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HERGÜN NEŞROLUNUR SON P O S TA Halkla ıaddGr ı Halk bununla ıörür.J 
SON P O S TA Halkın kulaf1dm Halk bununla ltitlr. 
SON POSTA Halkın d 111 d 1 rı Halk hunun]a •lirler. 

MÜDDEİUMUMİLER GAZETE KAPATABİLECEK 
Yeni Kanun 
Bu Hafta 
Neşredilecek 

Buhran Piyasamıza Tesir Etti. Dava Bitti 

Adliye Ve Dahiliye 
Encümenleri Kanunu 

Tetkike Başladı 

1 Bu"günün · Meselelerinden 1 

Ecnebi Sermayedarları Fındık, Arpa, Buğday ~:!'/!ıd~avga 
' Fiatleri Düşüyor... Mahkemeden Çıktıktan Kiniler Dolandırıyorlar 
1 

Sonra Sokak Ortasında 

Alman Banl,alan Tediyatı Azalttılar.J Tokatlaşb~ar . r Hükumetle Sermayedarlar Arasında Vasıtalık~ 
• Sabık Musul meb usu Nurı Ed l V E b•l • S l K• 1 d• ? • Ankara, 17 (Hususi).- Ye- ' Be in katili Arnavut Hacı iki en er e ene ı en oyan ar ım er ır 

nı ~atbuat Kan~nu llyıhasının t/ evvel aiır cezada ( 12) 
Vekiller Heyeti tarafından g 8 h'-.... d'ldi H 
tetkikı bitirildi ve li iha dün ıen~ye ma Kum e ı . acının 
Millet M lis. · tiy rildJ. cllrilm ortağı olarak muhakeme 

ec ı rıya.se ne ve . kt l Nuri B · y d "tib D h'J' edilme e o an eyın 
A andl' n anE ı ii arenl . adı ıye vu• ikinci zevcesi Zehra Hanım da 

ıye ne men erm en m - t karan aldı 
rekkep muhtelit encümende beraFaak t hAd' : h k 
t 1.1!.!k b ı ak k ...v..tll a ısenın mu a eme euu a aş anac , u....... L ti b"ttikt 
bir ihtimale göre hafta sonla- arıfba11 pU .su~e e . ı ~n 
nna doiru kanuniyet keıbede- ıonra yep~enı bır vui;et hlsıl 
rek tatbik mevkiine girecektir. olmuşhtur ~oda ıut:ki h 

41 maddeden ibaret olan Ze ra anımm k km uzu· 
· k b b ·b runa maznun olara çı masına 

yenı anunun es a ı mucı • b N ri Beyin birinci 
llyi}ıasında matbuatın vazife- 19 ep ~ H d ldd' 
len·nd b zif ı · ıl kanii Rahıme anım ır. ıa-en, u va e erın nu . d Rah' H 
J•pılacaiından bahsedilmektedir. lara gör• 9 , ıme anımı 

G ' bu iıte teıvık eden kendi azota Nasıl Çıkarılır ? akrabalarından maldl Halil 
Yeni kanunun ihtiva ettiji Efendi isminde birisidir. Halil 

esasları ve bnknmleri bildiri- Efendi bir taraftan kendisi 
yorum : mahkemeye Zehra Hanımın 

Gazete çıkarmak iıtiyen Alman 6ankaların• telıacilm dlln de devam etti. cinayette parmağ'ı bulundutu 
kimse, bulunduğu yerin en bn- Alman mali buhranının utılan iç fındıldanmıı, diba hakkında iıtidalar Hrm.İf, 
yiik mülkiye memuruna bir memleketimizdeki akisleri dnn- Hamburı Borıutnda (130) fli 
beyanname verir, bunun tetki- den itibaren yeni bir ıekll line bile milfteri bulamamıtb't 
kından sonra müsaade verilip almıtbr. Dtıne kadar, bu buh- Dahild l b Jı. 
verilmiyeceği kararlaşbrılır. • muame • garen u•• 
Beyannameye gazetenin adı, ran, piyasamız llzerinde mahsus day fiatlerl de mUteo11lr ol--
yazı mildürünün tabiiyet ve bir tesir basıl etmemitti. Fakat muş ve dlln borsadaki mua
adı, nerede ve ne vakit çıka- diin bu tesir baş göstermiştir. mele '1'91c durgun •eçlQiitif. 
rılacağı, basılacağı matbaaya Fındık, arpa, buğday fiyatleri PJyuada bu tabavvUilor olur-
ait malftmat, hangi lisanla dUtmiye baılamıştır. Yani ken diğer taraftan marli yllk-, 
çıkacağı gaxete bir ıirket tarafın- b hr h d hill h d 
dan çıkarılacaksa bu ıirketio u an, em 8 . ' em e aelmiye yth tutmufhır. 
mukavelesi, sermayesi, idare harici piyasa Ozerinde tesirini Ç1.11amba gllnl (22,tl)tU 
heyeti uasmın hüviyetleri g6stermiştir. muamele ıören Alman müta 
yazılac~ktır. Geçen hafta (152) filine ( De.ama 6 ıncı ıayfafla ) 

Y evmt gazeteler için 500, 
diğerleri için 250 lira teminat 
yabnlacak, gazete sahibi de 
ıu vasıflan haiz olacaktır. 

• 1 

Şayanı Hayret Bir Su istatistiği 
Türk olmak, 25 yqim bi

tirmek, aiu' hapis, bet sene
den fazla hapiı, lmme lıiz. 
metlerinden mahrumiyet, mü
ebbet sürgün cezalarile mab
küm olmamak; ibtilh, ıiitvet, 
lrtikAp, memuriyeti suiistimal, 
ırza tasaddi, hayasız hareket
lerde bulunmak, müıtehcen 
neşriyat, fuhşa tetvik, zina, hır
ıızlık, emniyeti suiistimal, Y•i· 
macılık, dolandırıcılık cürümle-

rinden mallkiim bulunmamak ve 
matbuat cllriimlerinden mtiker· 
reren hllkllm giymiş olmamak. 
Devlet hizmetlerinde kullanıl· 
mamak karan alanlar d' i•
•ete çıkaramazlar. 

Ayrıca yüksek tahıil veya 
llıe tahsili görmüı olmak. 

Gazete yazı işleri müdlirii 
bu evsafı haiz olduktan başka 
aynca yiiksek tahsil ıahadet· 
namesine malik bulunma11 da 
ıarltır. 

Devlet memurlarile ordu 
mensupları kendileri veya nam 
ve hesaplarına gazete çıkara· 
mazlar, yazı işleri mlldüril ola
mazlar. 

Mes'uliyet Meselesi 
Bir sene çıkarılmıyan .,. 

yahut neşriyatını 3 sene tatil 
eden gazetelerin adı üzerinde
ki bak zayi olacaktır. 

Neşriyat meı'uliyetl yazı 
işleri müdürile gazete sahibine 
aittir. Muharrirler, ressamlar 
hnzalarilo çıkan eserlerinden, 

(DHamı 3 ilncG aayf ada) 

Fıçıların Etiketlerinde Sabık Mu.ul meb'uıu Nuri Be

Hile Mi Yapılıyor? 
Ankaraya Günde Vagonlarca Su 

Gidiyor Amma Bu Su Ne Suyudur? 

. j 
1 

1 
l 

J 
/çlgora.z tımma Allah şifasını dtı beraber ha/ketsin 

Geçen ılin Çırçır suyunun 
aahJbl şayanı dikkat bir iddia· 
da bulundu. Dedi ki: 

"Çırçır suyu benimdir. Ben 
suyumu ıatmıyorum. Halbuki 

piyasada Çırçır suyu ismi l..ı
tında ıu satıldığını görüyorum.,, 

btanbul Belediyesi için bu 
çok aiır bir muahaze idi ve 
biz, bu münasebetle lstanbu
Iun su vaziyetini tesbit ettik 
ve gördilk ki, şehirde iyi ve 
mükemmel ıu diye halka yut
turulan aulardan birçoğu içi-

( Devamı 6 ancı aayfada ) 

yin 2 inci zevcesi 
Zehra H. 

diicr taraftan da Rahime Ha
nımı tehdit etmit ve ona da 
Zebra Hanım hakkında imdalar 
verdirmiştir. 

Nihayet Zehra Hanım mah
kemeden beraat kararı alıp ta 
dışan çıktığı zaman Halil Efen· 
di kadmın peşine düşmllş 'H 

Sultan Ahmede geldikleri za· 
man ikisi arasında bir kavga 
başlamıştır. Kavga esnasında 
Zahra Hanımla yanında bulu
nan Osman Nuri isminde bir 
genç Halil Efendiye birkaç to-

(Devamı 3 üncü 1ayf ada ) 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

[ Dünkü nüshamıxdan devam J 
Vay efendim, şimendifer yapı· 
lır mı? Ecdadımızdan tevarill 
ettiğimiz develer vardır, ara· 
balar vardır. Bu vesaiti nakliye 
dururken ecdadımızın kemik
leri üzerine ray dizilir mi? 
Pek Ala, yapmıyalım. Deve ile 
gidelim. Aman efendim, olur 
mu. kaçıncı asırdayız. Ne ya
palım efendiler, ne yapalım ve 
yine bütün dünyada bir buh
ran var, tasarruf yapalım, 
ne tasarrufu efendim, biçare 
memurları eziyorsunuz, abyor-

Devamı 7 inci Hyfamııda 

Mad•n simsarlarının daimt mekdnlarınJan Galata ıazlnolan 
Memleketimize ıelen ecnebi j kazanırlar. Bunlardan biri bir klo 

aermayedarlar, enell Galata mlir madeninde dolandırdıtı 
ııra kahvelerinde ve Sirkecide- 500 bin frank yllzllnden LiyeJ• 
ki kıraathanelerde oturan sey~ de tevkif edilıniıtir. 
yu ıerserl kumüsyonculann Bunlardan bazılan hilkümet• 
eline dDıer. Bu adamların iıf le, niifuzlu adamlarla tcmu 
allcO TDrkiyeye ırelea ecnebi vasıtalığı eder, rUıvet vermek 
ıermayedarları bulup dolan- behanesile birçok para dolan
dırmaktır. Bunların arasında dırır, nihayet birşey becereme· 
Tftrkler, Almanlar, Museviler yince ecnebi sermayedarlan 
vudır. Otel tercümanlarını da kaçmıya mecbur ederler. En bfl. 
elde etmiılerdir. yük dalavcrayı çeviren, memle-

Bunl d b · ı Ô kete en ziyade zararı dokunan ar an ir mısa : mer 
Abft hanında 60 numarada bunlardır. Bunlar yalnız ecnebi 

sermayedarları kaçırmakla kal· 
maz, hükümetin de kadro hay-Fransız tebaasından Helvan ve 

Piyer vardır, bunlar birkaç 
ruhsatname elde etmişlerdir. 

Ellerine geçirdikleri ruhsatna
melere istinaden birçok para 

siyeüle oynarlar. Bu hırsız· 
ların isimleri adresleri , 
ve hüviyetleri bizce malılmdur. 

( Devamı 6 ıncı 1ayfada ) 

Piyangolar 

- Tayyare piyangosundan bqka htlldimetin tasdik ettitf 
kanuni bir piyanıo daha var mı ? 

- V arya : izdivaç 1 

ı 



~[Halkın Sesi J DABILİ Günün Tarihi 

Borçlar Meselesi- .. n_h_l-. --vd-. ~ı -8-.--T-.. -k--H--k-J--l-(Yı·-'ıt ____ İkramiyeMesele 
a; nı·n Son Vazı· eti· re ıvan ~a rı ır ur ey e - vı Lı • Y Fı 1 J aı ı • Bazı Memurlar Tekaüt 

Ka d H ık ransızıaruan 1 E ırıeseıesı Edilmelerini istediler 

~~s~:.ı.~.; ... ~..... Para Alamıyor .. traşı tham diliyor Halledilmedi ı.rı!-=:..=:u:.':."~~.:; 
~ ltorcJarua YUilmemeai .... ,. idare EttiX.: o-x..u Yol s· ll ı r -- G F ederıuınron Bakalım detitlldllder ,..,.ı.c.,. , .... 

U.Ulerle t.lr ...... ...... •• vg• ır Alman uazetesine öre, Bu San'atkir, Bütün •- ·-:-ı" .- ..... r tebltlGk ,... ..... 
el•ay• uc1ar ••tçer• 1car- Gazetesini Yevmilik- Eserlerini Bir Almana Yaptınmş. Sonra Bunun 11in çinden Nuıl •-- memurlar buWe ...ır 
tıh• 1ı........... ..1ımda A l Ç k d I ç k ak ? r•plDlftır. 
Mllet Mecllıinde kuyyetli ten y ığa 1 ar 1 Hakkını Vermiyerek Kapı Dışarı Etmiş mit 1 ac Bunlardan bir kwaa memup 
•ır cereyan w.ıI oldu. Ne- oldukları -....ı.., telıaüt .. 
ticelle lalk6metin aoktal Halep, ( Hususi ) - Ylbel- Münhner N&ylte Nalırihtea ilimli Almu ıueteai, 11 te.. Galatuarayla F enerbahçeain mel eri için lıtlclalar vumekteclir 

lilikl•den PelaliftD Kadri bu- filt maçı kartılqmasım tehir ler. VilAyet, Aclli;re •• lllzeler 
aazan plebe etti •• boreon muz taribli ntıshuaada inamlam11acak kadar garip bir iddiada etmeleri Ozerine kupanın Is- idaresi memurlanndan Wr inam: 
.._..... ... kabul ecİi- nda ~fan bir TUiyettedir. 
lerek ..U ıla ınüıaadeaile Bu adam Franaazlardaıı para bulunuyor. Bu gueteye gare eskiden bir köy muallimi olan taabulpora verilmesi mnele- f flmdiden tekaütlllk mlracaatlnd• 

mlteauip bir kal'fılık kabul alarak Ttirkçe ( Dotru yol ) Kenan Ali Bey isminde genç bir muallim Mllnibe tahsile g&n- Iİ nihayet Federasyona intikal bulunmuıludar. · 

edildi. Bu temayül kart•n- ıazetesini çıkarıyordu. Halk derilcıiş, Kenan Ali Bey Mnnihte heykeltraşi tahsil etmif Ye etmiıtir. F ederuyon, mıntaka Müzeler Hafızı KUtlibU 
ela balkın ne dütilndütünü bu ıazetenin FraDllS paruile iki ıene kalmıf, Tnrkiyeye dlSndtlill zaman birkaç heykel sipr ile beraber bu meıeleyi tetkik Tarih tetldlıçilerlnden Miluler 
din ıordulc. AJdlfımız oe- etmektedir. Fakat henüz bir bafJD kltBbil Ali Bey din R .. eU 
•apları yaııyoruz: çıkbğım anlayınca okumamıya riti almıt- Sivasta bir abide yap11Uft Başvekil ismet Pasan1n da Hisarındaki evinde vefat etmiftir. 

Halli B. (Balurkiiy Cevhllk caddesi başlamıf. Bu yüzden ıazete btistllnll vtıcuda getirmiş. karara varmamıştır· Bu milna• Ali Beyin eski tarih nefrfyahnda 
11 aaaarad&. ablamamıştır. I •ebetlq dün sporcu Zeki Beyin büyük yardımlan dokunmuştur. 

