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r soKAöı HERGÜN NEŞROLUNUR ION POSTA Halloa 1'0zildilrı Halk bununla g<srür.J 
ON P O S 1' A Halkın kulatuhrı Halk bununla ı,ıttr. 
ON POSTA Halkın d l l l d 1 rı Halk bununla 18 ler. 

YENİ TEMAY0LLER BA LADI: 
işçi Ve Çifçi Meb'uslann Fırkaya 
Dahil Olmakla Beraber Bir Hizip 
Halinde Çalışmaları Düşünülüyor. 

Mecliıtekl ifçi meb'uılardan 
Hasan Hagrullalı Usta 
Ankara, 12 (H. M.) - Dün 

gece Ankaramn siyasi dedi· 
kodulara makea olan bir ye
rinde, dikkate tayan bir riva· 
yet deveran etti ve denildi ki : 

I t 
mektedir. Bu maksatla dit•r ...--~ 
memleketlerde meYct::t mtlma-
ıU fırkaların caizamoamelerl 
getirilerek tetf.rlk edllmfttir. 

Çlhçl ve iıçi grupunun bqın
da bulunacak olan 

Memduh Ş11vket B. Mecliıteki iıçi meb 'uslardan 
Hamdi Usta 

de hizmeti dokunmuı olan işci ve çifci fırkasile alakası 
Memduh Şevket B. buluna· yoktur Meselenin Halk Fırka
caktır. Vaziyetin inkişafı bir ıının teferruata ait meselelerde 
ay zamana mütevakkıftır.,, Şu- tandaslannı, temayllllerini te
raımı da derhal kayddetmek baruz ettirmekten ibarettir.,, 
liıımdır ki bu hizbin Arif Bu rivayeti işittikten sonra 
Oruç B. tarafından t-.kil edil- tevaika çalıf bm, fakat imk&-

Yeni Kanun 

Meclisin Gelecek iç
tima Devreaine Kaldı 

Ankara, 1! ( H. M. ) - Tem
yiz rGeıaaı ile baaı hukukçu• 
ların mtitaleaları alındıktan 
ıonra muaddel matbuat ka· 
nunu llyihaıı flzerinde blraıı: 
daha çalıtılmuı takarrilr et• 
mff ve bu maksatla liyiha
nın ıuretl tekair edilerek 
vek&letlere datatılmııtır. 
Bu tetkikat eplce ıllrecektir. 
Aynı zamanda Mecliıte mtlı
tacelen .Jntacı zaruri olan 
btltç• ile mefgul olacak, 
mOteakiben de tatil devrHl• 
ne girecektir. Binaenaleyh 
matbuat kanunu llyihasınıa 

teırinievvelde müzakere edil
mesi zaruri görülmektedir. 

* HAkimiyeti Milliye Diyor Ki: 
Muaddel matbuat kanunu 
liylhaın müna1ebetile Haki
miyeti Milliye de Falih Rıfld 
Bey yine muhalif i'azetelere 
hitap etmektedir. Söyledltl 

1 
ıudurı 

"Matbuat hflrrlyetfnl kaldırmalı 
değtl, tehlllkedea. kurtarmak için 
matbuat kanununu dU.elteceJD. 
Hiç merak etmeyin, ıöyllyeeekıl
nls, fakat hıyanet edemlyecekll• - Halk Fırkasına mensup 

olan işçi ve çihçi meb'ualann, 
merbutiyeti baki kalmakla be
raber yan müstakil bir hizip 
halinde çalişmaları diltilnlll· 

yeni hizbin başına işçi ve ~nı . ~ulam!'dım. Binaenaleyh 
tımdibk ıayıa mahiyetini we~

çifçl meb'usJarın aeçilmelerin· mlyen bir haber olarak te-
mek istenen fakat yarı kalan IAkkı etmeniz lazımdır? M tb t M.. k • • - a ua uza eresını 

Misafirimiz Memlekette Okuyanlar Artıyor Neşre Devam Ediyoruz 

lngiliz Sefaretinde Şeref- M h ı· -T 
lerine Bir Ziyafet Verildi u te ıt edrisat Lise-

Cuma gilnll Yalovayı teı· 
rif eden Kıral Faysal Hz. 
geceyi orada geçirmişler, dün 
t,..ehrimize dönmüşlerdir. Misafir ı· 
lıükumdar diln saat 4 te mai· 
yetlerinde zavat ile otomobil· 
l .::re binmişler ve Boğaziçine 
gitmişlerdir. 

Akşam İngiliz sefiri tara• 
fından Sefarette §ereflerine 
verilen ziyafette hazır bulun
muşlardır. Ziyafetten sonra da 
{400) kişilik bir suvare tertip ı 
olunmuıtur. ---

Kadirlide 
Haydutluk Yapan Bir 
Şerir imha Olunacak 

Adana, 12 (Husual) - Ve· 
killer Heyeti tarafından, Ka
dirli havalisindeki ıakilerln 
yakalanması için oraya mah· 
sus olmak üzere tikavetin 
izalesi kanununun tatbikine 
tarar verilmiş, vilayete teblig 
olunmuştur. Vali Kadirliye 
gitmiştir. 

Çocuk Filmleri 
Ankara, 11 (H. M.) - Ma· 

arif Vekaleti çocukların görebi· 
lecekleri filmler hakkında bir 
kanun liyihası hazırlamıı, ffe .. 
Yeti V ekileye vermiftir. 

lere de T esmilOlunacak 

Muhtelit tedris asıılilnün tatbik edileceii haber 
verilen Liselerden Konga Lisesi •• 

Ankara, 12 (Huıuıt) - Ma
arif Vekaletinin bu ders se
nesinin verdiği neticelere ait 
olmak Uzere hazırladığı talebe 
istatistiklerine nazaran mem· 
le~etin bir k1sım yerlerinde 
talebe adedi geçen senelere 
nispetle oldukça artmıştır. 

Bu tezayüt bilhassa İstanbul 
mekteplerinde, diğer yerlerle 
mukayese edildiği takdirde 
hepsinden fazladır. Bu vazi
yete nazaran 6nlimftzdekl 931 • 

932 ders yılında talebe fazla
lığı hayli yekiin tutacak de
mektir. 

Maarif Vekileti bu talebe 
tezayüdü karşısında mevcut 
mekteplerin, lise ve orta mek
teplerin kafi gelmiyeceği mil· 
taleasındadır: 

VekAlet bu vaziyet karıı· 
sında yeni mektepler açmak· 
tansa "mevcut mekteplerden 
genio mikyasta istifade etmeği 
daha muvafık bulmaktadır. 

(Devama 3 GncQ ıayfada) 

(DünkG n6ıhadan devam) 

Garip olan ve mucibi te~ı· 
stır bulunan nokta oudur ki ; 
inkılAbın, cilmhuriyetin ibda Ye 

himaye ettiği tenkit, serbest 

münakaşa gibi hakları hürri
yetleri bu bizim de hakkımız· 
dır, bizim de htirriyetimizdir di· 

)'e onları ıuiistimal etmek ıu· 
retile bizzat bak ve hürriyet 
aleyhinde inkıllp ve cUmburi· 

yet aleyhi~de zehirli ve sihirli 
birer siJAh gibi istimal etmek 
ctlret ve mel' aneti ile kartımı· 
za çıkıyorlar ... 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

Bar Kadınları 
Hudut Haricine 
Çıkarılacaklar. 

Ankara, 12 ( H. M. ) - Bu· 
radaki barlarda çalııan 17 ka· 
dar ecnebi kadının hudut ha- , 
ricine çıkarılmaları kararlq· 
tınlmıştır. Diğer barlarda ça· 
lışan ecnebi kadınları da ikinci 
bir kafile olarak harice rön
derileceklerdir. 

Yeni Bütçe 
Kanun layihasının 

resmi metni 3 Üncü 
sayfamızdadır. 

Meb'usan Meclis Reisi 
Muhabiriınize izahat 

Atina 
Veriyor 

Sonbaltarda plırlmiz• ı•l•ı:•lc ola11 Yan•n mu/atslftlnde11: 
Vasilga ( B11k ), Yamalls (lt.alecl) o• Aligalli• ( For ) 

( Tafllllta 4 GneG sayfada) 

Tayyare Piyangosu 
Keşide Bugün Bitirildi. Dün 
Kazanan Bahtiyarlar Kimlerdir? 
Onuncu tertip tayyare piyanıosunun altıncı vo en mühim 

keoidesine dün baılamlmıştı. Dünkü keşidede iki yüz bin lira 
kuanan 48839 numaralı biletin bir parçasının Boğaziçinde 
Naciye isminde bir Hanımda olduğu anlaıılmı~tır. 

40 bin lira kazanan 34193 numaralı biletin beşte bir par

çasının Kiltahyada Hüsnil Beye, onda bir parçasının da Ayaı
paşada Madam Margrite satıldığı, on bin liralık mUkafatı da 

G_alatada F ermenecilerde makaracı Kenan ve Büyükderede 
Lion Efendilerin kazandıkları anlaşılmıştır. Bugün çekilen nu
maralar tam olarak 6 ıncı sayfamızdadır. 

Bugünkü keşide ile piyankonun onuncu tertibi de tamam· 

Janmıt oluyor. Bundan sonra on birinci tertip başlamaktadır. 
Bu tertibin ilk keşidesi gelecek ayın on birjnde yapılacaktır. 

Ağızlarını Temizlemeleri için.,. 

..... Son Posta,, wo bam ıuetelere bedfyul 
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Necati B. Beykoz: YalıklSy 48 

- Yeni Matbuat Kanunu
ııun yapdmassna taraftanm. 
F nkat bu kanun matbuat htır-
riyctini temdit etmemeli, yalmz 
ıuçlara verilecek cazaları art-
tırmalı ve gazete sahiplerinde 
bazı tartlar aranmalıdır. Her 
ISnUne gelen (100) lira dipozlto 
vererek bir iRZete çıkarmama
lıdır. 

Jf-
Zehal B. Şultan1ellm Çarpmba ka

rakol karşında 14 Evkafta ihtiyat Parası 

Tarihi 

Millet Meclisinde 
Millet Meclisinin dünkü içti• 

maında Ceza Muhakeme usull 
Kanununun 160 ıncı maddesi ta• 
dil edilmittir. 

Hariciye Vekili Geldi 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttl 

B. dün ıchrimize gelmlttlr. Bu• 
rada hasta . olan çocuğunun ta• 
davlai itile meşgul olacak, yarıD 
dönecektir. 

Mimarlarm Sergisi 
Güzel San'atler Akademl.t 

mimari ve tezylnt aan'atler taı .. 
be1l tarahndan Akademide blı 

Hrgi tertip edilmiftlr. Sergi ya• 
rın açılacak ve 10 filn devam 
edecektir. 

AtA Bey - Yeni bir Matbuat Kanu
nu yapılması takarrür etti. Fa
kat bu kanun eğer son aa
manlarda gazetelerin 11411 etti
ii şekilde yapihrsa matbuat 
htirriyeti yalnız tahdit edilmiş 

olmaz, adeta boğulur. Bence 
matbuat Cümhriyet denilen 
Yarhğın ciğerleri demektir. ,.. 

Sallhattln 8. Akaaray Lanra cad
•••I lJ 

Yeni Bir Teıldllt 
Projesi Hazırlandı 

latanbul Evkaf ldarulnc 
merbut araziyi yakfiye, abratı 
vakfiye, kuyudu yakflye sılbl beş 
m&dtlrlnğnn Ankaraya nakli 
takarrilr •tmiftl. 

Fakat hennı ba huauata 
emir gelmediği için Ankaraya 
no zaman tqınacaldan ma16m 
detfldir: 

Tıpkı Bir Macera Filmi Gibi ... 

Genç Kız Evlenme Ka
rarını Sokakta Vermiş 

lıtanbul Belediyesi 350 
Bin Lira Ayırdı 

Yeni Belediye kanunu muci
bince her belediye ıafl Tari
dahnın %5 ini ihtiyat akçeai 
olarak ayırmak Ye bunu bir 
bankaya yabnnak mecburiye
tindedir. lıtanbul Bclediyeıi ihti
yat akçesi miktannı dlln teapit 
etmlttir. Bu para bu 1ene için 
(350) bin liradır. Belediye bu 
parayı muayyen faizle Devlet 
Bankasına yatiracakbr. 

Polt. ikinci Şube Madara 
Ati B. rahabıxhğı dolayıılle 20 
ailnlGk mezuniyet almııtu. 

lstanbulspor lzmirde 
l.tanbulıpor klGbG futbolcO

lerl temmuzun 24 ilııde İzmlu 
tldecelder, orada Altınordu Ue 
bir maç yapacaklardır. 

Bir Cinayet 
Mecidiye kGyllnde Ali Efenclt

aln 8 yafllldadi otlu J.mall• 
dut~u Oıman, Mıi'ldiç, Garbia ve 
Y akup tarafından rakı lçirilmitı 

- Ceza Kanunumuz yeni-
dir. Medeni insanların en ıon 
eserlerinden iktibas cdilmiıtir. 
Bence ufak, tefek falsoları bi-
le olsa kanunların sık sık de
ğiştirilmesi halkta kanunlarımız-
da kararsızlık olduğu fikrini 
uyandırır, Matbuat Kanununu z · 
a katiyen el sürülmemeli. lıc
ve edilecek bir iki madde ile 
dipozito paraları biraz arttınl
malı ve gazeteler bir suç işler
ıe cezaları çabuk verilmelidir. 

