede olmuı 

Bilhassa Huhuk mesleğine inti- kAfi gelmez. Terakkinin en 
aap edecek gençliğe tavsiyem bllytık Amili lktıaadl teklmnl
şudur: Garp lisanlanndan dür. lstanbul Avrupa ile 
bir veya ikisine kuvvetle daha fazla temuta olduğu, 

ecnebi harsleri, hayat ıeraitini 
vikıf olmak, kitabet kabiliye- daha çok takyit ettiji ~, 
tini inkişaf ettirebilmek için telikklleri daha çabuk deiif"' 
Yalnız hukuki eserleri de- · tir' mış • 
ğil, karihayı ıeniıletecek içti- Bu meselede hakh oldup 

Müsabakamız 

B 1 ô z Müsabakamı 
Baıladı. Takip Etmey · 

Unutmayınız. 

Blftz müsabakamız cum"\ 
gtlnü başlamııbr. On beı gü ı 
devam edecek ve hergün b:: 
bliiz resmi neşredilecekti . 
Karilerimiz 7 inci sayf ac \ 
intişar eden bluz kuponlanı ı 

toplıyacaklar. En ziyade be
ğendikleri üç bliizu bildire
ceklerdir. En çok rey kazanc:: l 

bUizlara rey veren karileri · 
mizden ilç kişiye birer bit..: 
hediye edilecektir. 

Bedava bir bluz sahibi o· -
mak istiyorsanız bu müsabr · 
kayı takip etmeyi unutmayım:·. 

lntiıar eden bluz resimle
rini kesmit olmamak ıç 1 

karilerimize yedinci sayfay ı 

kupon koyuyoruz. Her gi: 1 

yedinci sayfamızda intiı· .r 
edecek. 
_______________________ , 

PATRON KUPONU 
Karllerimizln gös:terdltl ar

zu üzerine (7) inci aayfay~ 
nakledllmittir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayacak11nıa. 

1 

TAKV)M :::;!... 

mat, ikbsadl, idari, edebi, nuzu muhite anlatamauını.z. 
eserleri okumak ve bilbaua Fakat tizin gibi, birkaç defa 
güzide muharrrirleri aeçmek olurıa, böyle birkaç ldfi mu
kendi lisan "Ye edebiyatımıza hltin tenkitlerini i'aze alarak Ol• 30 27 .. Haziran-931 Hnır sı 

k k d Arabi Rumt 
Ço ehemmiyet verme , evamlı ileri ablıraa bır' er birer bat ' ıo- Safw - ll50 14- HaıdPaa ·l 7 
muntazam bir ıay ile raayonol çözilltır. Fertlerin cemiyet Bze- -

Taktt-eaant-va .. t! Takıt-uant--na . 1 
çalıımayı öğrenmek. itte be- rinde çok büyük tesirleri 

Glret~45 4.50 
Otıe 4.S2 12.1' 

Alqam 12.- 19.~; 

Yabı 2.09 21. L ı 

l.aak 6.21 2. ) 

nim Hukuk gençlerine tavıl- vardır. 
yem budur. 

Fakat pek iyi bilirsiniz ki 
hiçbir itleri olmıyan insanlar 
pek meşguldtırler. Mfıla Knob 
pek meıguldtır. Bir aftn: Yir
mi d&t saat barlarda -.e tem• 
lerde. 

Ya qk? Hah, ift• muele 
buradL Miıla Knob muntua· 
man sinde bir ıurette qk 
yapan kadınların tue cildin
den " canlı hareketlerinden 

mahrum delildir.Fakat hiç kimıe 
onun bir lfıkı olup olmadığım 
bilmiyor. Eğer bir lfıkı olsaydı 
herkea bilirdi. Pariıte bilinml• 
yen teY yoktur. Mi.aia Knoka 
nerede, kimi H'Yİ.yor? Esrar. 

Diyor ki: 
- Ben kocami aldatmıyo ... 

nam. Abltmwhktır bu. Amerf.. 

Ranımtegz11 

kalı kadınlar bGyle ıey yap
mazlar. 

Ben lıayretle ce-.ap veri
yorum ı 

- Amerikalı kadınlar gillt 
barlara çok l(idiyor]ar Ye teke 
kokan Rus kuaklarlle yabyor
lar. 

bdadl l.S2 16.18 
:ı 

Miıia, Knokı c0rm8 m911'11t 
halinde yakalanmıı gibi ... 
tırdı, utandı: 

- Fakat aldatmak dejilcHr 
bu, dedi. 

Sonra merakla ıorduı 
( Arkuı n,r) 

BU S 
MAKARALAR 1 

ucuzdur. y~rd• Arayınız. 

Dllnya Köpek NalÇf 

DiKKAT MARKALARA 
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İmzalarından Tanıdığınız 

Edipler Nasıl Adamlardır? 

Haziran 27 

Fon Hentik Bütün Paramızı lran Çölüne 
Gömmek Gibi s·r Delilik Yapmak istiyordu 

lm:ı:alanndan tanıdığınız bb·
çok kimseler vardır ki, ıahısla· 

nnı tanımazsınız. Fakat onlar 

f 
hakkında hayalinizde tereHüm 
etmit bir tip vardır. Bu muhay
yel tipin hakikate ne derece te
vafuk etti~nl merak edersiniz. 

İşte anketimiz sizin bu me
rak ve teceaaüaünüzü de izale 
edecektir. 

başlı mı falan. ) 
2 ·- Ne ka:ı:andıhlarını tab· 

mln edersiniz? 
3 -· Naaıl yafadıklarınl zan· 

nederalnlz ? 
Bu Gç sualin cevabını yuıp 

bi:ı:e randeriniz. Arzu edersealı 
bir de reaminia.I ilin edlnl.J• 
Gelen cevaplar aıra ile netr .. 
dilecek ve anketin sonunda 
bu muharrirlerin her blrl hak
kındıt bu flç aualin gazetemlı 
tarafından hakiki cevaplar• 
veriJecektir. 

YAZAN: M. KAZIM 
-16-

Ev~t amma, bu su menba
larmm bulunduğu yerde biz 
az kaldı susuzluktan ölecektik. 
Onutmadan kaydedeyim: 

Bu menzil noktasının adı 
(Dürri) dir. 

Çoban "Gulam Rıza,, bura
da bize ikinci bir hizmette 
bulndu: 

- Burada, ıssız bir yerde 
niçin kalacaksınız? dedi. Üç 
fersah ötede (Caferi) adını 
taşıyan bir köy vardır. Oraya 
gidiniz, rahat edersiniz ! 