- Borcunu inklr etmek Pehlivan Kadri bu 81Jonbh ki Eser 100 Bin Mark fikrini sorduk. Bize ıu cevabı Mısır TahvilAb 
Ttlrk civanmertliğine yakışmaz. vaziyet karıışında yovmt olan Alman ıazetesine glSre bu Bu mukavele mucibince Yerdi: 
l>Gnyada boğucu bir ikbsat bu ıazeteyl ayda bir çıkarmıya iki eserin her ikisinin de aan'at Kenan Ali B. takriben (100) - "Biz bu mesele ile arbk 

y rtbgln uerken, Almanya fibi karar yermfttir. Bu karardan noktaamdan hiç bir klymeti bin mark almlf. Aralanndaki alikadar olmuyoruz. Ne karar 
koamau bir deYlet bu yhden 10nra Fransızlar da tahaisab yoktur Ye yine mezldir ıue- mukavele mucibince de Alman Yerirlerse versinler. Eğer çıka-
tehllkeli lbtiliçlar içinde kıv- k--=-m· • Bu adama burada heyketr•m iae (12796) mark cak karar bizim lehimizde olur-

" 

b__.... km k ~...., teye gare Kenan Ali Bey de _.. 
ramr en ...... e e para· artık hj .. kimse yllz Yermiyor. alacakmlf. Fakat (1200) lira ıı biz yine maçı eyllllden ev-
mm faizcilere Yeremeyiz. Ala- "' Abdn.n_ d bunu görmllf ve o aırada 1.-

c _ 1_1_1_____ bı-- .._ __ ı:ıı_ ol••- Adana firarW waa ir alabilmif. Sonunda da: Tel yapmıyacağız. Eğer aleyhi-
~ anu. _.o -- K al An ky d b l tanbulda bulunan Groa Ferdi-lar lnma kendi kendilerine em i ta e e o unuyor. - Sen bir amelesin. Bntlln mizde olursa itiraz bile etmi-

B d da dak• Ttl ki nand ismindeki Alman heykel· • · Zat itiraz" ed k tehir ederler. Fanedelim bu u • am ora 1 r er- ıiparifleri ben aldıml diye ka- yecegız. en ece 
leD• iç, bet milyon lira Yer- den biç yllz bulmadığı ıçm traş ile anlaıarak tefriki me- pı dlfUI edilmif. daha yilksek bir makam kalmı· 
6. Gelecek MDe, daha lbnr kahmerde yalnız bqnıa otu- saidc bulunmutlar. Birçok ıe- Almanca ıazete, bu •ak'ayı yor. Varsın kupa lstaııbal-
•nel• ne yapacaklar? Ben ruyor. birlerden sipariş almışlar. iki naklettikten IOnra diyor ki: ıporun olsun" . 

oalum yerinde oı..m bu Kil O taki Ceset aene birlikte çalıımıılar. _ Yoba Tllrklerin haJqinu 
•emleketl lktıaadea kudret- Y S Bntün eserleri, gazetenin oldukan darbı maeli 1adece Halk Bilgisi 
lendlrmek, fazla istihllkltçı Bunun Zengince Bir iddiaama göre, hep bu Alman eski bir zamanın haleti rulıi-
Wr millet yapmak için biraz apmı._ yesini mı· ifade ediyor? Demek Bu 5'!ne Balı

kes!re Gidecek clalıa para •eririm. Biz çalıp- Genç Olduğu Anlaşılıyor Y .,.. 
IU, kazucaamla da borcumu ~~-----------..... --------~~~ 
n &deriz. 

llaaa B. • Saltanahmet Narin sade 
........ .ahlblJI· 

- Ben olaam alacaklı ba· 
airılnlara lll'Dlk bile Yermem. 
Onlann bizim padiphlara ver
dikleri paralar bu memleketin 
refahına, itilbına sarfeclilmedi, 
o paralarla memleketimizde 
rollar, mektepler, limanlar ya
pılmadı, asker techiz edildi. 
Bir taraftan bi::e para verdiler 
diğer taraftan top, tfifek aat
bklan için tekrar elimizden 
aldılar. Trablfis çöJlerinde ne
lürler gibi TOrk kanı akb. 
Siz harpten mağlilp ta olsanız 
latattıkoyü muhafaza edeceğiz, 
dediler. Majitlp olduk. lık de-
fa bize: 

- Buyurun bu topraklardan 
plmuz diyenler alacaklılarımız 

1 oldu. Y o... azizim artık yağ
ma yok. Bizi zıvanadan çıkar
muaalar. 

Jf-
llJtUt .. • 8etlkht ........ eacl...... 
- Borcumuzu Yerip Yermi· 

Kilyoa civarında Garipçede 
elleri arkasından bağlı olarak de
nizdebulunan ve Morganakledilen 
cesedin bllviyeti anlqdamıfbr. 
Giyinlt tarundan cesedin ytik
ıek tabakaya mensup (28-30) 
yaılarıoda bir genç olduğu 
anlatılmaktadır. Üzerinde boz 
renkte iki düğmeli çapraz 
caket pantalon, ince çubuklu 
pikeden pantalon, ıiyab palto, 
lacivert beyazlı kumlu boyun
bağı vardır. 

yeceğimiz mlinakqaya bile 
değmez. ÔnUmüzde Almanya 
gibi bir misal varken aklımıza 
getirmek bile tuhaf olur. Bek
lesinler, zengin olalım, parala
rını veririz. .. 

Allettln B. • Sirkeci lleeenet Ot.U 
24 ııumarada. 

- Bizden istedikleri bu 
paralar, top, tnfek paraudır. 
Bize para verdiler. Harp ettir
diler. Türk gençliğini kurumuş 
tllttln demeti fibi cephelerde 
doğratılar. Üstelik memleket· 
lerimizi do elimiulen aldılar. 
Şimdi de yıkıcı faizli para 
istiyorlar. Biz bunu veremeyiz. 

Balıkhanede 
Yeni Ve Asri Tesisat 

Vücuda Getirileck 

Bundan bir mnddet evvel, 
Kerestecilerde bir balık (Hal ) i 
yapllmuı için teşebbWerde 

bulunulmuttu. Belediye bunu 
kabul etmemİf, bunun yerine 
Balıkhanenin ıslah edilmesini 
ileri ıllrmllfttl. lkbsat VekAleti 
bu teklifi muvafık görmtif ve 
Balıklwıenin ıslAhı için bir 
proje hazırlamasını, Balıkçılık 
Miitelıassısi Mösyö (V eberman)a 
bildirmifti • 

Mösy6 (V eberman) bu proje
yi hazırlamış İktısat VekA!etine 
gGndermiştir. Dlin Ticaret oda
ıında içtima eden Balıkçıhk 
komisyonunda Möıy6 (Veber
man)da hazır bulunmut Ye pro
jesi hakkında izahat vermittir. 

Komi~yon,proje esaslan mu· 
cibince Balıkhanede bir hal 
vücude getirilmesini muvafık 
r<Srmiif ve Odanın aynca te-

M. Vikant 
tfterlin Müzesi Mü

dürü Geldi 
Berlin Miizesi Müdilrlerln-

M. (Vikant) lstanbula ıelmiş
tm M. Vikant burada Bizan
tik saraylar hakkında bir ay 
tetkikat yatıktan sonra Berga
maya gidecek ve oradaki 
harebelerde hafriyata başla
yacaıkbr. 

Hukuk Mezunlarmm Stajı 
Adliye V ekileti Staj göre

cek hukuk mezunları için ye· 
ni bir talimatname yaparak 
milddeiumumiliğe teblig etmiş-
tir. Bu talimatnameye göre 
mezunlar ıara ile birer ay mld-

Halk bilgisi derneği bu se
ne Balıkesirdeki halk bilgile
rini toplamıya karar vermiftir. 
Ağuatoa içinde buraya üç ki
ıilik bir heyet gönderecektir. 

Terk osun Yeni Bik Marifeti 
T erkos Şirketi 25 gün evvel 

hiçbir sebep yok iken Firuzağa 
daki umumi çeşmenin suyunu 
kesmiştir. Firu:ıağa milhallesi 
İhtiyar Heyeti birkaç defa 
tirkete müracaat etmiş, fakat 
müracaatlere hiç ehemmiyet 
verilmemiştir. Firuzağa halkı 
susuzluktan kmhyor. 

Bir Ceset Bulundu 
Evvelki gün 15 numaralı 

Haliç vapurundan denize dtı
fÜp boğulan Kadri ismindeki 
tayfanın ceaedi dün denizden 
çıkarılmıştır. deiumumilik , icra dairelerile 

ticaret mahkemelerinde ve 
birer buçuk ayda bukuk ve Afyon Tacirlerine Kredi 
ceza mahkemelerinde .taj • İzmir, J 7 ( Hususi ) - Ce-
g6receklerdir. nevredeki afyon konferansın-

ıebbiislerde bulunmasına tavas
auta karar vermiıtir. Ticaret 
odası da bu projeyi tetkik ede
cektir. 

daki murabhasımızın geri d&n
meıi üzerine bankalar afyon 
tacirlerine tekrar kredi açmı· 
ya başladılar. 

Kahire, ıs ( A.A) -%3 faizH 
ve ikramiyeli Mıaır kredi fonalye 
tahvillerinin baglnktl ~eJdJiflnd• 

1886 HDeıinde çıkanlan tala· 
villerden 1'4t14S numaraya SObia 
altın frank, 190S aene.U.de çıJu,. 
lan tahvillerden 590,327 mamaraya 
50 bin altın fr~nk, 1911 aenesbıde 
çıkarılan tahvillerden 200,536 
numaraya 100 bin altın frank 
ikramiye kazanmqlardır. 

Hileli Dondurmalar 
Belediye memurlan clondmw 

malan muayene etmlf, bir ıu .. 
DUDID çGr6k IDeyYaJarclan ppd
dıtJ neticlaine Yanlmlfbr. 

iktisat VekAletinden 
lktıaat Veklletl Ziraat uma• 

müdürü Naki 8. teftiı heyeti 
reisliğ'İne, muavini Tevfik B. ele 
umum müdürlGj'e tayin •dllmlttir. 

Ruslann Siparişi 
Rualarm yakında bizden ml

hlm miktarda iizilm, incir ve ıalre 
alacakları hakkında bir nyayet 
vardır. 

Şehir Bandosunun Konserleri 
Şehir bandoıu bugiin akpm 

llıtü Gülhane pulunda slzel ha· 
valar çalacaktır. Bando •Jln •o
n una kadar her pazartesi, çar• 
tamba ve cuma aünlerl aua ile 
Sultan Ahmet, Takaim, Betiktaf, 
Fatih, OakGdar ve Beyaatta ak• 
tamları konserler verecektir. 

Terfi Edecek ZahiUerimiZ' 
29 atuatosta Uln edilecek 

olan aakeri terfi Hıtulohı lauır
lanmuına bqlanauıbr. Ba aene 
terfi edect!k zabitlerimlzln adedi 
l'•çen senekinden fula olacakbr. 

Şark lsıanmda 
Son ıuk iayamnda ....ı.ıı.t 

mOdafaua için İflenen c~leria 
affı hakkındaki kanun IAyibaa 
yakında mecliıten çlkac:akbr. 

Berberlerin T&febbUsD 
Berberler cemiyeti reial MU8e 

tafa B. berberlerin cama tatiline 
muvafakati içia IMape kadar 
3000 berberdea imza topl&mlfbr• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Aile Bütçesi 

tı Huan B. - Haaım, Media bltçeyl 
91z•kereye bqlacL. Gel biz de fU eYiıı blt
ııdni mlbakere edelim. Enell fU Od kalem 
•• 116 ... 1 

2: Karısı - Y oo... Benim elbise mura· ı 
fundan keaemeuin, yoo... 700... Kat'iyyeL •• 
EYin albm &attlne getiririm.. (Şanrır f11Dıur 
bardajı, çaaatı, çlmleji kırar.) 

• 

' . 

. -
~·~-.. 

5: Kediler - Yoo... Haıan Bey... Bizim ı 4: Huan B. - Al bakalım bütçede tasaı-
citer paramızdan da kesemeuin... Miyav mi- rufu, otur a~fı... Pisi pisiler bile yiyeceklerioe 
7av, miyaY ••• Mır, mır, mırnaY, mırnav... el aürdUrmediler, ben muraftan kueyim der

kın onlar beni dermandan kutiler • 



18 Temmuz 

•• rgu 
Matbuatta ; J(' \ . \' 

Disiplin 
Nasıl Tesis Olunur? 

._z:s:: __ M. ZEKERiYA 

Matbuat Kanununun tadili 
meselesi yakında Millet Mec
lisino intikal edecektir. Bu 
mün sebetle Bcrliner Taıebl tt 
gazetesinin 10 Temmuz 931 
tarihli nüshasında Dr W olfgang 
Brethob: tarafından matbuat 
kanunları ve matbuat hllrriyetl 
baklanda yazılmıt bir makaleyi 
aynen nakletmeyi f ydalı bulu· 
yorum. Bu makale buglin Türk 
Matbuat Kanununu tqdit veya 
tadil otmek istiyeııleri tenvir 
edecek bazı hakikat ve malu
matı muhtevidir. .. 

"Alman Matbuat Kanunu 
1870 tarihinde yapılmış eski 
bir kanundur. Ve matbuat hnr
riyelini teminden ziyade tahdit 
ma!..sadile yapılmıştır. Böyle 
olmakla beraber bu kanunda 
ıuctelerin intişarını men hak
kı mevcut değildir. Yalnız 
hllkilmete ecnebi gazeteleri 
Od ıene mUddetle kapatmak 
için Wlhiyet verilmiştir. Bu 
~et te Bq•ckilin tudi
kına mntevakk.aftır. Ecnebi 
gazeteleri hakkında bu hak
lan verilmesi. ecnebi memle· 
ketlerde bulunan muharrirler 
hıklanda takibat yapılmuma 
imklD olmamasından dolayıdır. .. 

"Bugllnktı Almanya Cilm
buriyeti, Kayaer zamanında 
kabul edilen bu kanunu aynen 
kabul etmqlir. Fakat gll.ndon 
gtlne tiddet kespedcn ai
yasi mllcadeleler karşısında 
yeni tedbirler ittihazına lüzum 
g6rtilm0ş, Ceza Kanununa mat
buat hakkında bazı şiddetli 
maddeler konmuştur. Bu me
yanda Cümhuriyeti Koruma 
Kanununda da hükumete ga
zeteleri kapatmak salahiyeti 
verilmiştir. Bu kanun mucibin
ce hllkllmet, yevmi gazeteleri 
dört hafta, mevkut mecmuaları 
altı ay mnddetle tatil edebilir. 

"Bir gazete halkı kanunlara 
karşı itaatsizliğe tahrik eder, 
yahut hllkfimet müesse-
lerini, hükümet teşkilatını, 
reislcümhuru tahkir ederse; 
dint cemiyetleri, dini teşkilAtı, 
•eya dini Adat ve mukaddesa· 
b teıyif eder neşriyatta bu
lunursa bükiimet o gazeteyi 
d6rt hafta için kapatabilir. 

11Hükömet bu salahiyetini isti
mal etmiş ve geçen ıene ayda 

vasati 100 gaı.ete kapatmıştır.,, 
Jf-

"Acaba hllkümetin bu sall-
hf yeti, alınan bu şedit tedbir
ler matbuat hfirriyeti prensi· 
pile telif edilebilir mi? Hükü
met, kendisine karşı yapılan 
hücumları ezmek için matbuat 
hürriyetini tahdit edebilmeli 
midir ? Hükumet bu suretle 
hareket etmekle, doğrudan 
doğruya cilmhuriyete hiyanet 
etmiş olmuyor mu? 

"Denilebilir ki, bu bir prensip 
meselesi değil, usul meselesi· 
dir. Ve Almanyanm bu usulü 
tatbik ederek gilndcn güne 
şiddetli tedbirler aldığı görlil· 
mektedir. 