• Ahmet Kutll 8. Flrli:ıafa 30 

- Arlık bazı Lmeb'uslar is
rar ettiler, yeni bir kanun ya
pılacak. Bu muhakkak. Fakat 
yapılacak kanun bugün için 
değil, bu topraklarda kökleşen 
cümhuriyetin müstakil nesilleri 
de nazarı itibara alınarak ya
pılmalıdır. Cümhuriyeti biıden 
evvel alan milletlerin Matbuat 

Bununla beraber bu ml
dtırlllklerin Ankaraya nakli 
dolayısile husule ıelecek de
ğiıiklik timdiden nuarı dik
kata alınmış, hatta yeni bir 
tetkilAt projesi hazırlanmııbr. 

Karısım Yaralamlf 
Oskndarda oturan kömllrcn 

Ahmet geçimıizlik ytlzUnden 
karııı Maryam Hanımı bıçakla 
yaralamıştır. Ahmet mahke
meye verilmiştir. 

kanunlarını örnek yapmalıyız. 
Hiyanet ve ihanet için 
amansız htıknmler koyalım fa
kat matbuat htırriyetinl giıcen
dirmiyelim. 

Dtın bir kız kaçırma hAdJ
ıainden bahsettik. Vartuhl 
ilminde bir gençla.ıın Mehmet 
isminde bir ıoförle bulUf&l'ak 
ortadan kaybolduğunu yazdık 
HAdisc bir macera filmi gibi
dir, yazalım : 

Matmazel V artubl Beyoğlun
da Y enifehirde oturan Agavni 
isminde bir Madamın kızıdır. 
Madam Agavni fakir bir ka
dındır. Ayak hizmetleri yapa
rak evini geçindirmiye çah~
maktadir. Geçen pazartesi gli
nn kızı Vartubi eve geç gelmiı 
ve annesinden fiddctli bir azar 
ftltmiş, bu yüzden akşam ye
meğini yememiş ve sabaha 
kadar ağlamıştır. 

Matmazel V artuhi bayatta 
ıerbcat yqıyabilmek için ken
dine bir İf aramayı lüzumlu 
bulmut ve ertesi giln evden 
çıkmıı, akıama kadar Yedi
kule taraflarında dola~mış, 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

1: Matbuat Cemiyeti kltfbl Turhan Bey
Huan Bey... Cemiyetimize bir teklif ..,, 
SeaiD de fikrini alayım. 1 

2: Turhan Bey - Dil endimenl bir l6gat 
yapsyor. Bizim cemiyet te bir matbuat lftgati 
'flcada getirmek iıtiyor. 

fakat bir İf bulamamifbr. 
Genç kıı o a1qam O.tll eYe 

d6nerken eakiden tanıdıtı fO
för Nadiye raat gelmit ve ba
•ından geçenleri ona anlata
rak bu vaziyetten kurtulmuı 
için Nadiden bir çare ıormut· 
tur. Nadi de o sırada yanın
da bulunan arkadaşı foför 

Mehmede fÖy)e bir teklif 
yapmıştır: 

- Mehmet, ıu kızcaa'IZ an
nesile kavga etmi~. Şunu 
baş göz ediver. 

Mehmet bu teklifi cana 
minnet bilmiş, MatmaıelJe an
laşmıt ve arbk evlenip bera
berce yaıamıya karar •ermif· 
lerdir. 

iki genç bu karardan sonra 
kızın evi civarında Çaylak so
kağında bir eve gitmişler, 
geceyi orada geçirmitlerdir. 
Mehmet ertesi gün Vartuhiyl 
Çengclk6yilnde bir akrabasının 

yanına götnrmuı, fakat orada 
rahat edilemiyeceğini anlamıı, 
Ortak6yde teyzesinin evine g6-
ttırmllştür. Mehmet ile Vartuhi 
orada Uç gece beraber otur
muşlar, eğlenceli vakit geçir .. 
mitlerdir. Üç gün ıonra Vartu
hl Mahmede töyle demiı: 

- Mehmet, seni çok ıev
dim. Fakat bir <!efa annemi 
de göreyim. 

Mehmet buna razı olmut 
Ye beraber annesine gitmif
lerdir. Madam Agavni kızanı 
görilnce deli gibi olmUf, 
onu yanından ayırmak isteme
mİJ, fakat Matmazel V artubl 
arbk Mehmetle beraber evle
nip yqıyacağını ıöyliyerek 
annesini teskin etmiıtir. 

zavallı çocuk bu yilzden 6lmüttilr• 
Herifler yakalanmışlardır. 

Şehrin Buz ihtiyacı 
Belediye buz fabrikası günde 

125 ton buz çıkarmaktadır. 

Bu sene sıcaklann fazla olma· 
ıma rağmen ıehrimizde bUJ 
buhranı yoktur. Fabrikanın 
buz tevziatı da iyidir. 
Hukuk Talebesinin Seyahati 

Hukuk talebesinin dün ıon 
lmtihanlan olmuıtur. Hukuk 
Talebe Cemiyeti tarafındaıa 
tertip edilen hukukçular seya
hatine de yarın başlanacakbr. 

Seyahat Edirneye kadar yapı• 

lacak, beş gün silrecek ve 25 
kız ve erkek talebe iftirak 
edecektir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Liıgat j 

3: Turhan Bey Sen bu lögate yardım 

eder miaiıı? Bazı razetecilik tabirlerini bize 
bildirir miıin? 

4: Hasan Bey - Ben ıeni severim, fakat bu 
llteditinl yapamam. Bize hilcum eden ı·as•telere 

müracaat et: Kullandıkları küfürlerle ıana yirad 
cl6rt ıaatte iki ciltlik bir lG•at yaparlar. 
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13 Temmuz SON POSTA Sayfa 3 

r 
Her gün 
-~ 

Başka Memleketlerde 
" l .._S_o_n_R_o_s_ta_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· _M_a_lc_a_l_e_s_i ____ •_F1_i_k_ir_R_ür_r_iy_et_i_ .. _ Sözün Kısası ı 

! Gazete 
Ve Bizde 
Verem Mücadelesi 
·---·----M. ZEKERİYA 

"SON POSTA,.nın bir mnd
dettenberi verem meselesi et• 
rafındaki neırlynb, bu sinsi 
dtışmanın halk araaında ne 
müthiş tahribat yaptığını kAft 
derecede vuzuhla meydana çı• 
karmıştır. 

Bu gizli düşmana karıı, bil· 
tO.n mtdeni memleketler muh• 
telif milcadele tedbirleri al· 
mıştır. Biz de bu düımanla 
kavga derken, diğer mem1e· 
ketlerin aldıklara t dblrlerden 
btif ade edebiliriz. 

Jt 
Almanyada verem mllcade

leılni hllkümetin sigorta lda· 
releri deruhde etmiıtir. 

Almanya dahilinde ••rem 
ru'alanntn ihban mecburidir. 
Verem mticad leai kaoual bir 
aurette tanzim edilmiftlr. 

Veremle mücadele için 190 
aanatoryom, 257 çocuk btira· 
hathaueal, 1901 diapanaer, 88 
werem miifabadebanesi, 323 
verem bastnne i yapılmııbr. 

Jt 
Amerlkada verem mllcado

lesi çok erken başlamıştır. HU.
kametlerin çoğunda çocukları 
v remden korumak için ka
nunlar çıkarılmııbr. BugUn 
Miıttehidei Am rika dahilinde 
binden fazla verem mllcadele 
cemiyeti vardır. 557 sanator
yom, 500 dispanser mevcuttur. 

Bütün verem mücadelesi bir 
merkezden idare edilir, ve 
propagandaya azami ehemmi
yet verilir. .. 

fngilterede verem mücade
lesi ta 1841 de bqlamışhr. 
Bu mücadele seneden seneye 
kuvvet kespetmiştir. Bugün İn
gllter de 441 verem hastanesi, 
442 dispanser mevcuttur. Ve
remin thban mecburidir. 

"' F ransada :ilk verem müca-
dele cemiyeti . 1892 de tesis 
edilmiıtir. Asıl mUcadele faali
yeti harpten sonra başlamıştır. 
Fransada 500 dispanser, 47 
halle sanatoryomu, 1 O askeri 
ıanatoryom, 14 verem hasta
ueıi, ve çocuklara mahsus 42 
ıabil nekahethaneıi mevcuttur. ,.. 

Belçikada, Danimarkada, l.
Yeçte, lıviçrede, Avusturyada, 
huliiaa blltnn Avrupa memle
ketlerinde veremle mücadele 
teşkillb vardır ve bu mücadele 
kanunla tanzim olunmuştur. 

* Bizde biri İzmirde, diğeri 
lstanbulda iki mücadele cemi
yeti vardır. Fakat bunlann 
varidatı az, faaliyeti mahduttur. 
Bu mlltbit hastalıkla mücadele 
için bu iki mlleuese kat'iyyeu 
klfi değildir. 

Verem meıeleaini bizde 
milli tqebbüılerle bqarmak 
mümkün değildir, bu işe hn-
kümetin vazıyet etmesi ve 
ciddi bir mllcadele açması 
llzımdır. 

Memlekette Oku
yanlar Artıyor 
( Baş tarah 1 inci sayfada ) 

Bunun için de muhtelit tetri· 
sata daha fazla ehemmiyet 
verilecektir. 

Öğrendiğime göre, ıimdJye 
kadar yalnız orta mekteplerde 
tatbik edilen muhtelit tet
risat usulllnUn önümfü.deki ders 
yılından itibaren liselere de teş
mil olunması, kız ve erkek 
talebenin liselerde de beraberce 
okuması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu usulün liselerde tatbikinin 
hem bütç noktasından, hem 
<le terbiye alıtemi cihetinden 
aı.~ f ydalı olacağı mtıtalea• 

lan ekseriyet kazanmaktadır. 

1 - Fikir lruıa benzer ı Nihayetsiz 1 2 - Bu 
fezalar da koşmıya, ileri ablmıya, yiik- onun en 
ıelmiye çabfır. etmektir. 

ku un kanatlarını kesmek, , 3 - Hayvanları himaye etmlye mec· 
bGyllk hakkına t cavllı bur olan insan, fikrin htırriyetine mukad-

deı nazarile bakmalı ve onu korumalıdır. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Kapatma 
1 Meselesi .. J 

Hakkı Tarık Bey, bir gaze
teye beyanatında, Müddeiumu
milerin, Valilerin, Kaymakam· 
1 rın g zeteleri kapatabilecek
leri haberini tekzip ediyor; 
hatta, bilAmuhakeme, gaze
telerin muvakkaten tatil edile· 
bileceği haberinin de aslı ol· 
madığını saylüyor. 

Bu haber, meclis mlinaka· 
faSından vvel, iki hllk6.met 
gazetesi tarafından verilmiıtir. 
"Vakıt"da ima edildiği gibi 
muhalif gazetelerin icadı de
ğildir. Ba rivay ti' bnkftmetia 
o zaman tebfp etmif olmaaı 
IAzımdı; epey geç olmakla 
beraber, Matbuat Cemiyeti 
reisi tarafından verilen bu te-

93 l Bütçesi Millet Meclisine Verildi, Y ekiinu 186, :!'::tW:::=:1~~1: ::.:: " 
na bağlı insanları bllyilk blr 

Milyondur. Salı Günü üzakereye Başla acak e~:.,~~:=::t~ü.rd•.mu·" 
hakemeli veya muhakemesiz, ga- h 
zete kapatılamaz. ismet Pı., mu• 
balif gazeteleri tenkitlerine şid· ~ 
detle maruz k ldığı zamanlarda ~ 
bile, Vekiller Heyetinin gazete F 
kapatma aldhiyetini kullanmak • 
istemediı ad let mefhumuna 
karşı Vekiller Heyetinden daha , 
hassas olan mahkemelere böyle 
bir bak ve vazife verileceğini 
zannetmeyiz. 

Ankara, 11 (A.A.)- 1931 BUtçe Kanun IAyihaıı M. Meclisi 
Heyeti Umumiyeıine sevkedilmiftir. Millet Meclisinin salı gll· 
nünden itibaren müzakeresine başlıyacağı bu kanun liyihaıı 
Cümhuriyet idaresinin sekizinci yılına ait blltçe kanunudur. 
Bütçe Encümeninin esbabı mucibe lAyihasında, cihan ikbsadi
yatının geçirmekte olduğu buhranlı devrede iktısadi tekalln
babn genit ve kısa müddetler zarfında büyük tahavvnlAt arze
debitecek mahiyette bulunmasına nazaran haddi zabnda ka
rarsız bulunan umumi vaziyet içinde velev bir senelik bir za
man için olsa dahi yapılacak tahminlerde fazla isabet aramak 
mUmkUn olmadığı işaret edilerek denilmektedir ki : 

nunu ayda 600 lirayı geçmemekle takyit etmek, taahhllde 
bağh ~e tasarrufa mevzu teşkil edemiyen maaraf fasıllanndao 
gayri masraflardan vAai miktarda te1arruf yapmak ve bun· 
dan başka yeni inşaat ve taahhUdab takyit etmek , bu me• 
yanda bütçe Kanun layihasile Vekil ve Müsteşar odalarından 
kabul ve içtima salonlarından v mUstakil idarelerin riyaset 
odalarile, mnstakil umum mUdllr ve kumandanlann odalann· 
dan, ordu müfettişlerile Kolordu kumandanları odalarından 
ve Vil yet makam odalarile içtima salonlarından gayri devlet 
dairelerindeki elektrik tenviratının altı ilA ekiz metre murab· 
baı sathına 100 volt hesabile direk veya difUz<Srlil lambalarla 
yapılması ve ziya kudretinin ziyama sebep olan vizelerin 
kullanılmaması teklif edilmektedir. Kanun LAyihasile devlet 
biltçesine dahil dairelerin 931 mali senesi masrafları için 
186,435,840 lira teklif edilmekte ve bu masraflar karşılığı 
olarak 186,435,599 lira varidat tahmin olunntaktadır. 