Fena bir tavsiye değildi. 
Atlarımıza atladık. Fak at ya 
burada fersah denilen şey 
bizim bildiğimizden uzundu 
veya atlarımız adım atamıya
cak kadar yorgundu ki bu üç 

1 

Çok tehlikeli bir mıntakaya 
girdik. Ne olur ne olmaz 
düşüncesile kafil~nin bütün 
parasını yalnız Almanların 

haberdar oldukları bir yere 
gömdürdüm. Bu suretle para
mızı kaybetmek tehlikesinden 
kurtulmuş oluyoruz. Almanın 
bu derece saf dilene bir hare
kette bulunmasına ihtimal ve
remiyordum: 

- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
Diye sordum. 

- Elbette! kelimesile mu
kabelede bulundu. 

Muhatabımın yüzüne hayretle 
bakbm: Uzun, bin bir türlü 
ihtimallerle dolu bir seyahate 
çıkmıştık. Önümüzde mukad
des bir gaye vardı. Bu seya
hati başarmak ve bu mukaddes 

gayeye ulaşmak için mntema
diyen paraya ihtiycımız vardı. 
Buna rağmen bu Hentik Ef. 
kafilenin bütün parasını lran 
çölünün ortasında bırakıyordu. 
Bu ne akılsızlıkb yarabbi 1 

- Mal camn yongasıdır, 
derler. Gllzel, fakat işte biz 
bu yongaları burada hiç 10-
zumu olmadan yakıyordum. 

Fon Hentiğe sorduk : 

- Canımız madem ki teh
likededir, madem ki ölmek 
ihtimali mevcuttür. O halde 
paranın eşkiya eline geçme
sinde veya geçmemesinde ne 
gibi büyük bir mahzur tasav
vur edersiniz ? 

Fon Hen tik cevap vermedi, 
devam etti: 

- Buna mukabil bir defa 

Efganistana vardığımızı farze
diniz. Orada mutlaka paraya 
ihtiyacımız olacaktır. Bir mu
vaffakiyet kazanırsak bunda 
paranın hissesi pek büyük 
olacaktır. Mevcut bütün parayı 
buraya gömmekle muvaffaki
yet ihtimallerini giSmmtif ol
mıyor muyuz. ? 

Fon Hen tik bir defa mühim 
bir hata irtikip etmişti. Fakat 
inatçı idi. Ne olursa olsun, 
kabahatini itiraf etmek, kusu
runu tashih etmek istemiyordu. 

Eğer Fon Hentik bu affe
dilmez hatasından ıonra Efga
nistanda hiçbir şey yapamadan 
memleketine döndü ise mes'u
liyetin münhasıran kendisinde 
olduğunu itiraf etmeli idi. 

(Mabadı yarın) 

Anketimiz ıudurr 
Matbuatta imzaları çok 13· 

rülen, birçok eaerlerile aize 
kendilerini tanıtıp sevdiren mu
harrirler vardın Nazım Hikmet, 
Vlll Nurettin, Peyami Safa, 
Mahmut YHarl, Ahmet Haşim 
ıibl. 

Şimdi alze soruyoruz: 
1 - Bu muharrirleri hayali

nizde nuıl tasavvur ediyor• 
•unuz? 

(Genç mi, ihtiyar mı, i'Üzel 
mi, çirkin mi, züpbe mi, ağır-

Hakikate en :ziyade yaklaıan 
karilere o muharririn imzalı bir 
fotokrafial ile, imzalı eserleri 
hediye edilecektir. 

CeYabınızın çabuk çıkmaaını 
ıatiyorHnız acele ediniz. 

* 
GBnderilecek cevaplann ,.ede· 

biyat anket " memurlntuna 
kaydile gönderilmesini bilhHs• 
rica ederiz. 

r 
Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Re.mlnbd bhe "'önderlraenfl ılıe • f'!>.-- beın • Samım· t ~e 

fersahlık yolu ancak tam bir E B . .. k D t VER EM tablat:nl:d ~yllyebu7rıs. Fakat bunu• rJ.;::"'!11' ~ n t ev az ıdıt· 
rece yürüyüşile kattedebildik. il u y u e r : için ırönderileeek realmler iyi Ye tablt olduğu gibi 

16 Temmuı: porda çıkmıı olmaıı lh.ımdll'. Taki 

Kafı'lem;• tekrar tamamlan- gör On mi Y' 
AA d y d • · ·• · · b' d' h t H 1·dı'm. Kadın sı'yah gözlerini mntehasııısımta mntaleuında hataya yor u. anına ogru gıtbgımı ır sene ır aa ayım. em 11 t 'ldit 

dı, tekrar muazzam bir ker- b. b . d. a1·b b h 1 k b k yfiı:Ome dı'kerek ne konu•u- dlltmuıa. l m emayı 1' görünce, ıçare enı ıspan- g ı a u asta ı ana o- 'I * Ümidini z ay 
van halinde yürüyüşe başladık. serde çalışan bir memur san- camdan geçti. Onun sağlığın- yorsun der gibi acı bir gülüm- TablatJerlnl anlamak her• blu ' nlat 
Caferi'den sonra "Rubatı Şur,, seme ile cevap verdi: ettiği ıama mış olacak ki, hemen yerinden da birşeyim yoktu, fakat rah- rulm &'lSader- kullerimlıs hakktnda azdır. Menf•-
u buradan sonra da "Çiharde,, fırladı. Ayakta duracak hali metliden sonra hiç iyi olama- - E .. Ne yapayım kızım? mlitehaa11ıımma mlitaleaaını qatıkl 
yı. gördük. Her ikisi de ıssız k k I d ·ı Onları sana versem alır Mı- aatırlarda okuyablllralnl• ı aUerine uygu' yoktu. Galiba hürmette kusur dım. Erkeksizli o ay eğı • l * d' 
birer köyden ibaretti. Ü sın? nsan, kedi yavrusu olsa gelen en ış" 

ederim korkusu ile oturmak ç çocuk ile bütün aile batı· ka d k b ki b Osman beu : Girgindir. Ken-
şimdi artık Rusyanın nüfuz so ğa ö emez, hal u · un- leri halletııı" 

istemiyordu. Kundaktaki yav- ma yüklendi. 1 b · !ini göıterlci d.k b t 
mmtakasına dahil olmu•tuk. ar enım canım, nereye ata- ı çe r • • 