"Sistematik bir tarzda ~·
ıeteleri kapatmak, zamanımız 
diktatörlerinin kendilerine 
dO§man olan matbuab imha 
isin buldukları en yeni uıul· 
dilr. Faıistler bu usul saye
ılnde liberal ve sosyalistleri, 
Sovyetler de burjuvaziyi orta· 
dan kaldırmıya muvaffak ol
muşlardır. Almanyada da sağ 
ve ol matbuab hemen hemen 
bu akıbete varmak Ozeredir. 

0 BugUn Almanyanın birçok 
vllAyet ve kazalarında komll· 
nist gazetelerinin haftalarca 
'ntişar etmediği görUlmektedlr. .. 

"Bir gaıetenio intiıarına 
nıftnl olmak, bir mndafaa dc
i'll, bir tecziyedir; bir muka
bele değil, fntJkamdır. Bir ga• 
ıotcyi kapatan bUkömet ken• 
dfQJ temize çıkarmt• Hyılaaıaı, 

1 - Bfı parayı lhtiyacımıı içla 
kazanırız. 

..SON POS'f A 

• 
sı 

1 
2 - Fakat aarfederken bqkalanna 

yapbla tesiri dtltllnmoyiz. 

fır? 11- f 

5 - Cemiyetin menfa ti, paranın ıuurla 
aarfedilmeılAI Amirdir. Abl bal lktısadl 
muyazeaeyl bozar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sayfa ~r 

sası 

Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
miştir . 

( Bıı, tarafı 1 f ncl sayfada ) 
muhbirler veya muhabirler 
verdikleri haberlerden cilrilm 
şeriki olarak mes'uldilrler. 
Bunlar ve sermayedarlar hu
kuki ve malf mes'uliyet albn• 
da bulunacaklardır. 

Müddeiumumiler imzasız ya• 
zılan kimlerin yazdığını sora• 
bilecektir. Söylemiycnlerin ga• 
zeleleri kapablacakhr. Beyan• 
nnmesiz gazete ve mecmua 
basan matbaacıdnn 100 liraya 
kadar para cezası alınacaktır. 

Gazetenin Kapatılması 
Tavzibleri, tekz.jpleri mO· 

VAPUR iÇiNDE 1 MaariçVekili İmtihana Çekildi, 1 BiR TELGRAF !:~:':kkaı~:m•y:patia;!t;:: 
'-.! Muhakemeleri yazanlar bunlara 

B · O k * .. ~ ait hükilmleri de neşrcdeceklerdlr 
Genç ır o tor Da: Ve Dil Encümeni Lağvedildi.. lzmirde Alman Banka- Bir muhakeme ve ·ıeya kendi 
marlarını Keserek Ôldu ları Ne Vaziyette ? gazetesinin muhakeme i dola· 

· b k yııile hakimler hakkında tah-
lzmir, 17 (Huıu.tl) - Hhim Ankara, 17 (Huauıf) - Millet Meclisı lltçe müıa eresine f i - • sinde ve takdirde bulunanlar, 

isminde genç bir Tllrk dokto- din de de•am etti. Öğleden ıonra toplanan Meclis, ilk olarak ım r, 17 (H~usı~ - .Doy- ceza göreceklerdir. 
ru lımire gelmek llıere Mar- Sıhhiye •e Adliye bütçelerini gOrültUsüzce müzakere etti. çe Bandkm vazı~etınde~ t~ Yüzelliliklerin yazıları yazıl· 
ailyadan LotOı vapuruna bin· Sıhhat Vekili ı:Obrevl hastalıklarla malul olan (90) kişi kadar ıevvllf evam ediyor. Dun ög- mıyacaktır. Resmi tebliğler 
miş. O sırada çok a1abl bir olduğıınu ı6yled1 ve ııhbat bntçesl 3,721,043 lira ve adliye leye kadar bankanın önll çok aynen yazılmazsa gazete ka· 
halde imiş. bOtç~ai de 7,377,833 lira olarak kabul edildi. kalabalıktı. Banka %40 tedi- pablabilecektir. Muhbirler ve 

Vapur Napoliye uğradıfa Besim Atalay B. Kursuda Encümen Mülga yat yapb. muhabirler 20 yaşını bitirmit 
zaman bu genç kendisiDi n• Fakat bunlardan sonra mi- Tallt 8. - Benim be1abı- Hermanlspirer tütün şirketi olacaklar, Ayni zamand yu-

D O kandaki cezalardan birile purdan denize atmıfhr. Soğu- .zakereye konulan Maarif Ve- ma göre her kelime için 10 oyçe ryent banka 20 bin 
lacağı sırada yolculardan klleti bütçesi hayli mfinalca- lira masraf yapılmıştır. Bütçe- lngiliz lirası borç verdi. Doyçe mahkum olmamış bulunacak• 

lar, lise veya muadili bir 
bir Amerikalı denize atılarak pya sebep oldu. ye Dil Encilmenl için konan bank ta Zingal orman şirke- meldepten mezun ol caldar 
doktoru kurtarmıştır. Vapur Besim Atalay 8. hazin bir tahsisat kaldınlmalıdır. tinden alacağı olan 700000 ve hükumetten hüviyet vesi-
dün buraya. geldi. ~ababa kar-- lisanla tahsilin parasız yapıl- Muhtelif sesler - Muvafık- Türk lirasını istedi Bank kası alacaldardır. 
şı saat dörtte hır kamarot mruunı istedi ve· " B i*''- f kb . · ' . G N 1 S J ? 
doktorun k · unun ~ tır, muva 1 r. Dö Brüsel vasıtasıle tedıyatta azete ası atı ır 

amarasına girmif, nereden bulursak bulalım, bnt- TalAt B. encUmene ait tahsl· . G k 
genci yerde kanlar fçinde çeye 30 bin li.ra koyalUD. .. sabo bütçeden çıkarılması için bulundu. Alhadef lıcaretanesi azete satma istiyenler, 
b 1 ,. d 8000 1 ·1· ı· t d. l eskiden oldug~ u gibi zabıtadan u muştur. dedi. bir takrir verdi. Takrir reye e ngı ız ırası e ıya M ilmühaber alacaklar, gazete 

uayene edildiği zaman Hafız İbrahim B. (Isparta) konduğu zaman her taraftan yaptı. satarken heyecana sebep ol· 
doktorun sol bilek damarlarını Dil Encümeninin Jağvile buna sesler yükseldi: Doyçe bankın umum mil-

1 

mıyacaklardır. 
keserek kendini öldürdilğil an- nit tahsisabn mekteplere ve- - Gidiyor dil encUmeni 1 dürliiğü tarafından lzmir şu- • Halkı suça teşvik eder ma-
laşılmıştar. Bıraktığı mektupta rilmesini istedi. Besim Atalav Ve Talat Beyin takriri ka· besine alcşı:ım şu telgraf geldi; · hiyettcki yazılar ceznyı ınüstel-
hayatın tabammlil edilmez bir B. itiraz etti: 'ıf bal olundu. Kabul edenler 11 Her ne hesabına olurs olsur zemdir. Fertlerin şahsi \'e aile-
yDk olduğunu yazmıştır. - Hocam sonra dilsiz k • arasında HnJiJ Nıhat B. de vaziyeti idnre ediniz,, vi hayatları kendilerinin, inti• 

z. 
....., 

1 Gazi 
Pazartesiye Şehrimizi 
Teşrifleri Muhtemeldir 

Ankara, 16 - Gazi Hz. 
pazar günU eski Türk Ocağı 
binasında çalışan Tilrk Tarihi 
Tetkik Encümenini teşrif bu
yuracaklardır. Ayni giln İstan
bula hareket etmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. 

sadece öç nlmıı olur, ve bu 
yfizden hükumet halk nazarın· 
daki itibarını daha ıiyade 
kaybeder. 

Mesela Rote F ane ismin
de~i .k~~Uni~t gazeteıi, 
polıs müdürıyetinin aivil polis 
memurlarını sokakJara sevkedc
rek tahrikat yaptığını yazdıtı 
için kapatıldı. 

" iki hafta ıonra ııuete 
tekrar intişar edince tatili 
esbabını izah etti ve onu oku· 
yan halk gazetenin bir garez· 
kArlığa kurban olduğuna 
hükmetti. Bu yllzden gazeteyi 
kapatan makama k&J'fı da bUı
btitUn fena bir bitı beslemiye 
baıladı. 

" Binaenaleyh mlldaf aa me
todu olarak gazete kapamak
tansa, nc~riyatım tekzip etmek 
ve efklrı umumiyeyi, tenvir 
etmek, yalanlara ve haksız bO
cumlara karşı daha kuvvetli 
bir müdafaa silAhi, olabilir. 

11 Radikal matbuata kartı 
açılan mllcadele, eğer bir 
imha lyaıetinin tecellisi delil
se, maksat hakikati tebeflllr 
ettirmek, yalanlarla mOcadel 
ehn kse, bulAsa matbuatta 
disiplin te Is etmek latenill
yorsa, kullanıl cak yegAne 
uıul, gazete kapatın k değt1, 
neıriyata nqriyat U mukabeJ 
etmektir,"' 

lıraın, müftük:ri kaldıralım, diye vardı. Bu telgraf mali mehafilde har vak'aları da polisin muva-
ccvap verdi. Celil Sahir ve Besim Ata· · t' l h d fokati olmadan yazılmıyacaktır. 

1 B ft G l vazıye ın sn fi a o)M.u gittigw İ ş k h Dil Encümeni faslma ay eylere etra an " eçm ş 0 ' e avete eves uyandıracak 
olsun!,, temennileri savruluyor· şeklinde tefsir ediliyor. yazılar yazılmıyacak, suçlu ve 

gelince, bilhassa uz.un zama -
danberi encilmen azasınClan 
ishak Rafet Beyle mücadele 
eden TalAt B. (Çankırı) Maarif 
Vekilinden izahat istedi. Maarif 
Vekili izahat verdi. 

Talllt Bey encümenin çalış· 
rnadığım, fiç senede bir tek 
harfle meşgul olduğunu rakam· 
larla tesbit etti. Sonra a:ıalar
da ilmi salAhiyet aranmamıf 
olduğunu, rastgele batır için 
encümene yerleştirildiklerini 
söyliyerek dedi ki: 

"- Bunlar kelime uyduru· 
yorlar. Türkçeden Türkçeye 
Iagat bir faciadır • ., 

Bu sırada Maarif Vekili En· 
cOmeni azasından CelAl Sahir 
Beyi ynnına çağırdı. TalAt B. 
de EncUmenin yaptığı masraf
lan sayıyordu. 

SUleyman Sım B. (Yozgat)
Encilmen bir kelimeyi 70 lira· 
ya bulmuştu, dedi. 

• • • 

du. Bütçeleri görüşUlen vekil- T rabzonda Bir idam müntehirlerin resimleri basıl-
Jer adeta sıkı bir imtihan ge· mıyacaktır. Komilnislliğe, aria.r-
çiriyorlardı. Maarif bütçesi bu Trabzonda annesini öldüren şistliğe tahrik eder mahiyette 
suretle 6,582,938 lira olarak kuyumcu Hamdi ölüm <:ezasına neşriyat yapılmıyacaktır. 
kabul edildi. mahkum olmuştur. Müddeiumumiler ynzı!an ve 

• Bu arada Nafıa blitçeııi de resimleri edebe muhalif bu· 
hıç münakaşa edilmeden Halk Fırl<asmda lursa şahsi dnva açılmuına 
26,606,377 lira olarak ka- Ankara, 16 (H. M.)- Halk bakmad n takibat yapabile-
bul olundu. Bütçeleri göril11fi- celderdir. 
1 Y Fırkası grupu bugün T eldrdagw D ] · f k llrken cevap vermekten yoru· ev etin nü uz, uvvet ve 
lan diğer vekiller Nafıa Ve· meb'usu Cemil Beyin riyase- mali itibarını sarsacak, para
kilini adet kıskanıyorlardı. tinde toplnnarak Ceza Muha- nın 1Dymetini düşürecek y • 

Dun bütçeler görüşülürken kemeleri Usulü Kanununun zılarla uydurma, muharref 
en çok söz alanlardan biri de tadilihna dair olan layihanın havadis yazanlar, aleyhlerinde-
Sırrı B. (İzmit) idi. mUrakeresine devam etmiştir. ki hükümleri basmıyanlar cc-

İktısat bütçesinin mUzake- zalandırılacak, tekerrür ederse 
resinde Sırn 8. muhtelif cep- Casus Bir Zahit tazetc kapablacaktar. 
belerden tenkitler yaptı. Varşova, 16 (A.A) - Bir Adil Takibat Safhası 

O sırada Başvekil ismet Leh crkAnı harp zabiti, casmı· Devletin umumi siyasetino 
Paşa Sirrı Beyin elini sıkarak luk töhmetile tevkif cdilmi,tir. dokunacak neşriyattan doJayı 
tebrik etti. Bu hareketile sa- İcra Vekilleri Heyeti eskiden 
mimi tenkitlere karı• mOsa- Dava Bit j fakat olduğu gibi gazeteyi muvak· 
m hasını gösterdi. Mülhak lrnten lcapatacaktır. 
bütçeler (yarın) cumartesiye Kavga Başladı Müddeiumumiler malbunt 
görllşülecektir. cürümlerinin mUhim bir kıs· 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) mmda hazırlık tahkikatı yap· 
kat atmış, Halil Efendinin ar.. mıyacak, tebligat gazete ide· 

°'\ kadaşı kahveci Sait Efendi de reh nesine yapılacaktır. 

Sabahattin 

ister ister 
it 

inanma! nan, 
Yalovada misafirlerden lovada da telsiz telgraf var• 

biri, ufak bir kaza lıeçir· dır. Müstacel şeyler telsiz
miş, bacağı yarılmıı. le istenir. Gazli bezi de 

ikisini adam akıllı dövmü,tür. Umumi adap noktasmdan 
Kavgadan sonra kendisile gö- Müddeiumumiler mahzur g6· 
rftşen bir muharririmize Zehra rürse gazeteyi muvakkaten 

1 kapıyabilecekler, lüzumu ha· 
H. şun arı ıöylemişti.r. linde maznunları tevkif için mah-

"-Aleyhimde birçok feyler kemeden karar istiyeceklerdir. 
yazıldı. Bunlara 8ebep Rahime Mahkemeler gazete davala· 
Hanımın nesi olduğunu bir rının çabuk intacı için duruş-Doktora müracaat et· telsizle istemi§ler. Ertesi 

mfiler. Doktor yarayı sabah bUyUk bir paket 
pansıman yapıp sarmak g~lmiş. Paketi açmışlar. 
iatemif. Fakat gazli boz Bil' do ne görılinler: 
bulunmamıı. yaranın mut· Vapurlarda temizlik 
lak ı IA d'ği için kullanılan gazll beı 8 n muı zam ge ı ganderilmemtı mi ? 
için mnıtacclen gazll bez Herkesin ağzı açık 
a tlrtmek icap etmiı. Ya- ka1m•~· 

ister inan, ister lrıanmal 

türlil anlayamadığım Halil malnr arasına beş gllnden faıla 
Efendidir. Bu adam ban milddet koyamıyacaklar, temyiz 
elinden gelen fenalığı yapb, mahkemesi icabında karan 
beni mahkemelere kadar dil- kendial dilzeltebilecektir. Ga
şilrdll. Kocamı öldUrttllğllmil Eeteleri kap nıp ta haklannda 
iddia etti. Fakat bunların sılı takibata başlananlar başk lsfna-

l d - bk d b le gazete çıkar mıyacaklardır. 0 rna ıgı ma eme e 18 it Devlet otoritesi hakkında ef. 
oldu.,, 

Öğrendiğimiz i"3ro h db k umumiyede ynrilıf teIAJdd 
poliao aka tmi tir. Tahkikat b edecek yaa yaıu p 
yapılıycr. r ceza g-lb- ktir. 
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Hükumet Yeni Tedbir· 
ler Düşünüyor;Londra

da Mark Yükseldi 

Berlin, 15 (A. A)- Hüku
met , bankalara ve bankalar 
marifetile hususi müesseselere 
yarın veya öbürgün ücret, 
maaş ve saire olarak tediyesi 
icap eden takriben 4 milyar 
frangı vermek mecburiyetinde
dir. Diğer taraftan gişelerini 
te!uar açabilmeleri için hususi 
bankaların emrine kafi miktar .. 

da nakit verilmesi de iktıza et .. 
mektedir. 