Söı ve yan içtimai bir 
amildir. Mes'uliyetsiz yazı ve 
söz olmaz. Ferde veya cemi· 
yete zarar veren özlerin ve 

11Mülhak blitçeler varidatının kat'i neticesi de dahili hesap 
edilerek yüksek Meclise arzettiğimiz 186.435.599 liralık vari
dab yekünu tahmin hususunda isabete en ziyade yaklaşbran 
esaı ve karinelere istinat etmekle beraber vatandaşları 1931 
mali ~enesi zarfinda t~diye ve iştira kabiliyetlerine göre 
tah~vvülita maruz kalabilmekten masun değildir. Bir taraftan 
varıdat yekilnu Uz erinde büyük bir tenezzülün mevcut bulun- 931 ıeneıl için muhtelif Vekllet ve dairelerin maıarif atı 

ıuretle tensip edilmektedir: 
?185

•
1
• diğer. ta.raftan 1930 senesi bütçesinin 222, 732,000 lir Büyük Millet Meclill '2,423,467 Hariciye Vekaleti 

fu . yazıların sahibi, her suçlu gt .. 
bi, Ceza Kanunun maddeleri· 

, ne mevzu olur, ccz görlir. ıle ıfade edilmış olan varidat muhammenata Ozerinden tahsillt Riyaseti Cümhur 324,452 Sıhhat ve içtimai M. \'. 
30,061,791 

3,721,043 
7,377,833 
6,582,938 

ile tahakkuk eden varid t miktannın ancak 100 milyon küsur Divanı Muhııııebat 675,020 Adliy Vek letl 
lira bulunması dolayısile hazinenin pek tabii olarak cart mali Baıvekilet 810,162 Maarif Vekil ti 
seneye sağlam na~ vaziyetle girememeai masraf bütçeleri Şurayı Devlet 192,386 Nafıa Veklletl 
llzerınden çok genıı taaarruflann temin edilmesini istilzam istatistik U. M. 43,296 fktı.at Vekiletl 

26,406,377 
8,515.280 

etmiştir." Diyanet l~lerl Relııllfı 460,350 MIJU Müdafaa 
Yeni bütçede tasarrufu tahakkuk ettirmek için ittihazı Maliye Vekaleti 12,m,315 Kara Kıımı ~,026,363 

derpiş edilen tedbirler ıunlardır: t Düyunu Umumiye 26,446,850 Hava K11mı 3,456,814 
1931 senesi zarfında münhal kalmış ol n memuriyetler Gümrükler Umum M. 4,226,385 Denlı K11mı 7,860,451 

k Tapu ve Kadaıtro U. M. 1,111,018 Aıkeri Fabrikalar U. M. 3,467,417 
mev uf . tutmak, bazı lüzumsuz vazifeleri tayyetmek ve henüz 46 7 1 k Dahiliye VekAl•ti 4,150,569 Harita U. M. 6 ,4 9 namzet ı sınıfında bulunan memur mllllzimlerini hizmete alma- " 

Emniyet işleri U. M. 4,185,524 Poıta T. T. U. M. 5,067,659 
mak suretile 1931 senesi için fiili bir kadro vücuda getirmek 
bu kadrolarda her sene vuku bulacak münhallere terfian tayin Jandarma U. K. 8,723,268 Yekun 186,435,480 

Varidııt bfitçulnln mfifredab ıudur: 
edileceklere verilecek maaş zamlarını bir sene müddetle Birinci kmm Irat ve servet vergileri yckünu 40,622,300 liradır. 
vermemek ve açıkta kalmış olan memurları açılacak vazi- Bu meyanda kazanç vergiıi 15,5 hayvanlar vergisi 13 milyon, 
feler~ tercihan tayin etmek ve bunlan eski maaşları üzerinden bin,lar vergisi beş milyon 322 bin, arazi vergileri S,400,000 liradır. 
tekaüt hakları bakı kalmak üzere bir derece dun vazifelere lıtihlnk ve muamele vergilerinin yekunu 82,140,500 liradır. Bu 
t · d b.l k meyanda giimrilk 56 muamele 13 damga resmi 6 milyon liradır. 
ayın e e 1 me ' keza bu memurları eski maaşlarına muadil lnhlsarların safi hıı ıılatı yekunu 39 milyon lirayı mütecavizdir. 

olmak üzere ücretli kadrolara dahil bulunan vazifelere tayin 
edebilmek, memurların vekAlet m"ddetlen· hakkındaki alb Tütün 24, tuz 6 milyon 75 bin, iıpirto ve içki S milyonu geçmektedir. 

u Devlet emldk ve emval hasılab yekCınu 4 milyondur. Devletçe 
aylık kaydi kaldırmak, devlet memur ve daimi mtıstabdem· idare edilen müesseseler 8 milyon 7SS bin liradan fazladır. Bu me-
lerine memur edilecekleri komisyonlarda tlcreti hu· yanda Devlet demiryollan 2,937,000 posta teli'raf 5,465,000 lirdır. 
zur vermemek, herhangi bir memur ve mtistahde-- Umumt müe11eseler ve şirketler hasılatınd n devlet hiueıi 1,047,000, 
min hizmet mukablll alabileceği maaı ve llcret yekiı· müteferrik huılat S,785,000 fevkalade varidat 4,422,000 liradır. 

-===~~~~~===--=-=~~~......:.:.~~~====~~ 

Maarif Eminliği 
Ilga Karan Dün 

Tebliğ Edildi 

Maarif Eminliklerinin lAğ
vına karar verilmişti. Bu karar 
diin lstanbul Maarif eminliğine 
tebliğ olunmuştur. Maarif itle
rine Maarif mndnrn Haydar B. 
tarafından bakılacaktır. Emin 
Muxaffer Bey Dariilfiinunda 
müderris olduğu için açıkta 
kalmamaktadır. Kadrodaki di
ğer memurlarda bqka vazife
lere yerleştirilmişlerdir. 

( Yarm) Davası 
lmılt Valisi Eşref Bey al ey· 

hindeki neşriyatından dolayı J 
(Yarın) gazetesi baı muharriri 
Arif Ôruç Bey bir sene hapıe, 
200 lira para cezasına, mes'ul 
mlldilr Tevfik Bey de 7 ay 
',ap1e mahkum edilmişlerdir. 
i\yneıı valiye 2500 lira da 
taımuıat Yerllecektlr. 

• 
ister • 

inanma! 
• 

ister 
• 

inan, 
Matbuat Kanununun ne 

şekilde tadil edileceği 
hakkında hükumet gaze-
teleri Ankaradan aldıktan 
telgraf ve telefon haber
lerine istinaden birçok 
haberler erdil r: 

Valilere, kaymakamlara 
müddeiumumilere gazete
leri kapatmak salahiyeti 
verilecektir, dediler. 

iki defa mahkiim olan 
bir gazetenin neşriyatına 
devam edemiyeceğini bil· 
dirdiler. 

lstiklAl Mahkemesince 
mahk6m olanların gazete 
çıkaramıyacağını s5yledi
ler. 

Cinayet ve intihar gibi 
ıabıta vak'alannm bile 

neşrine müsaade edilmi
yeceğinden bah ettiler. 

Hulasa 6yle bir kanun 
tasvir ettiler ki, bu kanun 
Matbuat Kanunu· olmak· 
tan ziyade, matbuatı ilga 
kanµnu mahiyetini alıyor
du. 

Hakkı Tarık B. dun 
btitün bu rivayetleri tek
zip etti ve bunlan, kor
kak muhalif matbuatın 
halkı tehyiç için işaa et• 
tiklerini ilive etti. 

O hald hilkümet ga· 
ı:etelerinin bu rivayetleri 
muhalif muh rrirleri kor· 
kutmak için ortaya attık
larına inanmak lanm ge
liyor. Sen de ey kari, 

ister inan, ister inanma/ 

,, 400 Bin Lira 
Yakında Irak Hükô-

metinden Alacağız 
Birk ç sene evvel Musul 

ihtilafı halledilirken Irak hU
kQmetile oradaki petrollar hak
kında bir mukavele yapmıştık. 
Mukavele mucibince Musul 
petrollarmın onda bir hisaesi 
bize aittir. 

Irak hnkümetl petrollardan 
geçende 400 bin lngiliz lirası 

. almıştır. Bu paranın onda biri 
olan 40 bin İngiliz lirası, yani 
(400) Türk lirası yakmda bize 
teslim euilecektir. 

Dostunun Yuzunu Kesmiş 
Perikli isminde bir sabıka

lı bu sabah YUksekkaldmm
da kendisinden yüz çeviren 
dostu M tmazel lzmaronun 
ustura ile ylizilnO ke miştir. 

..J 
Perikli yakalanmı , Jaıcağı.1 da 

"'------------------------ hastaneye yabnlmışbr. 

Bir guete, orada yazıları 
' çıkan adamların malı olmak· 

tan daha fad bir eydir, bir 
mefhumdur, mUcerret olarak 
yazı hürriyetinin kudsiye• ı 
tini temsil der. Muharrir, 
hatta naşir cezalandınhr, fakat 
gazeteye el sllrUlemez. ÇünkO 
o, fertlerin hayatı fevkinde ya .. 
şar, tekAmill eder. Mesillerden 
nesillere intikal eder. Bu iti· 
barla yalmz efkArı umumiyenin 
emri altındadır. O, istemediği 
gazeteyi kapatır, yani okumaz. 

"TUrkiyede efkarı umumiye 
yoktur.,, Sözli, kat'iyen ve sa• 
dece bir safsatadır. Bir taraftan 
"BUyUk TUrk Milleti,,' diyorlar, 
öte taraftan "Türkiyede amme
nin şuuru yoktur. ,, Diyorlar. 
Bu da, kat'iyen ve aadecc, 
" Millet ,, kelimesinin tarifini 
bilmemekten baıka bir oey 
değildir. 

Yunan Matbuat Kanunu 
Atina, 10 (A. A·) - Yeni 

Matbuat kanunu mer'iyete gir· 
miştir. Yeni kanunda cinayete 
teşvik, yalan haberler işaası 

· ve zemmU kndihler oiddetle 
tecziye olunmaktadır. 

l{ara Ali Çetesi 
Gebzeli Kara Ali çetesinin 

muhakeme ine diln de devam edil
mlf, şahitler Alinin aleyhinde söz 
söylemişler, diğer şahitlerin celbi 
için dava 30 temmuza kalmıştır. 

arifetli Otomobil 
Şoför Faiğin idaresindeki 

1284 numaralı otomobil Bnya
zıtta Madam lzmeroya çarpa
rak yaralamıştır. 

Esnaf Cemiyetlerinde 
Şchrlml:ı Esnaf Cemiyetleri 

reiı ve kltlpleri diln Ticaret MO· 
dQrlilğünde toplan:ırak cemiyet
lerin alt li'erl gvrüşmü,lerdir. 

Aza nidatı.un azaltılacağı anlıı· 
~ılrnaktndır. 
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'~ Memleket Ha/,-rleri 

Haydutlar 
Takip 
Ediliyor 
Kayseri Tar aflarında 
Bir Otomobilin Üç . 
Yolcusunu Yaraladılar 

Kayseri ( Huıuıi ) - Pınar
bqından kalkan poata oto-
mobiline yarıyolda atef edilmif, 
ıoför teklikeyi anlıyarak son 
süratle kaçmaya başlamışbr. 
Fakat ablan kurşunlardan oto
mobilde bulunanlardan nç ki
tinin ağır aurette yaralandığı 
haber almmiflır. 

Silahı atanların o civar köy-
llilerinden Gedik Ahmet çetesi 
olduğu anlaşılmıştır. Haydutlar 
sıkı ıurette takip edilmektedir. 

Ayancıkta 
Ayancık, (Hususi) - Seyri

sef ain idaresi kaaabamızm 
ehemmiyetini takdir ettiği için 
burada burada bir acentahk 
tesisine karar vermiştir. Mü
fettiş Halit B. bu iş için bu
raya gelmiştir. 

Galatasaraylılar Bahkesirde 
Balıkesir (Hususi) - Gala

tasaray atletleri gelecek hafta 
buraya gelecekler ve 24 tem
muz cuma günü de bura genç
lerile müsabakalar yapacak
lardır. Gençlerimiz hazırlıkla
rma başladılar. 

Soygun Değilmiş? 
Balıkesir, (Hususi) - Birkaç 

gün evvel Kepsut yolunda bir 
otomobili durdurup doktorları 

ıoyanlardan birisi yakalanmış
tır. Bu adam, tarlalarda çalı
şan bir çingenedir. Otomobilin 
önüne bahşış istemek için 
çıkmışlar, falcat soyguncu ol
duğu zannedilmiştir. 