-. rusunun ağzına lastik memesi- - Demek sizin iki çocu- yım? Sokakta sogvuktan donup, hareketlere il- ede ez MU kUl tıı•ktell 
Bunu temasta bulundugv umuz d ? m · f pesen 
lr ni verdikten sonra göğslinU ğunuı aha var açlıktan öleceklerine benimle kayıt kalmaz. zı·yade u sall m t ih det. 
anlıların bize karşı yaptıkları 1 " • Y 1a· ere e kapadı. Oturması için israr - Ya, var kızım ıKİ ço- beraber zehirlensinler daha iyi. kendisine ehem 

bariz muameleden sarih surette ettiğimde tekrar toprakların cuğum daha var. Keşki olma- 11 Yüreği yanan betbaht ana- miyet verilme- Askerliğe Davetler ,ı 
anlıyorduk. Mesela .. Dört köy.. üstüne çöktU. Sıska çocuğunu saydı. İnsan olduktan sonr:ı nın karşısında acı ile kuruyan sini ister. Kıs- Cihangir askerlik fUbe 
manasına gelen (Çiharde) de dizleri üstüne aldı. Ben de ya· öliimlerine dayanamıyor amma.. dudaklarımı ısırırken uzun boy- men aculdur. riyasetinden: (322) ilA (326) 
büyu'·k ve oldukr:ıı '·emı·z bir k d O ' d k k .. lu, siyah çarşaflı bir zavallı doğumlular Ye bunlarla ıııo-

r- '- nına çömelere ıor um: nıarı oyurma ta ço guç. d h f d• a a şi a bulacakmıı gı'bi yal- Kadın ' mesai- ameleye tibi tutulan piya .,, hana inmiı:tik. Hancı bizim H · · h t H Öt k' kJ ,. - angınız as asınız a- - e ı çocu nnn nere- varmıya başladı: linde kıskanç- levazım, senayii harbiye ,. .. 
Rusya ile hali harpte bulunan mm!?,, J de? - Beni de yaz kızıml. Allalı nıflarına mensup olan ort• 
b• d ı Jd tır. Bir iş üze- ... ırer ev ete mensup o uğu- " _ Aman sus kızım! Evla- _ Onları evde bırakfı .. aşkına beni de yaz! Doktora . ıinde uzun müd ehliyetnamelilerle 30 hazir~ 
muzu öğrenince derhal mua- dımı Allah • saklasın.. Hasta ı Şimdi beni bekleşir dururJar. bakılmak için ta . Gem- 931 tarihine kadar berayi se~. 
melesini değiştirdi. Farisiceyi b · k B ld ı likten geliyorum. Üç se- 1' et ıırar etmekten bıkar, şubeye müracaatlan, geleıııJ" 

enım.,, Talisizli • uraya ge im öğle t ··n ı h kk d ahk k• .. 
anlamadıgv ımızı zannederek yü- K d · · d. nedir öksürUyorum. Ag· zımdan ı enevvu severıt. yen er a ın a Amı • 

" a ının temennısıne ıye- talili olmuş. Yarım saattir k 1 l'k nuniye tatbik edileceg" i ılJf 
zümüze karşı müthiş birer kü- k k H d kik k k an ge iyor. i çocug· um var-ce yo tu. er a a uca- be liyorum. J 1 
für yag· dırdı. Sonra üç defa d d v .. d - dı, biri bağırsak hastalığından sak Efendi': Mütereddit 0 unur. 

ğın a taşı ıgı, agzma ogru - Buraya ilk defa mı ne- ld H § I' l ali ' l'k ube"" 
tembih etmiş olmaklığıma rağ- ökstirdüğü, memesinden akan 1 liyorsunuz? • ö Ü. amdolsun biri yaşıyor. ,ve kısmen mil- '-1 ıc paşa asKer ı ş ıı~ 
men hayvanıma yiyecek ver- b 1 d Perişan bir vaziyetteyiz. Yarı ~.::ve h h imdir. sinde kayıtlı kısa hizmet bdD" 

zehirli sütle es e iği yavru- - Öyleya.. Doktora vere- aç, yarı tok yaşıyoruz. Ne Başkalarn1a az kını haiz olan 320, 326 ·~ 
meyi geçiktirdikçe geçiktirdi. belkı· kendı'nden evvel ı y d gu· mlu bı'lumum efendilefllt sunu, cek paramız yok •• Bir senedir o ur. az a bize yardım et- b Vakıa bu hareketine mukabil .. "I .. · · k ti. • sı·nler. itimat eder. muameleleri tetkik ve te9 ...ı gomu ecegını es remıyen za- konukomşunun söylediği iliç- ,.,. 
benden pek yerinde olarak valli cahil kadın! Allah sakla- M en f aatlerini edilmek ve orta ehliyetnaııı " 
bir dayak yedi amma, o da sm amma kimi, ve nasıl? Diye- larla geçinip gidiyordum, fakat ı Güreş Müsabakaları ve samimiyetini haiz olan piyaee, sanayi, tJJ". 
geceleyin belirsiz bir surette cektim, fakat sustum, çünkü hiçbir faydasını görmedim. Ni- · Kumkapı Terbiyet bedenly israf etmez. Mü- levazım sınıfına mensup 0193ı 

k hayet Allah razı olsun burayı klübü riyasetinden: lar seukedileceğinden ı-1- 1 .. hayvanımın aya larını yarala- bu sözleri ona söyliyebilmek cadeleci ve gö- tarihine kadar •ubeye 1110t 
maki • "k ald sağlık verdiler, doktor para 1 -- Yunanislana vaki olacak Y 

a ınti am ı. için yavrusunu derhal elinden almıyormuş .. İliç ta veriyorlar- aeyahat için 56-61 kilolar arasında rültücü değil- caatları ilin olunur. _.il 
Bu son menzilde gördüğü· alıp bakımhaneleret kendini T K d . 26·6-1931 cuma günü aabah Hat dir. Nadiren §Piyade ve levazım ve 5•113~~ mUz muamele canımı sıkmıştı. de verem hastanelerinden bi- mış.. 8 aaımpaşa an geliyo-o döku:ı:da seçme müsabakaaı yapı- bozuşur. harbiye sınıfına mensup ~;dJ .. 

Sonra öyle bir hadise daha rine yerleştirmek lAzımdı. Hal- rum.. Sıcakta hiç ~nmiyor, Jacak!ır. . . < 326 doğumlular ve bu dOJ.";fl 
cereyan etti ki teesaüriimü b k. b k kudr t hem kucakta da hır çocuk Gureşçılerio vaktı muayyenlı:ı- -.. (Fotoğrafıma dercini arzu etmiyor) lularla muameleye tAbi 1'·, ... ı 
artbrdı. Götfirecek yer olmadıktan ° · mı Şif· 2 -- Hakem heyeti: Ma:ı:har Yekta beg: Herşeye kartf- hizmetliler mükellefiye ';ııl' 

u ı unu yapaca e ·· ı lursa. Vallahi tabanlar . de Klüpte bulunmaları. ti tlV' 

Gece hanın bir kö~esinde sonra ders vermekten ne çı- ti. Ne edelim, alın yazısı çeke- Ahmet Fetg-erl, Kemal, Seyfi: maz gibi görünürse de, müte- yapmak fizere orta ehliye t.ı" 
F H tik l·le oturuy d k kardı ki.. içimde burkulan de- ceğiz. Kadri, Sa ip, Raıit Beylerden cessistir. Cesareti medenı'yesı'm' meleri 1 temmuz 93 !~ ~t 

on en or u · " kk · ehliyetnameleri 1 eyluı t• .. ' 
Y b 1 • · · k · · rin bir 11.11 ile tekrar söze - Alın yazısı olur mu? mure eptir. · israf ve menfaatlerı·nı· ı·hmal 1 .. a ancı ara ışıttirmeme ıı;ın b I d B k 3 -· Yerm ademi müeaadealne tarihinde hazırlık kıt'a ıı ·bi' 

