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iDARE: ISTANB&t NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR SON P O S TA Halktn g~züdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulat-dm Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın d 1l1d1 rı Halk bununla ıöyler. 

HiZİP OLMIY ACAK DİYORL • 

Tekzibe Rağmen İşçi Ve Çif çi 
1 

Zümresinin Teşkil Edileceğine Ait 
Rivayet Dün De Devera~ Etti 

DUn: bir işçi meb'uıu olduğumu 

SON POSTA 
Kur'ası Bugün 

Çekildi 
Gazetemiz tarafından ka· 

rileri arasında tertip edilen 
kur'a evvelce de illn edilditl 
gibi bu sabah matbaamızda 
birinci katibi adil tarafından 
çekilmiştir. 

-Halk Fırkuına dahil olan 
ftçi ve çiftçi meb'usların Fır· 
kaya merbutiyetleri baki kal
mak şartile bir hızip 4eklinde 
çalışmalarının düşünülmekte 

olduğu hakkında Ankarada 
bir rivayet deveran ettiğini yu
mış ve bu rivayeti tevsika 

imkan bulamadığamııı da illve 
etmiştik. 

Bu haberimiz, intişarı aka
binde telgraf veya telefonla An-

• karaya bildirilmiş ve orada çiftçi 
ve işçi meb'uslara isal edilmiş 
ola<;ak ki, gazetemizin lst:ın
bulda tevziinden birkaç saat 
•onra, işçi ve çiftçi meb'uslarm 
birinden bir telgraf aldık. 

,u Gösterilen sllrati tebrik ede
n) riı. Yalnız şurasını da kayde
tll delim ki : 

Haberimizi Ankaraya isal 
edenler yanhtlık yapmışlar, 
rivayet halinde yazdığımızı 
kaydetmeyi ihmal ederek kat'i 
bir haber şeklinde göstermiş
lerdir. 

Aldığımız telgraf şudur: 

Ankara, 12 (Temmuz) -
Bugün çıkan gazetelerde bizim 
bir hızip teşkil etmekte oldu
lumuza dair bir havadis neş-
rolunduğunu haber aldım. 
Mensubiyeti ile müftehir oldu
tum Cümhuriyet Halk Fırkası 
t şkilah içinde çalışmakta ve 
memleketimize elden gelen 
hizmeti ifeya gayret etmekte

;.....- yiz. Gazetenizin bu uydurma 
havadisini tekzip ve böyle bir 

Kan unda Bazı Tadilat 
Yapılacak 

Ankara, t 3 (Hususi) - Büt
çe Encilmeni mazbatası, Teka
kattt ve Barem kanunlarında 
haı:ı tadillt icruı lftzumuna 
ltaret etmektedir. Hlikümetin, 
bu esasa ıöre tctrinisanide 
Meclise bir liyiha vermesi 
mUmkUndftr. 

Bu mllnuebetle 30 aone 
blımet yapan memurların ik· 
ramiye miktarının indirilmesi 
Yeyn bazfi de muhtemeldir. 

Bunda dolayıdır ki birçok 
pıemurlar bu haklarından isti
rade etmekte acele ediyorlar. 

Buna Şaştık! 
Ham Karpuzu Kırmı
zıya Boyuyorlarmış 
Divrikli Bekir - isminde biri 

ham ve olmamış karpuzları 
~cbinde taşındığı kırmızı bir 

oya ile boyayarak olmuş gibi 
aösterip salmakta iken yaka

/ l11ıhltfbr. 

Bıı manasebtttltı ismi geçen 
Gireson Meb'usu H. Tarık B. 

bızbin asla mevcut olmadığını 
beyan ederim. Kanaatimce 
tefriha filirl memlekete diiı· 
manlıktır. 

lstanbul Meb'asıı 
HamJI -Fakat haberimizin uyandır-

dığı fırtına sadece İstanbul 
Meb'usu Hamdi Beyin Anka
radan çektiği bu telgrafa inhi
sar etmedi: 

lstanbulun ikinci işçi meb'u
su Hayrullah Bey de gazete
lere birer mektup göndererek: 

- " Bir maksadı mahsusa 
matuf olduğunu zannettiğim 
ve ash ve esaıı olmıyan bu 
neşriyatı gülünç buldum. Böyle 
birşey olmadığı gibi, benim 
Cümhuriyet Halk Fırkasının 

Sur iyede 

hatırlatmak iıterim, dedi." 

* Maamafih hidiseyi bundan 
ibaret zannetmeyiniz. Gazete
ciler bu haberi okur okumaz 
gidip Cevdet Kerim Beyi bul
dular. O da her vakit söyledi
ji klişe cUmJeyi tekrar etti: 

-"Bazı muhalif gazetelerin 
efkirı umumiye:yi karışhracak
lan zannile zaman zaman çı
kardıkları bu kabil havadisler 
bir maksadı mahsusa matuf 
olsa gerektir. Havadis asılsız
dır, tekzip edebilirsiniz. ,, 

« 
Cevdet Kerim Beyin bu 

cümlesini işittikten sonra bizim 
meslektaıların ne yaptıklarını 
artık tahmin edebilirsiniz: 
bittabi : 

- Son Posta ainıi bir mu
halefet yapmakta, maksadi 
mahsusla hareket etmektedir, 
dediler. 

« 
K"endf hesabımıza - evveJe

mirde lstanbulun işçi meb'us
lan tarafından gösterilen telqı 
lüzumsuz bulduğumuzu söyli
yelim. ÇUnkn biz : 

- İşçi meb'uılar bir hızip 
hal"nde çalışmayı düşünüyorlar,I 
demedik: 

- işçi meb'usların bir hizip 
halinde çalışmaları diiıünülü
yor, dedik ve bu haberin ıa-
dece bir rivayet mahiyetinde 
olduğunu da ilave ettik. Bina
enaleyh müteşebbis mevkiinde 
gösterilmiş değillerdir. Telaş 
etmeleri lüzumsuzdur. 

( Devamı 3 ündi ıayf ada ) 

Kıtlık Var 

Kazananların numaralan 
yarın ilin edilecektir. 

* Bu suretle tevzi edilen 
büyük ikramiyeler haricinde 
olarak (SON POSTA) ter
tibettiği kur' aya iştirak eden 
gerek İstanbul ve gerek tq
radaki müsabakaya lıtlrak 
eden bütiln karilerine birer 
hediye takdim etmit Ye 
ı O, 100, J 000 değil, fakat 
binlerce kariine hediye veren 
ilk gazete olmak ferefinl 
kazanmıştır. 

* Taşra karilyrimlzin hedi-
yeleri posta ile gönderilmiı 

olduğu için henüz almamıı 
olanlar peyderpey alacak
lardır. 

(200) Bin Lira 
Piyango Bütün Bir 
Aileyi Bahtiyar Etti 
Keşide.si dün tamamlanan son 

tayyare piyangosunda 200 bin 
liralık büyük ikramiye iıabet 
eden biletin beşte bir parçası 
lzmir Asker1 hastanesi sabık 
bat liekimi Lutfi Beyin dama
dı mUIAzim Reşit, torunları 
Sedat ve Rüştn Beylerle kız
ları tarafından mil.ştereken 
salın alanmıştır. Bu ıuretle bir 
ailenin biltün efradı hep bir
den zengin olmuşlardır. 

J alebe Kavgaları 
Berlin Darülfünunu 

Köylüler Hep Birden a •• ~.a1~~!'.!'.t0r0 •• 01_ 

A ı kN •• y fllnun Emini müfrit milliyetçi 

Ç 1 umayişi apıyor ' ve komünist talebeler arasında 
vuku bulan arbedeler (lzerine 

Suriye köylülerinde çobanlık gapan hir grup 

Halep, (Hususi)- LAıkiye
den buraya a-elen son haber
lere göre o haYalide mUthiı bir 
kıtlık bUkUm aUrmektedlr. 
Euaen on iki aene •nelinden 

yavaş yavaı başlayan sıkıntılı 
vaziyet bugUn kendini şiddetle 
hi11ettirmif, çok feci bir 
vaziyet liuıl olmuıtur. 

l Devamı 6 ıncı aayfada J 

DarUJfUnunu kapatmaya kuar 
vermittir. 

. [ Dünkü nüshamu:dan devam J 
" Hükumete düşen vazi

fe, kendisine ait olan karar 
Bliyllk Millet Meclisinde red
dedilirse istifa etmektir. ,, 

Bu ne demektir arkadaşlar, 
hatırlarsınız ki, Heyeti Vekile
miıe yüksek ve pek mühim 
vazifelerinin icabı olarak BU-
yllk Millet Meclisi tarafından 
kanunu mahsusla tahsis edil
miş bulunan otomobilleri de 
kaldırmamızı bir tasarruf ıe- 1 

mini olarak hlikfımet bize tek- ı 
lif ediyordu. 

( Devamı 7 inci aa7fada ) 

Matbuat Kanunu Etrafında ... 

Hükômet Merkezinde 
Yeni Cereyan Başladı 

1 Layihada Şidde~addeler Var 

Meclisteki gazeteci meh'ııslıırdan bir ırup .. 
Mahmut, Rlltea Etr•f, Mehmet Aıua, Ha,rettia, Haydar RGttU, Fvlt C.lll BeJf• 

Ankara, 13 (H. M.) - Ve
killer heyeti muaddel matbu
at kanunu llyihHım bir 
defa daha gözden geçirdi ve 
üzerinde saat (3,~ tan ( 1 O) a 
kadar (6,~) saat tetkikatta 
bulundu. LAyihanın mubtevi
yab (51) madde tutmaktadır. 
içinde , gazeteyi kapatma 
salihiyetinin valilere ve müd
deiumumilere verilmesi gibi 
fevkalAdelikler yoktur. Bunun
la beraber bazı maddeleri Fa
şist kanunundan ilham alına
rak yapılmıf, eskisine nazaran 
şiddetlenmiştir. Matbuat cera
iminde müşterek meı'uliyet 
esası kabul edilmiştir. 

Gazete sahibi, yazı sahibi 
ve yazı işleri mildürll sıra 
ile mes'ul mevkiindedirler. 

Muaddel matbuat kanu-
nun tetkiki mUnasebetile An
karada yeni bir cereyan baf· 
göstermittir. 

Bu careyana taraftar olan 
lar, ıueteciler için avukatların 
barosu şeklinde bir iıırlbat 
meclisi tuisini mDnuip ıör
mektedirler. 

Bu mecJiain vazifeıf a-uete
ciler arasından çıkacak mnna
zaaları halletmek Ye bu mllna· 
zaalar wUnaıebetile ceza ver
mektir. 

Bu vazifenin Matbuat Cemi
yetine gördUrUlmeıi ve gazete 
davalarında tedricen jUrl usu
lüne doğru adım ablma11 ka-
bulü istenilen esaslar arasın
dadır. Fakat Bu tasavvur ka
nun liyihaaına girmemiıtir, 
üzerinde düşilnülecekilr. 

* Matbuat Kanununun Teşrini-
sani içtimaına kaldığı muhak
kak değildir. Bütçe müzakere
lerini müteakip çıkanlmuı 
ihtimali de vardır. 

Agırca Bir Ders 

Her devrin 11Akşam,, ı, bizim kapanmamızı ve ıllrülmemiz.I 
isterken neye ujradı? 



2 Sayfa S N POSTA 
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[ Halkm Sesi l r DABILI BABIBLI 
Tayyare Piyan- '-l. _____ R_a_k_ı--11-e--Ç-o_c_u_k __ O __ b_·ı----' 

. gosu Ve Halk cra tomo ı 
Dairesinde Bog"' an Dört Canavar Faciası Her ayın on biri.ade Tay

yare piyangosu kqide 
edilir. Onuncu tertibin 
son keşidesi de dün ta
mamlandı ve birçok talih
liler :r:.engin oldular. Bu 
talih oyunu karşısında hal
kln ne düşündüğünü sor
duk ve şunları öğrendik: 

0.sm ıın Ağıı seyyar sabcı Çonberll• 
taşta Vezir h:ın 12 

- Ben çok fakirim, ayda 
(30) lira kazanırım; çocuklarım 
da var. Fakat muntazaman 
bilet aldım. Bazan borç para 
ile hazan çocukları aç bıraka
rak ekmek paralarile bilet 
tedarik ettim. Yine alacağım; 
ıimdiye kadar verdiğim para
nın dörtte birini bile alama
dım. Biletler sokakta ( 80 ) 
kuruşa kadar sablıyor. Halbu
ki 150-200 kuruşa alıyorum. 
acaba bu neden? .. 

Ahmet B. Sultııahmet 37 

- Ben beş senedir bilet 
alıyorum ve biletlerin üzerin
deki fiab veriyorum. Halbuki 
ayni biletler hariçte daha aşa
lı fiatle sahlıyor. Bu biletle
rin laabet ihtimali az da on
dan mı, yoksa bayilerin bunda 
bir dalaveresi mi .. ar? Bura-
11nı bir tllrlü anhyamadım. 

* Cemil Be7 Atlkallpaıa Cami 110kak 
No. 4 

- Ben bntnn kazançlann 
alın terile yapılmasını arzu 
ettiğim için esas itibarile pi
yangonun aleyhindeyim. Fakat 
tayyare piyangosu vatani bir 
gaye gözettiği için şimdiye 
kadar bilet aldım ve bunu bir 
teberru saydım. Fakat biletle
rin keşide zamanlarında sokak
larda yüzde elli aşağısına sa
tılması beni şüpheye düşürdü. .. 

Sudi B. - Haliç Fener 17 -

- Ben memurum. Ayda al
dığım elli lira ile geçinemiyo
rum. Memlekette ba§ka bir 
kazanç ta yok. Şöyle açıktan 
tıç, beş bin lira çıkar mı diJ'e 
bilet alıyorum. · 

* Sabiha H-ım ( Hırkalf ull 18 

- Ben de bilet almak iste
rim. Belki ahir vaktimde bcı 
kuruş çıkar da istifade ederim. 
Fakat para artıramıyorum evlA-
dun. 

Aleni Teşekkür 
Oflumux Ferdinin cenue mera

•lmlne lıtlrak etmek, çiçek gönder
mek ,.. taziyet tclegraflan çekmek 
•uretiyle tcsclllmhe ıltap IOtfünü 
bizden ulrgemlycn bllQmum habr· 
ıtnu aevata biz.zat tcşekkUr etmek 
lıterdlk, lıcderlerimlıle kendilerini 
fazla mUteC9ılr etmemek lçın muh
terem gazetenizin tavassut ve delli-
lorlle alenen takdimi tcşekldlrat ey· 
lerlz efendim. 

Sllleyman Beyzade Nihat ve NigAr 

Bir Hadise Tahkikatı 
iş Takibine Gelen Bir 
Hanım Memurlara 

Hücum Etti 
Evvelki gün Adliye icra 

dairesinde bir cinnet bAdisesi 
geçmiştir. 

Seniha isminde 40 yaşların
da bir Hanım, bir işini takip 
için İcra dairesine gelmiş, fa
kat bir aralık birdenbire bazı 
asabi hareketler yapmış, bu 
arada icra memurlanndan Şük
rü Beyle daktilo Hanımlara 

hllcum etmiştir. 
Kadıncağız, bir aralık göğ

ıfuıü, bağnnı açıp koridorlar
da koşmıya ve en hızlı sesile 
bağınp çağırmıya başlamıştır. 

Bir sinir buhranı geçirdiği 
anlaşılan kadıncağızı mUbaşir
ler yakalayarak Adliye dok
torlarına göndermişlerdir. Mu
ayene neticesinde Seniha Ha
nımın müşahede altına alınma
ıına lilzum görülmfiştllr. 

Daktilo Alınıyor 
Adliyede Dün Müsaba

ka imtihanı Yapıldı 
Şehrimiz adliyesindeki mlin

hal daktilolular için dün Adli- ı 
ye kütüphanesi salonunda 
bir müsabaka imtihanı açıl- j 
mışbr. Bu imtihana adliyede 
stajiyer olarak çalışan (20) 1 
Hanımla hariç.ten miiracaat 
eden (15) Hanım girmiştir. 