Seyhanda Bir Facia 
Adana, (Hususi)- Tuzlanın 

Çavuşlu köyünden Mehmet 
oğlu Müslim isminde küçük 
bir çocuk buraya köyden kar
puz getirmiş, sonra yıkanmak 
için Seyhan nehrine girmiş, 

fakat yüzme bilmediğinden 

boğulmuştur. 

Ağa Zadenin Davası 
Adana, ( Hususi ) - Müflis 

Ağa Zade Hulusi Beyin Ağır
cezada iflas masası aleyhinde 
açtığı davaya devam edilmiş, 
ehli vukufun müzayede kaime
leri ve kasa defterleri hakkın
da vereceği rapora intizaren 
muhakeme ayın 15 ine talik 
edilmiştir. 

Ceyhan Yükseldi 
Adan:ı, (Hususi) - Son ya

ğan yağmurlardan Ceyhan 
nehri bir metre kadar yüksel-
miştir. Bir zarara sebep olma
ması için tedbir alınmıştır. 

Katiller Yakalandılar 
Kozan, ( Hususi ) - Ayşe 

köyünden Veli Ef. isminde her
kesin sevdiği bir genci öldüren 
katillerden üçü yakalandı. Bun
lardan çolak Mustafa ile kar
deşleri Ali ve Mehmettir. HA
disenin diğer failleri olan Hacı, 
topal Ahmet ve Reşit aran
maktadır. 

Hayvan Mevcudu 
İzmir, ( Hususi) - Vilayet 

Baytar Mü<lürlüğünUn bir ista
tistikine nazaran vilayetimiz 
dahilinde hayvan miktarı sekiz 
senedenberi mütenasip bir şe
kilde artmıştır. Bu sene vilaye
timiz dahilinde sayılan hayvan
ların miktarı şunlardır: 

25942 beygir, 1598 katır, 

41066 Eşek, 1 15590 ökilz, ve 
inek, 6030 manda, 427,910 
koyun, 298757 keçi, 209 tiftik 
5173 deve. 

Temmus 1S 

DENİZ . ·KIY AFETİNİ DE/ Hariçte Neler Oluyor~ 
M. Hoover 

MODAYA UYD AK LAA ZJMI Ekseriyeti 
••Kazanacak 

Deniz ve plAj, bufllnlha ba
yat •• ihtiyaçları aruma ıfr
mİf bir eğlence menuudur. 

Fakat bir aalona gitmek, Wr 
ziyafette hazır bulunmak nuıl ' 

~azı kUlf etleri icap ettlriyoraa 

garbin moda ve kaidepereat 

muhitinde deniz ve plAja tl
debilmek için buna benzer 

külfetlere boyun eğmek suu

reti vardır. 

Deniz ve pllj, buıtın bqlı 
başına bir kıyafet modası 

yaratmıtbr. Ş.kilpereat rarp
Jılar, deniz için ayn, plaj 

için ayn kıyafet nnmuneleri 
aramıf, bulmuılar. 

Geçenlerde, Pariate, bu kı

yafetlere mahaus olmak üzere 

bir de müsabaka tertip etmit

ler. Munhasıran ıahne ve ıine· 

ma artiıtlerine mah1U1 olmak 
Uzere tertip edilen mOsabaka

nın ( Mayo ) birinciliğini, yani 
deniz kıyafeti güzellik ylldız

lığını Matmazel Rauvera, pllj 

kıyafeti birinciliğini de Mat

mazel Paulette Duboat kazan

mışlardır. Hakem heye

tini teıkil edenler arasında 
maruf hiciv taırı Milton, ' 

Madam Marge,it Moreno, Ka
purtaJa Mihracesi, Konteı Han-

ri dö Mön, prenses Ghika; 
Madam Marie Leconte, Ro-
binne, Jane Maruac, Blanche 
Montel, Alice Delysia, resaam 

Cayron, Colin, heykeltraş Paul 

Landovski, muharrir Zamacois 

Victor Boucher'nin bulunduğu 

nazarı dikkate alınırsa, bu 

teşebbüsü, her hangi bir fantezi 

değil, ıan 'at ve güzelliğin bir 

tezahürü olarak kabul etmek 
lazım gelir. 

Denize Girmeden Evvel 

gırınenln de bir uaull, 

tedbirleri Yardır. Bis burada, 

banyoda nekadar kalmak icap 

•ttitinl filin yazacak detillz. 

Sadece denlıe girenlerden 

ıiyade plija " yanmak " Ozere 
gidenlere bir tavıiyede buluna-

cağız. h 

" Yanmak " çok iyidir, ııh

hidir. Vücut güneşin harare-

tini alır, bir 0 aklimillator " 

gibi aaklar, aonra neıreder. 

Yalnız., gilnet banyosu yapmak 

Yazın denize girmekten tabii için vUcuda Hindistan cevizi 
birşey olamaz. Fakat denize • yağı ıllrmek lAzımdır. Bu yapıl-

AtJrupanın deniz şehirlerinde 
pldj lıagatı çok eglenceli geçiyor 

maua, alelekıer olduğu rlbi, 
deri btlttin manaslle yanar, 

kabanr, parça parça döknlllr, 

•• elde edilmek latenllen neti.
cenin tamamile akai olur. ftte 

pllj hayabnda bu nok~ayı ela 
unutmamak llzımdır. 

' 

Pli} ldga/etlnın culp nifmumneleri 

Yunanlı Sporcular Bize Y aphkları Son 
Müsabaka Tekliflerine Cevap Bekliyorlar 

Atina (Huau•t Muhabirimizden)• ı• 
Artık Yunanlı futbolcülerin kat't 

olarak ııelmiyecekleri tahakkuk 

etti. Son ümidimi Yuoao Fe
dera•yonu Rei•I ve Yunan Millet 

Meclisi Rei• Vekili M. (Mauelloı) 
ile olacak mülAkata Hklamııbm. 

Şimdi onun yanından çıkıyorum 
ve ben de Yunanlıların •ırf yor
run ye anform olmadıkları için 
ııelmiyeceklerl hakkındaki kanaat 

kat'i •urette teeyyüt ediyor. M. 
( Mauelloı ) tan vaziyetin izahını . 

rica ettim. Bana tunları •Öyledi: 

Fenerbahçe - Olimpiyakos 
maçı oynanırken Yunanlı kale
ciye kartı yapılan bAdisenin mü
sebbibi tecziye edilmişti. (Son 
Poata) bu münasebetle Yunan 
federasyonunun pek nazik ve 
centilmence yazılmıı mektubu-
nu neşreylemişti. Bu mektupta 
Yunan federasyonunun malum 
bldisenin bergUn ıpor aahala
nnda tekerrür etmekte olduğu 
ve esasen bu hAdis~ye Yunan 
kalecisinin sebebiyet vermiş 
olduğunu söyliyerek hidise mU
aebbibinin cezasının affine de
lAlet olunmasına rica ediyordu. 

" - Şer-ef B. Atinaya gelip 
bizimkilerle gl>rüşUp mutabık 

kaldığı ve mukaveleyi imzala
dığı zaman ben burada yok
tum ye hennz bu mevzuu da 
tetkik etmedim. 15 temmuzdan 
sonra ortalıkta mUthit sıcakla-

Sonbalıard• plırimize ı•lecelc olan Yunan mulıtelitind~n: 

Şimdi öğreniyorum ki İtti
fak Merkezi Umumisi Reiıi 
Rana Beyin tavassutları seme
re vermiş ve memleketin kıy
metli bir ırenci tahsil ve ata
jıııa devam imkanını elde 
edebilmiştir. 

rın devamı bu maçlara fede
rasyonumuz tarafından milıa

ade verilmemeıini istilzam 
eylemittir. 

Esasan teşrinievvel veyahut 
teşrinisani bidayetinde takım

larımı& lstanbuJa aidecekleri 

Pikolo ( Haf ) ve Delikaris ( Sol açık J 

için ben bu teahhurun mazar~ 
rattan ıiyade faide doğura

cağına eminim. , 
Bu maçların ıtS,23 teırinievnl 

'Hyahut 6,13 hıfrİni•anlde lcra11 
l9io lıtanbula teklif yapbklarmı 
evvelce yazmııtım. Bu teklife 
20 ııün nrfıoda cevap beklemek-

tedirler. Yunanlı komtularmızla 

•ık ıık temaslardan her iki tara
fın da mühim i•tlfadeler temin 
edeceJioe kani olduğum için 
bizimkilerin de bu tarihleri kabul 
ederek Yunanlıları behemehal 

lıtanbula 1ıatirtme!eriol temenni 
ederim. 

Bu haber burada büyük bir 
memnuniyetle karşıl anmııtır ve 
Futbol F cderasyonumuz tara
fından teyidine intizar edil
mektedir. 

Moratoryom Teklifi 
Amerika Meb'uslarınıll 

Da Hoşuna Gitti. 
V qington, 1 O ( A. A. ) ..

.. Nev - Y ork Times ,, gaıetetl 
muhabiri yazıyor: Reisicümhut 
M. Hoover, tediyatın tecill 
buıuaunda Amerika tarafındall 
yapılan teklifin meb'usan mec
lisince kabul edileceğindeJI 
ula tüphe etmiyor. 

Son zamanlarda parlamento 
azası araaında yapılan bir ir 
tifarede 295 m~b'uı ve 70 
ayin uası bu karara müza· 
heret taahhüdünde bulunmuf' 
lardır. Ayanda 49 ve meb'usao
da da 218 rey ekseriyeti te
min için kafidir. 

ispanyada Tele fon Grevi 
Madrit, 10 (A.A)-Telefoa 

grevi devam etmektedir. Telr 
fon kump.anyası birçok kabl<>"' 
lann kesildiğinden ıikiyet 
etmektedir. Tekrar ite batla• 
mak iıtiyen amelenin miktara 
mfthfmdir. Telefon hizmeti 
muntazaman devam etmektedir. 

Amerikan kumpanyası ame
leıinden bir kıımı da tesanilt 
fikrile greve ittirak etmişler
dir. Grevcilerin adedi yllı.d• 
elliyi tecavilz etmektedir. 

Sovyet - ltalyan Ticareti 
Roma, 1 O ( A.A. ) - F atiıt 

milli ticaret konfederasyonu• 
nun himayesi altınds aktolu· 
nan mUhim bir içtimada Rusya 
ile İtalya arasında ticari mil· 
badelede bulunmak hususunda 
Sovyet piyasasının gösterdiği 
imkinlar tetkik olunmuştur. 

Milli ticaret konfedarasyo
nunun raporunu müteakıp mU• 
him müzakereler cereyan et· 
miştir. Mezkur raporda ltaJyao 
mumulitınm Sovyet Rusyada 
daha ziyade rağbet kazanması 
için ciddi bir harekette buluo .. 
ması tavsiye ediliyor. 

ltalya lzoileri 
Roma, 1 O (A.A) - M. Mu· 

solini, Havas ajansının Papalık 
tarafından neşrolunan bir be
yanname hakkındaki tebllğine 
dair " Popolo d ' İtalia " ga• 
zetesinde bir makale neşret .. 
miştir. 

M. Musolini bu mal:alede 
izci teşkilatını şiddetle müda .. 
faa ederek diyor ki: "Bu eseri 
faşi"'t rejimi yaratmıştır. BtJ, 
rejimin göz bebeği dir. diyebi .. 
liriz.,, 

Almanyada Rezaletler 
Berlin, 10 (A. A.) - Vor 

vares gazetesi, Almanya'da 
vukua gelen birçok mali re
zaletlerden bahsederek A!maJJ 
kredisini sarsan mes'ul hileli 
müfılslere karşı hiç birşe1 
yapılmadığını müşahede et
mektedir. 

Gandinin Şikayeti 
Bombay, 10 (A. A.)- Gaııdi 

Hindistan Umum Valisine göa: 
derdiği bir mektupta Delbi 
mütarekesine karşı hükumetç• 
yapılan t ecllvüzleri saymaktadd' 

işsizlik Kanunu 
Londra, 10 (A. A) - Ava" 

kamarası jşsi:'!lerin kanunund 
kabul etmistir. Ücretlerden lir• 
başma (3) • pcny tahsil olun• .. 
caktır. 
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Halli Lazımgelen M~seleler 
1 - Maaşların gilnll günll

ne itaaı meselesi bazı yerlerde 
bir türlll teamtil halini alamadı 
gitti. Ayın hafataaı oluyor. Hl
li muallimlere maaş verilecek! 
Bütçe, havale, para, emir ••• Bun~ 
)ar maaşın teebhUrüne sebep 

Çallı lbrahim Beyi Dinlesinler •. Y e t i ş t i r i l i r ? .• 
~----------------........ 

olamaz. Biltçeler tasdık edildi. 
Bazı yerlerde maaş verildi. 
Niçin havale ve emirler iyi 
düşünce mahsulü olarak vak
tinde icra edilip te bu maaş 
işi mutlaka ayın birine yetişti
rilemiyor? 