· kulağıma doğru iğilerek hafif aş a ım; a sana kocandan geçmiş, binaen gazetecilerden maada etmez. NUmayişkarane hare- sevkolunacaklarından bu (eır 
bir sesle: - Kaç aydır hastaıın? [ senden de çocuklarına geçene? hariçten kim .. kabul edilmiye- ketlerden milcteniptir. Sessizce ferin hemen Askerlik şu 

- Biliyor musunuz? Dedi. - Kaç ayı var mı .. Tam "Keıki bu ıözll söylemese cektir. çalışır. rine müracaatlan. ~ 

~::::~~~~~~~--~:=:==~~~::::::::~~:=:~:.:~n::::~::~~~:=~~=;~~~~~~=::::~~~~~~~~:==:=:=:=~~=:~~~:='.~l• • ııta olarak kullanmak suretile l dan ileri ieliyordu. Fakat · at~emiliteri Von Falkenhausen tenkit etmiş ve 31 ref y.O 
bUtün Şarkı karipte lngilterenin 1 Venizelos gibi bir mft~aviri, Atinaya avdet etmiş ve ayni hükumete ademi itimat .~e et INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILA.TI 
- Yazan: Makenzie -

Bu aefer, sırf inpmerl 
lakenderuna asker ihraç et
mekten mennetmek için, iate
miye istemiye lft:irak etıpi.f
lerdl. Diğer cihetten Selhlk 
sefiri hem lnj'ilizlerin hem de 
Fransız kararıAhı umumisinin 
hiç te tasvip etmedikleri bir 
Hferdi. Onlu en ziyade 
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ehemmiyet verilecek cephenin 
Garp cepheai olduitJnu Ye 
Sellnlk Hferinde Ariedilecek 
.. er •• 1Jdlhimmatm i1raf 
olc!Jıiunu ldclia ediyorlardı. 

itte tam bu •ırada, ıahll, 
ılyut Ye milli hıra Vf a,r~u
lann karma kanıık bulundup 
bir zamanda, Yunamatuu Yi-

bAkimiyeti temin edecek bir bir akıl öğreteni olmuş olsaydı gün zarfında kıral tarafından edilmişti. M. Zaimis istı •bi"' 
fı~t vardı. Fakat hey~t ki her halde daha mllhim işler huzura kabul edilmişti. Bu mekte ısrar edince k~ ,.r" 
İngilterede bun~ anlayabilecek görmüş olurdu. Hiç olmazaa pek manidar birşeydi. tefkili seksenlik bir ~bt•!ıııır 
kadar bUyilk hır adam yoktu. Silezya ile Kilikyanın ayn ayn Seferber zabitan maaşlarına M. Skoulidis • tevdı 

Şu satırları ya.ıdıjım zaman l ld • c... · d. zam icrasını teklif eden ve 
Venizeloaun Muatafa Kemal yerVer ~ lugunu ~· enır ı. muştu. ·.,irle"-
P .1 1 enıze os taraftan olması Venizelist matbuab tarafından Bu adamın okadar ıı t1e 
aıaAnıke ıdlSriifftpd ant aşttu'f1~. dolayııile Napiernin Londraya tenkil edilen harbiye nazırı dirici bir hali vardı ki, fitı-15· 

ve ara an av e e • w .d. . • . h . d C 1 y ak ki 
mihbar ettim. Koca ibtiyann gı ıp vazıyetı ıza etme1J a- enera an a ·s te. 3 teş- soğuk kanlı olan se cıaıı> 
barikalan hlll devam ediyor. ha muvafık olurdu. Fakat onun. rmısani gUnn Meclisi tahkir Franciı Elliot bile, bu • .sıo 
Aklıma geliyor. 191n 1eneaiıı- yerine Cuninghame gitmiş Ye ederek terkedip gitmifti. Bu· la her ıörüştüğil vakit bl 
d L i Co b kil bul kı 1 K t tin. l 'it nun üzerine V enizeloa derhal ı e • 0 t r~ aıve un• ra os an m ngı ereye sakalını tutup, şöy ec .. pte 
mut olsaydı?.... Fakat hayır, olan merbutiyetlnl ye Fransız- tarziye istemiş ve Zaimiı te r J• 

b dd d. b k'I 'ti silkmek anuıunu zo . . onda da ileriyi ıBrecek Jıasaa larla olan anlaıamamazlığı an- unu re e ınce aşv«' ı ı - ..... b ·r f etınııt•· 
yoktu. Muvaffakiyetl hep ha- !atmıştı. mat istemiye mecbur kalmışb. tıgım ana 1 ı:a v•r) 
aamlarımn yorpD bahmma1111- Yine bu ııralarda, Alman Venizelos hükümeti tiddetle (Ark••

1 



SON PuSTA Sayfa 7 

Hamidi Ben Sükôti s·ıirdim. 
Fakat Mütemadiyen Konuştu. ~a-

• 
linde Gurur Ve gbirar Yoktu 

NAKiLİ: ZIYA ŞAKİR --2---------
Zannediyorum ki derhal 

'nladı. Evvela, olduğu yerde 
~fifçe kımıldadı. Ve sonra 
l>tna doğru yUrUyerek elini 
llıattı. Bu el; pek yumşak ve 
'-taktı... Bilmiyorum, çehrem 
01>.un üzerinde ne tesir yaptı?. 
Sanki eski bir dost gibi elimi 
birdenbire bırakmadı. Sol elile 
ktrşı karşıya duran iki kol
lııktan birini göstererek : 

- Buyurunuz.. Şöyle otu
tursanız daha rahat edersiniz 
t&nnederim ... 

Dedi. Bu ikramda, yine in
ce bir hesap vardı. Kendisi 
~ncereye arkasını verecek, 
~eni de aydınlığa maruz bıra· 
karak istediği gibi tetkik ede
cekti. 

Sesi gür ve kalmdı. Fakat 
telaffuzunda dişsiz ihtiyarlara 
lllahsus yayvan bir , ahenk 
•ardı. 

- Şahrettinl.. Bize kahve 
tetir. 

Dedi. Kapının yanında divan 
duran haremağası , aesıizce 
~ekildi. 
Aramızda bulunan bUyUcek 

tıgara masasının üzerindeki 
billur tabaktani uvanalı iki 
Cıgara alarak birini bana 
lııatb. 