İmtihanı Adliye intihap En
cümeni namına Üskildar Mütl-

1 

deiumumisi Asım B. Yapmış
br. imtihan kiğıtlari bugün 
tetkik edilecek, kazananların 
isimleri yarın ilin edilecek
tir. Kazanan daktilo hanımlar 
münhal bulundukça ııra ile 
tayin edileceklerdir. 

Kenan B. Geliyor 
Bir hafta evvel Adliye Ve- ı 

kileti tarafından Ankaraya 
çağrılan Müddeiumumi Kenan 
B. dün Ankaradan telefonla 
Adliyeye ait bazı ıeyler sor
muş ve bugün olmazsa yannki 
trenle hareket edeceğini bil
dirmiştir. 

Kenan B. bugünkü posta 
treni.le beklenmektedir. 

Rekabet Böyle Olmaz ! 
Karadeniz hattına işliyen 

vapur kumpanyaları arasındaki 
rekabet fazlalaşmışhr. Tonu 
bir liraya eşya taJlnmaktadır. 

Sekiz Yaşındaki Çocukcağızın Ağzına Maşrapa 
ile Rakı Dayamışlar; Şimdi De Y apbklan 

Cinayeti Biribirlerinin Üzerine Yüklüyorlar 

Hadise Şahitlerine Para 
Yedirildiği iddiası 

Tahkik Ediliyor 
Dün kısaca yaıdıkı Dutçu Osman, Mığırdıç, Garbis 'f'e 

Yakup isminde dört kafadar birlik olmuşlar, küçük bir çocuğa Geçenlerde Babıali cadde-
rakı içirmi~ler ve sonra çocukcağız ölmiiştür. ı ainde bir çocuğun ölümü ve 

Çok feci şekilde geçen hadisenin tafsilatını yazıy?nız. iki kişinin yaralanmasile neti-

Oç Okka Rakı maznunlar Ne Dıyorlar? celenen otomobil faciası tah-
Bu dört kafadar cuma günü Yedinci müstantiklikte sor- kikatile müddeiumumilik ve 

üç okka rakı almışlar, Şişli guya çekilen maznunlar, cürüm- müstantiklik nyn ayn iki cep
~ri~indeki Mecid.iye köyüne lerini itiraf ediyorlar, fakat heden meşgul olmnktadır. 
gıt'!'1ışler, orada ~ır d~t hah- çocuğun liç kadeh içtiğini ıöy- Müstantiklik hadisenin nasıl 
çesıne oturarak eglenmıye baş- ı·· l o·- t ft M -
lamışlardır. Bunlar rakıya duyorGar. b' ıger yarak an ıgır-g_a mkubulduğunu tesbit ederken 

ıç ar ıs ve a 11p çocu mUddeiumumilil, te haA dı·.c.enı'n 
başladıktan biraz sonra biti- akı, O · · d; _ · · ·dd. " 
ildeki b h • h .b. Ar r yı smanm ıçır ıgım ı ıa cereyanını Emin Vafi Beyin 

'EE d" . aSçenın dakia. 1 1 h-o~ ediyorlar. Osman ise şunları I h. · k · · b k. en ını.q, yaşın a çocu5 u • • " O . 
1 

. e me çcvırme ıçın azı mı-
lımail bunların yanma geJmif- ·~~lüyor:. _gün ben ço t ıç- ıelere pare verildiği ihban 
tir. Dört kafadar çocuğa ev- tıgmı içın a~acın albnda ııı:- etrafında tetkikat yapmaktadır. 
velA biraz meze vermişler, ~ışbm. Ovakit yanımda çocuk Evvelsi giin bazı polifs mer
sonra da rakı teklif etmişler- bile yoktu. Çocuk ben 1.12dık- kez memuru ve komiserlerle 
d.ir. Masum yavrucuk verilen tan sonra gelmiş, arkadaşlanm bir kısım memurlarm ifadesine 
rakıyı içince başı dönmüş ve tu- içirmişler ve beni de burada mllracaat edildiği gibi dün de 
haflıklar yapmıya başlamışbr. En bırakarak gitmişler. Ben ayıl- muhbirin ve hariçten bazı 
sonunda da bir maşrapaya dol- dığım zaman yanımda bir zevahn malumatları almmışbr. 
durdukları rakıyı lsmailin ağzına v d - ~ · d 

d .. kmfi-1 la· · ·-ı dir çocugun çırpın ıgını gör iim. Tahkikatın bugüne kadar 

Fo k t f.lber vde zor ıçırmı...,.kerf • Derhal annesine haber verdim. d afh lhb k a a un an sonra çocu ena- .. yap an ı ası ann pe 
!aşmış, yere yuvarlanmış ve tedavi Ha~taney~ beraber g~turdUk. doğru olmadığını göıtermek
için Etfal hastanesine kaldırılmış- Benım kat ıyyenkabahatim yok.,, tedir. 

• Hastanede bir gece yatan ço- Müstantiklik tahkikab derin-
cukcaiız ertesi günü ölmüştür. leştirmektedir. 

Sıca lar Bunalbyor 

Mevsımin en sıcak günlerini yaşıyoruz. Dün de bunaltıcı 
ve boğucu bir sıcak vardı. Herkes bir serinlik vasıtası arıyor. 
Vakit ve hali yerinde olanlar plajlara koşuyorlar. Resimde 
gördüğüniiz çocuklar da kendilerini denize fırlatmışlar, yıkanı
yor ve serinliyorlar. 

>1-- Hasköy iskelesinde oturmakta olan 60 yaşlarında İsmail 
Ef. dün güneşin hararetinden bııyı mış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Yeni Davalar 
Yunus Nadi Bey De 

Mahkemeye IGitti 
( Yann ) Başmuharriri Arif 

Oruç B. geçende (Cumhuriyet) 
Başmuharriri Yunus Nadi Beyi 
dava etmişti. Yunus Nadi Bey 
de mahk~meye giderek (Yann) 
aleyhinde mukabil bir dava 
açmıştır. Arif Oruç Beyin 
açtığı dava, Yunus Nadi Beyin 
teırii masuniyeti dolayısile te
hir edilecektir. 

Fak.at Nadi Beyin davası J 
phsi olduğu için Arif Oruç 
Beyin açtığı dava ile birlikte 
tevhidi kanuni bir zaruret 
değildir. 

Yılmaz Hakkmda 
Kendi kendini kapatan Yll

maz gazetesi aleyhindeki da

nya bugün Üçüncü Cezada 
başlanacaktır. 

Yeni Kimyakerler 
Darülfünun Kimya şubulnde 

imtihanlar bitmiş ve dokuz srenç 

mezun olmuştur. isimlerini yazı
yoruz: Şemsa, Nimet ve Aliye 

Hanımlarla Nami, Tahsin, Kemal, 

Şevket, Seyfi ve Osman Beyler. 
Hayatta muvaffakıyet temenni 
ederiz. 

Temmu:ı 14 

Günün 

Gazi Hazretleri 
Hafta Sonunda İstan btM 

Teşrifleri Muhtemel 
Ankara, 12 - Gazi Hz. ıdt 

bu hafta sonunda fstanbulu tef' 
rif et:neleri muhtemddir. 

Meclis reisi Kazım ''c BaJ.r 
kil İsmet Paplar ecJisin tati
linden "onra lstanbula haretrel 
edeceklerdir. 

Danimarka Tacirleri 
Danimarka sefiri M. Şo., 

• beyananntta bulunarak Danimafl" 
kalı tacirlerin Türk tacirleril• 
sıkı münnsebet tc!;iı;ini şiddetle 
arzu ttiklerini söylemiştir. 

Gayri MilbadiHere Bono 
Gayri mübadillere ağuıtos bi• 

cbyetind'! dağıtılncak olan bonO"' 
lar Maliye Vekaletinden burayı 
gönderilmiştir. Bonolann nUal 
dağılacağı hakkında Maliye il• 
görüşmele üzere cemiyet azasın-
dan Celal Galip Beyin riyasetinde 
Ankaraya bir heyet gitmiştir. 

Hariciye Vekili Gidiyor 
Burada bulunan Hariciye Ve• 

kili Tevfik Rüştü Bey bugü• 
Ankaraya. dönecektir. 

Devlet Bankası ~ıuduru 
Devlet Bankası Müdürü SaJa. 

hattin Bey .şehrimize gelmiıtir• 
Bankanın burada teıis edilecek 
bGrosile meşgul olacaktır. 

Fransız Sefiri 
Fransanın Ankara sefiri Kont 

05 Şambrön'iin Moskovay• 
tayin olunaca~ı ıöylenmcktedir. 

Macar Talebeleri 
Macar Darülfünunlarına men

ıup 40 talebe dün şehrimize gol• 
miılerdlr. 

Hukuk Talebeleri 
Hukuk talebesinden 25 l:tşlllk 

bir srrup dün Edirneye hıJreket 
etmişlerdir. 

Belediye ikramiyeleri 
Devlet Şurası belediye vı 

hususi idarelerden tasfiye edile• 
cek memurlara ikramiye verilr 
miyeceğinl kararlaştırmıştır. 

Lise Müdürleri 
Lise ve muallim mektepleri 

mlldürleri dün Ankarada içtima· 
larma devam etmiş ve tedriıabll 
bayati ve ameli olması çarelerini 
ıörüımilflerdiJ'. 

Ticaret Mektepleri 
Bir kısım ticaret mektepleri 

müdürleri 20 temmuzda Ankaract.I 
toplanacaklardır. 

ihmal Davası 
Birinci Ticaret mabkmeal aza• 

sından Cemil Bey hakkında açı• 
lan ihmal davasına dün devaal 
edilmif, müdafaa için başka gün• 
kalmıştır. 

At Yarışlar1 
Bu ıcne 30 temmuzda başlıya• 

cak olan İstanbul at yarışlarında 
1620 lira mükafat dağıtılacaktır• 
Y arışlo.r altı cuma devam ed .. 
ccktir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: - Pazar Ola Hasan B. Ve Apartımanların Dili J 
:....------------------------------~-------------------------------------~-----------------------------------

---
Apaa-aman - Hasan Bey J 

BakMD a bana bira... 

-- _._ 

Huan Beyi 1 

1 · 

--
2 : Huan B. Baktım, ne var? 3: partıman Huan Bey... artık bi-

bakalım, aenin de mi? derdin var? zim apartıman arkadaşların ı6zlerinl gazeteye 
yazmı orıunuz. 
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ales· Matbuat e i l. Hergün il Son Posta'nın 
Münderecatznızzzn çok- . r----:========::;---.,---ı-~;-.._--:-::7"~~--:;--=--ı----~--~------..q· 
luğundan dercedileme- l GAZE Te 

miştir. .--:======~ 

ar: 

Sayfa 3 
' 

•• •• ozu '/' ısası 
At/at buat 
Münakaşalarının 

Sonu 
• • 

Onlar dediler : 
"Adaletin pençesi omuzla· 

rımza yakındır, göreceksiniz. 
Milliyet,, 

"Demokrasi modası geçmiş (Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
Cevdet Kerim Beye gelince: 
- Maksadı mahsusla hare-

ket ediyorlar, cümlesi meşru
tiyetin ilk gilnündcn beri her 
hükiimet müntesibi tarahndan 
muarızları için ıöylcne söylene 
yıpramış bir cümledir, hiçbir 
mana ifade etmez, ve halk 
üzerinde hiçbir tesir yapmaz. 

"Demokrasiya denilen o l
ı bir rejimdir. Milliyet" 

'a~~~~:=;:::;:~~~~====~~:SL.-..,..;;;.;;_ ___ ..;;...._..e.;ı;g::ıı::.,;;:;;~:L.;. .... ..;.. _________ _... __ _. eşek oğlu eşeğin Allah bel -
E sını versin, mon eri 

1 - İstibdat ile idare edilen memle
ketlerd matbuabn hakemi, hatta hakimi 

2 - Halk idaresinde gazete ne4riy bnda 
hakem ve hdkim rolünn halk oynar, halk 

3- Bl:ı de, halkı hakemliğe çağırıyoruz. 
Halk terbiye inin ve ıuurunun ilk kade· 

hühilmettir. fster1• kapar, isterse açar. 
Kimse blrşey diyemez. 

beğenmedikl gezeteyl okumaz, onu kapnn• 
mıya mecbur eder. 

meal, hiç olmazsa, an siyasette dost ve 
düşman uflarını biribirinden iyi ayırmakhr 

Cevdet Kerim B. in istihbar 
vasıtaları vardır, bilmesi 14-
zımdır ki: Neşriyatında daima 
bitaraf kalan ve bitaraf kal
mıya azmeden üç beş gazeteci 
maksadı mahsusla hareket 
edemezler. Yaphklan iıittik
lerini nakletmekten ibarettir. 

* Meslekdaşlarımız için söy-
lenecek fey yokur. Karilerimiı 
knfretmemiye, tahkir etmemiye, 
daima terbiye dahilinde kal
mıya, mil.sbet olmıya azmetti
timizi bilirler. Olsa olsa mea· 
lekdqlanmızdan hUcumlarında 
mtisbet olmalarını istemek hak
kımn:dır. 

Maamafib verdiğimiz haberin 
uyandırdığı dedikoduyu bıra
karak, mabadine geçelim. Fil
hakika Ankarada çalışan ar
kadaşımıza bu sabah vaziyeti 
sorduk. İşte aldıgw ımız cevap: 

•• 

inhisar Maddeleri Satan 
Esnaftan Alınmıyacak 

Ankara, 13 {Husuıt) - Ma· 
liye Veklleti vilAyotlero tebli
gat yaparak TUtnn Kanununun 
(54) Uncll maddesi mucibince 
tütün, enfiye, siıare, pipo tll· 
tnnll satan dUkkAnlardan inhi
sar eıyası için vergi alınmıya

cağını bildirmiştir. 

Bu eşya ile beraber diğer 
mevat satan dükkAncılardan 
ise bu mevat hariç, diğer sat· 
tıkları eşyaom kazanç vergisi 
alınacaktır. 

Ienmekte imiı. Yani bunlar 
Ankara, 13 (H.M.) - Şayi- fırkaya bağlı olacaklar, fakat 

anın arkası kesilmedi, elAn ayrı bir teşekkül olarak mec
devam etmektedir. Meslektaş- liste ispatı vllcut edeceklerdir. 
larımız bunu alelıtlak tekzip Dlişünülmekte ve söylen-
edecek yerde kulaklarını bu- k 

me te dediğinize göre olabilir raya çevirselerdi kendileri de 
işidebilirlerdi. Manmafih ben diye cevap vermek yanlıı ol-
hakikaten böyle bir hızip te- maz, fakat knt'f söyliyebilirim 
şekkill edecektir, demedim ve ki böyle dUşUnenler ve böyle 
demiyorum, böyle bir hızibin söyleyenler varsa bunlar bu
teşekkül edeceğine dair bir den başkalarıdır ve bizim 
rivayet vardır, diyorum ve bu muhitimizden başka yerlerde 
rivayetin mevcut olduğu nok- düşünülüyor, söyleniliyor de
tası üzerinde ısrar ediyorum. mektir. 
Fazla olarak son 24 saat zar- Muhabiriniz bu haberin kim
fında bu rivayetin sahasını den alındığını isim gCSstererek 
biraz daha genişlettiğini de bildirseydi rivayetin konuımıya 
aöyliyebilirim. Filhakika deni- değeri olacak kadar ciddiyeti 
llyor ki: var mıdır, yok mudur, anlardık. 

Millet eclisi Elindeki İşleri .. • Gelecek Hafta Bitirecek .. 
Ankara, 13 (Husuat) - Millet Meclisi yarından itibaren 

930 bilt~ıini mfizakereye başlıyacaktır. Bu münasebetle Maliye 

Vekilinin bir nutuk ıöylemeıi muhtemeldir. Müzakerenin gele

cek hafta sonlannda bitmcai 90 Meclisin tatil devresine gir
meai beklenebilir. 