Evrakı naktiye ihracatının 
altın kC?rşılığının kanuni nispe
tinin yüzde 40 tan yiizde 30 a 
indirilmesi yeniden tahminen 
800 milyon marklık evrakı nak· 
tiye ihracına medar olacaktır. 

llarc11l Tlail 11• Vince Dunde11 
Mevduatın ehemmiyeti ne 

1 olursa olsun bankalar günde 
azami 50 marktan fazla tedi· 

On Bir Bin Franklık 
Bir Mükafat 

Pariı, 15 (A.A) -Tremblay 
at koşularında 1 J J 70 franklık 
mükAfatı Centella kazanmıştır. 
Mesafe 1600 metre idi. Bida
yetten ıonuna kadar bu at 
başta koşmuştu ve kolaylıkla 
birinci gelmiştir. Yarışa 13 at 
iştirak etmiştir. 

Paris, 15 (A.A.) - Tremb
lay at ko7ularmda 1 O bin 
franklık Callerou mükafatını 
"Raidherbe,, kazanmıştır. Ko-
ıuya 15 at girmiştir. Raidher· 
be koşuyu bir kurşun ıüratile 
bitirmiştir. 

Bilardo Şampiyonluğu 
Vichy, 15 (A.A.) - Beynel

milel bilardo ıampiyonluğunu 
M. Moons kazanmıştır. 

Buyuk Hava Seyahatleri 
New - Y ork 15 ( A.A ) -

"Stawanger,, vapuru tayyareci 
Nagyar ve Enders'i saat 23 te 
rörmilş ve şu telsizi almışbr: 

"Her şey yolunda Fırtınaya 
uğradıksa timdi bava açıktır.,, 
Tayyare 54,08 derece ıimali 
ve 57,50 derece tuli garbide 
bulunuyordu. 

HilAI KulUbUuUn Toplanışı 
Hilll Spor kulubn idare 

hey' eti Reisliğinden: 
KulilbUmüz 31 Temmuz 

193 l tarihine muıadif Cuma 
rflnil bir Umumi bir içtima akde· 
deceğinden muhterem ualann 
yevll mezkürde saat 10 da KlUp 
binasına tetrifleri rica olunur. 

Kıştan beri terkedilmiş gibi p . k' Ş 1. ı 
b k f l

. . b' R arıste ı muazzam anze ıze 
olan o s aa ıyetı ır o- dd · d k' h L'd al b k _ .. h . . ca esm e ı meş ur ı o 
many ~ 0 sorun şe rımıze 1 havuzunda yapılan yüzme mü-
gelmesıle tekrar canlanacak- b k 1 d M d 1 Bl sa a a arın a a maze on-
tır. deau sırt üstil yüzme rekorla-

Romanya birinci sınıf bok· rmı tecrübe etmiştir. Bu tecrii· 
sörlerinden Bunya birkaç dö- belerinde mııvaf fak olan yüzU· 
ğüş yapmak üzere İstanbula cü Fransız kızı 100, 300, 400 
gelmiştir. Gelecek cuma Tak- metre Fransa rekorunu kırmı
sim Stadiyomunda Türk bok- ya muvaffak olmuştur. 
sörlerinden Selami Beyle kar- Madmazel Blondeau 300 
şılaşacak olan Romanyalı bok- metre rekorunu 4,57,2/5 se in
sör yumruğa mütehammil ve dirmittir. Eski rekor 5,6 ile 

yine kendinde idi. 
sert vuran biridir. Böyle bir 

boksör karşısında Seliminin 

muvaffak olması için çok ça
lışması IAıımdır kanaatinde
yiz. 

Her iki boksör de haftaya 
yapacaktan on devrelik ııkı 

milıabaka için ha.zırlanmıya 
başlamıtlardır. Romanyalı Ga

latasaray boka aalonunda ça· 
lıtıyor. Selimi de açık havalı 

bir kampa çekilmek nzere
dir. 

Amerikalı Atlet
lerin Son Aldık
ları Dereceler 
(100) yarda Vaykoz 9 3/4 

ıaniye, (220) yarda T olan 21 
6/ 1 O saniye, ( 440) yarda Villi
ama 48 3/10 saniye, ( 880 ) 
yarda Lets 53 3/ 1 O saniye, 
bir mil Panye Putman 4 18 
dakika, (120) yarda manialı 

Ayni kiloda olan bu iki Keller 14 3/5 saniye, yllksek 
boluörUn karşılaımasından ıon- atlama Jones ı ,92 metre, uzun 
ra birkaç organizasyon daha atlama Gordon 7,60 metre, 
yapılacağını haber aldık. Ha- sırıkla atlama Mac Dermott 
ıırlanan mllhlm maçlardan 

1

. 4,22 metre, sırıkla atlama 
.bOtlln tafıilAtile bahsedece· Vamer 4,22 metre, sırıkla 
ti&. atlama Graber 4.22 metre, 

b .. r ' "N Ll!IJ ........ \ 1088- l mauyı """" 
Rusya ı Çervonevlç kurut 

.. 

Madmaz~l Blonddau 

gtllle atma Halis 15, 16 metre, 
cirit atma Churchill 65,68 
metre. 

çarpıştılar; galibiyet F ranıızda 
kaldı. Bu maç dünya orta 

ıiklet şampiyonluğunun Paris 

nihai müsabakaıı idi. Şimdi 

ortada Fransızların ciddi bir 

boksörün çarpıtması neticesin
de dünya orta siklet tampiyon-

luğu da taayyün etmiş olacak-

tır. Bu mütevali mağ!ubiyet

Jerin akisleri Amerikalıları 

telaşa düşürmüştür. 

Vaziyetten emin olarak bir 

kaç ıenedir ihmal ettikleri bu 
ıpora yenidı:n hız vermek için 

Amerikan foderasiyonlan ted-

Fransanın 
Bisiklet 
Turu 

Pariste yevmi gazete halinde 
çıkan ( Oto ) ıpor gazetesi 
tarafından tertibedilen Fransa 
bisiklet turunun yirmi beşinci
aine 30 haziranda başlandı. 
Meşhur 61 biYikletçinin ittirak 
ettiği • bu muazzam yarış aor. 

yaUa bulunmak hakkına malik 
olmayacaktır. Bu tedbirle bera· 
her krediler de gitgide te§dit 
edilecek olan birtakım ~edi
yata tabi tutulacak ve iıkonto 
fiyatı tezyit olunacaktır. 

Para Almıyorlar 
Vaşhington, 15 (A.A.) 

İngiltere, Fransa ve İtalyanın 
bugün vadesi gelmekte olan 
Alman tcdiyatmı istemedikleri 
nimresmi bir surette Amerika 
hükumetine bildirilmiştir. 

Paris, 15 ( A.A ) - Y oung 
plim mucibince bugün vadesi 
gelen gayrı meşrut tamirat 
taksitini Almanya Hover tek
lifi mucibince beynelmilel tedi
yat bankasına yatırmıştır. Ve 
mezkur bankada bu parayı der· 
hal Alman demiryoHnrı idare• 
sinin emrine ikraz olarak ver
miştir. 

Büyük Bir Ümit 
LonClra, 15 ( A. A. ) 

Times gazetesi yaziyor: 
Slock Exchange, pek ya• 

kında Almanya ile Fransa 
arasmda bir itilaf husule ge· 
leceği kanaatinde berdevaındır. 

Berlinin Manzarası 
merhalelerine yaklaşmıştır. Bu Berlin, 15 (A. A.) - Bütfln 
seneki yarışın en çetin mer- şehirde sükunet vardır. Hilkü
halelerinden, İtalyan bisiklet- met merkezi tabii manzarasını 
çileri rakiplerine nazaran faik arzetmektedir. Bankalar ve 
bir tekilde bitirmişlerdir. Borsa daha ka,>alıdır. Fakat 

Yarışın heyeti umumiyesi Alman B<ınkası açık bulunuyor 
( 5,095) kilometredir. ve muamelelerine devam 

Geçen seneki yarııta Fra-:1- ediyor. 

sızlar teferrüt etmişlerdi. Ba- Komünistler Sakin 
kalım bu seneki yarışın netic.c- B ,. 15 (AA) M"f . 
• d b • '}I d b k k CYJlO, • - U rıt· 

sın e angı mı et a a yfi se ·ı 1 . h.d. 1 d . 'f d d 
d l kt 

erın a lse er eu ıslı a e e e· 
erece a aca ır. k f . 1 • . re aalıyet erını arttıracaklan 

1 3 Uncu Merhalede umumiyetle zannediyordu. Hat-

Pariı, 14 ( A. A. ) _ Fransa b ~k~ komünistler ~e bilha~sa 
etrafında bisiklet yanımın 181 mılhyetper.er ıosyahstler şım· 

kil tr 1
.k 

13 
n n M il diye kadar şayanı hayret bir 

ome e ı ne arı ya- 'h . . · 1 ·.J' 

C h 1 
. d P 

1
. . ı tiraz göstermış eruır. 

anneı mer a esın e a ıssıer 
birinci; Di Pacco ikinci ve Ber- Amerikada Tefsirler 
nard ilçUncn gelmiştir. Hepsi 
de bu mesafeyi 6 aaat 4 l 
dakika 20 ıaniyede katetmiş
lerdir. 

Pariı, 15 ( A.A ) - 132 
kilolmetrelik dördüncü Can
nes - Nice merhalesi müsaba

kasını 4 saat 47 dakika l ıa
niyede " Gestri ,, Kazanmıfhr. 

Nevyork, 15 (A.A) - Nev· 
york Timea gazetesi, Almanya 
buharanmdan mütevellit vazi .. 
yetin zannedildiği kadar llmit
aiz olınadtğl ve efkarı umumi .. 
yenin vaziyeti takdir için liizırn 

olan bütUn unsurlara malik 
bulunmadığını yazmaktadır. 

( Devamı 6 ıncı sayfada 1 
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r Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayala Yeni GirecekGençler Ve Aileleri Okusun Kadın Ve 
• 

Kalp işleri 

Memurla Dev
let Arasında 
Münasebet 

Bir Meslek Seçmeden Evvel Siz- Kadına Mı, Erkeğe 
den Büyüklerden Ders Alın Mi İtimat Edilemez? 

Millet n memleketin menfaat 
" Hlimetinin muhafazasını eau 
meslek ittihaz eden muhterem 
ıueteniıden bfrtey ıormak 
a.tlyorum. 

Tasarruf kaatile otuz sene 
hizmet eden memurlann mecburi 
tekaüde sevki haka,nda hüku
metçe dütünülen tedbirin mevkii 
tatbika vazedilmek Ozere oldu
tunu razetelerde okuyoruz. 

Benim bildiğim, eşhası alika
dar eden devlet kanunları huku-
kan o ethaa ile hilkümet] beynin
de aktedilmiş bir mukavelei 
hususiyedir. Hiçbir mukaveleyi 
tarafeyinden biri kendi menfaa- : 
tine olarak iıt.tbehot tadil ve l 
feshedemez. 

Otuz sene evvel devlet hizme
tine ıirmlş olanlar mer'i olan 
tekaGt kanununa nazaran: 

1 - Mal(ilen tekaüt. 
2 - Otuz Hne hizmetten 

ıonra bllhtiyar tekailt. 
3 - Kırk bet sene hizmeti 

•eya altmıt bet yatını lkm"i
den sonra mecburen tekailt •ure
tlle hizmeti dnletten ayrılacak-
lanıu nazarı dikkate alarak hiz
mete talip olmuflardır ve devlet 
te bunları hizmete kabul ile bu 
ıarta mOstenit mukavele hükmen 
münakit olmuf tur. 

Bu feraiti nuarı dikkate ala
rak bi.uaeti deYlete Yakh vücut 
eden memurlar tahai ve ailevi 
bütün muamelibnı ve çocukları
nın tahailJ gibi memleketin istikba-
line müessir hu&uaatı bu teraite 
ıöre tanzim atmişlerdir. Bu mü
taleam ile devletin bu kabil 
kavanlni ve bu meyanda tekaüt 
kanununu tadil edemez iddiasın
da bulunmuyorum. Devlet her 
zaman kanunlarmı ihtiyaca göre 
tadil eder. Bu, hakkıdır. Ancak 
ıah11 alikadaz eden ve tadi l 
olunan kanunlar makabline t ·ş
mil edilen eL Oı dan aonralii 
ahnle t•mildlr. Mu dJel kanun
lardan ıonra hizrr.eti c!evlete 
alrenler o ıeralti kal ul -~m ' 
ol.uaları haaebile] artik Lir ıuna 
iddiada bulunamaz.lar. 

Şimdi ı iıden sormak iıted iğim 

teY tudur: lımet Paşa Hükume
tinin hiçbir ciddi bir menfaat 
te nln edemiyecek olan böyle 
m:ıhalifi hak •• madelet bir 
kınun kabul etmiyecetinden emin 
bulunmakla beraber farıı muhal 
olarak böyle bir kanunun netri 
Gzere kendisini mağdur ve muta
ıarrır addedenler istifayı bak ve 
bzminat için mahkemeye mOra
caat ederler ise idil Türk Cüm
huriyeti mubakemin1n miiddeinin 
,aleyhinde bir karar ittihazına 
hukuku esasiye kayaldine ıöre 

imkin •ar mıdır? Hukukıinaa 
olmadıtım cihetle bu hususta 
benl tenYİr etmenizi fazilet •• 
meale~niıden beklerim efendim. 

Otuz sene hizmet etmit 
karilerinizden bir memur 

Son Po•la: Devletle ethH arasında· 
kt hukuk lhtlllflarınıa mercii kaıHı, 

ticaret muamellb bari~ olmak U:ıere, 
0.Ylet Ş6raııdır. Bln.enaleyh muha
lııhal &dl,.ye mllracHtlnfz fayda•ı:ı 

elur efendim. 

Birçok gençler ıimdi tahsillerini bitirmiş, bayata ablmak 
nzere bulunuyorlar. Fakat onları tereddüt içinde bırakan teYı 
intihap edecekleri meslektir. Ve itiraf etmek llzı~dır ki bnttın 
bir istikbal demek olan böyle bir karar, gençlen ne derece 
düşündüne yeri vardır. işte bunu nazarı dikkate alan Son 
Posta, daha evvel bayat mücadelesine karışarak bugtın u, 
çok bir mevki sahibi olmuş kim~elerle. görUşilp . fikir~erinJ, 
muvaffakiyetlerinin se\>eplerini tesbıt etmıı, gençlerın istifade· 
desine arzediyor. Velev iki. l!enç dahi bu tavsiyeler<len ls~
fade edebilirse Son Posta ıçın gaye husul bulmUf demektir. ... 