Tatil devresine girdiğimiz fU sıralarda bayata atılmak ça
ğında bulunan gençlerin duydukları müşkülat çok büyUktiir~ 
Bir meslek seçmek mühim bir meseledir ve bnttln bir ömür 
Uzetinde belki de tesir gösterir Onun içindir ki SON POSTA, 
mesleklerinde muvaffak olmuş addedilebilecek zevatle göröş
müş bunların gençliğe karşı ne gibi tavsiyelerde bulunabile
ceklerini sorup tesbit etmiştir. Bugün de kıymetli ressamımız 
Çallı İbrahim Beyin fikirlerini neşrediyoruz: 

Aylık kazancının hususi bir 
bütçeye, dahili bir programa I 
gfüe tevzi ve sarf mecburiye
t inde olan bir muallim ay ni
hayetinde emir gelmedi, şu 
olmadı, bu bitmedi diye teeh
hür eden maaşı karşlsında ni
çin ona buna boyun eğsin? 
Müşkül vaziyette kalsın? 

Bugün Türk resminin iftihar 
edeceği, mümtaz ve şahsi bir 
renkler alemi yaratan üstat 
Çallı İbrahim diyor ki : 

- Ben kendimi ipek böce
ğine benzetiyorum. Şahsiyetim 
birçok istihaleler geçirdi. Çal 
kazasının çocuk İbrahimi, dut 
yaprağı üzerinde bir tırtıldır. 
Ben de o zaman kendimden 
iyi kötil, rengarenk ipek ku
maşlar çıkarılabileceğinin far
kında değildim. Çal kazasın
dan lstanbula kemerimde 80 
altmla geldim. O vakit beni 
görseydiniz bir leblebici çırağı 
zannederdiniz. Adım lbrahim 
Ağa idi. 

Hükfımelimizin bize en bü
yük iyiliği şu olacaktır: İlk 
mektep muallimlerini hususi 
idarelerin elinden kurtararak 
umumi bütçeye ithal etmek, 
umum devlet memurları gibi 
günü, hatta, saati saatine 
maaşlarınm itasım temin etmek 

ikinci Nota 
2 - Evvelce muallimlere 

askerlik vazifelerini ifa eder
ken de tam maaş veriliyordu. 
Bugfin ise ancak maaşın sül
sü veriliyor. Yalnız başına Kemerindeki 80 altını bazı 
olan muallimler için bu. bir dolandırıcılar "ham hum şara
dereceye kadar kafi gelebilir. lop., yaptılar. Ben birkaç gün 
Fakat aileler veya oğlunun iç:nde, İstanbul kaldmmlarında 
maaşından başka hiçbir istinal· ı meteliksiz kaldım. Fakat o do-

kgihdı . olmıyla~ vali~e velya landırcılara klzmıyorum. Hatta 
ar eşı, ço ugu çocugu o an . • . 

muallimlerin veziyeti ne ola- kendırnı borçlu addedıyorum ..• 
cakhr? Bugün için bu, hiç Vallahi •.. Tabii ... Parasızlık 
düşünülmemiştir. beni çahşmıya, çalışmakta bugün-

Muallim ldi Çallı olmıya sev ketti. Yani. 
R. Öz b eni yetiştiren o dolandırıcılardır 

Yazı Hürriyeti Hakkmda Tabü ... Eğer 80 liram olsaydı,. 
Bir MUtalea belki ben bir yoğurtçu tablası 

Son zamanlarda günün en 
mühim mesP.lelerinden biri de 
matbuat olmuştur. 

Matbuat kelimeıi ancak hürri
yet ile beraber mevzuu bahıola
bilir. 

Demokrasinin teşekkülünden 
bugüne kadar bütün halk hüku
meti idarelerinde matbuat hürri
yetini tahdit değil, fakat onu 
tevsi fikri hakim olmuştur. 

Her medeni memlekette mu
halif bir partinin bulunacağı tahii
dir. Hükumet icraatına dil uzat-
maaın, yanlışlıkları - eğer varsa -
görmesin ve dolayısile halkı hoş
nutsuzluğa •evketmesin diye mat
buat kanunu tahdit edilirse bu 
aciz ifade eden bir hakikat olur. 
Diğer taraftan yanhş bir görüşle 
yalnızca muhalefet yapacağım 
diyerek aafdel halkımızı lüzumsuz 
yere partilere taksime çah,mak 
memleket iltikbali için terakki . 
değil tedenni olur. 

Karini iz 

Niyazi llhami 

-Tefrikamız : No. 77 

KUCP.KTAR 

alacak, başıma koyup sokak 
sokak dolaşacakhm. Tabii, 
efendim, tabii... 

Çallı lbrahim Bey, Gazate 
Müvezzii 

Evvela hayatımı kazanman 
lazımdı. Kime gittim, biliyor 
musunuz? Baba Tahire ... 
Malfımatçı Baba Tahir ... Mu
harrir olmak ıçın değil 
amma... Çünkü okuma yaz
ma bilmiyordum. Güç şey 
bu okumak, yazmak... Ha ... 
Baba . Tahire gittim, müvezzi 
olmak için... O zaman müvez
ziler maaşla çalışırlardı. Baba 

"Tahir bana dört mecicliye 
maaş bağladı. 

Milvezzilik etmek 
kibrime dokr.ınmuyordu 

KUCAÖI 

benim 
amma 

SERVER BEDi 
Adaya gelinceye kadar türlU 

havai şeyler konuştular. Bir 
mevzu Ustünde duramıyorlardı. 

Bu israr, onların uykusuz baş
larını yoruyordu. 

Adada, Nadirenin teklif 
ettiği programın tatbikına baş· 

landı. Evvela birer ılık banyo 
yaptılar. Evvela banyoya Ner

min girmişti. O çıkmadan kapı 
vuru!du. Nadire geldi. İki 

kadından sonra Atıf Bey ban
yosunu yaptı. 

Nadire ile Nermin yıne 
koyuııkoyuna yatmışlardı. Ya
vaşça kapı açıldı ve Atıf Bey, 

burnuzla odaya girdi: 

- Ben ortanıza geliyorum, 
dedi. 

Nadire bir kahkaha attı. 
Fakat Nermin susuyordu. Ken~ 

di kendine: 11 Artık pek açığa 
vuruyor.,, Diye düşündü. Fa-

kat hiç kızmıyordu, hiçbir kıs- 1 
kançlık hissi duymuyordu. Bu 

insanlar arasında böyle yaşa
mak, bayatın kanunları gibi, 

ona tabii görünüyordu. Etra
fında, onun çocukluk terbiye

sini tekzip etmiyen hiçbir ör
nek görmemişti. 

Atıf Bey iki kadının arası-

.. 
orada kalmak istemiyordum. 
Adam olmıya karar verdim. 
Biri vardı, hususi yazı ve re
sim dersleri verirdi. Ben de 
bu derslere devam ettim. 
Yerde minderlere oturarak 
diz üstünde çızgı çekerdik. 
Hoca beni sevdi ve benden 
aylık almaz oldu. 

iki Kere iki, Dört Eder Mi? 
işte, hayat kavgasına ben 

böyle giriştim. Çalıştım, çok 
çalıştım. Resimlerim elden ele 
geı:miye başladı. Nihayet beni 

Parise gönderdiler. Sanayii ne
fiseye girdim. Orada da çok 
çaliştım. Haynt bir merdiven
dir. Ben en aJt basamaktan 

çıkmıya başladım. Hiç te yıl
madım, yorulmadım. sendele

medim, diyemem, fakat insan, 
.bakışlarını "ulvi,, yi, "mükem-

mel,, e çevirdikten sonra bu 
sendelemelerin ne ehemmiyeti 
var? 

Gözünüz daima yukarıda 
olsun, hiçbir sarsıntıyı duy- J 
mazsınız. Çocukken, koşarken 
düşmiyen var mıdır? Fakat 
yerinizden kalkar, yine koşar
sınız, dizinizdeki sıyrıkların 
acısını duymazsınız, gelir geçer, 
tabii efendim, tabii.. Hayat ta 
öyle.. Daima ileriye ve daima 
yukarıya .. Çok adi söz, çünkü 
çok doğru.. İki kere iki dört 
eder gibi. 

Fakat iki kere iki dört mü 
eder? ( ParmaklariJe sayarak) 
Evet, dört. 'Bir hesap yanlışlığı 
yapmıyahm da... Çünkü ben 
hesaptan nefret ederim... Va
kıa resmin bir hesap tarafı 
vardır, fakat bu sezilen bir
şeydir, kağıt üzerinde muadele 
yaparak olmaz. Tabii, efendim, , 
tabii .. . 

O:ümle Burun Buruna 
Gelseniz Bile ... 

Çal kazası ~ibi, Türkiyenin 

na uzandı ve bir: 

- Oh... Çekti, işte, bunun 
keyfine diyecek yok... Dedi. 

Sonra Nermine döndü: 

- Aferin şekerim... Sen 
adamakıllı piştin... Bakıyorum 
da hiçbir feyi yadırgamıyorsuıı. 

Nadire tastil· etti: 

- Şeytan gibi zeki kız ... 
Her şeyi kavrıyor. 

Nermin dedi ki: 

-Siz, ikiniz de benden tec
rübelisiniz:. Atıf benim ilk er· 
kek hocam, Nadire de ilk ka-

dın hocam... Şimdi ben bu 

profesörlere soruyorum: Bu 

işlerin akıbeti nedir? Benim 
sonum ne olacak? 

Nadire l\tıfı dürttU: 

- E vvelA sen cevap ver 
bakalım, dedi. 

Atıf B., bu mevzuda, ge
ceki kadar ciddi değildi. Bir-

Ressam Çallı /bra
/ıimi dinlemek, onun 
hayatını öğrenmek mu
vaf f akıget denilen şeyin 
ne demek olduğunu an
lamak için kafidir. 

Çallı lbrahim lstan
bula nasıl geldi, ne 
gaplı ve sonunda ne 
oldu? 

Çellı lbraJtimin lıa
gotı, ha_qata atılacak 
gençler ıçın dikkatle 
okunulacak ve bellene
cek bir fo.vsige kitabı-
dır. Onu siz de okuyu
nuz 1Je gizli bir sır 
olan muvaf fakıgetin 
kendisini onun hayatın
da görünüz. 

bütün kazalan birer ÇaU. 

lbrahim yetiştirebilirler. Bunun 

için iki şey lazımdır: İstemek 

ve Çalışmak. Çahşmadan iste· 

mek kafi değildir. 

İstemeden de çalışmak ol· 

maz. Şunu da iJave edeyim: 

Öliinciye kadar çalışmak lazım

dır. M~kel Anj, işinin başında 

öldü. İşinin başında ölenler, 

ölmüş sayılmazlar. Eserlerinin 

payidar olmasa bundandır. Bü

tün büyük adamların hayatla

rına bakınız, hepsi, ölümle 

lhurun buruna geldikleri vakit 

bile, işlerinin başmdan.ayralma

mışlardır. Bizde kırkını geçen

lerin çoğu yıpranırlar. Çahş

mak hep gençlerden beklenir. 
Evet çalışmak gençliktir. Fa
kat ihtiyarlığında çalışan adam 
da ölmemiş demektir. 

Yaşamak çalışmaktır. Siz 
çalış mazsanız mideniz, barsağı

nız, kalbiniz, etiniz çahşır. Ben 

yürürken de, yerken de içer

ken de kafamla çalışırım. Her 
an, beynimin içinde, renkler-

den ve tonlardan bin tahlil ve 

terkip yaparım. Yine de "tam,, 

eserimi verdiğimi iddia etmem. 

"Tam,, eser yoktur. "Tam,, 

eseri insan değil, insanlık ya

par. O, müşterek mesailerin 

mahsullidür, cemiyetin mahsu
lüdür. 

takım ahlaki düşüncelerile 
o andaki zevkini kaçırmak 

İstemiyordu. Şen bir sesle 
cevap verdi: 

- Nerminin ıonu ne mi 
olacak? Hımın... Fala baka-
lım ..• Ben Nerminin değil, 

kendi sonumu tahmin edemi

yorum. Bu huvardalık ne za

mana kadar ıöker ? Böyle 
tağmda bir dilber, solunda bir 

dilber, yatmanın sonu nedir? 
Biriniz bana bunu söyliyebilir 

mi ? Doktorlara sorarsan bu 
gidişle hepimiz yakında hapı 

yutacağız ... 
Nermin bağırdı: 

- Zevzekliği bırakıniz da 

adam gibi birşeyler · söyleyiniz. / 

Ben ciddt sordum. 

Atıf B. ciddi olmıya çalıştı: 

- VaUahi... dedi, bilmem 
ki... Doğrusunu istersen ben 

Bir erkek çocuğum olsaydı, 
evlenmeden evvel onu iyi bir 
koca olacak surette yetiştirir
dim. 

Bu gtinkü erkeklere, bugün
kü kocalara bakıyorum da, 
erkeklerin iyi bir koca olmak
tan ne kadar uzak olduklarını 

ı görerek üzülüyorum . 
Bir evın saadet.i kadının 

elindedir, diye bir söz ezber
lemişiz. Ailenin bütün fenalık· 
larmdan kadını mes'ul tutuyo
ruz. Halbuki evde saadetin 
vücudu, kadın kadar erkeğin 
de vazifesini bilmesi ile müm
kündür. 

İyi bir koca olabilmek için: 
Evvela erkeğin kadını iyi ta-

nıması lazımdır. Erkekler, işte 
Amirlerine ve memurların ahoş 

görünmeyi, onları memnun etme
yi, arkadaşlarile iyi geçinmeyi 
bilirlerde, karılarını memnun 
etmeyi ve onlarla iyi geçinmeyi 
bilmezler. 