Bütçe encUmeni ıimdiki halde mOlhak bütçeleri tetkik ile 

meıguldür. Bunlar da birkaç güne kadar heyeti umumiyeye 

•erilecektir. Meclis encümenlerinde bulunan diğer kanun 11-
yihaları bu devrede müzakere edilemiyecek, teşrinisaniye ka· 
lacaktır. Yalnız memurlardan kazanç kesilmesi ve harcirahlar 

hakkındaki iki liyiha bütçe kanunile beraber çıkacaktır. 

Feci Bir Kaza Irak Kıralı 
Bir Müsademede Birkaç F eysal Hz. Yarın Şeh

Kişi Yaralandı 
rimizden Ayrılıyorlar 

Sabaha kaJ'fı Beyoğlunda 
bir otomobil tramvaya çarp
mış, şoförle beraber otomobil 
içindekilerden iki kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 

Otomobilin numarası 2610, 
tramvayın numarası 106 dır. 

Müsademe neticesinde direk
siyon şoförlln göğsüne saplan· 
mış, kemiklerini kırmıtbr. Şo
förlln ismi Mustafadır. Şişliye 
giderken müsademe vukua 
gelmiıtir. Yaralılann hüviyeti 
henüz meçhuldür. 

Sebep Ne imiş ? 
Paket postanesi iade me

murlarından Muzaffer Efendi, 
anlaşılmıyan bir sebepten sıvacı 
Hamdi v~ Hasan isminde iki 
tahıı yaralamııtır. 

Şehrimizin misafiri bulunan 
Irak hükümden refakatindeki 
Irak ricalile beraber dün öğle 
Ustn Mısır Sefareti tarafından 

keşide olunan bir ziyafette 

hazır bulunmuştur. 

Miıafir hükümdar öğleden 
sonra Kilyos ve Biiyükdere 

bentlerini gezmişler, akşam 
saat yedide Dolmabahçe sa· 

rayındaki dairelerine dönmllş· 
lerdir. 

Kıral Hz. , maiyetindeki 
rical ile beraber yarın Viya
naya hareket edeceklerdi. 

Kıral Hz. nin bilyük bira

derleri yakında ıehirimize ge· 
leceklerdir. 

• 

Yüzde Yirmi Beş Ta
sarruf Temin Edildi 
Ankara, 12 (Telefon) - Yer

gilerde yapılan ve yapılacak 
tadillt neticesinde belediye ve 
hususi idarelerin varidatında 
da eksiklik husule gelmekte
dir. Vekiller heyeti bu eksik
liğe karşılık olmak üzere fU 
kararları ittihaz etmiştir: 

1 - Belediye ve buıust 

idarelerde münhal memurluk· 
lara kimıe tayin edilmiye
celrtir. 

2 - Yol inşaab milıtesna 

olmak Qzere fevkalade biltçe· 
lerde ıarfiyat ve taahhüd t 
yapılmıyacakbr. 

3 - Mu venet için konulan 
tahsi t s rf edilmiyecektir. 

Bu suretle hususi bütçeler
de % 25 tasarruf temin olun· 
maktadır. 

Yemen Ordusu 
Iraklı Zabitler Vazife 

Başına Çağırılıyorlar 

Bağdat, (Hu usi) - Yemen

le Irak hükfun ti arasında bir 

dostluk mukavelesi yapılmışb. 
Bu mukavel ye göre Yemen 
ordusu Iraklı r:abitler tarafm
dan tensik edilecektir. 

- lıçi ve çifçi meb'uılann Ben tesadüfen burada bulu· 
Halk fırkasına merbutiyetleri nuyorum, adımı karıştırıyorlar. 
muhafaza edilmek Ş&!"tile bir Haberin asılsızlığına en kuv
bızip halinde çalıımaları dil- vetJi bir delil olarak bunu yazınız, 
tüntlldUkten sonra bu işin tet· biliyorsunuz ki daha bir buçuk 
kikine Gire.son meb 'uıu Hakkı ay evvel f ırkanm programı 
Tank Bey memur edilmiştir. yeni battan tanzim edildi, İfçi 
Tuavvur, yaz tatili eanasında ve çiftçinin mevkiinl bir mes- r 
latanbulda tamik edilecektir. lek rllmresi olarak burada 

• • • 
ister 

• 

Yemen hükumeti lraka mü
racaat ederek bu zabitlerin 
gönderilmesini istemiştir. Hü
kumet yakında seçeceği za

""\ bitleri Yemene gönderecektir . 

*~ başta yazılı bulmuyor musuuuz? 
ister inan, inanma! 

Tarık Bey Ne Diyor? Halk Fırkasının bütün meb'us· Eıki bir bllkümet ga- larında işlensin, cemiyet, 
A k d "ft • . . ları iıçinin hayatı ile alikadar· ~etecisi, yeni Matbuat Adliye vasıtasile takip ve 
b'n :u-• a, . çı ~ı. ve . 1 çı dırlar. Hepimiz, işçi ve çiftçi Kanununun tadili etrafında tecziye etmektedir. 

me U8 arın bır hızıp halınde zilmresine adı girmiyecek yaptığı nkete cevap ve- "Bin enaleyh yapılacak 
çalışmalarının düşünülmekte ı ı b·ı TU k · · k d k old ~ . o an ar ı e r camıuının nr en iyor i: fey yeni bir kanun tanzimi 

u1u .rıvayet~~i. arasına, bu f bu m-;?sleklerle tamamlandığını "Bir taraftan münakaşa değil, kanunların işlemesi-
~es~ ein . te ıkıne Hakkı bildikleri için kendi meslekleri hilrriyetini tesis etmiye ni temindir. Bence bir 
h a~ı . d eyı~ memur edildiği kadar bunları da alAka i!e çalışırken diğer taraftan kadeh suda fırtınadan 

8 erı e arışınca şayianın takip ederler. ayağmı bağlayacak bir farkı olmıyan son matbuat 
ne dereceye kadar doğru ol- Matbuat kanunu tanzim gürül tul erinin dog .. urdugw u d w Siz bir gazeteci olmakla bir 
~~ınu öğrenmek için ken· etmiye kalkmak mütenekıı mesele alelade bir Adliye 

dls ii t k Çiftçinin menfantini liatta o 
ıne m racan etti . Gire· bir harekettir. meselesinden ibarettir ... 

ıon meb'usu derhal: çiftçinin kendisinden fazla mü· "Namus ticaretine, şan· Munsif bir muvafık bile 
balAğa ile takip ettiğiniz olmu-

- Yanlışhr, cevabını verdi. ? H IA b' k 1 taja, şuna buna oluorta böyle dGşllnU.rse,, artık 
vor mu Ü sa ır e ime ile i fk 

Hakkı Tarık B. tetkikçı' ve J sövülllp sayılmasınn man e arı umumıyenın son 
tı1ber dog-ru değildir. k b k M b ·· liltUI • h k tahlilci olmakla maruftur. Dn- olma için hususi ir a· ıat uat gur ı erı n -

şünmeden söylemez. Binaen- Hizip kelimesi daima bir oun çıkarmıya ne lüzum lundaki hükmünU :mlamnk 
ley. bu defa da öyle yapb ı P <alliyet ifade ed r, bu haberi var? Bu nevi cürümleri gUç değildir. Bunu anla· 

Irakta 
Suriyeli Muallimlere 
ihtiyaç Görülmüyor 
Şam,( Hususi )- tra k Maarif 

vazareti şimdiye kadar muh· 
telif işlerinin başında Suriyeli 
müderrisler kullanıyor ve bun· 
tarın ihtisasından istifade edi
yordu. 

Yeni ders senesi ipti dasın· 
dan itibaren bunlara ihtiyaç 
kalmadığı Suriye hUkiimctine 
bildirilmiştir. (7) müderris iade 
edilecektir. Irakta bu sene 
dört Suryeli maarifçi kalacaktır. 

Bıçaklı Bacanak ık · doğru farzede senı'z b·· ı gerek sokakta ika olun· mak istemiuenlcrin iz'Dn· e 1 cevabını müteakı·p j z oy e J 

b UD gerek gazete Sütun- larına, artık ey kari, B ı d 11.ır f il"az durdu. Sonr dedi kit 1 0

l' ayrılık Halk Fıı·kasınm ' ey coz a oturan musta a 
- işçi \C riftç; meb'us· ı· iş\i ve Çiftçi Fırkası olarak E'. bir kavga neticesinde ha· 

ı ~· ister /na , ister inanma! S b Ef • ar ' · izip hAlinde çalış- kal<l.0 ... ı a:ılahr ki hakikat te 1 L .-11 canağı a ri · . taratınaan 
lUaturı d..A~ilıılilm kte ve ıöy- buna daha yalandır. ------------------------ yaralanmışbr. 

Cumhuriyet" 
"Halk fırkası, muhalefet 

davasında ikiliği kabul etme
diğine göre ona muhalefet 
beyendirmiye çalı.şanlar bey• 
hude yorulurlar. Halk fırkası 
muhalefet kabul etmez. 

H kimiyeti Milliye" 
ir 

Biz dedik: 
" Buhran kızıp muhalefete 

hDcum ediyorsunuz. Ôfkeniı 
hed~fini aşırmişbr. Hakiki 
düşmanımızı unutmıyalım. Biz 
incir çekirdeği doldurmıyan 
ıeyler için boğuşurken, blltçe, 
müvazene bekliyor.,, 

"Biz bnton alAkadarlara so
ruyoruz: Bu bUkQmet muhar
rirleri Bnytik Millet Meclisindo 
asilı duran "Hakimiyet mille
tindir.,, 1 vba ını indirmek mi 
iıtiyorlar ?,, 

. " lnkılAp ricalinin bUtnn • 
nutuklannı. yırtm k mı lıtiyor
lar? Tnrk demokr isini yık-
hktan onr yerine getirmek 
istedikleri nedir? Ve nihayet 
Türk d€mokrasisinin düşmanı 
olanlar hangi inkıl6bın dostu
durlar?" 

"Söz hilrriyetlnin münakaşa 
edildiği gllnlerde yarına büyük 
bir UzUntn, bayır, bUyllk bir 
endişe il bakmamızı tabii 
görtlnüz." 

• ismet Paşa dedi: 
"Matbuat hürriyeti diye ilk 

önce hükO.mete karşı uluorta 
ölçüsliz slSz öylenilmesl 
kastedilir. Memlekette her
hangi bir gazete çıkabilsin. 
Doğruca hUkiimete karşı, mev
kii iktidarda bulunan kimse 
aleyhine söz söylenebilsin. Bu
nun böyle olabilmesi matbuat 
hürriyetinin ilk miyarıdır. Söy• 
lenen sözlerin doğru veya yan
lış olabilme i münakaıası on
dan aonr bqlar.,, 

• Netice: 
Onlar Türk demokraaiahıe 

hUcum ettiler, bütçeyi bir ke-
nara atarak mntbuat kanununu 
şiddetlendirmek istediler. 

Biz Türk demokrasisini mil· 
daf aa ettik ve bütçenin daha 
evvel müzakere edilmeıini iı
tedik • 

İsmet P şa Tfirk demok
ra!isini mOdaf aa etti ve bugfin 
blitçe, matbuat kanunundan 
evvel Meclise girecektir. 

Bugün, o gazetelerin hepsi, 
bizden fazla demokra i müda
fii kesildilerse, bunun bikme· 
tini, İsmet Paşanın Millet kUr
süsünde şöyle bir görilnfiver
mesinde aramalıdır. 

Bugünlük, bukadar yola 
gelmiş olmaları kafi. ------
iş Arıyor 
musunuz? 

Gazetemizin ucuz ve 
küçük ilanlarından isti
fade ediniz. 25 kuru 
sizi işsizlikten kurtar
abilir. 16 kelimelik bir 

ilan 25 kuruşa 

SON POSTA 
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1 Memleket Haberleri 

Yağmurdan 
Sonra 
Yıldırım 

1 MEDYUMLAR CONNA DOYEL'i;;;;,::~~,uy 

iki Köylü lşlerile Meı
gul Olurken Y ıldınm 

lsabetile Öldüler 

Dörtyol, (Hususi) - Evvllri 
flln yağan ıiddetli bir yaimur 
yalnız ekinlere zarar vermekle 
kalmadı. Btiyilk bir faciaya 
1ebep oldu. Yağmurun tiddetli 
bir zamamnda buraya iki aaat 
mesafede Erzin nahiyesine yıl

dırım dilşttı ve itlerile meıgul 
olan iki zavallıya isabet ede
rek ölfünlerine ıebep oldu. 

Bir Hakim Hakkmda 
Cebelibereket, (Huıusl) -

Sultaniye hakimi Nuri B. bura 
mahkemesinde muhakeme o
lunmaktadır. Sebebi bir yol
ıuzluk iddiasıdır. 

(2000) Okka Çekirge 
Mudanya, (Hususi) - Ev

velki gün öj'le llstil Burıaz 
köyil cihetinden bir çekirge 
bulutu bu tarafa doğru ıeldi. 
Fakat rüzgarın tesirile çekir
ıeler denize do{ıru ınrtıklen
diler ve mühim bir kısmı de
nize döküldü. Ziraat Fen Me
murluğu derhal mllcadeleye 
geçti. İmha edilen çekirgelerin 
miktan iki bin okka kadardır. 

Bir Şikayet üzerine 
Dörtyol, (Hususi) - Burada 

Malmüdürü Mansur B. hakkın
da bazı ıikiyetler yapıldı. Bu
nun üzerine muameleleri tah
kik için buraya bir memur 
gönderildi. 

Pamuklarda Kurt Var 
Adana, 12 (Hususi) - Pa

muklarda kurt gorunmiye 
başladı. Çifçiler endişe ediyor
lar. Fakat şimdilik mahdut 
miktardadır. Ziraat idaresi 
alikadar oluyor. 

Dokuz Yaşında 
Palabıgıklı 
Bir Delikanlı 

Dnn polis. Diyarbekirli Ab
dnlkadir isminde bir adamın 
hllviyetini ve kullandığı nnfus 
ldğıdmı şllpbeli bularak Mnd
deiumumiliğe vermiştir. Abdnl
kadir nzerinde bulunan nnfus 
kigıdının kendisine ait ve ya
tının da ( 9 ) olduğunu söyle
mektedir. 

Müddeiumumi kendiıine 
flyle aoruyor: 

- Bu nüfus kiğıdı kimin, 
kaç yaşındasın? 

Abdülkadir kemali ciddiyetle 
fU cevabı veriyor: Nüfus kiğıdı 
benim, yaşım, tamam ( 9 ) dur. 
Evvelemirde Abdülkadirin akli 
muvazenesinin bozuk olduğuna 
hllkmedilmiş ve tıbbıadliye ha
vale edilmiştir. Abdülkadir o
radaki suallere de ayni cevabı 
vermiştir: 

- Efendim dokuz yaşında
yım, nnfus kağıdı da benimdir. 
Nasd yalan söyliyeyim bunu 
bana Hükumet verdi ve dokuz 
aşında yazdı. 

Dev vücutlu ve palabıyıklı 

bdülkadirin muayenesi neti
"nde ( 26) yaşında olduğu 
laşılmışbr. Abdülkadir bn 

ddiayı sahte nüfus klğ:dı im -
mak cürmünden kurtulmak 

n yapbii anlqılmışbr. 