- Bilmem cıgara içiyor mu
lunuz ?.. Ben biraz fazlaca 
içerim.. Kahveyi çok aeverim. 
Ayağa kalktım.. Başımla 

teıekkür ederek uzathğı cıga· 
l°lyı aldım. O, gözlerini lAkayıt 
bir tavırla her tarafa gezdi
~trek, benim cevap vermeme 
lııtum, görmeden, söylemekte 
deV'am ediyordu; 

- Hekimler, daima bunla
"ltı mazarratından bahsettiler. 
lier ikisinin de mızır oldu
"1na şüphe yok. Fak at, her 
~edense ben bir zarar görme~ 
dinı.. Bir ıeye çok sevindiğim 
ttnıan üst Uste hahve içerim. 

Büyük bir can sıkın-
bın olursa, o zaman da 
tlgarayı çok içerim .. 

Ben, hürmetsiı:lik olmasın 
tiye, cıgarayı avucumda tutu
~or, evvela, onun yakmasını 
\tkliyordum. Masanın llstün-
4-n kibriti aldı. Çaktı. Bana 
--.ttı. Derhal kalkbm. Kibriti 
•llnden aldım. Ben de ona 
lltatbm. Hafifçe güldü. 

- Buyurun.. Siz yakın .. 
~edi ve derhal ikinci bir 
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kibrit çaktı. Ya
nan kibriti sol 
eline alarak sağ 
elindeki cıgara
nın zıvana tara
fını kibrit in ale
vinde gezdirdi .. 
Gezdirdi.. Gez
.dfrdi •• Ve ıon· 
ra, d-.anayı du
daklanmo ara· 
ıma alarak, ~~ 
mek Ozere olan 
kibritin titrek • 
alevini cıgaranın 
tnttınla ucuna 
deydirdi. 

Uzun ve fası• 
lalı nefeslerle 
cıgarasını çeki
yor ve ' nlab-

' 

yordu: ŞazirJ N Agşe sultanlar 
- Ne kadar olsa amele an) da bahsolunan (yecuç, 

kısmı pek temiz olamaz. Şllp· mecuç) bunlardır. Bunlar; 
hesiz bu cıgaralan dolduran· (Beni Aafar) denilen Çinlilerle 
lar da pek o kadar temiz de- birleıecek.. Blltnn dünyayı fs. 

tiJA edecek derlerdi. Hatta 
ğildir. Ben daima cıgarayı bu bu huauıa dair bana birkaç 
tarzda yakanm ... bazan ağızlık ta jurnal da -.ermişlerdi. TabU 
kullanınm. Fakat, her ağızlık gUldUm, geçtim... Hiç unut
tUUinU ayni lezzetle vermez. nıam, bir gece ben yatarken 
Sonra, her zaman aym ttıtlinil eıvapçıbaıı ismet Bey bana 
içmem. Arasıra değiştiririm. kitap okuyordu. Bu kitap, Ja· 

ponyaya dair yazılmıt ve Hak
F akat o zaman, öksürüyorum.. kı Bey tarafından tercüme 
Halbu ki ökallrilk, hiç sevme• edllmlt bir romandı. lımet Beye: 
diğim blrşeydir... - Ne durdun? 

Tnttın bahal, epeyce uzadı. Diye aordum. ismet Bey, 
Almanya İmparatoru (Vllhelm) ne cevap verse beğenirsiniz? 

- Bu adamlar hakikaten 
e, Japonya mlkadoıu, (Mobo· çok yaman ıeyler... Dedikleri 
hlto) ya gönderdiği ttıtünler- ıibl Çinlilerle birleıerek ıark
den bahıettl. imparator da tan garba doğru ytlrilyQ-.one
ona en nefis (Havana) fardan ler, acaba halimls ne olur. 
göndermlf.. Fakat bunlan Nereye gideriz? .• 
beğenmemiş.. Ukln Japon Gülerek cevap "Yerdim: 

- Merak etme.. (Kafdalı) 
imparatorunun gönderdiği tO· mn arkasına gider glzlenlriı .•• 
tünleri çok beğenmif. Bu ttl· Fakat; tuhaf b1rşey aöyliye
tünler açık aarı renkte, gayet ylm mi alıe? O a-ece bunlar 
ince.. Adeta kadın 1açı pi rllY.ama girdi... 

iki ıaatten fu.la ıllren mo-
tel tel lmif ..• l&katımıa esnaıında, ıGzlerlıDk 

Kahvemizi içerken Japonla- daldan dala 11p-adı. 
ra ait bahsi uzabyordu. ! (Arkaaı •ar) 

- Japonlar, çok zeki •e 
B 

r ~ 

çok aan'atklr bir millet... lr- , BEŞiNCi 
çok Japon eıyaaı ıördnm. J PATRON KUPONU 
Hepaini de beğendim •• Fakat.. 
Bana gelen bir ıofra takımı 
vardır ki ddden emsalabdlr. 

Sonra.. Japonları en çok 
seulı: bir millet olduklari için 
severim. Japonyayı gören bir
çok adamlarla göriiıtüm.. Bir
çok idetlerini öğrendim. Rua
ya ile harp ettikleri zaman 
bütün harp hareketlerini dik
katle takip ederdim. Ozaman
Jar, bizden birçokları (Kur· 

No.8 
Ga:ııetembde pecek per9embe 

•Unü çıkacak Patronu beda .. al• 
aaak lstlyorsanız1 bu kuponu kemip 
aaklayını:ı. v• per,emb~y• kadar 
tıkacak kupoi'ları toplayınııı. Pal· 
ronlarımı:ııdan pek memnun olıP 
CakllDIZ. 

Patronlu Dctredildlklerl arlla
clen ttıbaren lıtanbul karllerlmb 
latr laafta. tafra karllerimbı oa 
•1hı içinde kuponJanm f6nder
mellcllrlu. Bu mUddet l'eçtlktea 
aonra kuponlar kabul edilmez. 

mek hiç gelmez. 

KUCAKTln KUCIÖI 
- Yilziim mil burUfUf? 
- Elbette, elbette... dUşOn-

dtıjl\D vakit kat1ann çatılmu 
mı ? kızdığın vakit yüzünde 
çizgiler çoialmu mı ? hep 
onun gibi itte ... SERVER BEDi 

~til demektir ; yalnız taban- ı ler ıonra. 
~ı, bıçağı, ailihı yoktur n - Amma bu erkek detll 
>,l'lf yavq öldllrilr. Erketı ki, kadın. 
~reın eder, hayab ona zehir - Anladım amma hiç kim· 

er. ıeye bu kadar acımak doğru 

.._ Abla, neler ı&yltiyoraun? delildir. Haaa... birşey daha 

~ ......, Bana inan cici. Erkekle- ılSyleyim ki habnndan çıkarma: 
'llıerhamet olmaz. Sen on- Sonra yüztııı buruıur. Kadınla

eımezıen onlar ıeni eser- ra acımak, kızmak, kederlen-

- Fakat, insan kızmadan, 
kederlenmeden, dfttftnmeden 
nasıl yqar? 