Kadın işten ziyade lafa 
ehemmiyet verir. Siz bütün 
gün sinirlerinizi yorarak çalı-

şırsınız. Kazandığınızın yarısmı 
karınızın elbisesine ve tuvale
tine hasredersiniz. Fakat karı
nıza evde bir iki sevdalı söı: 
sarfetmez, ona aşkınızı izhar 
etmezseniz, biitün bu fedakar· 
lığınızm manası yoktur. 

Çalışmayınız, getirmeyiniz, 
evinden ayrılamadığız için ev
den çıkamadığmızı söyleyiniz. 
Bu iki söz, bütün kusurlarınızı 
afettirmiye kafidir. 
Kadınlar küçük şeylere te

ferruata çok ehcmiyet verirler. 
Evlenmenizin yıl dönümü mü
nuebetile hediye getirmek, 
onun sevdiği bazı ufak tefek 
şeyleri temin etmek, gönlünü 
almıya kafidir. Yeni bir elbise 
gimişse yaraştığını söylemeyi 
unutmayınız. 

Bir kadına herşeyi yaptırı
labilir, fakat inatla bir adım 
bile attırılamaz. Pişirdiği ye
mekler yenmıyecek halde ola
bilir. Fakat siz onun yemek 
pişirmekteki fevkalade kahili· 
yetinden basedeceksiniz. Giyi
nışı kaba mıdır? Siz onun 
zevki selimini takdir edeceksi· 
niz. Karınızı idare ederken 
diplomat olmıya muvaffak 
olursanız mes'ul olursunuz. 

Evlenirken, bir kişi kaç 
para ile geçiniyorsa, iki kişi 

de bununla yaşıyabilir diye, 
az para ile evlenmiye kalk-

I 1 
Çocuğunuzdan 
Ne Şikayetiniz 
Vardır? 

Her anne, çocuğuna 
karşı gösterdiği itinalara 
rağmen, çocuğunu bir türlii 
terbiye edemediğini, kusur· 
larım ıslah edemediğini 
söyler. 

Bu Sütunda Müşkül
lerinize Cevap 

Vereceğiz 
1 - Çocuğunuzun ne 

kusurları var ? 
2 - Kaç yaşındadır ? 
3 - Kız mı, erkek midir? 

4 - Nasıl bir muhitte 
büyüyor? 

5 - Sıhhati nasıldır ? 
Bu suallerin cevabile ,der

dinizi bildiriniz. Çocuğunuzu 
ne surette ıslah edebilece
gınızı size bildireceğiz. 

Bundan başka çocuğunu
zun terbiyesine ait her 
türlü müşkülJerinizi bize 

bildiriniz. Size rehber ol-
mıya çalışacağız. 

maymız. Evvela sofrada bir 
fazla tabak, bütçede bir misli 
tahribat yapar. Yarın bu bir 
kişinin iki, üç, dört olmıya
cağım da kimse temin edemez. 

Hulasa evlenmeden evvel 
kadını ve bilhassa kannın 
tanımıya çalışınız. Onun su
yunca akmayı öğreniniz. İnat 
ve ısrardan vaıgeçiniz. O vakit 
hem kannızı istediğiniz yola 

getirir, hem de mes'ut olursunuz 

Hanımtegze 

PATRON KUPONU 
Karilerimi:ı:in g8sterdiği ar

zu üzerine (7) inci sayfaya 
nakledilmiştir. Oradaki patron 
kuponunu toplayacakaını:ı. 

TAKVIM -
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Arabi 

27 • Sa fer • 1350 -nld t·eznni-vaaa tl 

Gü.net/09.28 4.45 
Öfle 4.53 12.10 

ikindi 8.4!1 16.06 

Rumi 

so. Haıı:lran •1347 --vakıt-ezaııi·Yuatt 

Akta~ 12.- 19.18 
Yateı 1 .49 21. 06 

İmsak 7 .25 2 •2· 

senin genç ve namuslu bir 1 ta... Pek alAdır... Kocanın 
çocukla evlenmene taraftarım. zengini iyi birşey değildir, 
MeselA, bizim yazıhanede Feri- zengin kocalar aile kuramaz-

diye isminde bir genç var. Sana lar, benden al örneğ'ıni... Ber: 

biçilmiş kaftandır. Gayet na- yuva kuramadım işte... Cepte 

muslu bir çocuk... Eline on para oldukça erkeğin gözü 

bin lira teslim ettim, kıbna dışardaclır. 

dokunmadı. Güzelce Lir çocuk ( Arkasıvar ) 

DiKiŞ 
Sağlam ve 

B O S 
MAKARALARI 

n Her A 
ucuzc~ur. yerde rayınız. 

Dünya Köpek Naip 

MARKALARA DİKKAT 



iSTAIBULDln Binoısrını 
Askerler Kabilin Dışında Geçit 

Resmi Yapıyorlardı; Fakat 
Buna Sebep Ne idi?. 

Yazan: M. Kazım --
-31 -

n ... ......., tas 
111.aftr bahmcfatumuz ku

ran etrafuıa menu kordon 
ıeytedi. Artık fU veya b• 
1eralt albnda köıkten dlf&n 
plnnalr, 11KAbil11 in etrafında 
dolqmak ve biraz serbest 
.. n almak mDmkiln.. Bittabi 
ba fınattan iıtifade ediyorum 
... eberiya atla geziyorum. 

• Bugiln beklemediiim bir ıa-
manda bir askeri gecit resmi 
eeyrettim: Yine atla geımiye 
çakmıthm. Kulaiıma uzaktan 
bir muzika sesi geldi. Sesin 
ıeldiği tarafa k~um, "Kabil.. 
in dışındı. ve genif bir saba 
lzerinde bilmem ne münase
betle bir resim geçiti yapıb~ 
yordu. Fula yaklaş1D1yarak 
,&ksekçe bir tepenin üzerine 
pkıp seyrettim. 

Efradın arkasında haki el-

Fazla olarak bllttla bu kn
vete kumanda eden zabltleria 
bu muhtelif ealAhad.n tam bir 
tekilde Wtifade edebilmeleri 
için kAfl derecede malümata 
malik olmadıktan da f6ribatı· 
yordu. 

• 
GözftmO askerden ayırarak 

resmigeçide kumanda ederek 
Emire çevirdim: 

Arkaauıda büyilk Gniformuı, 
batanda tiyll beyu ppkasa 
vardı. GöğsUne de hangi kah
ramanl.ğıo yadiğirı olduğunu 

biç kimsenin bilmediği ağır 
taşlarla süslü birçok nişanlar 
doldurmu~. ayni zamanda da 
sol omzundan sağ koltuğunun 
altına yeşil bir hamail geçir· 
miş, ucuna da kocaman bir 
nişan takmıştı. Yanında kala-

balık bir maiyeti, arkasın· 
da da üzerinde milru.la 

blse vardı. Başlarına kasket, tahtlar ta.t1yan filleri, parlak 
ayaklanna da bizim orduda da ta h eğer taşıyan cins cins 
bbul edilen puşio geçirilmişti. tr ve bfittin bunların geri
Mikdanm ş6y1e bir tahmin et- ı 

8
• adn b' ok t m b"ll 

1
• ar • Ôn . . . . 91D e ırç o o o ı er v -

tim: de on beş bm kışıhk d Ot b"ll . . . d b 
a..ir k d B k ı. omo ı enn ıçın e aş-
u unet var ı. u uvvet I d kalar .1 Em' il 

• d · · · arın a şap ı ı e ır a e-
pya esı, suvnnsı, topçusu ve sinin kadınları görünüyordu. 
waakineli ttifekleri ile muhtelif 
Alaylara aynlmıştı. Alayları da Jf-
..-k renk, çeşit çeşit bayrak- "K.lbil,, e yem gelmİf olsay-
v tqıyorlardı. dım, Ye bilhassa kendisile 

Ealihasma gelince: Piyadesi konupıamq buluD.1aydım, bu 
l.ıDlz mavzeri ile teslib edil- ihtişama bakarak Emiri başını 
lllfti. Bana mukabil topçusu daha süslti taçlarla snalemiye 
.-ı listem, mitralyomda ha- azmetmiş zannederdim, fakat 
IUti, seri ateşli toplan maalesef hakikati biliyordum. 
• ağır makineli tfifekleri 
roktu. f Mab.ch yarın ) 

---------·-·-------
Hariciyede 327 Doğumlular 

•• • .., • Aksaray askerlik ıubeaf re-
Kadroda Muhım. Degı- is.liğinden: 931 senesi temmu-
l fiklikler Yapıldı 1 zun 18 inci cumarteal rtınnn-

ff den 26 ıncı pazar gtlnOne ka-
Anbra, 11 ( .M.) - Ha- dar Fatih kazasına merbut 

rlciye VekAletinin kadrolarında ve rt inci pazartesi günilnden 
mlhim değifiklikler yapılmıştır. 30 uncu perşembe gilnüne ka
Listesf vekiller heyetindedir. dar Emin<Snft kazasına merbut 
Bu yeni kadroya glSre, hariçte şubemiz mahallibrun 327 d~ 

' çahfall 47 memur merkeze ah- gumlularmı ve bu doğumlular
aacak, merkezde yeniden dört la muameleye tabi cananın 
umum mtidürUik ihdas edile- mezkftr günlerde şubemize 
cek Ye alb memur da harice m&racaatleri ve mllracaat et
lladerilecektir. miyenJ;rin ha~lannda mOkel· 

lefiyeti aslrenye kanunan011 
maddei mahsuSUI tatbik 
edileceği. 

Feci Bir Kaza 
• Beyazıtta Tığcıl:ırda Ökçe 
labıikumda çalıpn 8 yaşla
nnda Agop elini makineye 1 
lraphr2rak yaralanmıştır. 

·" . '• , -~,;;..-. ·..ı. . J •• - ... 

INGİLİZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TBŞKh.!TJ 
·Yazan: Makenzie - No.85 

SON PO TA 

Tayyare Piyangosunun Sonuncu Keşidesi Bitti. 
• 

Bugünkü Keşidede ikramiye Kazanan 
Numaraları ~ .Aşağıda 1 Okuyunuz 

Amortiler 
SONLARI 

6, O, 2, 
rakamlarile Diba ye tle n en 
biletlerin uhipleri beşer lira 
amorti alacaklardır. . 

40.000 L i R A 
Kazanan 

34193 
25000 Lira 

17250 
15000 LiRA 

Kazanan 

33962 
5000 L i R A 
Kazananlar 

12878 
49032 
33061 

694 
3000 L i R-

Kazananlar · 
31739 16238 
37638 21682 
29257 5314 
44313 73 
17919 14958 
11594 
2000 L i R A 

14275 
25264 

9842 
8469 

29231 
31190 
35288 
27599 

491 
4083 

4052 
39265 
37054 
27776 
7343 

21433 
20913 
24973 
46880 
2912 

15443 
45364 
19536 
21469 
48337 
38712 
10509 
15654 
18556 

250 Lira 
Kazananlar 

43566 19837 14752 
13439 46326 14702 
37825 46016 34657 
24913 16952 9860 
42785 11212 19161 
28784 38369 32959 
7212 18579 30915 

40260 21958 26836 
43225 30634 35041 
33662 23783 41700 
17881 46785 6045 
37721 23707 47445 
34811 6366 22008 
16876 23271 36043 
17886 31300 5073 

200 Lira. 

13728 
47006 
6912 

34191 
35-111 
6451 

14145 
19410 
2999 

347 
40'l24 
40695 
29479 
22465 
18264 
7837 

179'l5 
13795 
25691 
38457 

5016 
14312 
31579 
48215 
23371 
24592 
39512 
8032 
3121 

42204 
26777 

4:586 
(O) 

46894 
1684 
3947 

41382 
24065 
2786 

32891 
34764 
24472 
22338 
14888 
18712 
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"Bizim Şu Hayliz Oğla
nın Hali Ne Olacak?- Bu Yaşa 
Geldi, Hata Karacahil! .. ,, 

NAıdiJ : ZlYA ŞAKIR _ 18 
(Hw lwJcJa ~) 

Bu adam, ya, çok auik.. 
maltefit.. bitin m•ilindekile-
rin kalbini ve nmuna bu ··
retle kendisine celbetmek iıti· 
yor... yahut, bir riyakar ... 

Bakalım, birdenbire hllk· 
metmiyelim.. Eğer hakikaten 
bir riyakiraa ve b.akikatea, 
lienden bir hizmet, bir yar
dım, bir muavenet, hullfa bir
teJ bekliyona, nasıl o&.a 
gihıUn birinde baklayı atma
dan ~karacalrtır. O zaman; 
ona lA:ıamgelen ( Not) umu 

1 
k•h dlf8ndnm, kendim 
yapbrdım. O hattan Sıvasa 

1 bir oube yaptlntMt İf0 !t bir de 
projem varda. Fakat bunu tat
bika muvaffak olamadım. 

- Fakat, Efendi-. BajdM 
....... ap fetaİt altın4la 
1apıldııiına aiylayorlar, dedim. 

Abcltılhamit. bu malime 
••P Yuae.ıe. kapı açıl& 
Abit lf. De Şlhreddin Ata 
PdL Ahit Efeadi. Çoaak ifa. 
ae.ue l»ahçeye çıkmak Utedi-
ilnl t11ledi. 