NASIL ALDATMIŞLAR?:k;~tarmak 
Birçok Saf dil eri Ruhlarla Temas Medyumlar 

Ettirirken 
Oyun lan 

~ullandıkları Hileleri, Yaptıkları 
Anla-

byorlar ••• 

1- Ba nalmd• medyuman ellerinin Ye 2 - Medyum ellerini batlarclaa keneli- S- Bu mahirane bilenin 
ayaldarının batlandıtanı l'<irGyoruz. •mi kurtarmak lçla aat elinla p.badet neticeal bu reaimde 
Fakat lambalar aaner aönmeı medyum 1anııar. Medyum aer-
bu hatlardan kurtularak karııaında parmatının ueile ipe dokanur. Ba beat kahnca perdeyi 
duran tambur, ı:il •• trampete ile ıayede kGçlk •lyd tahta kurtulur. Hllar. Perde Gzerln·f 

birçok bileler yapar. içtimadan nvel Arbk ••t el aerbeat dekmektlr. Ok deki foıforlu kalın 
ipler, Hndalya muayene edilir, hiç ip ıtık verir. Sahte 
bir blle olmadıjı 1'3rG1Gr, buaa raj· if&J'eti tahta parçaıımn kurtulmaaUe medyumun kullandığa 
men medyumun FlrGltG ile ruhu naaıl blail olan dellti r6ıterir. diter aletler de burada 
l'ötlrdlf'O lklnel realmde l'BrGIDr. görülGr. 

. müellifini nuıl aldatbklarını ) kendisini bağlardan kurtanr, J 

l lfiaya bqladılar. kalkıp perdeyi saJlarmıf. Per-
4 - Ruhların fotoğrafanı naaıl 
aldıklarını bu resimden anlaya• 
biliriz. İki fotoğraf camı evvelce 
iyice muayene edilmiş ve bir 
arada konmuştur. Kutu açılınca 
camların birisinde bir ruhun 
fotoğrafı, birinde de yazı görülür. 
Bunun da ıırrı gizli bir iptedir. 

) - Medy1>?!': ellerini kurtarma 
için kara tahta parçasını nasu 
parmatile itip kurtarayor. 

Şerlok Holmes romanlarimn 
meşhur müellifi Conan Doyle 
ruhlara inanan bir adamdı. 
Hayatının son senelerinde ln
gi'terenin ruhlar hakkında ta-
harriyat yapan cemiyete aza 
olmuştu. Ruhlarla muhabere 
ve temas için birçok tecrübe
'er yapmış, onların fotoğrafile
rini çıkartmlf. Hatta bu fo
toirafilerden mürekkep bir de 
müze vücuda getirmitti. 

Ruhlarla muhabere ve te
•nas edilebileceğine okadar 
inanmııtı ki, bir gGn harpte 
ölen oğlunun ruhu ile bile 
temasa geldiğini iddia etti. 
Arkadaşlan onun bu itte al
dandığını ispata çalıştılar. Fakat 
o buna inanarak öldü, hatt~ 
ölürken ahretten karısile te-
masa gelebileceğini bildirdi. 
Geçenlerde büyük bir içtima
da Conan Doyleden karııına 
haber geldiği bildirildi. 

Şimdi Conan Doyle ruh
larla temas ve muhabere için 
vasıtalık yapan Medyumlar ıır-
larmı neşre ve Şarlok Holmeı 

Mülhak Bütçeler 
Umumi Bütçeden Sonra 

Çıkanlacak. 

Ankara, 12 (H. M.) - Bfttçc 

geciktiğinden mülhak btıtçeler 

tatilden ıonra çıkacaktır. Faknt 
Darülfünunun vaziyeti düşi.ı

nülerek bütçesi diğer biltçe
Jerle birlikte çıkarılacaktır. 

Bunlardan bir tanesi ıene- de sallanınca içeri hafif bir 
)erce Conan Doyle ile Medyum- soğuk hava girermiş. Hazırun 
luk yapan Munning ismindeki bu havayı ruhun geldiğine ali· 
Medyumdur. Bu adam meşhur met telAkki ederlermif. Bu 
bir lngiliz Medyumudur. Mun- bava dalgası teli de ıallar ve 
ning ıimdi hayatında bir defa fosfor parıldamıya başlarmış. 
biJe bir ruhla temu etmedi- Medyumlar, Bu içtimalara 
iini ve ruhlarla temu iddia- iıtirak edenlerin kendi kendi-

' . d lerini telkin ile hazırladıklarına 
larının gtllUnç bır 0~0 an ve her feye kolaylıkla inandık-
ibaret olduğunu ıöylemektedir. lannı ıöyliyorlar. Meseli med-

İngil' z medyumu, uzun mild- yumun biri muanm yilksel
det Konan Doyle ve halkı al- miye bqladığını ıöyler aöyle
datmaktan vicdan azabı duy- 'bıez biltiln hazurunun onu 
duğunu ıöyliyerek bu saht~- 1ludik ettiğini anlatırken di
karlağı İngiliz mtiellifine de' yor ki: 
anlatmak istemiıse de, Konan " Halbuki maıa kat'lyyen 
Doyle inanmamıştır. yerden kalkmamııtı. Mau tıze-

Şimdi Londra ruhlan taharri rinde oturanlana ayaklan yere 
mileuesesi mildtırG medyumlar değiyordu. Fakat masanın 
vaııtaıile yapılan hileleri ifta- kalkmakta oldutunu okadar 
ya bqlam1ftır. emniyetle iddia ettiler ld, ben 

Verilen izahata g&re, ruh- bile . inandım. Kalkıp muanm 
larla g6rlfWeceği zaman ka- Dıtllne çıktım. Fakat masanın 
ranlık bir o'1a da içtima edl- kalkmadıtım g!rdilm. 
lir ve bir hile yapılmamuım Konan Doylenin medyumla
temin için, medyumun elleri nndan biri de Nulı İlminde 
ayaklan 11kı 11kıya bağlanır- bir ltalyandı. Bu ltaly an medyum 
mıı, Fakat medyum, llmbalar diyor ki, ruhlarla muhabere 
a6ner ıönmez ellerini Ye kol- edildiii yalanc:lar. Bütln it bir 
lannı bağdan kurtanr ve ev· dalavereden ibarettir. Biz liDe 
velden hazırlanan bazi aletlerle yapanı, içtimaı idare edenler 
odanın içinde akıllara liayret para kazamrlar. itte bnttin 
vereck mucizeler yaparmıf. mesele bundan ibarettir. 

Medyumlardan biri odanın "filhakika içtimaa ittirak 
içinde bir ıflk dolqbrarak edenler ruhlan 16rilyor, onlar
ruhun dolqtığuu a6ylermif. la konutuyor, muhabere ediyor
Bunu fU ıuretle yaparmıı : lardı. Fakat ruhları ben ıetir
Odanın tavamna yakın bir yer- dilim halde ben ruh 16rmil
den btltiln odayı dolqan foa- yordu•. Çtınkl onlann gör
forlu ince bir tel gerermiı. dikleri, konuftuklan ruhlar, 
Umbalar ıönllnce medyum nihayet benim muhtelif aletler-

Roma ile Vatican 
Roma, 11 (A. A.) - İtalya 

ile Papalık araıındald muahe
denin feshedileceğine dair ha
riçte dolaf&D haberlerin mns-
pet hiçbir mahiyeti yoktur. 
Vatican tarafından böyle bir 
ihtimal ıimdilik katiyen derpif 
edilmiyor, ltalya tarafından 
ise bnynk F qist Meclisinin 
lçtimaına intizar olunuyor. Ve 
herkes bilir ki M. Muıolini 

kararlannı vermeden evvel 
bunları aokaklarda dolqtırmak 
adeti değildir. Binaenaleyh 
muahedenin feshedileceğine 

dair hariçte deveran eden 
pyialar mUnhaııran ltalyan 
matbuatının bazı makalelerine 
iıtinat etmektedir. 

lngilterenin Nüfusu 
Londra, 9 - NUfuı mlldO

rlyetinin umumi tahrir hakkın· 

6 - B• bir kutudur. Ruh bu 
kutu •a•ıtaıile aorulan auallere 
cnap .erir. Kutunun t'izli bir 
dBtmeal vardır. Medyum bu dGt
meye buarak kutuyu açar. Hafif 
blr elektrik :ıiyaaı ile kutu için
deki lr.Atıda cevabı yazar Ye ka· 
par MJircUer buadaa llaberdar 
bile olmazlar. 

le yaptığım oyualardan batka 
birıey değildi. 

Conan Doyleyi oğlu ile gö
rtlftllren bu ltalyandır. Bu 
içtimada Conan Doyle harpte 
ilen oflunun kendiıile ıörüş
mek iatediğini haber Yermif. 
Conan Doyle ıevinmiı ruh 
ıelip babasının elini 11kmış. 
Fakat Conan Doyle &lftnciye 
kadar elini ııkanın ruh olma
yıp medyum olduğunu öğre
nememiştir. 

Medyumların ruhlan ıetir
mek için kullandıklan alet
lerden yaptıklan oyunlardan 
bazılan yukardaki reaimlerde 
ıörillmektedir. 

da nqrettiği bir iıtatiıtike fÖ
re İngiltere ve Gal eyaletinde 
nllfuı miktarı 39.948.000 dir, 
1921 de yapılmıı olan tahrire 
nazaran 2.061.000 kifilik bir 
tezayüt vardır. ---

Birmanyada TahrikAt 
Rangoon, 11 ( A. A ) -

Sahanamn ıarkındaki lıyanı 
bastırmak için fevkallde gay
ret edilmektedir. lngiliı: kıtaatı 
40 aıi yakalamıfbr. 

Bir Hesaba Göre Kı 
iki Milyar Frank 

Lazımdır 

Berlin, 11 (A.A.) - Al 
hazinesini kurtarmak için 
ruri olan ecnebi kredisi 
tan 24 milyar frank tah 
edilmektedir. 

Fransızlar Ne Diyor? 
Paris, 1 1 ( A.A. ) - Bü 

Fran11z gazeteleri, Almanya 
maruz bulunduğu mali buhr 
dikkat 'Ve ehemmiyetle ta 1 

etmekte ve bu buhranın 

mamen ikbsadi imiller ka 
ruhi ve Iİyasl 'millerin ne 
cesi olduğunu ileri ıüreı'ı 

binnetice teknik çarelere ti 
vurulduğu kadar nıhl çareleı 
de araştmlmuı IAzımgelect 
miltaleasanda bulunmaktadı 

Gazeteler Almanyanın h 
hazırda bir itimataızbk buhı 
nının kurbanı olduğunu be~ 
etmektedir. 

Vaziyet Vahim 
Berlin, 11 (A.A.) - Alm 

bankasmdan alman ecne 
dövizleri miktarı dün 50 m 
yon mark iken bugün 90 m 
yon marka çıkmıştır. 

lngiltere Kredi Açıyor 
Londra, 11 (A.A) - "Ev 

ning Standard,, gazetesi, 
man bankalarınm müşkül v 
ziyeti hakkında neşrolun 

haberlerin öğleden som 
Londra borsasında hassasiy 
ve endişeler uyandığını yaz~ 
rak diyor ki : 

Alman maliyesinin sağla 
olmadığına dair çıkanlım ha 
şayialar bu enaişeleri vahi 
leştirmiştir. Almanya'nın vazl 
yeti esasında kuvvetli olmak) 
beraber bugün elde nak 

mevcudu yoktur. lngiltere m 
muhafili Almaııya'nın ıüratl 

muhtaç olduğu kredilerin ver 
lerek yardımda bulunmasın 
mlitemayildir. 

Bunlar Razı Değil 
Berlin, 1 J ( A.A. ) - Çeli 

miğferliler, bir beyanname n 
rederek Fr_ansız • Alman mu 
kareneti ıiyasetini takbih et 
mitlerdir. 

Bir Banka Kapandı 
Cenevre, 11 (A.A)- Cenevr 

Bankası, kişelerini kapamışbr. 

San'at Sarayı 

Roma, 11 (A. A.) - Ya 
da Milllnoda bir san' at 18J'a 
inta olunacaktır. M. Musolioİ 
vali tarafından tevdi olunall 
projeyi tasvip etmiştir. 

ispanyada Vaziyet 
Madrit, 1 (A. A.) - Cnm

huriyetçiler, Radikaller, Müs
takiller, F ederalciler müttehit 
bir parlamento grupu tesit 
etmek &zere toplanmışlardır. 

Madrit, 11 (A. A.) - Telr 
f9ncular grevi ayni vuiyett• 
devam ediyor. Her taraft• 
tllkillı vardır. Maamafib birçok 
tahribat haberleri gelmektecllı• 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Atılacak Gençler Ve Aileleri Okusun K a d ı n Ve K a [ p j ş [eri 

Meslekte Muvaffakıyet için Bilği S 0 kak ta K 1 z I ara 
Ve Sebat En Başta Gelen iki Şarthr Lif Atan Gençler 

Bir Maaş Meselesine 
Dair Tavzih 

18 mııyl• 931 t arihli ga:r:etenidn kari 
gözüle gördüklerimiz ılltunuuda 13 

K. evvel 931 tarihinde vefat eden Adııı
lar kadutro fen memuru mühendlJ 
Faik Beyin vera•caine Yerilecek maa
ıın teehhiirUne Adalar malmUdOrü 
Nlyad Beyin aebeblyd verdlfi yazıldı

iı riirillmUtllir. Keyflyet berveçhl ılr 
tavzih olunur. 

imtihanlar bltti. Bilha11a Liae ve Orta mektepler bayata l Ferit /brahim B. ı 
birçok genç yeti,tirdiler. Bu gençler için şimdi en milşknl bir _ 
devir açılmııtır: Meılek intihabı, meslek ıeçmek en mühim bir 
meseledir. Belki de bUtün bir ömilr tizerinde tesir gösterir. 
Bunun içindir ki ( Son Poıta ) mesleklerinde muvaffak olmUf 
sayılabilecek kimıelerle glSrllıtıp onların tecrübelerini ve tav• 
ıiyelerini yeni yetişen gençlere .bildirmeyi mu.vafık görmUştilr. işin Aslı 

MIIteveffa Faik Bey Manlaadan kadro
)'• llheten Adalar kadaatroauna nakli 
ve 13-928 tarihinde t9e milba9eret 
etmi' lıe do u•ull heHblye talimat· 
namesinin 4 Oncll maddHI mucibince 
05.ve kadrosu relmedlğinden tarihi 
'Ycfatına kadar bl:rzıırure maaılan te
diye edilememittir. Bu •uretle .enHI 
zarfında tediye edilmeyip dtlyuna lnti
kaJ eden matlQbatın tHviyeal için 
Muha•ebel umumiye kanununun 11 inci 
maddeaine tevfikan tahakkuk evrakının 
'Ye dOyun llmUhaberlnln tanzimi Ue 
mal memuruna tevdii o memurun men· 
aup bulunduğu daireye alt bulunmaaı 

ve ltbu evrak lae Adalar kadaıtro 

heyetince Nlaan 930 tarihinde tanzim 
'Ye tevdi Ye mal dalrealnce de tediye 
emri ır8uderllmek Qzere Defterdarlık 

'Yaııtuile 14.4. 930 tarih 2979 numaralı 
tahriralla Tapu ve kadaetro umum 
mahuabe mUdDrlOğllne inal Ye met · 
kQr muha1ebe mUdürlyettnce K. HDI 

931 tarihinde rönderllen tediye emri 
muhteviyatının aldırılmaaı JOıumu 
7-5-951 tarlhhıde kadaatro heyetince 
mahkemeye blldlrllmlt ve mahkemeden 
gönderilen kltip makbuz mukabU!nde 
met:kGr ay ıarfında parayı almıştır. 
Balldakl izahattan da anlatılacağı 

lb:ere malmildür)tlğunc• r•yrl kanuni 
Ye 11levzuatı maliye haricinde blr mua
mele yapılmadıiı gibi vaki teehhUre 
de aebcblyet verllmedltl tahakkuk 
etmektedir. Keyfiyetin aynı aOtunda 
taYzlban aevi rica olunur efendim, 

Şimdiye kadar muhtelif meılek mensuplanle görilştük. Bu
gün de f atoğrafçılıkta muvaffak olmak için nasıl çalışılacağını 
Fotoğrafçı Ferit İbrahim Beyin lisanile naklediyoruz. .. 