- Dereceıi -.ar amma, elci, 
dereceıi var... iğne ile kuyu 
kamuyacaksııı. ince aleyip ıık 
dokumıyacaksm, "adam ıen de" 
deyivereceksin. 

- Ben yapamam doğrusu ••• 
- Çinko daha çocukaun, 

Bilmecemizi 
Halledenler 

{ Dlinkn nüshadan mabad ) 
BIKAY 

~~~~da~a~~t~~~~~~~!~~, .. t BU Sütunda Herg·ün 
9ube1i M. Ekrem, Tavukçu ıokak mek· ..._ __________ Tlirkleştiren: Safiye Peyman 
tebl 67 iııclinnlsa1 Muallim tatbikat mek· __ .,, 
tehi 72 Hftyri, lzmlr Atiye ŞUkran H. 
Şeker sade Ahmet Sabri ve mahtumları AŞ Beyler HUaeyin Han Gad Bulvarı 35, lıı:mlr, 
Mllnevver Yakup Şeker zade Ahmet 
Sabri •e mahtumlan Beyler, HUıeyln 

Han Gazi bulvan SS, lıı:ıa ir Eıkl mahkeme 
linli Allpaşa caddeıf 129 berber Necmi 
topçu mlifettııliğlnde Kemal, Boıı:öyUk 
HJkmet Kerim B. baldızı Umran, Eren· 
kBy Si inci mektep 154 Vildın Sami 
l.ıımlt Vapur bkeleıl kumlllyoncu ŞUkrU 
B. kı:u Leman, Nlıantaş kız orta mek
tep 480 Zehra Alt, üki9ehlr Avukat 
HulO•l Beyin hanesinde Sinan, Kızıl-
toprnk Kuyubafı numıua 30 Muammer 
kabata9 ıı .. emı 2047 Muharrem, Ankara, 
0Ultekln B. tik mektep 143 Orhan, 
Haydarpaıa emrazı sariye ve intaniye 
lautanulııde1 Bedriye, Adana poıta 

kutuıu 148 &her Zeki, Sen Benova mek· 
tehi Nezih Fuat, Danca llk mektep ta· 
lebMlndea 170 Hayri, Galatuaray 
A.pelyan aparbmaıu Ali Saim, l.tanbuJ 
laZ orta mektep 591 Piraye, Edlnı.• 
Ma'at mektebi U iL bhmt, Muhabere 
,a&bqııı Zeki Tayyar, Beyuıt Daltaban 
'"1r:ut S.'Ylm, ADkara Hlaar Devdtran 
-...n-ı lleec.ılt aobk 9 Meclbe, Edlr· 
ae Muradiye mahalleıl 19 Bakkal Hll• 
..,_, Aakara cadd.t .umara 15 Mu• 
__ , Necll, Ad.aa Namık Kemal 
tik mektep auıalllm Allattlıa B. nııta-
9De 'Sevki Küraman, Kaadllll Derman 
10bfı t Bllrhuettıa, Beyuıt l Bertn, 
Feplye 11...t Berln Necmi, Adıma 
menıucat fabrlkaaı muhaıebe muavini 
Huaa B. YUJtuUe Saffet, Adaıaa Sa
athaa• elvan s-dalyecller !tttııallnde 

S7 Flkret, Kumkapı Nııancaaı Ku
ıant Sadi mahallesi lımall Sefa 
ıokak S Dllrdane, Kadık8y Gazi 
.. ':<ıtafa Kemal mektebi S09 Nedim, 

J 
Adaııaa Yeni otel karşısında ıaraç Tev-
fik Ef. vaaJtaılle Sım, Kadıköy Şemsl
tap ıokak 5 Metin, Ankara Ztrut ban· 
kaıı kiralık ka11lar memuru Mecit Be
yin km Jı!ll.berra H. YC Beyler. 

latanbulda Galatada Bahtiyar 
handa ( 1 - 2 ) No. icrayı ticaret 
eden ( Tlrgetner ) tlrketlne ba· 

feten mndnrü tarafana 
Balıkesir Hukuk HAklmll• 

tinden: 
Balıkealrde kırtaalyecl Multafa 

Fehmi B. tarafından aleyhinize 
»s..wrı• olunan Memleket haataneal 
\alörifor tertlbab tlrketlniz na• 
mına lbaleal emrinde hbmetinln 
aebketmealnden ve maaraf yap· 
mulndan bunlardan ilcretl olan 
( 1287) lira Jle btlanü niyet ile 
aarfettltl ( 422 ) Ura ( 12 ) kuru
tun maa ma•arlf Ye fala talıalU. 
davuında mOddeablbten ( 422 ) 
Ura ( 12 ) kurut hakkmd&ld iddi
adan tlmdlllk sarfınazar edildi· 
tinden bu cihet hakkuada bir 
br.ar lttibuına •ahal olmacbtuıa 
n dltv kıaım. ( 1287 ) Ura liu
lmadakl ldcllayı lapat edememlt 
n teklif olunan yemhal tfrketha 
ahiren lkametglhının mepuUp
ttndea tayin oluna stlnde srel
aul Ulnen tebllt •dllmlt ıft .. 
icabet eylemedltlnden mebllfı 
meıikdrun yeminden •tlldUlae 
tallkaa maa muarlft mulı&keme 
takdir olunan ( 100) Uta Gcntl 
Yekllet ile maan ta1ıalllne n 4 
mayıı 931 tarlhbıde 11yabu karu 
•erilmlttir. Netlcel karan haYI 
tıbu ihbarname tebllt makamına 
kaim olmak tlure Ula olanur. 

BLOZ 

-
KUPONU 

7-
Guetemidn be,incl aayfa

aında intişar eden bluz müsa
bakaaına iştirak etmek isti
yeolu bu kuponları toplama
lnlırlar. Herıiln Wr blöı ruml 
·.e bir kupon neıredilecek ve bu 
nepiyat 15 fiİll den• ~•cek
tlr. Kariler 15 kupon toplıya· 
ealdarmr. ı 

daha tecrtıbMİDin; b&yük h_. 
t•hklar. 6lllmler, ihanetler. 
hainlikler garmedin. 

- Sen g8rdtln mi, abla? 
- OldukçL 

- Fakat HD de 1enç1hı 
daha ..• 

- Senden yqlıyna, hele 
tecribem pek çok. 

Nadirenin glSzlerl, botlukta 
mazisine alt panoramalar lf6rllr 
ıfbi daldı. 

Hafif bir rllzglr, lakelo p
dnoaunun cazbant sesini ge
tiriyordu. 

Nadire lllldndi Ye bajırda: 

Kut bir atacın Usttınde 
hangi dala konacağını bilmez. 

Bunun için, güzel ıevda 
kutu, Fettah Beyin ihtiyar 
,anifine kondu. 

Elli bet yaımda Fettah B. 
ıevdalanmııt.. Bir ticaretanede 

muhasebe mllmeyylzidi. Bir 

albah yeni bir daktilo kıı: 

reldl. Çocuk denecek derece
de genç ve gftıeldi. 

Arasıra iş için F ettab Beye 
ıellyor, ~Atıtlan lmzalab1or 
•• ona 8'14maiyordu. 

Fettah B. , oan rm ••· 
ldneılnden çakan ıeal bBe tatlı 