- Çakınız... Ş6hreddiD, MD 
yanından aynlıaa... HaYa ıü· 

ıı Şubat m sel amma, nekacllıır oı.a lnf .. 
Dikkat ettim, kaç gtındllr Glnetl yerde o,_n. Dikkat 

uhhatinden memnun. Belki, et. Of0ne J.men içeri getir ••• 
laavaların iyi ııitmesinden ola- o.&ar çıkarken, kendial de 

ay...a... kalkb: cak. Bugtin de g6rüştüğ&mlz ~-HazB abd.tim varken 
zaman, aıhlıatine alt hiçbir ld.dl aam:waa lalaJım. 
ıey MSylemeden, hemen 90rdu: Dedi. Derbal çekildim. 

- Bagan de bir laaber • 
ıd k -.h P•cueye koı.nmı daya-yok mu? .. A eta mera .ur · -·• ._.,.,. halo,wdum. Ablt 

Yorum... A6tlalluı111ltll11 •n eeJc .U-n- - -~- L__l 
1 '-l Ef ... ~ mmı ara o,,. - Mit merak bu,....Jı- tllfi 1Mmitli,. •.-. •ının DU,.-. Elnde. DB aapk tak 

ms efendim.. Şimdi onlar, yer- 6aflcıı•and.111 Y. zı,. PtıflJ bir \' .l ...._ K 'm 1. 
lef1Deklc .. birdenbire buhran tun ben yapbrclım. Hem yap- ktlrelde alıyor .. parlak ve ren
misafirlcri kabul etmekle meş- brclaima da çok l,t ettim. ,arenk boyalı bir kovaya dol
ımdtlrler,,. (ati-Yanan laarbl) nde bu duruyor.. Ş6hrittin Aia bu 

Fakat bu cevabım, onun hattu çok faide g6rdibn. koftJI alıyor- unkl pek alu'-1 
endişesini izale etmedi: S.vldyahn mllhim kısmı bu 

11111 
.tW, taklitler y~ 

- ODiar aidell b.-. tam laetta• ıeçti- Şlm•.tlfer, 19peee bldanyor .. Od adım 
bq ııüo oldu. llanualatlanaa kok iyi ,eydlr. Bu tim•difer ateye f>otalbyorda. Bu oyma, 
telgrafla bijdirwlderdi. Hal- batlannm ehemmiyetini Lasil- AWt Ef~ pek ••m•m; 
baki fimdiye ı..dar mektup t.-eye aittlllm --- takdir .. JW •• dtbllpt J 
bile yazsalar, ıelmeal lhım _ettt_·m_. _H_ic_u__;flm_en_mı_· _er_h_a_ttuu ______ -::'.-:( Ar:-kua:--YU-)....,.. 

gelirdi. Bilmem ki, onlann Ye• Mecıı·stekı· Son Muza·· -faaıılığı mı? .. Yoksa? ... 
Biraz durdu, yutkundu.. Der· 

~::.:·l•rine yeni bir mecra kerenin Zabıtlarını 
- Hayır.. Ben en ıiyade, 

Dereye yerleıtiklerini merak Aynen Yazıyoruz 
ediyorum... Şu kızların bir an 

(Baftarafı 1 inci ~·~fada) ı mlürll Wrer IİWa. ~de bd-

1500 Metrede 
Dünya Rekoru Yine BIKAYE 

Kırıldı 

Geçen kıt 1600 .... d .... Hergün Bu Sütunda 
ya nkonma meıı.. Fmlanch- •~------- Muhaniri: Jf- « * 

~F..::=-.ı!'.f "H 1 çR!··,t·,M···om·E DJM~~-
nma lanmltır. 

Mlte&aıı rler bu Frm 
ko,acuunn (N._,._ .... 
bir ....... ıı..-.. •ldut-ı 
t.Mcllı ... ılde lllıtteliktid.r. 

Paris Şampiyonu 
Bu seae Paris birincililderi 

ilk günl sönük aevziı .. iJi 
derce.eler elde edilememiftir. 

Birinci günün milsabakalan 
,; '1 galipleri: 

100 metre • Fiıaat t t IUIİJe. 
-4GO ,, - MouU. 49 &'I 

AllİJe. 
tlOO ımılre - La•ı•meı
~! daldka. 

9J1JO • tre - l11l •a il. 
18.S'I ...... 

llO ...are • Mnlrwai• M 
aas.,.. 

ylbek • Tribet 1-,81 metre. 
Gtlll•. Noel 14,28 metre. 
Cirit - Gaaner 06,67 metre. 
4 )( 100 bayrak • A.S. &.ne 

takımı 4a aniye. 

Fraasa - Almaıya Ylzmt 
lllsabakası 

Fraua Almanı• Jktlel ta
lamlan aramda yapdan -.çı 
Almanlar k•11n=·ılmra. la 
~ (800) metrelik bir ba,.U 
, ..... ft bir..,.,. -
çandan ibaretti. ---
intihar Salgını 

AIAiye Köylerinde Ken
dini öldüren Oç insan 

AW1e, {Huml) - &oa ~ 
-ı.rda bam kıyler• -
.... latllaarlar ....,. dMati 
qıll>ed..m ... .,...._ lon 
......__. flllllardın 

Kıvruıl k8ytınden Topalothı 
O- Alinin kızı Fatma nıwet 
ylstlnden kendini nar qacma 
aaııt. 6111 bulunmuıtur. 

'* Obaalacaml k8y0Dd111 o ... 
man oğlu Melıaedin lrarw 
Rabla bir baftadaah..t lmyb~ 
mattu. Dağda, bir çam •tacı
na ..ı. buhuıdu. Tablcilr•t-.. 
tlceainde anlaıılcL ld kadın 
aar' ahdır. Y eıinden intihar et
--..:---ıur. 

• Dlmbucak1 ldSytlnden Kerim 
oflu Yalnp OD Kim rı••cla· 
dır. Fena bir hastalık ahnlfbr. 
iyi olamıyacai&m anlayınca 
kanuna iki kW'lua aıkmıı " 
llmn1tnr. 

ı.......... ....... _.. ! 6Jle, beRim baraktığım gibi 
dum: ~JBll, pudruız, aDıba •• 

- o ula m ile ...We? slls riz mi6? 
...._ Onlar clecliler li : de~. d-
Bmu ıorarken bırakbğwr - O uslu kız busln pu 

ra, krem, allık, silrme ve cili 
ıammki lıayali zihnimde ne- içinde fingatıyor. Şimdi kollan 
kaclıır temiz, nekadar nazenin. 1 

çıplak, etekleri kısa, prap an 
ne derece canlı idi. Pembe 4ıek. ökçeleri yiiıksek. gözleri 
veya kmmzr lıiçbir hoyllDlD, ktWala ve yirüy\itü OJll&ktır. 
beya Yeya aiyal laiçbir tozun 
atirllllip lekelemediği aolgun 

.... pllr ........ yld elimle 

okt11cwmUfU111 tlbl yatinhnde 
" ~ &aJtld! mektep elhl-
Hll tlbima dolmuı tiltl ,... 
........ idi. lllerfal ..... aft-

cuala Mlç•J ........... 
mam•t bmakh. fakat aadef 
bueH tomb~ rmnalı parmak· 

ı.. thlme ne hot glrlntl-
,ard11. 

V~clu •1r- .... WI .. 

llııllllr, biraz da umf tutan 
• ;ip, te.trH hafif bfr l'llflha 
diıtafuyordu. DUa tomktu. 
Delı-. iti .. De olautı be
............. ,,. kil 

Yal lmrtlamp yere mf dl
••k. ıoba aapuaflam, hiç 
.. b&cella ,....... almadan 
la: ıın• mi ....-... Heah 
hlilaaedllemadio Amma bam 
ı..ım •lrirdl ı acııdmı da.-

Zamanı plmedm dalında 
çlltmell, .. bal""• .. . 
ham' m kop....... WI- ... . 
- ..... ....... dellamui, 
ba'lr ..,._ ol- lhH..W• 
1ı.- ........ 

Korlruclm, wdm .. de
DMk llterdlm ki ı .. Keadini 
konı, tini, Mit, pterifll Ye 
lpacleu tatlı yarı olpa md)•al 
kaput fllPl'dlmma blrlhrl 
clalmcla ..u.....lı, daha lula 
Wlaw•n llllhte renklen•ek, 
'-la rayihalar Mrperek lftlha
lu, lbtlrular oelbetme 1 Ata· 
C1D bu b;ptu )dft•lad. bll 
Seni IUDllD, mewlmlmde lo
..a. n b.llanct..a n beh
pw!Mft*D eli •P• ,....... 
.. tarfudahp ilam ,... 

Gelenler• .. dum ı 
- un im De halde? 

......... beyle clOıtlllAy•r-

enel dtığtlaleri oluvene.. Ar
bk hiçbirini dilşUnmiyeceğim ... 
Ne halleri varaa göratıaler 
diyeceğim... Bir de ea ~k 
canımı ..U., bizim fU haylAz 
otlan.. Abdürrahim Ef... Bil
mem ki bu çocuiun hali ne 
olacak? .. Bu yqa geldi. Daha 
hlll kara cahil.. Bari latan
bulcla onu bir mektebe Yer
ıelerdil.. ~ orada ona bir 
baba gibi bakan biriai olsa. .• 
Tabiatini ~k iyi biliri.._ Hiç, 
U. bot baralulauya pw. .. 
M•emıfih bu liacle o1aa ~ 
culdarın hepai de öyLediryal •• 

ıs Şubat sıs 

Arkadatlar; hepmm ~ lıi taldan Ye ••.•• .Wetin 111 ft 

ulamıpı; ye çok iyi dikkat ula meafaatleri aleyhine t.. 
etmftizdir; bu betbahtlar o db ye latimal ettikleri bu laak
kadar iftiracı, okadar hayuız lan •e bu lallrriyetleri maalesef 
Ye okadar tezvirci, okad2r kendileri de bu vataa Uzerinde 
boavunca •• yaygaraadırlar Y•clıklan b• miU.etiD ......
ld; ••tna, hllmipça •e da balunchaldan iPn )'iae iMi 
dmhuriyetpener muharrlrle- lnlallpça, dimlımiyeqi •e mllli
rinin matbuat alı•mda be- yetçi zümrenin sayesinde eller~ 
lir• azim tehlike lcarpmnda de tutabiliyorlar TC daha çok 
milleti irpt ve ikaz için yaz- tayanı dikkattir ki hu adamlar 
dıtc:fan yazılan milleti irşat yük.ek hiaal ae1imi ller haki
için betbabJarla yapılan mi- kati kqif Ye idrake ,ok muk
cahedeleri memleketia Ye fır.. tedir ve milıait olan b6ylik ı----------
kamıza h.f•da buluu. ~ Tlrk milletini, bittin n ifmst· 

d-.: A•blyetli tomltul ı-r
me!dwmda Jiae Wru ai\yah 
mlreld&ep ... biru da beyaz te.._.... w.t .- mı? Gtll br
aahlm .ı·a11 ..aae. dll
tu ........ Vtr hlil, uf ,e•-. b. fWPft(er ~ 
....... mi? Solrua. fldsat .. 
..... ,..dlanm •Keti,, • 
..-..ı yalsmallUf, nnbiı. 
&kat bdif'emll duclaklannı 
-o.en" m alhp lmaıtmalDlf 
rı? 

- Buı&ıı uc mi bir haber 
,.k?. 

- H.,.. Efe•dim henh 
70k.. Fakat laenalde bag&n 
,arın bir haber çık.ar zanne
derim.. Emin oluauz ki, merak 
llayurulacak hiç biqey yok.. 

- Tuhaf ıey.. Çok bıhaf 
teY •• Bari aiz, bir 90ruıturu-

. ln . • ftrscnıı.. sanı ye. namına .• 
- Emir buyunırsunuz Efen

dim.. Derhal tuhkilc ederim .. 
Fakat vaziyeti bildipu için 
1nediyorum ki endiıeyi mucip 
lliçbir ıey yoktur. Maamafih, 
hugnn de bir haber gelmezae, 
JUın tetebbllste bulunuruz .. 