Vali namnıa 

Fazlı 

Bir Vergi Şikayeti 
Bulgaristanda sekiz sene mek

tep müdiirlüğü yaptım, milletimin 
hakkını müd.lfaadan geri kalma
dım, bu sebepten birçok defa da 
Bulgar honıitecilerinden dayak 
yedım, nihayet üç aene evvel va-
tanıma ilticaya mecbur oldum, o 
ıamandanberi Tekirdağında ki
tapçılıkla iştigal ediyorum. Harf 
inkılabında pek çok hizmetim 
dokundu. Fakat mahiyetini bir 
türlü anlann ya muvaffak olama
dığım bazı sebeplerden dolayt 
kazanç vergimi sene besene faz
lalaştırıyorlar. 

Kanunen benden ( 40 ) lira 
alınması icap ederken ilk sene 
(44) ııeçen ıene (66) ıcneyi hazı
rada ise (99) Jira kazanç vergisi 
tarhedildi, ve ilk taksiti de ahndı. 

Diğer taraftan benim gibi üç 
yüz lira ile değil, kırk elli bin 
lira ile it görenlerden de ayni 
miktarda verııi alınıyor, alikadar
lann na:r:arJ dikkatini celbetmenfz 
rica oJunur. 

Teldrdağı: Kitapçı 

Ahmet T 11/dt 

Cevaplarımız 
Bor kazasında muallim Muı• 

tafa Nuri Beye: 
Eanaftan tik&yetinb vazıh cle

fildlr. Şiklyetln mev:ıuunu blldlr· 
menla lAzımdır Efendim. 

* A. Silreyya Beye ı Allka •• 
tevecdlhünüze teıekkür ederiz. 
Gazetemiz temenniniz dahilinde 
çahımaktadır ve çahıacaktır. 

Tefrikamız : No. 78 

Ferit İbrahim Bey hayatını 
ve tavsiyelerini şu cUmlelerle 
ifade ediyor: 

- Size kendimden bah
setmeden evvel TUrkiyede 
foroğrafçıhğın tarihçesi hak
kında birkaç ıöz söyliyeceğim. 

Daha Abdtilhamit zamanla
rında lstanbulda yalnız bir 
fotoğrafane vardı ve bu fo
toğrafane ilk evvel iıe başla
mıştı. Esasen mühendiı olan 
Abdullah biraderler camlannı 
bizzat kendileri yaparlar, kol· 
lodyon ibzar ederler ve cezri 
çalışırlardı. Bunların ynksek 
kazançları nazarı dikkatimi 
celbetmiye ve herkeste fotoğ· 
rafçıhğı arzu uyandırmağa 
başlamıştı. 

Bu suretle F erbUs, Apolon, 
Andreömenüs, F otogüzel gibi 
bugüne kadar elin şöhretlerini 
mu haf aza etmiş bulunan foto
ğrafçılar yetişti. 

ilk Türk Fotoğrafçı 
İlk Türk fotoğraf çısi amatör 

olarak Sami B. isminde bir 
zat idi ve Baha B. .isminde 
diğer bir zat Babıaltde Resne 
fotoğrafancsini açmıştı. Resne 
fotoğrafanesi bilhassa ucuz 
kart postallarile iyi iş yapmış 
ve fotoğrafçılığın muhtelif şu
belerinde birçok adam yetiş
tirmiştir. 

Benim fatoğrafçılığıma ge· 
lince bende ressamlığa, fotoğ
rafa büyük bir meyil ve kabi
liyet mevcut olduğunu gör
mekle beraber hifbİr zaman 
fotoğrafçı olınatı aklımdan 
geçirmiyordum. Usküdar ida· 
disinde tahsilimi ikmal ettik
ten sonra Şurayı Devlet Mül
kiye dairesinde adi bir memur 
olmuştum. Ayni zamanda hu
kuka da devam ediyordum. 
Bununla beraber resme olan 
heves ve merakım dolayısile 
merhum Ustat Ali Rıza Bey
den .ders alıyor, çömezlik edi· 
yordum. 

Bir imtihan Hediyesi 
Daha idadi metdebinde 

iken imtihanlardan ıonra an
nem her sene bana bir mil· 
kAfat alırdı. Son ı ~ne de bir 
fotoğraf makinesi almıştı. 

Ben o makine ile her gör· 
dllğnm manzaranın ve rastgel
diğim dostumun resmini alır
dım. işte bu makine bende 
fotografçıhğa doğru ilk mu
habbetti uyandırmışb. 

Şurayı Devlette on sene 

KUC~KTAD KUCAÖA 
----~---

SERVER BEDi 
Atıf Bey 

başlamıştı. O 
bitiremiyordu: 

hararetlenmiye J ~Biraz . yaşasın.. eğlensin de, 
genci llve tıve canı ısterse otuzundan, otuz 

- Vallahi, tam sana göre· 
dir, Nermin, tam.. ayağındaki 
iskarpin naaıl ıana göre iıe 
o da öyle .. 

Nadire Atıf Beyin alSı:On6 
kesti: 

- Allah aşkına, dedi, bu 
kıza evlenmekten filan hah-

setmeyin.. Daha onun vakti 
var. Bak, gül gibi taze daha •. 

beşinden sonra evlenir. 
Atıf B. hararetle itiraz etti: 
- Yoo !.. dedi, iı o zama

na kalırsa bir kere canı iste
mez, iıteae de evlenmek gtiç
tUr. 

- lkisini de anlıyamadım. 
Neden canı istemez? 

·- Bu ha}ata alıştıktan 
sonra istemez. Meseli iz niçin 
evlenmiyoraunuz ? 

- Ben daha otuz beşimi 

çahıbktan ıonra maaşım arta 
arta 200 kuruş olmuftu. MUza
yakadan kurtulduğum yoktu. 
Boş vakitlerimde ipekli ku
maşlar üzerine yağlı boya yel
paze ve yasbk gibi fantezi 
resimler yapıp Pikmalyon ve 
Ahmet F arukide aatbrıyordum. 

Bir T esadUfUn Neticesi 
Meşrutiyetten ıonra tesadnf 

es~ri olarak matbuata intisap 
ettım. Bir müddet resimli ki
tap ve muhit mecmualannda l 
fotoğrafçı olarak çalıştım. Ob
jektifler Uzerindeki merakım 
artmıştı. Oldukça tetkikat yap
mışhm. Nihayet 'Zeis fabrika
ıından kendimtı: iyi bir makine 
Ketirttim ve günUn birinde 
ikdam gazetesinin foto muhe
birliğine başladım. 

Bu esnada ıeref addedebi
leceğim muvaffakıyetin biri de 
birçok milli resimleri ve ha
disatın fotoğraflarını alıp Av
rupa gazetelerine göndermek 
oldu. Henüz böyle bir teşeb-
büste bulunanlar pek mahdut 

idi. 

Meslekte Terakki 
Artık bu mesleğe merbut 

kalmıştım. Günbegün terakki 
ettiriyordum. 

Umumi harpte Yeni posta
ne karşısında ufak bir atölye 
açmıya muvaffak oldum. İlk 
sene oldultça sıkıntı çektim. 
ikinci sene artık kendimi 9:a
nıtmıştı m. iyi kazanç temin 
ediyordum. Mütareke senele
ri işler tamamen durdu. Fo
toğraf makinemi bile terhin. 
etmiye mecbur kalmıştım. 
Anadoludaki milli zaferden 
sonra hemen borç harç ede· 
rek Beyoğlunda bugün gör
diiğünüz bu atölyeyi vücuda 
getirerek miUetiınin muhterem 
simalarını kabul edebilecek 
bir mevcudiyet temin ettim. 

Burada en ziyade ehemmi
miyet verdiğim ve muvaffak 
olduğum birşey foto üzerin
deki son tarakkiyat yağlı bo
ya, pastel ve akirel ile artis
tik işler, hassas kumaşlar tiıe
rinde sanayii nefise tatbika
tıdır. 

Şayanı teessüf olan bir cihet 
varsa bizde lialkın san'atkAr
ları takdir etmiyerek biraz 
ltikse kapılmalarıdır. 

Ben anlattığım veçhile fo
toğrafçılığın muhtelif şubele
rinde ayrı ayrı çalıştığım~~ 
lUks cihetinden ziyade ışın 

geçtim mi? 
- Geçseniz bile iıter misi

niz? 
- Beni bırakınız... Ben 

misal değilim... Otuz beşini 
geçen.. . Durun bakayım ... Ço .. 
k. .. Alayla .. Handanı taoır1ınız 
değil mi? 

- Nazmiyenin kızı mı? 
- Öyle ya... O nasıl evlendi? 

O sevdi. 
- Peki... Ya Necll? 
- O da herifin parası için 

evlendi. 
Ona da Peki. .. ya Meh-

lika? 
Onu da kocası sevdi. 

Hem de çocuk çok ııençti. 
Nadire güldü: 

Eh canım, dedi, insan da 
niçin evlenir? Ya sever, ya 

... n' atine ehemmiyet •erme'· 
mecburiyetindeyim. Cençler~ 
tavsiye ederim. 

Bu mesleğe intiıap edecek 
gençlere tavsiyeme ielince : 
F otoğrafç1lak için benim fik
rimce hiç olmazsa orta tahsil 
lAzımdır. Zira bir fotoğrafçı 
objektifte hayalin tetekktilü 
bakkıuda tam bir fikre mali!.: 
bulunmalı, resme bakıldığı u · 
man o resim hakiki bir canlı 
gibi insana in'ikıis etmelidir. 
Objektifteki mihveri asliniı 1 

nereden geçmesi Iazımgeldiğini 
bilmelidir. Biraz da kimyay. ı 
vukuf şarttır. Çünkü foto 
esasatı ve bunu tespit eden 
hadisat kimyaya istinat eder. 

Bir fotoğrafçı gelen müşte 
riyi hemen yukarıdan aşağ 
süzmeli ve kendisine verile
cek pozu tespit etmelidir. 
Yoksa, birkaç resim alıpt.1 
hangisi muvaffak olursa omı 
veririm, diyen fotoğrafçı bu 
meslekin alaylı kısınma ithal 
edilmek lazım gelir. 

insanı Zengin Etmez 
F otoğrafçıhkta çok para 

kazanılabilir. Lakin bu meslek 
her nedense insanı ~engin 
etmez. Zira bu işe girenler 
biraz geniş ve hovarda hayat 
geçirmiye düşkUn olurlar. Bir 
fotoğrafhane açıpta para koy
mak ve bizzat çalışmayıp ba~ka
larının san' at ve maharetine 
istinat etmek te sağlam •e klrlı 
bir iş değildir. 

Fotoğrafçılığın bugllnkü •a
ziyetine gelince; bu iş zengin · 
memleketlerin işidir. Hennz 
bizim memlekette fatoğraf, ih
tiyaç telAkki edilecek bir ıekle 
girmemiştir ve rağbete mazhar 
olmamıştır. Bilhaasa bu bµhran 
zamanında bllyllk fotirafaoeler 
büyük masraflara maruz bulun
duğundan kaıançlart çok dur• 
gundur. Vaziyetin inkipfını, 
refah zamalarını beklemek ll
zımdar. 

sevilir, ya kendinden gencini 
bulur, ya kendinden paralııını 
bulur. Boşuboşuna e•lenmez 
ya ••• 

- Hayır, ben bunların biç 
birin evlenmek demem. Benim 
bildiğim evlenmek anamdan 
ıördiliilm gibidir. 

Nermin heyecanla ıordu : 
- Nasıl evlenmek o ? 
- Canım... baıbayağı ev-

lenmek... Yani ev kurmak, 
yuva kurmak için ... 

- Yuva ne demek ? 
- Yuva dört tarafı kapalı 

bir yerdir. Oraya dışarıdan 
f1rtına girmez. lçlndekJler bi
ribirlerlne ölünciye kadar baA'· 
lıdır, ıadıktırlar. 

Nadire bir kahkaha fırlattı; · 
- Eıki lAkırdılar... Dedi. 

Bir Genç Kızın ŞikAyali J 

Eskiden kadınlarla bir mec· 
lltte bulunmıya, yakından rıs
rüttip tanışmaya fırsat bulamı· 

yan fCnçler, ıokakta rast iCl
dikleri kadınlara llf atar, çim
dik basar, kendilerince cilve
ler yaparlardı. Bu terbiyesizce 
hareket kadınları okadar çok 
bizar ederdi ki, hnkumet kanun 
çıkar mı ya ve bu hareketi men'· 
e mecbur olmuştu. 

Bugün her yerde kadmlı er
kekli bir hay t yaşadığımız 
için bu çirkin ldet te ortadan 
kalkb zannediyorduk. Halbuki 
Ankaradan S. A. rumuzile 
mektup gönderen bir genç kız, 
erkeklerin bu llfzenliğinden ıi
klyet ediyor: 

"Sokağa çıkmak ihtiyacın ı 
duymak istemiyorum. Her ıo· 
kağa çıkışımda içimde bin 
şüphe, bin tereddüt var. Bit 
genç kız yalnızca ıokağa çıka
maz mı? Çıkar amma, llstli 
başı temiz kimıeler bile, onu 
görilnce derhal arkasma taklı
yor. Bin bir çeıit sözlerle onu 
rahatsız ediyor. Arkadaşlarıma 
soruyorum, onlar da ayni halde 
şikayet ediyorlar. Bu gençler 
eğlenecek başka birşey bula
mıyorlar mı? Kızların da bir 
izzeti nefsi olduğunu bilmiyor
lar mı? Bir genç kız başkaları
na karşı bu vaziyette görün
miye tahammül edebilir mi? 

Haklısın kızım, yerden gö-
ke kadar lıaklısm. Bugün ar
tık sokakta genç kızları ve 

kadınları tavırlarile, sözlerile 
rahatsız edeceık kcdar terbiye
sizlik edenler, henüz içtimai 
terbiyesi noksan olanlardır. 
Bunlara yapılacak mukabele 
sadece kulağından tutup polise 
teslim etmektir. 

Şuna da dikkat ediniz ki, 
erkek, ne olursa olsun, her 
kadına ıöz atmıya cesaret 
edemez. 

Bir erkeğin kendisinde bu 
cesareti görebilmeıi için, kadı
nın bal ve tavrından ceıaret 
alması IAzımdır. Genç kızlara 
da bu kabtl rahatsızlıklardan 
kurtulmak için, ıokakta, mec
lislerde, vesaiti nakliyede cid
diyetlerini bozmamalıdır. 

Hanımtegz• 

PATRON KUPONU 
Karllerlmizln r3•terdttf ar

zu ih~erine (7) inci Hyfaya 
aakledilmittlr. Or~daki patron 
kuponunu toplayacakunız. 

- Fakat eaki halı gibi, eıki 
farap (ibi, daha... Nedir o ••• 
V alhesıl eskidikçe kıymeti ar
tan 9eyler gibi ... 

Ne malum ? Ya cıki 
elbiıe gibi, eski kundura gibi, 

Çocuğunuzdan 
Ne Şikayetiniz 
Vardır? 

Her anne, çocuğuna 
karşı gösterdiği itinalara 
rağmen, çocuğunu bir türlll p 
terbiye edemediğini: kusur· , 
larını ıalah edemediğini 
ıöyler. 

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 ? ı: 
Bu suallerin cevabile ,der- F 

dinizi bildiriniı. Çocuğunuzu · 
ne surette ıslah edebilece-
ğinizi size bildireceğiz. ı 

Bundan başka çocuğunu· 
zun terbiyesine ait her 
türlü müşküllerinizi bize 

bildiriniz. Size rehber ol-
mıya çalışacağız. 

Mürekkepli l(alem ~~erakhs 
Sabıkalı yankesicilerden A 

Rıza Galatada Ali Efen 
isminde birinin mürekk~p 
kalemile 3 lirasını çalarke 
tutulmuştur. 