"Çapa marka,, pirinç onu daiyeyi: üğütüyor ve ucuz te· 
fabrikası sahibi Nuri B. diyor darik edebildiğim bu ıeylerin 
ki: Hayat ; bir rota çizerek o zamanki piyasası ithalAt 
yürünen bir saha değil, belki olmadığı cihetle pek fahit 
tali ve tesadüfl .... rin yahut hi- fıatlarla hariçte aabldığı 
dise ve vak'alann cereyanile halde memleketin bu ıabraph 
değişen bir sahnedir. Benim zamamnda bu vaziyetten isti
işçilik hayatım da bu hadise- fade ederek ihtikar var ise 
lerden mülhemdir. Yalnız satmıyor ve maliyet fiatından 
ıunu da aöylemeliyim ki çocuk- p~k az farkla müstabzerabmı 

l Nuri B. l 

luktaki istidat büyüdügv ü za- piyasaya arzediyordum. 
H S Mnkemmel fen icatları bir 

man da insanı terketmiyen bir arptan onra insan kafasının yaratmıya kAfi 
qk olarak kaliyor. Mektep Harp bitince bu işi terk ile gelmediii şeylerdir. Biri dü-
aıralarında okurken zamanın vasi mikyasta pirinç uun itle· ınnür. Hayalının kadavrasını 
zihniyeti işçilikt~n ziyade rile uğraşmıya başladım. işçilik yapar. Bir başkası o kadav-
kalem efendiliği suretinde kfiçük sermayelerle dahi baş- ranın barcını yuğurur Te bu 
kabul edilirken dahi ben za- hyabilir. Yeter ki devamlı bir ıuretle her i1=tidal buluş za-

azim olsun. Sade kendi gün- mania tekamül eder. 
manın bu fantezisine karşı hiç B lb · l,. tlannda delik ihtiyacımızı tatmin mak- i assa sanayı .... a 
bir alika duymuyor, boş va- silsile vardır ve mükemmel 
kitlerimi san'atkir işçiler ara- sadile vücuda getirdiğim kil- olan bertey bu ıilsileye tabidir. 

d ı kl t çük eserim bana vek çok pa- Muvaffak'ıyet'ın Sırrı sın a, on an zev e seyre - ra kazandırdı ve kısa bir za-
mf:kle geçiriyordum. Zaman manda bu eser bir fabrika Bugiln on, on beş kalem 
bir gün ~heni de küçüklüğüm- haline inkılap etti. Kabul et- mal imaleden 'fe piyasaya he· 
denberi derin bir aşk duydu- meJidir ki bu büyüme işi sa- men rakipsiz denecek derecede 
ğum bu İfçi hayatına ıevketti. dece tesadüfle değil, devamlı hakim bulunan mallarım bu 
Yalnız bu başlangıç elim bir bir ıiy ile meydana gelmiştir. muhtelif devirleri geçirmiş 
batıra ile oldu. Bence aklın icra vasıtası olan kendi ılyımın mahaulüdilr. 

Harbin Verdig"'i Ders irademizi hüsnü suretle işleti~l Bazı bedbin. genç ar~a~aşlarım 
sek en muannit ve mn1k6' c.benim bugünkü halımı gıpta 

Dünyayı alt üst eden büytik telakki edilen feyleri bile ka- ile takdir ederler.ken hayat-
harp senelerinin kıtlık ve açlık bili icra bir tekle ıokabilir. larından acı, acı ııkAyet eder-
devirlerinde herkesin bir lokma Baba Mirası ler. Bunların ekserisi uzun 
.ekmek için mücadele ettiği ' '>eneler mektepte okumuı ve yük-
o karanlık pnlerd.:n bir ırlln, Babamın bana bıraktıjı aer- sek tahsil görmOt gençlerdir. 

k ~et bombot bir keae ile hiaseli Ufak bı"r muvaffakiyetsizlik saçı başı darma dağını , eli b' tı ·d· B 
ır ça 1 1

• en parayı para !<artısında kendilerini karanlıkta 
yüzü fİŞ içinde Yesika ile ek· ile değil, parayı teıebbn. ve Jalmıı dai yolcuJan gibi yalnız 
mek almakten dönen zavallı azmimle kazandım. On "- zannederler ve llmitsizlik içe
amcaman bu perişan hali bana sene billfasıla bol serma)el risinde bocalarlar. Hayatımı 
çok dokundu. O zaman ben ecnebi rakabetine karıı dura- anlattığım zaman aöılerime 
limanda memur bulunuyordum. bildim. Ecnebi rakabetine, inanırlar. Fakat, onları işçilik 

hem birkaç cepheden, knçük ve ticaret hayatına ıevketmiye 
Harp bütU ailelerin hayat bir sermayenin karşı durabil· çalıştığım zaman tırkerek ka-
tanını değiştiren bir afet ol- mesi ticarette mühim bir key· çınırlar. Bana uzun uzun naza
muştu. hk defa kolla mlltehar- fiyettir. Milli hislerim ve itçi- riyelerden, sermayelerden bah· 
rik bir makine aldım. Bununla lik heveslerim beni gittiğim ıederler. . 
un üğ1UUyor, ailemizin gtınde- yolda küstürmedi. Zaman oldu Ümitsizlere Ne Söyliyebilirim 
lik ekmek ihtiyacım bu ıuretle ki bet kufUfa malettiğim bir Bence en büyük sermaye, 
temin edebiliyordum. Bilihare ıeyi rakabet edebilmek için teşebbüs ve bilhassa azimdir. 
makinemde oldukça mühim üç kuruıa sattım ve bu vui- Bu fibi manevi sermayeleri 
tadilat Ye iliveler yaparak yeti uzun zaman idame ettire· nefsinde Ye ıahsiyetinde toplı· 
pirinç unu çıkartmıye başla- bildim. Ye'ıe düşmedim. yamamıt olan kimseler bUyllk 
dım. Bundan ba,kada llğütül- Ticaret Ve Ye's sermayelerle de olsa iyi bir it 
meıi pek gü,. olan bazı kim- • · ki · k · l al ... Ticarette ye'a ifJistır. Sonun- guremıyece erme anı om ı· 
yevi maddeleri de - hariçle mu- da galibiyet bende kaldl ve d1rlar. O bedbin genç arka· 
vasale olmadımndan memle- da•lan l b b t tıb d 1 •· rakiplerim birer, ikişer piya- v m a u aya ı m a e e 
kete hariçten hiç birşey gel· sadan çekildiler. Muvaffakiye- maddeten kabil olabilseydi 
miyordu - tuz haline ketiren meml•k t' d b bil nk · tin sırrı iyi ve temiz iş yapa· ~ c ıme a a Y •t· 
hususi bir makinem vardı. Bu bilmek ve müstazaratımı ehven ler görecek zamanı kazanaca· 
furetle temin ettiğim bazı olduğu nisbette nefis olarak gım için bu mes'ut ve ıermayeli 

Bence Ne Ona Na Ona' 
Bir defa ıevmiı, fakat mu· 

bbele ı:örmediji için •eneler
ce ıstırap çekmiı hir genç, 
timdi eTlenmekten korktuğunu 
anlatıyor. 

.. Pek ıenç iken bir kız 
HTdim, diyor. Fakat aonra if. 
lktıza.sı bir mnddet onun bu· 
landuğu ıehirden uzakta yaşa
dım. O da bunu fırsat bildi, 
bqkasiJe sevişti. Bu ihanet, 
iki aeneai lıviçrede geçmek 
here hayatımdan beı ıeneyi 
çaldı. Şimdi evlenmekten kor
kuyorum. Sevmediğim, kalbini 
tanımadığım, ıunun bunun tav
aiye ettiii bir kızla nasıl evle
nebilirim?" 

Şüphesiz ki bu genç fazla 
hassasiyet gösteriyor. 

Evvel& şunu bilmelidir ki, 
bu kız baıkasını aevmekle 
ihanet etmiı değildir. Fakat 
ıuraaı da muhakkaktır ki ıha· 
net meselesinde erkekle kadın 
arasında fark yoktur. ikisi de 
ayni derecede bu gilnabı işle
miye mütemayildir. Aradaki 
fark, fırsat bulma meselesidir. 
Binaenaleyh evlenirken kadına 
itimat etmek veya etmemek 
meselesi düşünülmez. Kendine 
ne kadar itimadın varsa, ka· 
nna da o kadar itimat edersin. 

Onun için bence bu yanlış 
noktadan hareket ederek bü
tnn hissiyatını ıehirlemekte 
mana yoktur. 

Edirnede Ahmet Selim B. 
23 yqındasınıL Hayatımzı 

kazanıyonunuz. Artık evlen
mek için ebcweyninizin rızasını 
almıya mebur değilsiniz. Ma
demki ıeviyor ve kızı kendi
nize layık görUyorsunuz. Kızla 
eylenir, ayrı bir eve pkar, 
beraberce yaşarsınız. 

Jf-
Osman oğullarından A.D B.: 

Nitanlınızdan ayrılmak için 
gösterdiğiniz aebebi makul 
g6rmiyorum. 

ı " ı 

Çocuğunuzdan 
Şikayetiniz 
Var Mıdır? 

Çocutunuzdan tikayctiniz 
varsa bize bildiriniz. Size 
doğru yolu göatermiye ça
hşınz. Şikayetlerinizi Ha
mmteyzeye yazınız. 

··=-=-=~-=-~=-===--=-=....:=-------~ 

Balıkesirde mütekait bin· 
başı Kazım B.: 

T oroıılannızın arsız ve ter
biyesizliğinden şikayet edi· 
yorsunuz. Bundan mes'ul 
olan doğrudan doğruya ev 
halkıdır, Çocukları dayağa 
alıttırmakla , oDları arsız 
yapmışlardır. Çocuğa day•k 
atmak terbiyesini bozmak 
demektir. Dayak yiyen ço
cuk kendinden büyüklerine 
karşı hOrmet ve muhabbe
tini kaybeder. Onları ciddi 
ve terbiyeli görmek isterse• 
niz tunları yapmayınız ve 
yaptırmayınız: 

l - Dayak yasaktır. 
2 - Çocuğa lüzumlu 111-

zumsuz darılmak yasaktır. 
3 - Çocuğa aile içinde 

mevki vermemek fenadır. 
4 - Sorduğu suallere 

cevup vermemek fenadır. 
Vesaire vesaire .. 

Binaenaleyh çocuklara bü
yük adam gibi muamele 
ediniz. Onlarda büyük bir 
izzeti nefis uyandırınız. En 
ufak bir sözden müteessir 
olacak kadar hassas olma
larını temin ediniz. O vakit 
çocuklarınızın değiıtiklerini 
göreceksiniz. 

sevmediğini aöylcmiyoraunuz. 
Eğer o ıize kartı lakayıtaa, 
hatta aıkını geçici bir eğlence 
addetmişse o vakit ilzülmekte 
mAna yoktur. Fakat kız da 
seni hali ıewiyorsa timdilik 
muhabere eder, sonra kaYUf• 
manın yo!unu ararsınız. 

Hanımlegze 
------·--------~-~--:-------

Bir sene nişanlı yaşadığınız 
kızda madem ki bir kusur bula
mıyorsunuz, sırf aşk ile ıev~ 

memiş olmanız yilzünden bu 
kızı aukutu hayale uğratamaz- t 

aınn:. Sizi rencide eden feY 
kızın llvey babasının muame· , 
lesidir. Fakat bunda kızın ka· 
bahati ne ? Bana kalırsa evle· 
nirseniz mes'ut olursunuL .. 

M. Talat Beye: 

= TAKViM = 
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===============================================~~:===:======================:::::;:=== 
aiye edeceğim. Tefrikamız : No. 82 bİf ı~nci teklif edemezdi. Ner- - Camm, meseli, "Holan

da tirketine yUJlan aon mek-

Sevgilinizin sizi bllA ae'fip 

mın, ısmi etrafında bu kadar 

1 U C n H 
' 
1 n 1 U C A 6

v A konuşulan gence ka111 bir 
~ merak hissetmiye başladı: 
_ - Peki, dedi, bu Ferit 

Beyefendiyi evvelA bir kere 
s E R v E R B E D 1 görsek olmaz mı? 

- Evli bir kadın başka· ( orada yalnrı ha,ına yaşıyamaz. Atıf B. bağırdı: 
dır, canım... Kocaaı ona para- Ya metres, yahut ta nikihh -Elbette, şekerim ... G6rme-

den olur mu? Tabii görecekvana olur. Yini elAlemin di- kadın olmıya mecburdu. Fa-
sin... Ona timdiden meıeleyi 

rıne bırakır mıyım hiç? Hem kat bu Ferit vte kimdi? Ner~i~, haber vermeyiz. Görlirsiln, be· 
oanım, blitiln ömrünll böyle bu kibar eglence ilemlcnnın gv enirsen begv e · · b v • . . . l . . nırsın, egen 
etellerde geçirecek değilıin ya, zeki, pışkın, güze gınış, se· mez.sen beğenmezsin. 
lana bir kOçilk ev, apartıman, vimli erkeklerini gördükten J - Bir tesadüf gibi görilşe-
ltir fedakar erkek lazım. sonra basit, saf bir ma- lim. 

Nermin Atıf Beyin Kadıkö- halle genelle yanm 1aat baı AtıfHB. gü
1
ldU : B 

h nl d - oppa a... ana manev· Yündeki evini dü•ündn. Evet, başa kalmıya ta amm e e- a .. v t• b" · · · N .., . . r ogre ıyor ızım cıcı er-
artık oraya gidemiyecekti; mezdı. Eger Atıf Bey ~akık~- min... Hatta ben bugün yazı· 
Nadirenin dediği gibi, hep ten onu baıtan atmak ıstemı- haneye telefon ederim, bir iş 
O
l:.6yle otellerde mi yaşayacak? yorsa bunu düşUnmUş olması için onu adaya çağırırım. 

lla bir çatı altı llzım. Tabii IAzımdı. Ona hoılanmıyacağı - Ne iti? 

tubun mllaveddelerinl retir t,, 
derim. 

Naitire sevinçle bağırcli : 
- Aman, çok iyi, çok iyi... 

Şu çocuğu ben de göreyim. 
Nermin Nadireye döndü: 
- Sahi abli, ıen de 16r 

de ... 
Atıf B. ellerini uğuıturdu: 
- Tamam... Hah ıöyle ... 

Gördün mil itte... Gnıelliklc 
ne karışık işler hallolunur. 

Sonra Nermine döndil, dur
du, bir mftddet biç kımılda
madı, gözlerine uzun uzun 
baktı, ıefkatli, ciddi, bakim 
bir sesle: 

- Nermin, dedi, bu çocuk· 
la görüımeden evvel, mUsaadc 
edersen sana bir iki şey tav-

- Estağfurullah. 
- Sultanım... Tabii, evlen· 

dikten ıonra, bu çocuk ıenin 
mazine ait hiçbir fey bilme
melidir. Kulağına bazı dedi-

kodular a!tnırsa, aen, hiç şa.· 
şırruadan, kızmadan gayet sade 
bir tavırla bunları tekzip eder· 
sin, düımanları olduğunu ı~y· 
lersin. 

( Arka11 var) 

DiKiŞ 
RUS 

MAKARALARI 
Sağlam ve ucuzdur. y~rde /~rayınız 

Dünyıı KISpek 

MARKALARA 
N.ılça 

DİKKAT 
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Ramazanın Gelmesi Bereketullah Ef. ye Yeni 
Bir Din Esası Kurmak Fırsabnı Vermişti 

YAZAN: M. KAZIM 
. 
1 -36-

- On bir ay mideyi yor- f 
.laktan sonra birdenbire bot 
•D'akıyoraunuz, diyordu. Fakat 

· f feyi bir maktap ile if~ ettik l. merak ettik, sorduk. O zaman 
ve Emirdea de mihmandarımız F. Efganistanda iki gencin nif&JI 
Haa Mahmut Hu vuıtatile resmini mUteakıp izdivacın aoa 
tifald bir mukabele pdük.. muamelesini niklba takdim 

Bapamıa ikinci pil "Ki- edebildikleri meıelea.inl anlat
•• botluk yirmi dört sut 
tlevam ebe belld mahzuraus 
tlrüle bilir. Fakat 11 aaat 
1emek yemedikten, yani mid .. 
Je istirahat verdikten aonra 
receleri bka bua yiyor, 
uhurlan yine dolduruyor ve 
bu ıuretle midenize tahammll 
edilemiyecek bir ytlk tahmil 
ediyorsunuz. Bu, gayn aıhhl-
&tir. Kendi hesabıma ben 6tle 
heri aadece bir bardak •t 
içeceğim, Alqamlan ile aalıur
lan da yalnız cilz'I ıebze ile 
ldifa edeceğim. Bu auretle 
midemi istirahat ettirmiş ola-
cajım. 