bir mmlld ıfbl dinliyordu ft 

maldne durunca yftretf mkılır 
aibl oluyordu. 

Fakat Fettah B. dikkat etti 
ki her akşam, ıokağın k5şe

ılnde lmı bir g;enç bekliyor 
Ye beraber rldiyorlardı. 

F cttah B. bu genci gördükçe, 
kendi kendine; "Hayır, bu 

avanak yllzlll, züppe oğlan bu 
lma llyık değildir, koca ola
maz. ,, dl yordu. 

Fettah B. kııa ıekerlemeler 
Ye çukulatalar hediye etmiye 
başladı. Kız kabul -.e teşek
ktır ediyordu. 

Omltaiz qk yoktur. 

Fettah 8. llmit etmiye bq· 
ladı. 

Hele bir gtın, Ferihayı göz 
Jl.lluı içinde yakalamış ve 
oaa 80nllllftu ; 

- Ne nr? Ne var? Ne 
oldu? 

Ku anlatbı 
- Nif&Dlım beni terketti. 

1 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 
TEMiN iÇiN 

Kıilltu1ıl11W1• ldzım gelen 

Yegane Macun 
Radyolindir. 

F ettab Bey kederlenmif 
göründü, fakat sevinmişti. Ü
midi arttı. 

Yalnız 9urasını bilmeli ki 
Fettah Bey evli idi. Müthiş 

bir kansı vardı. Onu boşama-

. dan Ferihayı alamazdı. Aşk 

merhameti öldilrmez, fakat bir 

kişiye tahsis eder. Fettah Bey 

kansım boşamayı dUşllndu. (O 

zamanlar yeni kanun çıkma· 

mlfb ve botamak kolaydı) 

Dlftlndllkçe karan kuvvet· 

lenlyordu. Evde ka-.galar bat· 

ladı. El ayak ta ife kanşıyor

da. Nihayet kadın tahammUI 

edemedi ve boıanmak istedi. 

Bo,andılar. 

Fettah Bey Ferihaya evli 

olduğunu söylemediği gibi, 

boşandığım da söylemedi. 

Gilnler geçti. Ku~a bir türlll 
açılamıyor ve evlenme teklif 

edemiyordu. Karısını boşar 
boşamaz, çabucak evlenınelden 
utandığı için acele etmek to 
istemiyordu. 

Beklrlık günlerini o k adar 
gilzel hayaller içinde geçirdi 

ki, saade~ten şişmanladt. Feri· 

hanın maaşına iki defa zam 
yaptırmayı da unutmamıştı. 

Fakat bir gün, Fettah Bey, 
F erihadan şu mektubu aldı: 

"Nişanlım bana tekrar geldi. 
Haftaya nikahımız Va!', artık 

çalışmıyacağım, istifa ediyorum, 
bana yazıhanede gösterdiğiniz 

1 
pederane şefkat ve hiınayeJl 
asla unutmıyacağım. 

J.erilıa" 

- Amaa. • .a, ~ hanları 1 Ve Abf Beyin oaa ilk l'ala
bırakalım. Haydi teninle ara- yı nasıl içirdiğini ve o gece 
baya atlıyalım, bir yerde ıidip her istediğine nasıl muvaffak 
nla içelim. oldu.jımu aDlatb. Eneke ae 

Bir bahçeye flttiler. Nadire bu hiklyeyi anlatmış, fakat 
ıanona rakı ıımarladıktao tafıilit vermemişti. 
.... Nennine 10rdu: Rakı geldi. Nadire Nerr:ıinln 

- Sen rUı içtin mi hiç?.. kadehini doldurdu: 

Nermin glllmiye bqtadı. - Haydi bc.! .. alım, dedi, 
Nadire ona dikkatle baka- ~ek ... Burada Atıf Bey yo~, 

.. tehlikede değilsin. 

- Ayyq mıam yoksa? Diye Nermin, Nadirt:.ye çapkmca 
.ordu. laktı: 

- Yo... Ayyaı değilim, fa· - Senin Atıf B~vden far-
kat-. Beni bu hayata sokan kın v:ır mı aankii Dedi. 
hep odur., o zıkkım. (Arkası var} 

• 
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8 Sa a 

KODAK 
Beynelmilel 

ihtimali 
müsabakada kazanmalı 

daha ziyade artar. 

- Daha idareli 
- Netice daha emih 
- Cihanşümul şöhret 
Kopyalanmzı V E L O K S kAtıdına badınnm. 
Kopyaların arkuında V E L O K S kelimesi arayınI.L 

Muğla Nafıa Baş 
Mühendisliğinden: 

Muğla villyeti dahilinde Mlla.. • Klllltık yolunun 
660 + 8 • 720 + 9 ve 460 + 9 • 180 • 11 lnd kilometreleri 
arasında 2,220 Metre tul üzerinde yaptırılacak olan 18006 lira 
17 kuruı bedeli keşifli imli n blokaj •• allndiraj ameliyab 
12 - Temmuz - 93 l tarihine mOsadif puar ifibıD aaat on bet• 
kadar zarf kabul olunmak ve saat on albda encümeni YilA• 
yette lhalei kat'iyesl icra kılınmak lbere kapalı ıarf uauWe 
mfinakuaya çıkanlmıştır. T lipler f&l'bıame ve enala ke.tfly yt 
Muğla Nafıa Daire inden aldırabilirler. T kllfn m 1 ~ kafıuiıt 
teminatlarile birlikte muayyen m ddet sarfında VllAyet m~'ka
mına vermeleri lfizumu ilAn olunur. 

lwtanbul Mııhkemel aallyo 3 UncO l ...,PJlll!l.lml'll.!'
bukuk dalreılndcnı Yemlt lakelulnde 
Ahlçelebl mahalleılnln Çardak mevklln 
de kilo 10 No. lu mukaddema dllkkln 
elyevm barakanın UatUnda l:ıulunan 

kilidi kU4at ve kıamen ahara icar n 
kısmen intifa etmekte oldutun41aa mO• 
dahalenln men'i hakkmda Zeynellbldla 
Bey vereae1t tarafından Muko El. 
aleyhine açılan davanın vareaeden C.. 
mil Beyba vicııbında •• dlJ'erlerlnla 
eıyabında cereyan edan muhakeme 
netlcealndeı Mllddeablb dllkklnıa mn~ 
delalcylıhı ta1&rrufunda bulunaaa m.
laııanın hududu dablllnde oldufu ... 
liit olduj'wıdan mllddcl nrcaenl.D da-
•aunın reddine mUddeale1be U,... 
muarau4u menine va muarlfl muha• 
kamenla mllddellere aldlyatfne lıar•r 