Polise Hakaret Etmis 
Fikret isminde ahlaksı~ b 

kadın Beyoğlunda Cellat soka 
ğmda müşteri aramak suretil 
gelip geçenleri iz'aç ediyoı 
muş. Buna mani olmak istiye 
Polis Kerim ve Abidin Efeu 
dileri de tahkir etmiş ve ya 
kalanmıştır. ----Oç Kafadar 

Rtıstem, Mehmet Te M\lf 
taf a isminde üç kişi dun gec 
Kaaımpaşada Bahriye cadde 
ıinde kahveci Hayriye Hanıır 
otomobil ile kaçırmak iatemi~ 
ler fakat yaklanmışlardır. 

-== T AKVIM ==--- -
01a 11 14-T emmuı-931 Hwr 10 

Arabi 

21· Safer - USO -~aktt•ezaal-Yaıatt 

Gllııetr9.2S 4.45 
Öile 4.5' 12.10 
bdadl 1.49 16.06 

Rumi 

ı. Temmuı: - 15 -•akıt·eaant·Yaaat 

Aqamt2.-ı 19.l 
Yataı 1.49 2L 
lmaak :ıs 2 .t 

1 filan gibi kıymetsiz ıeyle 
dense? .. 

- Öyle olsaydı 
gimezdi. 

- Giyen de gün geçtik 
azalıyor amma! 

( Arkası var) 

DiKiŞ 
RUS 

MAKARALA 1 
Sağlam ve 

Dünya Köpclıı; 

MARKALARA 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tahiatinizi Sögliyelim ••• 

fgan Askerleri Gündüz Kışlada Talim Ederler, 
Akşam Olunca Sokakta Sabcılık Yaparlar 

R._fahl.._~ .. 
tablat!nbl 881ll1eblllrls. Fakat buaua 
tpa ........... ....-ı- .,. " tabii 
,...._ p1m1f ...._ ........ Taki 
alteh•••- mtltalH-da 1aetaJa 
•r••la. • Tablatl.W _,_all .._. .... 

HagaU 
Tepik ve ter 
de kapılır. Sa
zan inatçı Y9 

~ olm. 
Clmertlife m 
temayildir. Ej-
1-ce,. ait ter
lerc:lea ıed 
kalmu. 

YAZAN: M. KAZIM ------------------------..... -------------------'lrulm s&ıd-- brll ....... haldmtü ................. •lltale 1 ...tdıl 

-32 -
Geçit Nlminl seyrederken 

taraftan da dllf8nlyor, 

: ·-· kendime: - Feul aobmlana rat-
-· ba katvetle acaba bir 

yapılabilir mi cliye dlfl-
~-..ı1nırdmın. Bu daldk•da lmclut 

JllflJD Efpa b-
eriD&len bilb1111 vezir, 

..... it " Afridl .... tap

.. Dlarm çok ee1ur ve muba• 
olduldan babnma ıelcll. 

pi ......... ba kabllelerla 
• • liWılanm taldid• ,.. 

l.DlakderecMemalaa _,..._ 
da malik oldaldanm dllfla

Evet flphe 7olr. Efıa 
.... ili blltla kattetl .. 

anHleti ile birlikte Hin-
-- lzeriae ablchjl. bizim 
11.ıtı• da ............... 

ta1r.dirde mah•kkık IUNtte 
lllllllri. tacil edebilirdi. Ba 

Hindiatanct. çakacaia 
lılııaldrak girilen dalaill i9-

.. lllZİmam ecliaee tam 
_,_ ............. ble 

• •Klhn,, in laaric:inde ..,. 
geçit resminin llze-

b...aldıiı - çok mlspet 
...ı..E devam etmedi. 

tmlduı111m arkumdaa, bir mld· 
IODl'a bea de telu'e p. 

Milim, mutadın fevkinde bir 
ile kaqalqbm. Se

aorclam, ualatblar ve 
ki: 

KMlll• """' .. 11....a Maa• 
W.... eclllea Mr orcla ..... , rlauıla birlikte mmtanm• ::.:r:.: ~~:: pziyonlum. Ba fınattaaWi-
.. deYirleriai adanyord iade ederek ....-. emir (Ah
Falrat bereket .... ..: .........., ID tlrb..ml liyaret 
kadar ı_e_mlyl uıye ...... ..... Ba at, ... kutteti •• 
deiilcli. Efaradı ulda ..... ........ ~ elinde 
lardaa terelddlp ediyordu. lmrtann we .. mleketiae l8tlk-
llf ahil\ da Nasll Yaundar? 111 nna bir lllttir. l'Ji:'n
\™°' '1 y-• DID ddncl blaili acl blllr. 

Artık m.W.. IUYarileria Bmmla beraber Wikllll temla 
refakatiade, buan da milmaacla- ettikten •nra memleketini c:e-

ı 
Jaaletten kurtarmıya ç• ....... 
~. Şuramı da kaydedeyhm 
lttlkametial lmrdap mrada 
Ttırk ırkmclaa olaa halka Jrar. 
fl fula fiddet g&terilmiftir. 
Ba itibarla ba, IWk tarafmclu 
.. .um ... 

'* ....... tlllaıılal ~ _ ............. 
a..,.tm ı&.ık lltecilm " 
derlaal el9cf.• ldı 
Efıa payitalatmda ... 

laa1ab 1oktar. Kahve, ıuino 
n tiyatronun De olduju bilin
mez. Karanlık çGktlimD, halk 
evine çelriUr, uyku umanıv 
latizm'ea maqabn Tef& aoba
am bapıda plaelder. VakJa 
kona kompaua bir evde top
l.....-.k ıllhpete dalmalan 
mlmkllnd•. Fakat rece 
elde fener olmadan aobp 
çakmak yuak ol~ ve 
berlwıp bir toplanbcla hlkl
metçe iyi lf&lha•dlil cilaetle 
konu kolllfU dyaretıerlaclea de 
eberiya içtinap eclillr. 

Efıaa pa~ ~ 
hayab yoktarı, dedim, fakat 
acaba ~diz llayab ftl' madlr, 
d.......ı. bana da ( ....ı...ı) 
ceYabma vereceiim. 

( Mabadı rann , 

S urgede Kıt lık Var ı Karakaş Yusuf 

K.. ı ·· 1 H e· d ~hveciden Haraç isteroy U er Cp Jr en ken Tabancaya Sanlmış 

A ı kN Y 
Tahmil n tahliye amele-

Ç ı ümayişi apıyor =et'!:~~-;: 
(Bat tarafı l laei .. yfa4a) 

Llzldyenin btıttin klylllerl 
ve çiftçileri umumi harpten 
enel Aklac:Wdan paralaiı 
çoktan bitimıİfler, batta b~ 
gln sapanlanm Ye lkilzlerini 
bi&. satınıılardır. Btttla lıB-

kümete ve bankalara sutlak· 
larma kad.r bowçlaclaa. 

Ba nblm Taziyet lzeriae 
klyla bir olarak lalldbnete ..._....bir iltida"' ...... 
•illi•ı•...ı,.tiabea ....... 
aelabkWdn ..... bilh••• .. 
dmWer ,_,._.ktadır: 

• Biz ft bayvalanam ._ 
..,UZ we obm kaldık. ... 
111 •et w.. JiJetek ..... 
.... ıı•ır. AW Wı r ile iMi 
•••kketl ~ " 

Tanm, Cehle dYUlll&ıld 
.,..., klylerda va kaı•hele ... 
.,.ı .pis ..._ umı'dm • 

Bu haYall çiftçileri blylk bir Efendiden haraç para iatemif. 
~ yaparak açhk tualılra- Vell Ef. paraya vermeyiace 
bada bulmumya karar ver- Yuauf at.. etmit. fakat ilabet 
miflerclir. SlirİJe f,..... i~ ..,e_ttlr_em_e_m_if_" __ ya_k_·_'•-nm_•_br_. 

NIİ ba nldm uziyete karp ı Ti ı r c-• 1 ' çok IAkayatbr. V..,Ueri •• ıgatro re ..,ınemaıar 
halkın bankalara olan borç- Al.KAZAR - Slblrya " dlaa.ıt 1ac1 
lanm toplamak luuuauada ALlllDAR - Cennet bad• 

• ASRI - Seni. haae 
iua&ızca hareket ediyor. ARTiSTiK _ snw •aldt 

Hlkamet Lkldye pbriaia &TUVAL - v..ı .. ......_ 
... ,...... ja .......... ft tala- 11.HAmRA- Hapı .w..-. 
lil urlan il:=: -a-&.a&. a1tL&a - Dlat•• ......... . mem ..... _....,_. GLORYA - ......... fa111 
1 '-11 ı M,a ..... efPJI •AJIK -Nıt•I•~ 
,.....,.,. kime alt o..... -- -.,.__ .... 

-.ıJ _y .... 
90l'llJOl'lar Ye IODI'& eDerladeld '8l.\ll - ........... -
defteılen .....,..... Defter. ~ : t:::.ı" ••••• .,. 
JerM ..,a ahQJı9 '-'aa oJ. T....... - v_,... .......... ..,..... ..... OM':•·~ ...... y ..... AWse 

• • 
_.._ -L elıcMır 

-· •• _,. .. T- ,.. s.. ............... o.in ... 
h .................. . p ... , •. ... .., .. ., ...... 
JRdıs ...... ille..,._ n 
otla kalan baJYUlarm ..... 
................... i,.n.. 

o .... 
Hile Siaemamnda ........ :- ....... 

K llOlt 
Dalnal179 10 ku.,.., 

......... • .,.. .. n......._ 
• Velllc hr- Zeki" d ..... 

celldir. itleri
nin bili anza 
deftmw arzu 
eder, derbe
derlikt.u, .... 
raldaktaa fala 
.wrı.mr. latl-
......... ça
buk mtlafell 
olur, kumrlan 

-- il•· • lzzetlba 6qı 

Huaaveami· 

miclr. Bir lfte 
la ayak olma, 

aokalr••" 

atak cleiildir. 
Çabuk ...... 

--~· .. 
Hflll• Haıın: •.e.tw• ........... ......,.. 
...... Ye olpa bir •• 

bclm1elır. it ve doatlarlle 
llhpet etmek yerine zeYkidir • 
Herken aaatup ve koaap-
cak biqey balamadıia zamaa
larcla keaarcla i&feden bir 
mena bulur •• muhitini met
ıul eder. 

Kellllft a..: 
mlltecesaia Ye 

llkaJltbr. Her 

teY• aldınt 
etme1. Şaka71 

MYer. ICmna-

maya ıayret 

eder. 

• 
~il. • .,. 

(Fahfrala ..... ela 'el») 
Yalma ,_ llliriacle ppalaa 

tehM'I•, laatall olar. Fet.ira· 
fmm ............. ...... ••• 
mm bllclilMs. • V_,, Ef-tllt ,, ...................... ... -· ....... .. 
•alutlerlae .... .. 
teJlen rajW ...... ç..,. 
maktan yahau. ce.ert deiR•· 
.... ... etlellal ....... iltlmal 
eder. 

Nllill N,ı 

intizama ..... 
Kendini ,a.
terid hareket
len llkayıt kal
ma, .... ..

kin clejildir. 
Solmlar, fada 

wçabulıahbap 
temia eder. .. 

Ad..-r:ılllltı .. ..., 
Ng: . ... .,... ......... .....,., 
acı. " AWr. K...,tW 

alllradar etmifea ..,ı.e b
npnaldaa mlçtealptir. Glrsla 
Ye ablıaa deillcllr. Ceureti 
mecleai,..ı 1a,.fbr, .. 

lnld Begı 
Merasim ve ldll-
fettea lau et
-. Saimua
meleye t:Uam
mül edema. 
Stmlilderl hak
IUDda aitemkl• 

.......................... ........... - .............. .... .. ........,. ............. . 
fılıletr .......................... ... ..,... .................. ..... 
tir. Ba .................... - .... ...... 
SON POSTA 
nd, llFMl, a.. ... ft ........... -............................ 

............ tJ -.. .... hrt;!·•• ...................... 7. y....,, ....... WN POSTA 

AJID rJAn 
'i1MtdYa -, ... .... .. ... ,. t \ı ~ . -. ~ . -. ... 1 • -· 

1

.-W Yw lalllfmetiae i1a1a 
GILIZLERIN YAKIN ŞARKTA ..up, -.. •• ,..._ 

nzihllal deruhte ecl• ve 

- Dedaal lmiriaİIİ çatır- ı muriyetinden azil mi edileli de-l rica ederim -
bmz, dedim. mek iatiyonunu? Dedim. - Telefoa ~ 

Aldarsı... o...... kal- o ,... C8ap ftlmtia - Kime? , 7.aabra-

lllW!aBfı.ATJ ~ ıc..ı.": cı;:: 
• ..., edem IU'aJ polWnin ls'acabna 

Y~n: Makwie- No. 86 tabammtll eclemiyecefimizl bil

ele elline .-çen ublab der
... size bilcliriri& 

Hakikaten ondu 10nra da 
bir •J muntazaman devam 
ederek iatediii evrakı iatimala 
etti. 

len Yanan poliainin faaliye
tini tarauat etmek taraftan 
dejildim, çlnkll bunun bize 
biç bir faydua olmıyacakta. . . 

cliı mek daha mawafık olurdu. 
Klnunuenelin nihayetlerlna 

dofra Saray polİll yine adam
lanmıçdan birini yakalayıp 

bapaetmiftl. Bu haberi rece 
yarwna doğru ıetirdiler. Tuc-
keri yanıma alarak derhal 
polia merkezine gittim Ye na. 
betçi memanma ıirclthn. Ami
rinin orada bulunm•daiuu, ... 
balatan eYVel biqey yapamaya-

.... • cevap bile Ye.....0. -Ceftpn1-iaa. Ôyle mı? bkile •°? 
- Çajınaak iateml,or •• defi! mi? • - Telefon edecejim ..._ 

IUDUZ? eledi - Size ceftp vermı,. mee- cli•al 
B •· bur deJC•mm. - Chryaoıpatlıiye detl 

- urada ecnebilerdea emir .... mı7 0,Ie ile kendlaine bendea 
alamayız, dedi. Artık benim de camm •lal- selim s&yle,uüz ve beni tn-

- Peklll, dedim. Ôyle İH mıfb. Bir aandalya çekerek kif etmek için .a. emir Yerlr
timcli doğru miralay Zımbra• k•l'fl•tna oturdum: ae çok memnDD olacaia• ela 
kakisin evine gideceğim. - Peklll. Ôyle ile bana illve ediniz. Ba _.etle Atilua-

Bu zat koyu bir Venizeliat birisi cevap •erinceye kadar da neler Japbjlmı ljremaif 
Olup ••zde po':- m"d"r8 ı·di. b d x.. C olur, dedim. u UB u u ura a oturacaaam. evap 
Fakat onun da bu meYkideki aldıktan sonra da, hapsedilen Memur telefon etmek içia 

ıllnleri aayah idi. Bunu ora• 
dakl memur da bildiii için, 
kendisini girmiye sideceğlml 
liyleyince acı aa ıuttb. 

- Yul Z..brablda ... 

çıktı ye bet dakika IOlll"a g .. 
adamım tahliye edilinceye lerek tevkif edilen adamm 
kadarda bekliyeceğtm, dedim. tahliye edilcliğini .a,ledi. 

- Burada oturamaıun11. Ba nretle 1915 aenesi ... 
- Ôyle iae beni cebra laayete enDİf bulmauyorda. 

merkulrd• plrarmama SON 
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Abdülhamit Çok Müteessir 
Görünüyordu. Ve us M a ehe

• s r • ı An atı o 

r 
Ucuz 

Küçük 

iLANLA 
Bahar ıeldL. Şehirlerden kUylcre, aayflyelere çılalıu.aktır. Kiraya Tulleeelc 

fttala. .ı.ır..ı., edalanıau nr1a .eyabat Jdralatıacak n, d,ıke ve oda btiyonaau. 
Araaü " ıoıaalda "kit pçtrmeylals. (25) kurqla ıls;e bu lfl yapablllrlx. 