Hulba efendiler, ıtıntın bi
rinde yeni bir din icat eder-
eem ben de aenede bir ay 
oruç tutulmasını emredeceğim; 
fakat sCSylediğim şekilde ... 

Filhakika bir mnddet ıonra 
Prenain beynelmilel muhabbet 
esasına mfistenit bir din pro
jesi hazırlamakta olduğunu 
işittik. Fakat politika dediko
duları ile okadar meşgul idik 
ki esasını anlamıya vakit bu
lamadık. , 

Emirin ramazan hayatını 
nasıl geçirdiğini merak ettim 
ve anladım ki : 

Efgan hükümdarı 1 1 ayın 

aeyyiatını bir ay ibadet ile 
telafiye karar vererek sarayını 
bırakmı, ve şehir haricinde 
çimenlik denilen yerde bir 
çadırlı ordugah kurarak oraya 
nakli mekan etmiştL Orada 
gündüzleri uykuda geçen sa
atlerle oruç tutmakta, ·ak
ıamlan cemaatle iftar et· 
mekte, yine cemaatle namaz 
kılmakta ve ibadet faslı bitin
ce musahabe faslına aeçmek
tedir. 

• Ramazan ayında Emirin 
baıhca eğlencesi yemek pişir· 
mekti. Şehzadeler de dahil 
olmak ll:ıere hekb öğleden 
aonra çadırlı ordugahın mut
fağına inmek ve mutlaka bir 
tencere yemek pişirmek mec
la riyetindeydi. Becerikaizler
den albn olarak bir lira ceza 
aluurdı. 

" Klbil,, de Bayram 
Ramazan hayab bizim için 

pek aakin geçti: Emir ile bir
likte ıehıazadeleri ve bütUn 
devlet r;icali çadırla ordurihta 
bulunduklan için hiç kimseyi 
röremiyor, hiç kimae ile ko
DUfamıyor, hiçbir faaliyet ibraz 
edemiyorduk. Bir kötede bara· 
kılmıf, unutulmuı gibi idik. 

Fakat nihayet Ramazan bitti. 
Bayram geldi: Bereketullalı 

Efendi ile ben mlhmendan
mızın refakatinde huaual bir 
arabaya binerek bir ıllvari 
takımının muhafazası albnda 
namazglha gitmitük; emirin de 
dağll oldujıı cemaat araaında 
namazımw kıldık ve namu· 
dan ıonra lmam efendi ile 
bayramlaşarak ikametglhımıu 
416ndtık. 

Valda ·-·a .ateakip 

bll,, de Y&flJ• ntudqlan- blar. • 

E/11111 Eınlrinin birtıdni 
N11ibaluılta111J Nanıl

ltılı Htın 

Emir bir di•an kurdurau19 Ye 
qrafın tebrikibm kabul etmif
ti. Fakat biz Emiriıa huzunna 
resmi surette kabul edilmemİf 
olduğumuz için tebrik mera
siminde bulunmayı milnuip 
görmemiştik. Maamafih k6şke 

avdetimizi müteakip bu vazİ· 

- bW tebrike kelclller. Ba 
st,ant u. ao ....... imin 
hayabma aomma ernüt oldu. 
Efguistanda N;kü ıı OUjDI 

lfpniltanda Eftealllek,laer 
ywde oldala pbl um
zetlilde llqlar. Ba namzetlik 
mllddetl emuanda nipnb er
kelin b&ttın hevesi kimsenin 
bulunmadıiı bir zamanda kı· 
zm evine girmekten ibarettir. 

Buna muvaffak olduğu tak
dJrde izdivacın · 10n muamele
aini niklha takdim edebilir. Ve 
Efıaniatanda en tatlı izdivaç
lar bu tekilde yapılanlar aa-
yılırmıt 1 

Jf-
Biz Efganiatanda iken Ser-

dar Ômercan adım tqıyan bir 
şehzadenin nikllu yapıldı. 
Fakat niklbın icrasından bir 
hafta sonra şehzadenin bir 
çocuk babası olduğunu işittik. 
Ve Efıa.oistanda kızların böylo 
bir hafta içinde çocuk doğur-
malarının sebebini anlamayı 

= 

E.mtn çocaklarma gelinoe r 
banlar bir haftadaa da daha 
kua bir zaman içinde dofarlu. 
Size bir rakam zikredeyim ı 

Bizim " Klbil " de bal ... 
dufumuz mUddet zarfında 
Emirin kız, erkek tamam 80 
çacuğu diloyaya gelmİftir. 
Artık Emirin nikihlı nikAlms 
kaç tane kanaa olduğunu lb 
dfişilnftnüz. Şuruını da kayde
deyim ki : Nikihlı kadınlardan 
doğan çocukJar ile nikAhaıs 
kadınlardan doğan çocuklar 
arasında mevcut yeglne farla 
Nikahsız kadınlardan doğa...
lan11 saltanat hakkına malik 
olmamalarıdır. .. 

Ramazanı ve bayrama mft
teakip Efpn payıtahbnda 
siyasi manevralar tekrar baş

ladı : Emirin maiyetinde bu
lunanlar İngiliz taraftan ve 
İngiliz aleyhitarı olmak (lzcre 
iki kısma ayrılmıslardı. 

(Mabadı yar:n) 

[ Bugünün Meselelerinden 1 Şayan~ Har-~t ~ir 
- . Su Istatıstiki 
Ecnebi Sermayedarları 
Kimler Dolandırıyorlar 

( Ba~ ~ara~ı. 1 inci &ayfada ) ı Bunlar biri İngiliz, biri 
Fakat şımdılık meldum tutu- Rusyalı iki ecnebidir. Ellerinde 
yoruz. Hükümetçe takibat petrol taharri ruhsatnamesi 
yapıldığı znman, bu isimleri bulunduğunu iddia ederek 
vermiye hazırız. Amerikalılan aldatmış, onlar· 

-fr dan külliyetli para almış, hatta 
Bir diğer misal : birçok masraflar ihtiyarilo 
Galatada Yuvakimyan ha· buraya taharri makineleri ge· 

nında bir F ransı:ı tirketi var- tirmelcrine sebep olmuşlardır. 
dır. Bu şirketin mUdilrtl Yu- Nihayet bq yüz bin lira kadar 
nanlıdır. Muhtelif kimselerden bir para sarfedildikten sonra 

hakikat anlaşıl11Uş ve muta· maden ruhsatnameleri alm ... 
lardar. Üç sene evvel Çanak
kalede cıva madeni aldılar. 
Sahiplerine imtiyazlan devret
tiler. Fakat hiçbirine haklarını 
tamamen vermediler. Şimdi 
bu madeni karfilık g6stererek 
mali müesseselerden para çe
kiyorlar. 

Fak at bunların en kurnaz• 
lan ve en büyükleri, Amerikan 
Petrolcom kumpanyuını tu
zağa dü,ürcn tebekedir. 

vassıtlar ortadan kaybolmuştur. 
lıte memleketimizin servet 

membalarını intifa vasıtaaa 
olarak kullanan ve şiddetle 

muhtaç olduğumuz ecnebi ser
mayesini ürkütenler b5yle in
aanlardır. Vo bunlar isimleri 
ile, cisimleri ile, tefkilitları 

ile malum kimselerdir. Fakat 
hemedenıe haklarında kanuni 
takibat yapılmamakta ve pi· 
yasamız bu tufeylilerden kur· 
tanlamamaktadır. 

... ----------~~-

Buhran Piyasamıza 
Da Tesir Etti 

(Bq tarafı 1 locıl aayf ada J 
dOn ıabab Londra Borsa
aında (21,25) tea açılmııtır. 
Markın mahsus derecedeki bu 
ytkaeliıl, latanbul Kambiyo 
Borsasında hiçbir teair husule 
retirmemiştir. Dnn borsada 
mark üzerinden hiçbir muame· 
le cereyan etmemift.lr. Y a!n12 
Alman bankalan tediye et· 
~kte olduklan mevduatı talı· 
dit etmitlerdir. 

Doyçe Oriyent Banka mft
racaat edenlere ancak mev
duat niabetinln yllzde onu 
k.Jdar, Doyçe Bankta bili tef
rik bv mlracaat edene ancak 

(300) lira tediyat yapmakta, 
paralann tamammı aahiplerine 
iade etmemektedir. 

Bu iki banka diln de isterlin 
aatmqlarclır. Diln konsorsl· 
yomdan Doyçe Oriyent Bank 
( 49) bin, Doyçe Bank ta (25) 
bin İngiliz liralık Tllrk parua 
almışlardır. Halkın bu banka
lann fiıelerine olan tehaclimll 
ellıı devam etmekle beraber, 
diier bankalardan da mahsua 
tekilde para çekilme teıeb· 
bOsleri göze çarpmaktadır. 

(Hariç vaı:iyetine ait telrraf 
haberleri dlrdllncll aayfadadıt.) 

( Baı tar ah 1 inci aayf ada) 
lecek halde değildir. Rakama 
istinat eden vaziyeti halkın 
ve belediyenin nazan dikkati
ne koyuyoruz: 
- lstanbulun içme suları (13) 
membadan temin edilmektedir. 
Bu menıaba!ardan gilnde(l29J) 
ton ıu akmaktadır. Bu maden 
sulannın iyiliği, ihtiva ettikleri 
kireç miktannın azlığile öl
çülmektedir. lstanbulun en 
nefi.9 suyu Karakulakbr. (Mik
yasfilmaya) göre bu suda bir 
derece kireç vardır. Bu miktar 
Terkosta 11,5, Halkalı suyunda 
3,5 çıkar. Nefaset itibarile 
Tomruk ikinci, Taşdelen ftçlln
cil, Köztepe dördüncü gel
mektedir. İstanbul membala
nndan (24) saatte fU miktar 
tonda su çıkmaktadır. 

Karakulak (20), Taşdelen 
(39), Çırçır (6), Sırmakeş (40), 
Göztepe (20), Kayışdağı (120), 
Kanlıkavak (60), Hamidiye 
(800), Çubuklu (50), Keçesuya 
(50), Kftçftkçamhca (60), 80-
ytıkçamlıca ( 1 O), Tomruk (2S) 
Bu sulardan en çok piyaaaya 
çıkarılan Tqdelendir. Bu 
membadan (24) ıaat mlltema
cliyen au alımrsa ancak 39 ton 
su doldurulur. Halbuki au re
celeri boşuna akmaktadır. 
Günde yalnız J 2 saat ba mem
badan ıu alınıyor ki gilııde 
19,5 ton 1n1 damacanalara 
konulmaktadır. Bizim öğren
diğimize göre gt\nde yalnız tıç 

vagon T aıdelen suyu suyu 
Ankaraya ve Anadoluya g6n~ 
derilmektedlr. Üç vagon aa
garl (30) ton ıu taşıdığına 
göre bu suların T qdelea 
olduğunu kabul etmek mftm
kün değildir. 

Bu itlerde dalavera ya-

• • • e mınızı Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Rumlnlzl bize g!Snderlraenb alze 

tablat!ıılsi söyllyeblllrla. F abt bıuıaa 
içi• g5nderllecek realmler iyi •• tabn 
posda çıkıaıt olmuı llzımdır. Taki 
mOteh&1aı11mq mOtaleuında hataya 
dllfm ea1a. .. 

Tarık beg: Tok gZSzlil 
neş'elidir. 1 
kitten mBte 

Talıfatlerlllf -laıaak isen W.e 
n.ha 1'8ndern lnırtlerlmb laalıdmMla 
m&tehaHmmmm mltale._ ....... 

satırlarda olru1ab:,.ıraı.ı.. 1 l --~ıs 
Rakım be!' Ciddi •• ..

kurdur. Uml ı' 
ve nizam hari-
cindeki teklif 

•• tetYiklen 
karp mllfklll
peaenttir. Fl
kirlerinia ka
bul edilmeainl 
ister, ba uğur
da azim ve 
tiddet ga.ter

miye mGtamayildir. Menfaat
lerini ve umimiyetinl laraf 
etmez. .. 

Halil ,,,.,. 
Zeki ve ml
teceuistir. Sem
me• çalıfU', 
men fa at le ri ni 
mndriktir. Ha
vaiyatla mq
gul olmaz. Gn
rill: 11 ::il ve kav
gacı değildir. 
Anlaşmıya ml-
temayildir. .. 

Ali Rız• 6•g: Tevazua, sa
deliğe ve ka
naatkArlığa mft
temayildir. Şar· 
latanhktan ve 
alayişten miiç-
tcniptir. Men· 
faatlerini ve 
samimiyetini is-

raf etmez, a-
..... ...,,,.,.,." 1 taklık ve atıl-

ganlık göster-
mez. .. 

Tonelde Alımd !J. 

huına in 
~ttirmea. .. 

• ................. lırarGerl 

alt•h···-·-- cnüa pcllctlll 
~ .. . ... 
ı.tetralllerlnla aldWlal Btnnaek ... 
tt,erlar. Ba fetefrafll• latlpr ~ 
tir. Ba lnıaıuta mlsterlb olmalaruu ,.
ederi& 

1igatro Ve Sinemalı 

ALKAZAR - Titanlk n 1ar1f Kr .. 
ALHllDAR - Pota Neri 
A 1 a 1 - 5-tır h-• 
ARTtsrlK - Sohak km 
l.TUV AL - Af1ua tw ...... 
BLHAllRA- Kmlr bipi• 
&ICLIR -~ 
OLORYA - Anla.a. Kıs 
il A J l IC - H.n.. badi MlabM 
llELEK - Cu laa1an 
lltu.f - Y almu 
P'ERAR - 11.w.ıu temadi• 
OPERA - Bayllk lhtlru 
.. - Lltf- .. taap 
Tabtm - Varyete 
ÇlftlOrp&rk- Hafm Y&far " ., ..... 
Km lral..t parlaada • Dullttalta 

Şehitlerimi~n 
ralannı Taziz 

Ha b
için 

27 Ağustos Perıembe Güol 
Gülcemal Vapurile Bir Ça· 
nakkale Seyahati Yapılacak 

Seyahat Şehitlikleri imar 
Cemiyeti tarafından tertip 
olunmu'.ihır. Herkes iştirak 
edebilecektir. Bi!etler Sirkeci
de Nemli 'zade Cemal Beyfll 
yazıhanesinde, Şekerci Hacı 
Bekir ve Tülbentçi Hacı Mu
hiddin ticarctenelerinde satıl• 
maktadır. 

Avrupaya Hareket 
Fofojraf1 dercedilmiyccektlr İstanbulun piyano profes&-

Acul ve atıJgnndır. Şöhret !erinden Mösyö Adinolfi Patri' 
ve ikbali sever. Kadın ve sev· vapurile Avrupaya hareket et
gi maceralarına lakayıt kalmaz, miştir. Ağustosun İphdasınb 
sui muameleye mukabeleye avdet ederek eskisi gibi detff 
ve serkeşliğe mütemayildir. lerine devam edecektir. 