erilerek ba bapta 1a4.ır olaa 21/6/91ı 
tarih ve 4&S numaralı llAmıa lkamat
glhlan meehul bulunan veraaedea Zer 
sıelabldia !"#. zevcesi Safiye Hanım H 

mahtumlan lamall Burhanettla ve Ali 
Rlıı Efendilerle kerimeleri Saffet, Sa· 
mime ve Milnlre hanımlara illa.. teb. 
lifi tenalp edllmlf oldupnd- teblll 
makamana kaim olmak Ozer• ilim •il"' 

retlnln mahkeme! dlvanhan••lııa talik 
edildiği llb olunur. 

Yeni Neşriyat: 

Ticaret Odası Mecmuası 
41 inci senesinin 5 inci nu

marası ticaret ve aanayie mD· 
teallik yazılarla intişar etmfıtir. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 

1 
Aırarl 3 Lira 

Nisan 

.. ,.._ ,.,. 
""'•····-~··~ ~ .... .., .......... 

SON 

... en ufak 
· teferruatına kadar. 
81r Pord .. ttn ah ..... n •• akeay_.. .,•,,..e 
arayın•-. ••• . ~ 
'Ne kadaf' mb•kOIP•••n• oıaaftta .._ 
otomobilde ~lkayetı mucip .,. •OoGI 
iti• kueur ouıa"'avacak••n••., 

NeUoe 'f Hd veya Oo ••n• eoftM Pord 

otomobutnıa O•llJI• modaya 'lYtilU= 
yeni gOrOn•C•ICttto. Aral)anıaı d•Ot 
... oek oıura _ ._... ftatl "'...,." 
v•&O•"• o .. aakbr • 

•u mUft••••nf!tf ••sen t•INN eıa,.. 
... POl'CI OtO"'J '>' ıoın ... r.., ., .......... v-

Bfttla Kumhara ıahipleri 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 

. Dahib, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viltiyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon latanbuJ 2323 
lkamctgliha ı ,, ,, 223' 

Tarihlerinde ,.kilen mekllatlı 

Teşrinievvel 
kuraya i~ · k ederler. 

1 TORKtYE BANKASI 1 

• 

Vantllatftr Sa1eslnde 
SERiN HAVA 

v 
A 
D 
E 

ı 
L 
E 

v 
A 
D 
E 

ı 
L 
E 

SATİE 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJINA 
VESAİTi NAKLiYE 

Klpl'lden Salacık ve Üakildara l'•c• ve ıündüz mGteaddlt 
vapurıa., Haıdarpata, Çamhca ve Üskildardan tramvay, gece 
aYaet lpa Çengelk8y, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üskndar ve 
Kadık8yQne hususi otobila ve gece yarasma k adar Köprfi ve 
Betlktqa va ur vardır. 

lkbsat Vekiletinden: 
Ankara tohum ıalib ve tecrübe istasyonu için 37 

kalem allt n edevat ıartnameıi mucibince ilin tarihin• 
den lttbuen 21 gün milddetle ve kapalı zarf usulile 

· mtınalıHaya vazolunmUJtur. Taliplerin şartnameyi almak 
tızere pmdlden Ankara' da lktısat Vekileti Mübayaat 

· Komilıronuna ve l.tanbul'da Ziraat MüdUrlüğUne müracaat 
etmel.t " mtınakuaya iştirak için de ihale gftntı olan 
11·1·9-ll tarihine mtıaadif Cumartesi günü 1aat on beıte 
bedeli muhammen olan 6147 lira 40 kuruşun y(izde yedi 
buçoja thıerinden teminat akçelerile birlikte komisyonda 
hazır btilunmalan ilin olunur. 

Üsküdar Sulh 

ldmlllfnden : 
~tlaklrW• Oamaaata mahalloaln· 

de il~ .. aokatıada 17 numaralı 
INDede ..W. bari'.. d~hllla kocaaı 

a,.a hanede aalüa Arzuman otlu Ai'OP 
eleyhiae lkaae eylecltj1 tescili akit 

c1a ... 1adaa dolayı mumalloybe lllnen 
tewı,.t lcra adfldiğl halde ~elmedljfo-

dea tahldkaba rayabanda lcraaına ve 
PJ•P llar.u. lllnen tebllj'lno karar 
y...tJ ... ell •lddelye tarafından lbras 
edüea aı.ti nOlllııa dair veılka tetkik 

edllmlf ve t.hldkat 16-7·951 Pertenıbe 
pO aaat 14 de talik kılannut oldu• 
tunctaa lf'"- t.tkfkata karşı OD gün 

ııufaada ltın. etmedlfl takdirde bir 

daha mablr-1• hbul edllmlyecej'ine 

datt sıyap karan mahkeme dlvanha

n••lne talik lahamaf oldupndan keyfi· 

yat raııete n. ek illa olunur • 

• 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadlı ve Hallı ııauUJ 

Aclare ı latanb:i,"'NUNoanıanl,. 
Şeref aokaj1 35 • JI 

Telı- ''>ıı ı lataoblll • 2lUl 
Po&L' kı.ıtwıu : lstaobw - 741 
Telz:al: l.tanbw SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKIYE ECNE'Bl -

1400 "'· ı Sene !700 ıcr. 

7SO • 6 A1 1400 • 

tOO • 5 " 800 • 

lSJ • 1 .. soo • 
Geleaenak &'•ri vorlhaas. 

lıınlardan me.tııllyea a\ıHU•• 

Mes'ul Müdür: Sabri Salif11 

Tatil Günlerinden Ve Boş Zamanlarınız dan istifade Ediniz .. 
Galatasaray Lisesi lngilizçe muallimi tarafınd n terceme edilen 

Demokrasi 2 oil 300 Kr. 
Vatandqın kitabı 1 50 Kr. 

-
Mister T omsonun 

lngilizçe ameli gramer 100 Kr. 
200 Kr. " ticari " 

Hüse}1İn Cahit B. 

Is 

Styaaf Hürriyetlerimiz 1 ollt 300 ICr. 

1 

A 

MUderria 

Ahmet Refik Beyin 
Turhan Yalda 150 Kr. 

L 

Cenap Şahabettin Beyin 
Şekspir 1 ta Kr. 

Halil Etem Beyin 
T opkapı Sar yı 60 Kr. 

Nedim Refik B. 

A T 

tarafından terceme edilen 

Timurlenk 150 Kr. 

Kemalettin Şükrü Beyin 
Namık Kemal (Hayatı 

ve 

eserleri) 1 00 " 

u 1 