(16) kelimelik ltlr Ola klfldlr. Her kelime fasluı için bir kwuı ilbe f'dinls. 

ı 

__ o_o_K_T_O R_L_A_R---:ı-ı--o ı __ ş_T_A_B_I P_L_E R_!_, _M_O_T_E_N_E.,._v_v_ı -
DOKTOR AHMET HAMDI D 1 Ş TA B t B 1 1 K O L A Y S 0 N N ET 

Zührevi ve dahili hı:ıstalıklar. S U A T 1 S M A 1 L Ameli ycııi için mefhur Hıılepll 
Hıınc: Beyoğlu. Tnrlııbaşı caddesi zade doktor Ta~p Beye beş gün 
No. 145. Muayenehane: Galata Avrupadan gelmittir. Yenipoa- evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Topçular caddcsı. No. 164. --43 tane caddesinde ikbal kütilpaneıi " Nenılizade Hanı. TelefonJstanbul 

NAKiLi: 
(Her hakkı mahfuz:lur) 

ZIYA ŞAKtR _ 
-------------'~ PARIS TIP FAKÜLTESİNDEN Mezun t Cilt ve 7.ührcvi hutnlıklar mütclıassısı 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 

lcuıııında No. 8, Telefon lat. 4156 1486 • -12 
-4 

DJş TABiBi K. JAMGOÇY AN 
BÜYÜK aııri yorğ ncı - Son 

modaya muvafık temiz \'e sağlam 
model üı:erine ehven fiatle yor· 
gan imnl olunur. Nurosmaniye 
caddesi 74 • 76 numarada Hasım 
Çavuş. -2 

Geç vakit, gidenlerden ha· 
ber geldi. Bu haberi tebşir 
için AbdUlhamidi salonda bek
liyordum. HaJbuki o, benden 
daha evvel Zekeriya Efendiden 
haber almış. Maamafih, bana 
da beyanı teşekkür etti. Ci· 
a-ara verdi.. Bu esnada gözfim 
pııntalonunun ön dükmelerine 
ilişti. Tamamen çZ>züktU. Biraz 
ıonra, kendisi de bunun far· 
kına vardı. Bana göstermemiye 
çalışarak, p rmaklarının ucile 
yavaş y vaş ilikledi. Mazur 
gördüm, ihtiyarlık haJi .. 

16 Şubat S25 

Bugün yine Abdülhamit bi· 
raz telaşlı .. 

Doktor Atıf Beye anlatırken 
ben de işitiyordum : 

- Dün akşam, kendi müs
hil ilacımdan biraz aldım. 
MalQm ya; sadece ( sinameki, 
tarçın, şeker .. ) içinde' başka 
birşey yok. Galiba biraz fazla· 
en tesir yapb. Üç amel verdi. 
Son defosmda dn bir filcan 
kadar kan geldi. gerak edi
yorum. Acaba yiue basurum 
mu kabardı ... 

Atıf B. mı ayeııe etti, bari· 
cen birş y buJamadı. Y ann 
dahilen mu yene iç.in bir re
çete kağıd na v zelin yazdı ve 
(lavman) tavsiye etti. 

Abdülhamit, Atıf Beye, 
tekrar kkrar beyanı teşekkür 

ediyor ve diyordu ki : 
- Size birşey veremiyoruz. 

Vakıa hizmetinizi birşey de 
ödemez ya 1.. Hiç olmazsa, 
~öyle bir yadigar bile verme
diğimize çok üzülüyoruz... Fa-
kat inşnatlah, bu hizmetiniz 
mükafatsız knlmıyncnlrtır ... 

Atıf B~y ccvnp verdi; 
- T şekkür eaerim efen~ 

dim, benim için aklınıza hiç 
birşey getirmeyiniz. Eğer bir 

lıituft~ bulunacnksınız burada 
bir {Şefkat Cemiyeti Heyl'İyei 
Nisvaniycsi ) var. Bu cemı}et, 
birtakım dullaı ve yetimleri 
himaye ediyor. F nkat paraları 
pek az. Cemiyete varidat 
temin etmek için yaptıkları 

halıları göraüm. Çok beğen· 
dim. Bu hnlıJnrln hem cemiyete 
para temin ediyorlar, hem de 
kimsesiz l·.adın ve çocuklara 
ıan'at öğretiyorlar. Bu cemi· 
yete muavenet buyunılsa, zan
nederim çok iyi olur. 

Abdülhamit, müteessir gö
rUniiyor ve düşünüyordu. Atıf 
Bey, devam etr:: 

- Mnlfımu devletiniz, insa· 
niyete edilen hizmet zayi ol· 
nıaz. Haşa, ıizc karşı beyanı 
mütalea haddim değil.. Fakat 
büyüle servet sahipleri bu~ları 
fıkaraya bezletmclir. 

Abdülhamit, cevap verirken 
•özü başka vadiye sürükledi. 

f' :- Ben de.. Ben de ayni 
(~ırd.eyim... Vallahi, billahi 
b oyıçe Bark) ile diğer ban· 
(~n~alardaki biltün paralarımı; 

çuncUorduyn) verdim. 
kc~en, bu devleti çok fel~· 

erden kl.ırtardım. Ruılar; 

Abcliilhamit devrinin sc 
damatlarından Zülküf l l" \. 
(Ayastafanos) a geldiği zaman 
Namık Paşa: 

- (Haydi; pılıyı pırtıyı 
toplayın. Üskfidara geçin.) 

Dediği vakit: 
- Neden? dedim. 
- Rus ordusu lstanbula 

girecek, dedi. 
O zaman, Fuat Paşayı bul

dunı. Bozulmuş efrattan tabur· 
lar tedarik ettim. (Kliğıtane) 

civnrıııda bir hattı müdafaa 
tesis ettirdim. Şimdiki (Mesu· 
diye) zırhlısı, o zaman dahn 
mükemmel idi. Hemen cebim· 
den kırmızı mürekkepli kale
mimi çıkardım. Bir kağıdın 

üzerine; (Eğer İstnnbula gir
miyc teşebbils ederseniz, im· 
di Mesudiye zırhlısına bizzat 
bineceğim, Ay;ıstafanos önüne 

1 
1 
1 
1 
l 

Abdülhamit devri ricalinden 
Nazım Paşa 

gelip Rus ordusunu topa tuta
cağım, şayet mağlup olursnm, 
cephaneye ateş verir, zırhlı ile 
berhava olurum) diye yazdım. 
Namık Paşaya verdim: 

Git, bunu Sadrazam 
Saffet Paşaya ver. Derhal 
Rus ordusu kumnndanınn 
tebliğ etsin) dedim .. 

Saffet Paşa, koşa koş 
geldi. Fena halde eteklen 
tutuşmuş .. 

Kabul saatleri sabah sekizden 
akşam yediye kadar Babıiili 
Me crret oteli karşısında No. 135 
birinci kat. -132 

GÖZ ve Gözlük mütehassııı 
doktor Fuat Ar.iz Bey - Muayene 
Ue 1sr.Jük aablır. Muayene ilcretl 
alınma%. Bahçekapı Hamldlye 

caddesi 50 numaralı maA-ua. -15 

EMRAZI ZÜHREVİYE tedavi· 
baneıi - Doktor Ariıtidi Bey : 
Eminönü sabık Knrakaf Han 
N 8 -27 o. 

SATIUKLAR 

TAŞRAYA AZiMET dolayısile 
devren sablık dükkan - Piyasa
nın en işlek mevkiinde üç yol 
ağı:ında her işe elverişlidir. Ye· 
miş Taşçılar caddesi Kuru ye· 
mit~iler k8şesinde No. 78 bör~kçi 
Hamdi Beye müracaat. -1 

ACELE SATILIK SiNEMA -
lıstr.nbula nnklimcl an edeceğim· 
den hali faaliyette yaı.hk kışlık 
mobilyasile motör, dinemo, film 
makinesi, ıandalyalar, bGtfin te-
ferruatilc ıatacağım. Viliiyettc 
bir tanedir. Tal:plerln: Kırklare
linde Millet ılnem sı müdürlye-

1 tine mürnc t etmeleri. -2 

SATILll< EVLER 
- Aman efendim.. Böyle 

şey nasıl yazılır ? lstanbulu Ev meraklılanmı. - Llilelinin 
bir kat daha tehlikeye lfoy· yilkaek ve havadar Terinde yeni 
muş olursunuz) dedi. yapılmıt, metin, ı:ari satılık ev-

- Senin ne vazıfen? Sen lerimfz vardır. Terke.•, elektirlk 
havazazı temin olunmuftur. Mü

bunu ver. Göreceksin sonu ne racaat yeri: Uleli apartıman!an 
olur ? ) Dedim. e karşısında kıraathanecl AU Ef. 

( Arkasıvar ) Yaaıtasile Burhan -4 

Meclisteki 
Zabıtlarını 

Son Müzakerenin 
Aynen Y azıyor1ız 

O T E L 

Harbiye polis kcrakolu sıra
sındaki köşebıışmda 73 numaraya 
nakletmiştir. Snbııh 10 dan akşam 
dokuza kadar. -6 

DIŞ TABİBi NECATİ - Cuma
dan madn her gün ahnhtan nkşa
ma kadar hastalarını kabul eder. 
Panralh Hamam c:.addeai No. 17-66 

DIŞ TABiBI AHMET HIK· 
MET - Fennt 111urettc atrısıı1 
dit ~ıkarıhr. Alhn vo her nevi 
safi dişler, mutcdiJ n müsait 
terait ile imal olunur. Ankara 
caddeıi No. 151 -4 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil şerait 
ile en müşkülpesentleri memnun 
edecek şekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -30 

KIRALlltLAR 
KiRALIK DÜKKAN FABRiKA 

DEPO - Tophanede Kapıiçi 
hamamı arkasında Hurma sokak 
No. 22 dükkan f brika ve depo 
için kiralıktır. Elektrik ve su 
t~l• b vnrdır. izahat için Eml
nönO Köprübaşı .\slan veresiye 
ılrketine mfirııcaat. Tel 21059 -2 

Ev kiralamak vf'ya evinizi 
kiraya ver,nck istiyor ruu
sunw: 1 

Gazetemize ilen veriniz, 
uzun gün dolaşarak yorul· 
maktan kurtulunuz. 

16 KelimoHk Bir ilan 
25 Kuruşa 

TAKSiTLE -Thoman ve muh
telif markalı bisiklet ve Snrolea 
mnrkah motörıiklet ve Gramafon 
uıun ve mutedil feı:c.itle verilir. 

DiKKAT THOMANN 
Veleapltlerfnin alamef farik• 
mukası çift fildir. Müba ede-
ceğiniz zaman turuncu renklere 
değil çift fil mnr alarma dikkat 
ediniz.. Aldanm unnız. 

Altıncı daire tr mvay durağı 
159 numara Aleksandır Marengo 

-3 
-------------

FRANSIZCA, İNGILlzCE -
Erkek - kız. Günduz va gece 
kuvvetinize göre 12 kur. Mek-
tepte, işte, ticarette muvnffak 
olmak için. 18 senedcnberi çok 
eaaalı t nzim edilen derslerimiz.le 
nasıl ve ne derece lisan öğre· 
tiyoruz bunu iki ders tetkik ede
bilirsiniz. Dlvanyolu Firuı:ağa 
camii yanında lisan tetrlsancsi 
müdOrn Ziya. -S 

ANKARALILARA MÜJD 
Muhterem Ankarnlıl. r- Perrem• 

be gününden itibaren Ümit sabun 
deposunun sabnn ve zeytin ynğını 
S manpazarında bakknl Abdülg ni 
Ef. M ğnzaaındnn tedarik edebi
lir. iııiz. Şuh miz oradadır. 

lrttmbul • Zındanl·npı Dört yol 
ağzı 53 numar. da Ümit Sabun 
depoııu -2 

ZAYİ - 322 - 323 senes'nde 
Vefa idadisinden aldığım şcha· 
detn meyi zayi ettim. Hükmil 
yoktur.· Veya idadisi mczunla
rındnn 210 Mustafa Cevat 

ZA Yl - S miye ve f. Hakkı 
namlarına ol n nüfus teı:kcrelcrinl 
zayi ettim. Diğerlerini çıkarnca• 
~mızdan hilkmü yoktur. Snmiye
Hakkı 

Yeni Neşriyat. 
[Bat tarnfı 1 inci sayfada ] 
Bu hükumetin ytıksek bir 

feragati nefis nişanesi ola
bilir. Fakat onların bu 
feragatini milletin mümes
sili yeganesi olan Büyük 
Millet Meclisi tnrafmdan ka
bul edilmediği takdirde her 
hangi devlet umuruna ait ka· 
rarlarındn da bir isabetsizlik 
semmesi bulunduğu hükmn 
tezvirile kendilerinin mevkii 
iktid rı tcrketmeleri mi lazım 
gelir demek değil midir?. Bu 
kadar küçük, adi, ehemmiyet
siz hadiseleri teşviş ve ifsat 
için vesile ittihaz etmek değil 

midir? Bugünkü rejimi yaratan 
ve yaşatan bir fırkanın çok 

riyetperverlere • yanı onlar 
ctimhuriyetperver oluyorlar • 
düşen vazife onların böyle 
sureti haktan görünerek meşru 
veya gayrimeşru mareketl~ 

rini imhaya çalışmakbr.,, 

AN KARADA Meyd· npaliıı 
Mecliı, Vekilotler, devair .,. 
bankalara, ticaret müeıseıclerine 
çok yakın, Hakimiyeti Milliye Baytar ecmuası 
ıneydanında lı Bankası kar11ıaın· Tnrk Baytar mecmuasının 

muhterem olan icra Vekilleri 
Heyetinin yıkılmasını ve mev· 
kii iktidardan uzaklaşmasını 
temin için efkarı nmmeyi böyle 
buJandırmak istiyen insanların 

intakı hak kabilindendir ki, 
karşımızda bulunan bu düşman, 

memleketi &evk ve idare mes'
uliyetini taşımakta bulunan 

insanların meşru hareketlerini 
de imha etmek kararını ver· 
miş olduklarını kendi itirafla
rile bize anlntan hainlerdir. 