/ Hariçte Neler Oluyor?J 
Almanlar Kağıt Para Çıkarıyor 
(Ba,tarafı 4 üncü sayfada) 

Londra Piyasasında 
Londra, 15 (A.A.)- Maliye 

mehafili lngiliz bankalarına 
para yabrmıı olanların süku
netini ehemmiyetle kaydet
mektedirler. Bu atıkünet İngiliz 
Bankalannın sağlamhğından 

ileri gelmektedir. 
Lonra, 15 (A.A) - Borsa

da heyecan devam ediyor. Av
rupa kıl' allll& albn ;ideceğin
dea korkuluyor. Öğleden ıonra 
123,50 ç:kan lsterling 122,90 

pıldığı, kuyu \"e sannç ve 
T erkoa sulannın da memba 
auyu diye aabldığı anlqtlmak
dır. Esasen belediye &1lıhat 
itleri mOdürlOjil bu ay içinde 
(82) muhtelif yerlerden au 
almıı bunlardan ( 16) sının iç.il
miye aalih olmadığı teabit 
cdilmiıtir. (64) memba auyu 
ıişeai almıt bunlardan OçQ 
memba su çıkmamıftır. .. 

13 çeşmeden alınan ıular 
tahlil edilmif, bunlardan {12) 
çeımenfn auyu lçilmiya ıalib 
olmadığı a1alqdmıtbr. 

na dii.Jmüştür. 

Londra Borsasmda 
Londra, 16 (A.A) - Londt' 

borsasında mark 22,50 de ~ 
mış, 21,25 tc kapanmı.şbr. 

M. Stimson Pariste 
Paria, 15 (A. A. )-~ 

rika Hariciye nazırı M. S~ 
son ile zevcesi bugtin ur 
14,40 ta Romadan burat': 
gel mitlerdir. 

ltsizlerin BaJrımı 
Berlin, 15 (A.A) - İt~ 

rin milli gilnll dolayısile ~ 
mllniıtler birçok phirleıd' 
alaylar tertibine teıebbüs "'-
mitlerdir. Banua llzeriae "~ 
talu:n karıpkhldar olmutbd'• 

ispanyada Vaziyet 
Mııdrit. (A.A.) - Parllaı'1 

to öğleden aonra aktettiji dl' 
aede intihap klğıtlarmm ~ 
dikı Ye dahili nizamnalll......-
bnziml için bir encDmen ~ 
kil olunmUftur. Y anna ka 
taıdik olunacak intihap .,r'_ 
kalannın adedi parllme~tolıd' 
Milesseaan Meclialne 
için klfi dereceyi bul• 
llmit olunmaktadır. 
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Abdülhamit, Etfal Hasta
nesini Kim Ve Niçin Y apbrdığını 
Habralan Arasında Anlabyordu 

eclist ki 
Müzakerenin Zabıtlarını 

Aynen Yazıyoruz 
( Baı tarafı 1 lncl ıayfada ) 

ıunuı, bu tasarruf mu? Yap
mayalım efendiler bu ne de· 
mcktir. Binlerce beri.fleri topla
mıpınız millet bunlara bu pa
rayı veremeı:. Pek lyi, ne J•· 
palııo. MUsbet bir fikir yoktur 
efendiler. Efendim, itte çalı
ııyol'U%, iktısada çare anyoruz. 
Bu tedbir değildir, derler. NAKILlı ZIYA IAKIR - 13 

(Her laa/c/cı malı/ııztlar) 
Kendimi nhbma attım. Sarayaj 
slrmek için dawandım. Fakat 
oradakiler, 6nllme geçerek iDA
Di oldular. Mbl olanlan, ite 
kaka ıaraya perken doktor 
( arko Pf. ) annme ~ktı. Be!ll 
ıaptetmek latiyenleri; ( bırakın, 
doA'ruıunu s6yllyelim..) diye 
çıklfb. Ve ıonra bana dlSnerek: 
( Efendim; kımııs bir kazaya 
u§radı, Vücudunun bazı yer
leri, tehlikeli surette yandı. 
Doktorlukça lizım gelenleri 
yapbk. Şifa, Allahın Llayetine 
kalmııbr.) dedi. Ben bunu 
lıitir lıitmez, ıanki o koca aa
ray, bqıma yıkıldı. Dllfmllf, 
bayılmışım. Neden ıonra, kcn· 
dim plmişim. Hemen kmmm 
oduma koıtum. Zavallı yav
rumu, yatağına yabrmışlar. 

-------------'I Tedbir nedir diye •oruıaııız, 

Her tarafını pamuklara ıar
mlflardı. Yib:UnUo bir kısmı 
açıktı. 

Yatağının yanma oturdum, 
Açık kalan ytıztinden, gUznn
den 6ptilm. Sanki zavallı yav
rum; 6lmek için beni bekliyor
muş. Gözlerini açb. Beni gar
dD. Bir kere gülümsedi. Son
ra.. O ımde tealimi ruh etti. 
Bu hali görür görmez ben, 
derhal oraya yıkılma~, kalmı
flm... Gözlerimi açtığım vakit, 
kendimi, b şka dairede bul
dum. Meğer, amcam Sultan 
Aziz, V alde Sultanı gönder
miş, o da beni oraya kaldırtmış. 

Merak ederek ordum : 
- Af buyurmanızı istirham 

ederim efendim. Sultan haz
retleri nasıl bir kazaya uğra
mışlar? •• 

Tekrar; derin derin içini 
çektikten sonra anlatb: 

- Validesi, bir şeyle mq
ıuJmuş.. Çocuğun yanında da 
kimse yokmuı. Nasılsa dine 
kibrit kutusu geçmif.. O za
manki kibritler, 9imdiki gibi 
emniyetli değildi. Ufak bir 
tazyik Te yahut delki temasla 
derhal iftial ederdi. Kimbilir ; 
çocuk ne yapb ki kutu birden
bire ateş almıı arkasında, 
ipekli tUlden elbise varmış; 
ateı hemen elbiseye airayet 
ederek yavrucak bir anda 
ateıler içinde kalmıf. Feryadı
aa en evvel Yaldesi koşmuş. 
landllreceğim diye uğrapnış .• 
Fakat elleri yanmış.. Baıkalan 
Jellp te alevi s6ndür0nciye 
kadar it iften geçmif.. Çocu
tmı vücudu, kavrulmuş bir 
mısır keçamna dönmUı.. ( De
rin bir cıgara nefesi daha 
çektikten ıonra : 

-"Şişlideki Etfal bastanesi
Df, bu yavrumla difteriden vefat 
•den diğer bir küçllk kızımın, 
tııhları ıadol un diye yaptırdım .. ,. 

Durdu. Cıgaradan emdiği 
dum nları; avurdunda toph
)'&rak duclahlaranın arasından 
7•vaş yav~ş h vaya nvurdu. 

- Bakınız; bir gftn de ba
lıtna ne geldi.. Yine Efendilik 
Jamanı da idL Bir çift gUzel 
fdacar bm vardı. Bunlan 

- - ___,,_..., 1 ,ederim ıGrmesin diye kendi
~ mi kaldırdım, arabadan atbm. 

Ufoige Sultan 
arabaya koşturur.. Arabayı da 
kendim kullanırdım. Tarabya 
rıhtımından aüratle geçiyor
dum. Nasılsa birdenbire sağ 
taraftaki dizgin, koptu. 
Dizgin kopar kopmaz, ıaıır-

dım. Hayvanlar, henüz acemi 
idi. ıtiratle gidiyorlardı. Dur
durmak imkinı yoktu. Eğer 
sol tnraftaki dizgini çeksem, 
denize gitmek tehlikesi mu
hakkaktı. Hayvnnlan b3f1 bOf 
bıraksam, mutlaka birkaç ki
şiyi arabanın albna alacaklardı. 

Hayvanların böyle azgın bir 
ıllratle geldiğini aörenler ka
çışıyordu. Fakat, alil veyahut 
bir çocuğa, bir ihtiyara rast
gclmemiz ihtimali vardı. Sonra •• 
önUmUzdeki köşeler ve döne
meçler de birer tehlike tqkil 
ediyordu. Bir facia vukubuluraa 

Bqım, kartıdald duvara rut
ıelmlt. Burnumun nzeri fena 
lıaıde . 7aralanmıı.. Sukutun 
flddctinden bayılmtoım. Beni 
oradan kaldırmlflar, en yakın 
eczaneye ıötUrmUşler. Yarala
nııu Kl'Dllflar. Gözlerimi ç
bğım zaman, kendimi yatakta 
buldum. Y aralanmın tedavini 
epeyce uzun ıllrdil. Başımın 

içinde bir uğultu hasıl oldu, 
tam Oç ay yattım. Uzun mild-
det, ıeraemlik çektim. Bereket 
Yenin, doktorlar, deniz ban
yoıu tavsiye ettiler. Buna de
nm ettim de geçti. Denlı: 
banyosu çok nafidir. Ben çok 
faydasını glSrdüm. Ciilüsumun 
tıçtincll ayma kadar daima 
deniı: banyosu yapardım. Vü
cudumu öyle alıthrmııımdır ki 
ıoğuktan biç müteessir olmam. 
Simdiye kadar fani!e giycmdim. 
E:.ğer hava çok ıoğuk olursa, 
nıtnıte iki gömlek giyerim. 

Birdenbire durup hafifçe 
2'ilerek: 

- Bakınız, aklıma bir vak'a 
daha geldi. Bir gün lstrancad 
balkana ava gitmiştim. A. 
peşinde koftll'ken, adamlanm
dan uzakta kalmışım. Birden-
bire karşıma birkaç ailAhh 
adam çıktı. Hallerine baktım, 
fena adamlar olduğunu anla
dım. Bunlar, bana taarruz et
mek istediler. T abil derhal 
&illhla mukabele ettim. Ara
mızda musademe başladı. Mn-
temadiyen llzerime ateş edi
yorlardı. Sol budumdan bir 
kurıun yarası aldım. Fakat, 
onlan da kaçırmaya muvaffak 
oldum.,, 

( Arkulvar) 

Çocuk Bilmecemizi 
Doğru Ha ede 1 r 

Evvelki haftaki nn&hamuı:da çıkan 

bayvan bUmeceslnl doın; halledenler 
arulnda çektlğhnl:ı: kurada Beyazıtta 

Soğanap mahoUcalndc ilhan B. birinci 
ftkmlf ve bir fotof raf mcklıı .. ı kaun
mıthr. Diğer okuyucularımızın kazazı• 
dıklan hediyeler qaiJdadır. 

Birer Albüm Kazananlar 
Adana Dötemc mahallesi aokak 130 

No. 7 Aziz, Ş{fll HaJhklrraıl cadde&I 
182 Soma Nami, Caialoğlu Meaçl tokak 
S Ziya. Gazi Mıı5tafa Kemal Mektebi 
S09 Nedim, Ankara Haçcttepo Balhdc
tlcı Benli eokak 21 Mehmet, Çorlu Tapu 
memuru mahdumu Feftl, Edime Posta 
memlll"Q Senlyo H. YMılaallo Vedia, 
Tanll9 Avukat Sadettl11 B. mahdumu 
Şcıyda mektep talebealııdcıı 511, Kan· 
dUU 42 inci ilk mektep 24 Dindar, 
Mania& Saray mahalleal tftccl Halil 
Beylıı mııhdurou Semih, iz.mir Yemlt 
çartııı 2' Faruk, Eaklşehlr Slvrlhlaar , 
caddeal nihayetinde 211 Bakkal l..maU 
wuıtaallc lucttln B. ve Hanımlar. 

Birer Kitap Kazananlar 
Edirne Abacılarbaıı Berber Osman 

Bf. kalfası Hikmet, Bahhealr Polla mer 
kezi hcaap memuru Hllscyln Ef. mah
duınu Hasan Tabiin, Taksim Ta~lıçıkış 
çıkmım 35 Vedat, Uzunk8pril Şohallvar 
maballeııl Hama~ aoknk 21 Nergb:, 
Ankara Tapu kadaatro umum m!ldür-
ıntn WlmelAt kalemi lbrahlın Saffet 
8. hemtlreal Hikmet, Buru Gaılpqıı 
caddesi 104 Baarl, Kadıköy Moda 8 inci 
mektep 450 Safter, feyr.latl 1cktebl 
197 Nida Zeki, Konyo Aakerı hastane 
diş doktoru Ali Şaban B. kıı.ı Zehra, 
Buna Demirci Ali Ef. kın Ferhunde 
Ali Çua puan, Senbenuva mek-

tep 731 Fahrettln, Ankara Piyade ıPIAh 
clcpoau mDdür YUı.baıı Ali B. oğlu 
!edat, Ankara lametpava caddul Poy
ra aokak 6 Rabla, Kırkağaç Alay 64 
te Kaymnkam Nuh Beyin ycğnel Eaat 
Zeki, Ankara Telatz Şefi ~al B- km 
Nihal, Sultannhmet Nakllbent Çayır 
olfu aokak Niyaz.!, lıtanbul Şeref aokak 
lıfllfldc Hamdi, Adana Kolordu caddcal 
Bakkal Rcmz.ı nııtaılla lamall, Heybe· 
Uada aalıll boyu 103 Cemal, Uı:lU1küpr0 
Poatane yananda Albert Şocf, Taraua 
G&ı ham Derici Mehmet Af a mahdu
mu Ncjat, Aydın fataııyon cadd .. t 
Saatçi Hoca Mehmet vaaıtaalle Rıfkı 
Ahmet, AJYahk Bakkal A. Hikmet 8. 
Y• HAntmlat. 

Birer Kart Kaz nanlar 
Zonguld1tk Ercyll ,trketl in11&at tubo

al M. Ekren, Nur\>ıımaniyc Saadet Nail, 
Ankara Ziraat bankası umum mubaac· 
be besabat aervlal Fuat Beyin oğlu 
TID'gut, Mcraln Liman tlrkctl mUdllrll 
umumisi Mansur Beyin oğfo Orhan, 
Balıkesir Börekcllcr mahallesi Meserret 
sokak 15 Şadiye Salt, Konya lsmctpaşa 
mektebi 446 Tllrktın Rüstem, Buraa 
Çcklrgo haataneal z. Sami, Sallhll 
Albnordu mektebi 276 Muzaffer, Edime 
aan'nt mektebi 85 Rahmi, Bcyııı:.ıt 
Çarşkapı sı - 83 J{cmol All, Adana 
yol bedesteni manlfoturacı Aziz Nadlı 
waaıt ıUc Hllıcyln Ankara Knraolnn 7 
Kl'u:.ım Beyoğlu Kalyoncu kolluğu Mar
f1'İt aokak 18 Yıldız Hanım, K5ylçl 
Escl Asa{ Hanım vcı Beyler. 