- Ben yolda bir kaza
ya filin utrama11nlar dtye 
1coı11., ............... .... 

ayyen :1e'Vlllin teairile, kerllen çı ve iftiracı nefriyatlarife 
yazılan makaleler teklinde ıltt- im•PNı.lıja f aziletmliğe. aa
teriyorlu. & İjreDÇ yalanı, mertliğe, lradirnqinalıfa, RY'

h• mel'mı iftİraJI aDte=r.,._ ketmek iatiyorlar. Onlar ban 
milletia yhtlae ft blaitna kat'iyea iman ebniflen:lir • 
hiç :-t~nmadan ve hiç d8'h- ba iman iredirld mtıfıit ve tez
meden haykmyorlar. D8flba- matça Depiyatlu1Da lalldm 
mı1orlar idi tenkit. nqir, ke- olan rult laudw, h6yledir. 
Ihı matbaat hlrriyeti, de.il• Arkadqlar; bu iftiracı, tala· 
,abek meflıumlan ila _. rllçi, tet:lilci ft hlbldrei ~ 
lekettc filen tecelli ettirealer larrn bu dOşmaıa matbuat 
o mubarrirlerinde dahil olduk- muaarrirleriaiıı biç dep.e .,. 
lan halq., hakıllpçı, ibtilllcl attnJerde nqrettikleri makale
dmredir. Evet ntanmıyorlar ki; lwdea bir~ ,_p,. lliMI 
kendilerinin de tenkit hakkıdır, olarak muhterem heyetimizin 
fikir hUrriyetidir, tefekktlr celil huzurunda, büylk milletin 
a.rriyetic:lir, Deşir hnrriyetldir ytıkaek !ı, "l :-unda, Türk inkiU; · 

erbeat m"n•k,.• haldocbr tarihi karşısmda okuyıp tahli 
~ imli .n rlv'c• .wrli " •• tqrih etmekliifme mU.aade 

bayurmanw iatirham eclecejim. 
Hepimizin habr aipmds ki 

Heyeti Velilemb. dlaıaıa ea
.. olu ye bittin dedetlw 
.-yanında IMllö • u lııidm 
... rimlze r ıuiteıiri ılrtllea 
lllrtık iktıaadt buhranın laer 
... .. l•h • .tlircllt ...... 
nl zilmlJetİ albDCla hareket 
.... ft ... çak ..ıtaı.da 
tMamıf menabli taharri eder
ı.. keneli otomobilleri m•e
lmini de menua bahıetmifti. 

e. rtn hede lnı el .. - -
cllpnu denilmek daha doğru 

• - p•ıhl.rd• blrllinb 
JUdıtı bir makalede yuıye 
llaim ruhu göıteren bir fık 
ıaJI okuyacajım. 

tD _, 

Hila ultanıp kmi!mıyarall: 
Wır ........ ılW dtl,. cila 
mn yürUyor " ytldne bakıl

tW.;a atdwW ,_. .. eltJ•· 
Yeya bldcletleenk batını elim 
dik mi bllufor? 

ll'an ..,.._ b~ O.. 
..-ı .,.ide.,.+ ikv• s. 
karı>inTeri ~i rf uruyor ve pa· 
mr çornplarının kalMllia 

nda yine, ince tenini• ipek t ..... ;-. .. • .... , • .,...,. ... 

KADIK Y 
Himayei Etfal Balosu 

ıJ Temmuz 1931 
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BOYOK TAYYARE PIY ANGOSU 
UGUR GiŞESi 

Caialoğlu, Kapa\\ Fann No. 42. Tel. 20342 
OMER RIFKI 

200,000 

oldudiİMD1•-aY1e1'1m mt -., 

lJtur kifeslnden bilet alanl•r 

· b4)Jlt .. es••• •lmutlardır 

'Sa' afrısı na ka ... ı an m~r devanu(. 
'hangi illç oldulu· hakkında uzun tet• 
lklkat yaptım. Neticede ASPiRiN de · 
tkarar kıldım . 

Umum bayiler arasmda mümtaz bir mevki kazandı 

Size temin ederim ki , nerem alnrsa. 
•afrısın, b8fka tedbire hacet -talma
'dan " AS P 1 R f N"I, o airrnan derhaC 
~nüne geçer. '· 
"'~SPfRIN .. iri1'sızde1<1 afrlfarr da- a.vnll -
suretle 'lfayap edeceği muhakkaktır. 

. ~ - ---~--------~-------
KIZ KULESİ~ 

P A R K V E P L A J 1 N D• A~ ~ 1 
VARYETE HAFTASI 

Bugünden itibaren Perşembe akşamına kadar mefhur 
cambaz Bufalo ve varyetesi, Darüttalim Musiki, orkeıtra, 
caz, dans ve saire. 

Duhuliye 5, meşrubat 25 kuruştur. 
Köprüden Salacık ve Üsküdara gece ve iÜndüz müteaddit 

vapurlar, Haydar pat•· Çamlıca ve Oıküdardan tramvay, rece 
avdet için Çengelköy, Beylerbeyi Kuzguncuk, Üıküdar ve Kadı· 
köyüne huıuai otobüı ve · rece yarısına kadar KaprO ye 

Betiktata vapur vardır. 

Ağız ve Dişlerı n 
Muhafazasını 

TEMiN iÇİN 
Kullanılması ldzım gelen 

Yegane Macun 
Radyolindir. 

VATANDAŞ! Müfekkiren 
Demokrasi Bilgileri ile Yükselsin 

Hüseyin Cahit Bey 
Tarafından tercüme edilen Fransanın en benam liberal 
ınuharrirlerinin layemut her zaman kıymet ve ehemmiyetlerini 

muhafaza eden üç eseri neşredilmiştir. 

Demokrasi 
2 Cilt 

Oemokratik devlet sistemi, bir demokrul 
bükömeti idaresinde vatandaıın mevki ve 
vazifesi, domokrasiyi doğuran içtimai ve 
siyasi amiller ... V. S. bütün bu mevzulan bu 

mühim eserde bulacaksınız. 

Her iki cildin fiatı heryer 
için 3 mücelledi 3,5 liradır. 

Siyasi Hürriyetimiz 
Menşeleri- tekc11nülü - bugünkü hali 

2 Cilt 
Bu mühim eserde vatanda91n malik olmua 

llzımgelen siyasi hürriyetlerin mana ve tU· 
muin, hudut ve sahası pek güzel izah 
edilmiştir. Her iki cildin fiatı her yer 

için 3 mUcelledi 3,50 liradır. 

Beş ciltten ibaret bu külJiyatı 

mücellet olarak 8 

Vatandaşın 
Kitabı 

Hürriyet prensipleri - Kadim 
ve asri hürriyet - Devlet ve 
hududu saldhiueti -- Öteden beri
den •.. 

Cahit Beyefendinin Franıız inkılAbında 
mühim bir yer tutan iki mllhim eserden 
iktitaf eylediti bu eseri vatanda, ruhu 
tqıyan her ferdla her zaman ve heryerde 
okuyabileceği bir kitaptır. 

Bu eserin muhtevi olduğu yazılar 
kıymet Ye taravetlerinl biç bir 
kaybetmeıler 

Fiab her yer için 150 
mllcelledf 175 kuruıtur. 

tamamen elde etmek istiyenlere 

lira ya verebiliriz. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaşı Demokrasinin 
ruhuna nüfuz etmek ve demokratik prensipleri 
• • 
ıyıce kavramak mecburiyetindedir. 

Bu eserler meb'us, hükumet adamı, memur, 
muallim, asker, talebe hulasa her Türk vatan
daşıiıı alakadar eder. 

Nqiri ı latubulcla K A N A A T Ktıtlplwaui 

Belgrat ormanlannın Kurt 
kemeri mevkiiade mevcut '07 kllaur ve 134 kllaur 
metro mikap iki kalem 
kuru dlSrt köte meşe ke
restesi 13- 7 - 931 çarşamba 
dnll pazarlıkla ıablacağın
ll\n taliplerin % 7,5 temi
nat akçelerile Defterdarlıkta 
mtıteıekkil komisyona mftra
caatJan Uin olunur. 

lstanbul dlSrdftncll icra 
memurlujıından: 

Bir deynin temini imfuı 
için mahcuz, Kuzguncukta, 
f esci yalismda mahfuz Düzce
nin O'l6 mahsulü ve Çiila.i 
malı olan 645 balyada tah
minen 20000 kilo ttıtftn, ytlz
de het teminat akçesi kabuli
lile 3 - 8- 931 tarihine mtısadif 
pazarteai gtınll saat 9-12 ye 
kadar mahallinde açık arttır
ma •uretile •atılacağı illn 
olunur. 

Kadık3y0nde Osman ata ma· 
lıalle.lnlıa aynalı furun aokai'anda 24 
numaralı h-•cle makim• fkea elyl
vm lkam•t•lba meçhul buluaaa 
Fatma Zehra Hanım biati Tevfik 
897 

lataabul DlrdlncO icra dalre
•lnclen: 

Yako Menue Efendiden latfkras 
eyleclljials 1000 bin liraya makaltll 
vofaea ıaefnat Oaldlclarcla clojaacıa· 
larda caiJrcı Haaaa pqa mahallesi
nin Tunus batı caddealade cedit 11 
n111Ura •a• bahçe haaenla UIO 
hlue itibarile 110 hl ... al dıayla ta· 
rafıadan mevki icraya va:ı:edllmlt 

ve lkaıaetrllnnına meçhullyetl ha
aeblyle lllaaea teblltl•• karar y...0-
.... olmakla tarihi lllndaa lttbar•• 
llç pa urftnda 92719958 A. doaya 
numara bllmUracıa borcunuau ver 
aediilab: Yeya itiraz dermeyan ey• 
\emedtttnls takdirde mezkGr hlHenla 
bllmtlaayede aatılacarı ikinci ihbar 
name makamı- kaim olmak U:ı:ere 

"llAn olunur. 

Üsküdar 

Hile Sinemasında 
laacller ve Çiçekler mllmeHlll 

KOLiN MOR 
DuhullJ• 10 karuthar. 

HARARETİNİZİ TESKİ 
iÇiN YEMEKLERDE 

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

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur • 

~--HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende ıahş için 

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

llemleketlmlda tanınmıt mlderrla 
Joktor ve klmyakerlerinden Hadi Faik, 

NumJ Aaaf, C.ll.lyaa, Ömer Şevket, 

~• Osman Şerafettla, Beylerin tahllll 
dmyevi ve lecrllbe netlcealade Yari· 

, le• raporlarlle teaahlr edeıa bir 

TIMsAH 66 
( C R O C OD 1 LE) Markah Traş Bıçakları 

Haliı laveç çelitinden mamul olup cildi tahrif etmez. Taravet 
ve güzelllji tezyit eden iktisadi bir alettir.Hekimlerimizin rapor• 
larına itimat ederek her yerde YALNIZ bu blçaklar1 arayınız. 

Biçaklarm üzerinde 66 numarası bulunmasına dikkat ediniz. 
Yeglne depoıu: latanbul Çiçekpazar lstratiyadi Han No. 5 

1' 

1 
• 
l 

GALATA İTHALAT GÜM-~ 
ROGO MÜDÜRLOGONDEN: 

vı 

o! 
11 

Adet Nevi 
4 boylu 

178 adet 

Marka 
sc 
BZ 

Numara 
8205- 8208 
ı 

KiJo Cinıi eşya 
522 Ylln memucat • 1) 

Yilnlil pamuklu (J 
kuket (Transit için) 

BalAda evaafı yazılı eua 23 - 6 - 93 l tarihinden itibara• ri 
20 glln müddetle bilmtlzayede satılıktır. TaliplerUı aabf d 
komisyonuna mllraeaatleri. 

Elbise Münakasası 
Ceket 
Kilot pantolon 
Ma ifaret kumq renp ppka 
Kumq rengi tozluk 

50 ac!et 

50 " 
50 " 
50 " 
50 " 
50 " 

B 
Kabaralı fotin 
San bel kaylfl t 

r iyi kumattan kahve rengi olacaktır. 
Yukarda cinsleri yazılı elli takım korucu elbiıeıl ilb 

tarihinden yirmi gtın bir mllddetle mllnakuaya konulmuttur• 
N 
j 

Y apablleceklerini taahhtlt eden taliplerin birer numune il• 
Lllleburgazda m8tetekkll komisyona mftracaat etmeleri llzımclır • 

t~ .. 
il 

Seyrisefain 
Merkez ac:entHh Galah kclpriJ 
Batı B. 2361 .Şube acenteılı Slr
kHI Mllalrct. ıı:ade haaı 22740 

PiRE - ISKENDERİYE P. 
(EGE) 14 Temmuz Sah 

ıo da Galata Rıhbmından 
kalkacaktır. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Ayvalık - lzmir Postası 

,..va~~~~~! 
17 de Sirkedden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve lzmite azimet ve Çanü
kaleye uğnyarak avdet ede
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adru: Y emifte TaYilzade 
biraderler. Telefon: lıt. 2210 

Cilt ve zillırevi hastalıklar 
Mttteha ... ı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lataabul emran aGhrevlye dlapaa• 

seri bathe ldml 

7-7-31 

Yeni Neı,.igat: 

Olimpiyat Çıktı 

1 
1 

1 1 inci nöshası memleket 
dahilinde cuma gllnkn apot 
harekltını reıim ve yazı il• 
teapit etmi4tir. Bilbal!a F enet 
atletlerinin Bursa seyahati. 
dftnya boka ıampiya1tluğu m~ f. 
çı tafsillh Atinaya g&nderdi- il 
ğimiz Ntbhet Beyin Y unanhlal' it 
hakkında aon yaı:ıu •• l8İI 14 
mtUeneni havadiılerle çıkmmr l' 

J br. Taniye ederiz. 

SON POSTA 
evml, Siyul, Hnadlı ve Halk •.uot., 

idare ı 1et-b:i;'N11naeeaam,e 
~ aokafl lS·JI -Telf'.'>ıu lataab"I • ~UIJ 

P•tıı kutuu ı lataftbwl - 741 
Tel,raf: lataabıal SON POSTA 

ABONE Fi.An 
TORKIY! - ECNR8l 

HOIU. ıs... 2700 ıu. 
110 • 6Ay HOi • 
tOO • s ,, IOI> • 
UIJ • ı :ı ıao , 

Gelenenak rerl v•ilınaL 
baalardaa aaeaıallf et alı ı a u. 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu kaJ'flaında No. 71 ı - ----/. 

ı•---------• Mu'ul mtldOr: Sa6rl S•li"' 