Devlet blitçelerinde yapılan 
tasarruf için nınaşat m:ktarın· 

dan v memurin kadrolarından 
aranılan imlcanlara karşı neş-

rettikleri yan!:?.rdan bir fıkrayı 
da okuyacağım: ( Hamisiz ve 

kimsesizlerin yine bu vaziyette 
yanıp a-idecekleri anlaşılıyor ) 

bu ilk ve •on bir ıözdür. Bu ne mahiyette ve ne haleti 
rubiyede insanlar olduğunu ıöz memurin kütlesini tahrik 
böyle yazılardan da pekalA etmek ve HUkilmete karşı 
takdir edebilirsiniz. nefret hisssi ile müteharrik 

Diğer bir makalede "istib- bir hale getirmek için ankasdin 
dat ve meşrutiyet devirlerin- ihtiyar edilmiş bir gaflettir. 
den kalanlar (bunlar giiya Bir tahriktir. 
biz olacağız 1 .. ) kara toprak- Çünkü Efendiler, ferdası 
lara gömUldükten sonradır ki gt1nü neşredilen bir makalede 
Cümhuriyet tam manasile fey- bu defa Cümhuriyet Halk Fır
zini gösterecektir,, diye başlı· kası ve onun hilkumeti mcthe
yor. "Maziden kalan unsur idn- dilerek memurların dürugu 
mei hayata fırsat buldukça maslahat Amiz etiketi altında 
bizim a-ibi gençler ve cümhu- J yalancılık ve faziletsizlik eden 

da yeni inşa edilen "Meydanpalis,, beşinci ıayısı faydalı yazılarla 
oteJi açılmışhr. Su, elektrik, ban· çıkmışbr. Mesleğe mensup 
yo, kalorifer sribi temb •erviı olanlara tavsiye ederiz. 
ve istirahati haizdir. Ankaraya Deniz ~ecmuası 
gitmek iatiyenlere tavsiye olunur. \l Deniz mecmuasının flOn nil:ı-
~=~-~~----~~l~~========~~=~ huıin~~ e~~ti~ BPnü~ 

haya Ali Hnydnr Emir Bey 
Tayyare Uçuşları tarafından Girit muharebe:;foe bir zUmre olduğunu scyIUyor

lar. 
BugUn tahrik etmek !ste· 

dikleri zümreyi hükumete hü
cum etmek suretile ve pren· 
siplere, rejime hücum suretilc, 
yarın tezyif etmek istedikleri 
o memurin kUtlesini hUkfımete 
istinat etmek suretile tezlil ve 
tahkir ederlor. Bu suretle 
ortal1ğı karıştırmak ve bulan
dırmak istiycn bu mUtefeısih 
ruhların ika ettikleri mel'aneti 
iı:ah için şu iki misali aldım : 
Yine diyorlar ki ; ( 1926 da 
maaşat yekunu 46 milyon lira 
idi, son beş sene zarfında mc· 
mur adetleri okadar çoğalmış
tır lıi, hUkümct muamelesi ta- t 
mamen kırtasiyeye boğulmuş 
ve maaşat yekunu 66 milyona 
çıkmıştı . Beş seneden beri 
devaru eden bu isrnfa d ıım· 
di nihayet vermek isteniyor, 
bunun için de 1300 meı .ur 
çıkarılacaktır ve tabit himaye· 
siz kimseler bu bazi~ede yine 
yanacaklardır. ) 

(Devamı var ) 

Mi1ano, 11 (A.A.)- Doktor ait bir tetkik tc ılave edilmış· 
Cnttaneo birkaç aya kadnr tir. Tavsiye edeı;z. 

Manş .d~ni:dni ~nfiltikh me~i· ~ Şivanşahlar Yur(!U 
}erle ışlıycn hır tayyare ıle V ktil Alb · A 
e-eçmiye teşebbüs edeceğini . n e nnıa, rran ve 
!>ıJdırmiıtir SirV<'P cLye anıl:m Kaf ka.. 

' Azerbaycamnın t rihçesınden 
Doret Va Le Briks bahseden bir esP.r:iir. Zeynel 

Leburje 12 ( A.A.) - Tay· 
1areci Doret ile Le Brix 4 
merhalede dünya mesafe re· 
korunu kınnıya ve bir 
devir ıeyahati yapmıya teşcb
bils etmek üzere 4/43 te To
kio iıtikametinde havalanml1"' 
'ardır. 

oğ!u Cihangir de!' tarafından 
yazılmış v~ Ctımtu .. riyc~ kü"iip· 
han~i tarafından neşredilII11J· 
tir. 184 sayfa 75 kuru~tur. 

Mülkiye Ml\ldebi Mecmuadı 
Bu J11eslcki mecmuanuı 

4 llncii ve temmu::! nUsbllf 
çıkmışbr. Birçok istifaJeJi 
makaleleri bü ridir. 

Yel!<en, Motörhot va Outboar~ ~~~~~~~~=--, 
Sahiplerine . ' 

r. 1. c. t. lıtaııbul m1ntaka11 SEKlZINd I 
.Cenizcilik 1-eyeti reiııfığfoden: PATRON KUPONlJ 1 

Eazı tekne gahiplcrinin, tek-
n~ıerinin aür'atsizl:ğind~n l4tirak- No. 3 
te ter•ddüt eun leli i.;\tilmiştir. 

Hnlbukl 1931 ıeneai yelken mo
törb'lt ve outhoard ıiı• ,t;.ııkala· 
rfndn ıınıflnr ıırr.ı.:ında "hendikcp,, 
usulünü-ı htı.l~i ın .,..,r.r:-crdir. 
Dinacnıı!cyh sür'nti a.ı lei. nelerin 
Jc müs.vi şer;ıit aTh ltfa müsaba
k.ı ) apnrak knunm · k ihtimali 
olduğundan iştirab..~e tereddüt 
•t>ner..•leri tav ... ye olunur. 

Gnetemh:dc on bc:t gtı.\d11 bir 
Yennel:tc o!dagı:mu:ı: l'aıroı J 

bedava alına'k istiyoroanıı, bu 
Jcuj)Onu lı.cı:lp ı;2lı.'3yını::: v11 15 
kupo:\ lopl yı'lıL ?.Uro lnnmı • 
dan pek ocmnun ol:ıc:ıkr.nu:. 

Pııtronl:u l'ctrcdü:ii!tlcrl ırt
dcn Wb:ıren f,t.ob.ıl l< .. rllcr:nıb 
b

0

r haft:ı, ta4ra kıırllcrhniı o.ı 
gtın iç!ndc kuj>Oııl:ımıı göndl.I· 
mcl:dirt .r. Bu müddet geçtJı.ton 
ıonra \r.ı.ıp:>n~.r ;;abnl cdıl ... c:ı. 

---------~--~--------
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MUHAFAZA EDiNİZ ... 

Sinek, Sivrisin~k, Pire, GUve, 
Hamamböceği, Bit, Örümcek, 
Karınca ve Kırkayak ile kiım~a 
ve sair hayvanat üzerindeki bit ye pireleri, çiçekler, aiaçlar, 
bağlar ve bostanlardaki böcekleri ve bilumum haşaratı imha 

ve yumurta ve tohumlarmı ifna ve izale eder. Yerli 
malıdır. Türk zekisı, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmıı 
daha müessir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve lAtiftir. İnsanlara 
ve çocuklara zararı yoktur. BUtun devairi devlet, ecnebi 
müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hariye, hastaneler, HilAliahmer, 
yatı mektepleri vapur kumpanyaları, Devlet Demiryolları, 
Amerikan F ord kumpanyası, büyük oteller, Bursa hamamları, 

Yalova kaplıcaları bütün müessesatı milliye F A Y D A 
istimal eyler. F A Y D A diğer bazı fena müstahzarat 

gibi sersemletip bayıllmaz. Kat'i olarak öldürür, ve haşarat bir 
daha diri'mez. Aksini iddia edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı rek
lamlarına aldırmıyalım. Kutusu 50, bUyük 75, bir kiloluk 
125 pompası 75 kuruitur. Hasan ecza deposu. 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum t5v1~=~UZ 
Çarşamba 
günil tam saat 17 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Ünye ve Rize) ye azi
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafıillt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki aceota
lığına müracaat. Tel. 21515 

YAGMUQU 
NE ·BEKLERJ(N 

' 
BOURLA BIRADl!RLER va ş• 

Sünnet Cemiyetleri 
lçiıı meşhur hokkabaz uata 

Küçk ve yardağı Salamonu ara-
yanlar, fatanbul, Fincancılar yo
kutu Riza Pata auaaında 63 nu
maralı All efendi kahvesinde 
l»ulabillrler. 

Adliye Levazım MUdUr
IUgünden: 

Vekalet odacı ve müvezzi
lerile kalörifer memurına 
mevcut nümunesi veçhile kah-

ve rengi ve yerli malı olmak 
üzere yirmi sekiz takım elbi-

se maakasket ve on adet 
keza yerli malından keten it 
gömleği imal ettirileceğinden 

talip olanların 20 Tem muz 
931 tarihine kadar numunele-

ri ve t eklif mektuplarile bir

likle, ' "' '<Alet levazım müdiir
lUğUne . Uracaatları ilin 
olunur. 

ÖLÇÜ ÜZERİNE FENNi 

A Kasık 
'J_f bağları 

Mide barsak 
\ böbrek 

~---........ dUtkUnlüğüne 
tıbbi 

Korseler 
lstiyenlere 

ölçü tarift1$i 
gönderilir. 
Eminönü; 

İzmir Sokağı 
Zaharya Oreopulos 

Dr. Cevat Kerim 
C 1 L T ve Z Ü H R E V 1 

HASTALIKLAR 
CaJaloğlu Süreyya Bey apartlmanı 111:--.. Tel. 20679 _._ __ _ 

İstanbul Dördüncü İcra Da
iresinden: Bebek'te Dere ve 
Kilise sokağında 2 Mü. 2,29139 
No. lu hanede mukim iken 
elyevm iklmetgihı meçhul 
olan İrani T ahi zade Hacı 
Mehmet Efendiye: 

Ağabala Efendiye (9000) 
lira borcunuzdan dolayı 
mahcuz bulunan Bebek'te De
re ve Kilise sokağında atik 
2 Mü. cedit 29-39 No. lu iki 
bap hanenize mahallen 15-7-31 
tarihinde takdiri kıymet yapı
lacağına dair icra ve iflla 
llanununun 69 uncu maddesine 
tevfikAn ikametglbınıza gön
derilen ihbar varakuında mn
bqirinin verdiği meşrubata 
ikametglhıruzın meçhuliyetini 
bildirmiı olduğundan tarihi 
mezkure milsadif Çarşamba ! 
gllnü saat 9 ili l 4 arasında 
mezkur gayri menkulUnllz• 
mahallen vaz'iyet ve takdiri 
kıymet muamelesi yapılacağı 
haciz ihbar varakası tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
tarafınıza illnen teliğ olunur. 

latanbul 3 üncQ icrasından: 
Borcun temini için mahcuı 

ve paraya çevrilmeai mukarrer 
130 ton miktarında ham alçı ta
'ı 16 Temmuz 931 t arihinde aaat 
11 den 12 ye kadar Y enikapıda 
Yalı sokak 63-6S numaralı araa• 
da birinci açık arttırma ıuretlyle 
1atılacaktır. 

Taliplerin mahallinde memu· 
rtne mnracaatları. 

3 'TEMMUZ CUMA GONO AÇILIYOR 
Sabahlari Köprllden Haydarpaşaya hareket eden 7,05 Ye 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar ider. 

Fiatlar T emil Edilmiştir 

HANIMEFENDi 
• Niçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, nahoı tealrile 
ılzi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyliyen (ter) 
ipeklilerinizi de çilriltmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-RONO. PERTEV'in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiiinden haberdar 

değilseniz lütfen arkadaılarımza bir kere sorunuz. 
Aldığımız teşekkllmameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

Büyük 
Adamlar Serisi 

ilim, fen, san'at Aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak
mıf olan cihanın bUylik ve mqhur simaların ve bunların 
~ıraktıkları eaerleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini 
ızah eden bu seri küçük kitapçıklar bilinde her hafta 
muntazamen neşrolunmaktadır. 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler tunlardır: 

1 - Markoni, 2 - Lort Bayron, 3 - Ma
dam Küri, 4 - Büyük Frederik, 5 - Lord 
Nortklif, 6 - Makyavel, 7 - Robespiyer, 
8 - Danton, 9 - Fröyd, 10 - Ziya Gök 
Alp, 11 - Sokrat, 12 - Eflatun, 13 - Fu
zuli. 14 - Kristof Kolomb, 15 - Ziya Paşa, 
16 - Oskar Vayld, 17 - Darvin, 18 -
Rokfeller, 19 - Tolstoy, 20 - Ahmet Mit
hat Ef ., 21 - Kleopatra. 

üyük tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

1 inç! keşi~e 11~~ustos931 de 
BUYUI<. ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜ KAFA T ·VAR D 1 R 
200,000 

50.000 

40,000 

16,000 

ıo.ooo 

Lira kazanan 48839 numaralı biletin nısıf 
!>ir parçası ve ayrıca 1-10 luk bir parçası 
lzmirde diğer parçası Kastamonuda satılmıı 
bir parçası lstanbulda ıablamıyarak iade 
edilmiş iki parçası satılamamıştır. 
Lira kazanan 57 4 I numaralı biletin Uç par
çası lstanbulda birer parçası Mud.anya, 
Ödemit ve Tanusta ıatılmıt iki parçası lı
tanbulda satılmayarak iade edilmit ve iki 
parçaıı da sablmamıştır. 
Lira kazanan 34193 numaralı biletin beşte 
birlik bir parçası ve ayrıca 1-1 O luk Uç 
parçası lstanbulda, birer parçası Bursa ve 
lzmir, Diyarbekirde sablmıı ve iki parçası 
satılmamı~tır. 
Lira kazanan 17250 numaraı. biletin bir 
parçası lstanbulda, ve bcıte birlik bir p11r• 
çası Zarada ıatılmış birer parçası İstanbul 
Akşehir ve l.lahiyede satılmıyarak iad~ 
edilmiş ve mütebaki parçaları satılmamıştır. 
Lira kazanan 33962 numaralı biletin fiç 
parçası İstanbulda, birer parçası Adana, İz
mir ve Merzifonda ıatılmış bir parçası İs
tanbuldan bir parçası Sındırgıdan satılmı
yarak iade edilmit iki parçası satılmamıştır. 
Lira kazanan 35129 numaralı biletin dört 
parçası lstanbulda, birer parçası Ankar.ı 
Torbalı, İzmir ve Zonguldakta satılmış v~ 
iki parçaaı aatılmamı~hr. 

Sadıkiye Hanında 

Sultanhamamında Yerli ~lallar Pazarı soka[,rında 1 

B• • • N t Avrupa Noterle
JrIDCl O er r i gibi bir ailenin 

her türlü hukuku 
ve mali muamelelerini memnuniyetle deruhde 
eder. Emlak ve servetin idaresini üzerine alır. 
Telefon: lstanbul 1656 

Telgraf: 1stanlml Birinci Noter 

vekAletname, proteato, deyin aenedl, 
vaılyetnanıe, evlenme muka veleal, ve 
lıticnr konturatlan , tıın:ıim eder, cef· 
ter tasdik eder, hukuki tercGmc yapnr. 

alakadar olunuz. 
Mütehassıs diş tabibi, doktor, 

ve eczacı beylerin hastalarına 

kemali emniyetle tavsiye ettik
leri macun RADYOLINDIR. 
Dişlerinizi bilhassa yavrularını
zın dişlerini RADYOLİN diş ma
cunu ile muntazaman yıkayınız. 

Çünkü: RADYOLIN dünyanın 
en sıhhi diş macunudur. 

Ankara Umumi Hapi
sane Müdürlüğünden: 

Ankara bapisanesinin l ağustos 931 tarihinden mayıs 932 
gayesine kadar beheri üç yll.z dirhem itibarile on aylık 204288 

kilo. ikinci ~~vi ~kmeği yirmi gün müddetle ve kapalı ı.arl 
usulıle mevkn münakasaya konmuştur. Taliplerin 1072,5 lir• 
teminat akçesi veya banka mektubu ile yevmü ihale olan 30 
temmuz 9.11 perşembe gönü ıaat on beşte vilayet mektubl 

odaStnda mtitetekkil komisyona ve ıeraitini anlamak üzer• 
de müddeiumuuıilik kalemine müracaatları ildn olunur. 

Ve Kayseri 
Elektrik Türk 

Şirketinde nım 
• 

Civarı 
Ano-
• • 

Kayseri ıehrine ilaveten yapılacak takriben 5 kilometreli~ 
havai elektirik şebekesine muktazi bilcümle malzeme kap;ılı 
zarf ueulile münakasaya vazedilmiştir. Zarflar 8 ağustos !JJl 
tarihinde Kayseride açılacaktır. Taliplerin malzeme li::itesini .. ı 
şartnamesini şirketin Kayse:ri merkezinden talep etmeleri ilıl11 

olunur. 
~~~~~~~~~-~~~·~~~~~---~~~ 

1 Dr HO HORU 8 ~~;~~ ıu~ r_~,'~~-J 
ınckt... p sukal> 

Cilt ve emraz! zil lıreviye tedavihan cal Hcrg iln aab nhtan aı~:ama kadar ./ 

Mes'ul mi~dür: Sabri SalitT' 