Hediye knnn nlar Cumartesinden 
itibaren ldarehanemlzc uğrayıp hediye· 
)erini ala.bilir. Taşra karllerimi%1n hedl
yelerl ılindcrllmlştir. 

cevap yoktur. Efendim, ftte 
bir Dumlupınar, DoıDlupınar 
nedir. Ehemmiyeti yoktur. e.,_ 
kumandanlık Muharebesi. Ehem
miyeti yoktur. Mazi nedir, 
mukaddesat nedir, ıahıt ıeref 
ve haysiyetler nedir. Ya ne 
Tardır. Hürriyeti matbuat 'far• 
dır. Efendiler Hürriyeti matbuat 
yardır. PekAlA habrlarsınız ki, 
htırriyeti matbuat ta di~er 
hürriyetler aibi başkalannın 
hürriyetine taarruz etmemekle 
tahdit edilmiştir. Evet hürriyeti 
matbuat vardır. Fakat diier 
hllrriyetler gibi başkalannırı 
hürriyetine tecavüz etmemekle 
tahdit olunur. MeselA efendiler; 
benim hürriyeti ıahsiye ve 
ikbaadiyem vardır. Ben ticaret 
yapabilirim, lokanta açabilirim. 
Fakat efendiler açtığım lo
kantada mağşuı yağ ve kok
muş yemek bulunduğu uman 
hlirriyeti ıahsiye muvzubahs 
olmaz. Kanun pençesini atar. 
Ya efendiler; biz matbuata 
mekteptir, diyoruz, mürebbidir, 
diyoruz. Demek ki matbuat 
fikir ve ruhun gıdasını veren 
bir vasıtadır. Pekili, fikir ve 
ruhun gıdası blSyle tağı~ edll
mif, kokmu~ zehirler mi ola
caktır? HUrriycti matbuat bu 
mudur? Efendiler, onlar bnr
riyettc.n bahsederler ve aonra 
derler ki: Biz mahvolduk, aer
bestii matbunt yıkıldı, dünya 
yerinden oynadı. 

Efendiler; serbestli matbuat 
maskesi altında bir vatandaşın 
ıan ve ıeref ve hay iveti ile 
uğraııhr, sonra btltUn rejime ve 
Devlete ve en nihayet bunla
rın kuvvei mubasıalrun olan 
en bliyllk bir makama yani, 
Gazimize kadar taarruz edilir. 
Hürriyeti matbuat bu mudur? 
( Kahrolsunlar sesleri ) 

Evet hlirriyeti ıahsiyemlz 
vardır, biz demokrııb:r:, amma, 
bi:ıim demokrasimiz başka bir 
demokrasidir. Tarihin hiçbir 
millete yazmadığı bunca felA
ketlerden, bunca ıatıraplaplar
dan, bunca elemlerden aahte 
bllrriyetin cinayetlerinden, en 
nihayet bllyfik harbi umuminin 
tecrübelerinden istihraç ettiği
miz bir demokrasiyi biliriz. Bi
zim bildiğiz demokrasi budur. 
( Bravo aesleri ) • 

Biz demokrasiyi; •atamn 
ıaadet ve selAmeti için vatan
daşın refah ve aaadeti için 
6nllmllzde yfirilyen BfiyUk Ga
zının demokrasisini biliıiz. 
(Bravo ıesleri, silrekli alkışlar) . 

Efendiler; biz işte memleketi 
ıaadete, vatandaşı refaha ıev
keden bir mektebin evlatlarıyız. 
Bir meslekin snlikleriyiL O 
mektep te Kemalizmdir. 

Biz Kemalistiz efendiler; biz 
ancak ve ancak Kemalizm 
mektebinin evlattan, serbestii 
matbuatı takdis etmekle bera
ber diğer vatandaşların hukuku 
s ircsine tecavüze müsamaha 
edeceklerden değiliz. ( Bravo 
esleri ) . 

Efendiler; bizim lıtediğimiı 
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l 
Bu Sütunda Hergün _J 

Muharriri: Server Bedt 
--------------------------ucuz EŞYA 

Trende, kal'fJmda oturuyor- f lar kaçak mııL •• Sahibinin elin-
lardı. de uzun mllddet kalmBL Ka-

Oç kipdiler. Ortadaki fit· 
manca, iri yan, albn g6ılnkl0 
ve albn ldSıtekli, kelli f elli 
bir ut. iki yanındakiler zayıf, 
kuru, mfitevuİ Te ortadakine 
kartı açıkça hOrmetklr, hatta 
mutabubıablar. Bir daire, ya
hut tirket mDdOrlle lld kftçfik 
memuruna benziyorlardı. 

Şlıman adam, Yakannı boz:
mıyan hlr hararetle anlab
yordu: 

- Olur ıey değil efendim, 
adeta bedava 4'\bi birfey.. O 
canım gtıderi eldivenleri Be
yoğlunda kaça alırsınız? Ya
nımda olsa da göstersem.. On 
lirad o qağı kat'iyen vermez
ler •• Ben aldım aeksen kuruşa! 

iki zayıf adam, büyllk bir 
hayretle, birer çıngırak gibi 
ıallandılar ve öttüler : 

- A .. A .. Seksen kuruş mu? 
- Hayret efendim, hayret, 

buyurduiunuz gibi, adeta be
dava. 

Şişman adam, rururle be
raber harareti de artarak de
vam etti: 

- Ya şu kösteğe ne der
alniz? Bakın! itte damgası .. 
T ıım on ıekiz ayar.. Sokağa 
atsanız on lira etmez mi? Be~ 
aldım bir buçuk liraya. Hem 
bu birşcy değil.. Şu aanta ba
kan: Yirmi dört ayar lbn .. 
Hem markasına da bakın .• Ya.. 

Ötekiler aabredemiyerek 
sordular: 

- Bu kaça efendim? 
- Siz s6yleyin bakayım? 
- Beş liradan aşağı kat'i-

yen değildir. 
Şişman 'adam parmaklanm 

çat 1 gibi havaya dikti: 
- Üç kAğıt! diye bağırdı. 
Sonra cebinden bir li te çı

kuarak okudu: 

- En AIA maroken cüzdan
lar, yanm !iradın doksan ku
nıt• kadar. Uçları, kapakları· 
nın yansı ve cebe takılacak 

yeri halis ltın mllrckkepli 
kalemler, birer lira, gilmilş 
kol düğmeleri otuzar kuruş 
Jilet usturaları takım kutusu 
makine ve bıçaklarile beraber 
yirmişer kuruş ... 

Zayıf adamlar evvelA hay
retle aonra tren sarsınbsile 
iki defa yerlerinden sıçradılar: 

- Aman Beyefendi... Biz 
nasıl lıtifade ebıek? .. 

- Acele etmek lazım. Bun· 

pııan kapışana .•• 
Zayıf adamlar ceplerinden 

bqer onar lira çıkardılar, lis
tede kendilerine lhım olan 
qyayı işaret ettiler ve parayJ 
fitman adama verdiler. 

Yanımda, orta yqlı ve çok· 
esmer bir adam da, benim gi
bi onlan dikkatle dinliyordu. 
Dayanamadı, fİ~man adam 
dedi ki: 

- Af buyurun, Beyefendi 
ha2.retleri1 biz bu... Bu kele
pirden istifade edemez miyiz? 
Her nekadar tamşmıyorsak 
'ta •.• 

Şişman adam kaşlarını çatb, 
biraz düşilndtı: 

- Estağfurullah... dedi, hay 
hay... istediğiniz eşyayı listede 
işaret edin, ben ıize kartvizi· 
timi makbuz makamında vere
yim. yazihaneme gelip eşyanızı 
alınız. 

Yanımdaki adam listeden 
yirmi otuz liralık etya seçti, 
parasını verdi, mukabilinde 
bir kartvizit elarak cebine 
attı. Pencere yanında otu
ran bir ermeni de firsah ka· 
çırmak istemedi, o da ayni 
suretle hareket etti. Ben de 
kendime iki çift eldiven, üç 
çift kol düğmesi, bir mllrek
kepli kalem ve bir cnıdan 
seçtim. Parasını verdim. Şiş
man zat, kartvizitinin arkasına 
" Dört lira alınmıştır. " diye 
yazdı ve imzasını attı. Kartın 
üstünde ~u kelimcfor vardı : 

Avukat w ahmut Sami 
Kotırcıo§fo han No. S4. 36 

l'ddon: Jstanbul 2003 

Hepimiz, ilı::i giin sonra, 
ynzihaneden eşyalanmızı ala
cakbk. 

İki gUn onra hana uğra
dım. Anlamışsınızdır iri orada 
böyle yazihane filan yoktu. 
Kahveci dedi ki: 

- Bir haftadan beri belkJ 
ytiz kişi geldi. Hepsi de siz.in 
gibi dolandmlmışlnr. Demek 
o şişmnn herifle yanmdaW iki 
zayıf adam üç kişilik bir kum
panya. Sizin kaybınız birttey 
değil. Yüz liralık mal sipariş 
edenler var. Benim zannım bu 
üç kişi, bir hafta içinde beş 
on bin liraya para dememiş
lerdir. Fak.at helal olsun. 
Parlak diişünmtifler. 

ıudur: istediğini yazsın, küf- ı Nasrettin Hocanın dediği gibi 
retsin, sövsün, zaten başka ( külah beni boğacaksa daha 
işle~i .Yo~t~r .. "vur fnkat dinle,, evvel ben onu be.Çarım ) . Bun• 
dedığı gıbı sovsiln yazsın fakat J lar eğer bu zehirli neşriyat" 
mahke~e l!uzurunda vatandaş larmn devam ederlerse, şilp• 
pek ıcn bır surette hakkını hesiz ki cezalnrmı görUrlcr. 
alabilsin. istediğimiz budur. ( Devamı var) 
Istırap· gören vatandaşın hay-
siyet ve şerefinin gayet seri 
bir surette adalet huzurunda 
mUdafaa edilmesini istiyoruz. 
Biz diyoruz ki; eğer mevcut 
kavanin daletin seri tecelli
sine bizi iınl edemiyorsıı ve
killerimiz duçarı ıstırap ve 
tecavüz olan vatandaşın hak
kını adalet huzurundan serian 

lacak bir kanun getirsinler. 
Y oks hürriyeti matbuatı kal· 
dırınız, heriflerin boğazını tı
kayın demiyoruz. Manmafıh 

SEKİZİNCi 
PATRON KUPONU 

Gazetemizde on bet gGndc b r 
vermekte olduğ\lmuı:. Patronu 
bcdııY& almalı lıtiyorııanıı:., bu 
kuponu kesip uklayınız •• 15 
kııpo;'\ toplayımz, Patronlarımız· 
dan pek memnun olacakıınıı. 

Patronlar r.cşred ldlklcrl gUn
dcn ftlbnren fatanbul lcıırllcrlmlz 
bir afta, taşra l nrllcıimlı:. on 
ırü ·;ıdcı kuponlarını iÜndcr• 
me er. llu mü det gcçtlkt4ıı 

uponlar kabul edilmCL 
.__ ____ __;. _____________ __ 
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Terkibinde kOlliyetll miktada iyot 
tanen ve foafat mevcut olup enaicel 
uzvi yeye ıllr' ati temeutllll aayeainde, 
kansızlıf a, vereme latf dadı olanlara 
•• bilhaua emruı aaabiye •• zafi. 
yeti umumiyeye tealrab ılfaiyeal 
Yardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda teairab 
nafiaaı pek seri olup renksiz, hasta
hldı, zayıf, sıraca veya kemik basta· 
bklanna mfiptell çocuklar az zaman 
sarfında diı çıkarırlar. Çabuk filrllr
ler. Tombm tombul ôlunar. 

Sal İt)'Atla •bavetini ve ı~ 
jini auiiatiaial eyliyenlere; ademi 
iktidara pek müuirdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, bazmi teshil, renge taze
lih ve veçhe teravet b~der. Bez, 
cvram, cedir, çocuklann yllz ve bat· 
larındaki çıbanlar, erıenlilC n ekze
mada pek mliessirdir. 

Hasan kuvvet turubu Avrupadı 
birinciliği ihraz eylediği gibi bOUin 
ilemi tababette takdir tevlit eylemif, 
ecnebi ve memleketimizin etibbasının 

raporlarmı kazanmıştır. Şişesi 60, 
bllyük 100 kuruştur. Deposu: Hasan 

ecza deposudur. Eczacılara ve top
tancılara büyük tenzilat. 

r ı 
lıyan yanımla D HORHORUN• 13eyoğlu,Tokatj 
mektep 'oh.ak 

Cilt ve emraz! zillırevlye tedavihanesi Hergün ubahtan al~:a:na kadar 

Maliye V ekale-
t. d • Bazı matbaalann 
ın en. harice yaptıkları 

Elbise Münakasası 
Ceket 
Kiiot pantolon 
Ma işaret kumaş rengi p.pka 
Kumaş rengi tozluk 
Kabaralı fotin 
Sarı bel ka}'1şı 

iyi kumaştan kahve rengi olacaktır. 

50 adet 

50 " 
50 " 
50 " 
50 " 
50 " 

Yukarda cinsleri yazılı elli takım korucu elbisesi ilin 
tarihinden yirmi gün bir müddetle münakasaya konulmuştur. 

Yapabileceklerini taahhiit eden taliplerin birer numune ile 
Lüleburırazda müteşekkil komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

'T-7-31 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı· Ali mühendis kısmı - Sa:ıayi kurlan 16 Temmuz
dan itibaren her Perşembe ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye 
kadar müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavsiye olunur. 
--~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~-~~ 

SATILIK EŞYA 
İs. Ticareti Dahiliye ve İhracat 

Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Bir adet müıtamel ot balya makinası 
lkiaandık derununda bir adet miiıtamel benıin ile mllte• 

harrik deniı molörü 
Üç adet ceviz: kütüğti 
Bir sandık elektrik çorap üttısü Ye kalıbı 
Bir adet müstamel ot balya makinası 
Yukarda yazılı eşya bilmüzayede İstanbul Ticareti dahiliye 

Gtımrüğü Müdüriyeti sataş komisyonunca satılacaimdan talip
lerin Cumartesi ve Salı iÜnleri satıı komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Muba
yaat Komisyonu reisliğinden: 

Bakırköyde ak:iye ve asabiye hastanesi için ilzam olan 
100,000 adet yumurta olbaptaki şartnamesi veçhile 11/ \iustoı 
931 sah günü saat 15 te başlamak üzere aleni surette milna· 
kasaya konulmuştur. Fazla izahat almak isteyenlerin mezkiir 
·komisyona müracaatları ilin olunur. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacakıınıı I 
........ P.ro•t•es.to•l•ar .. m•i•~•i•g•o•·r.ül•m•e•m•i' .. b•i•r .. •Ü•r•at•le .. ~.·.de•r··· ....... 

işlerde kırtasiye depolarından 
s:ıtılmakta bu!utlan ( Türkiye 
Cümhuriyeli Hllkumeti)filigiran-
ranh kağıtların fazıa kalan par· 
çalarını hususi olarak yaptık
lan işle~ d ! istimal edilmekte 
bulundu; u elc!e edilen ilan va
rzkalarından anlaşılmış ve tah· 
kikata başlanmıştır. Kırtasiye 
talimatnamesinin (28) inci mad
desi mucibince hariçten istimali 

'.cafiyyen memnu bulunan kağıt 
ve levazımı aairenin yaptırıla
cak taharriyalta nerede bulu
nursa derhal zapt ve mfü.ade
re edilmekle beraber hüklımete 
a;t gerek kAğıt ve diğer sair 
levazımı kırtasiyeyi istimal 
e !enler hakkında ayrıca taki· 
batı kanuniyede bulunacağı 
ilin olunur. 

l.tanbul S inci hukuk mahke· 
meainden: lktuıat vekiletinin Un-

kapanında Atlamatatında Hoca 
Halil Attar mahallesinde oturan 
Abdurrahman Ef. ye aleyhine ika
me eylediti davadan dolayı ili-
nen tebligat icrasına ratmen 8-7-
931 tarihli ceJısei muhakemesinde 
ispata vücut elmediğindennati 

hakkında ııyap karan nrilmif 
ve emri muhakenı~nin 16-9-931 
tarihine müaadif çarfamba gllnil , 
aaat 14 de tayin kılınmıt oldu· 
ğundan ye,·m ve vakti mezkurde 
mahkeme~e hazır bulunması lü
zumu beyan ve nkai halde h~kuk 
uaulG muhakemeleri kanununun 
401 inci maddesi mucibince hak
kında ııyaben muhakemeye de· 
vam olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

lhti}at akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karak1S7 palHta Telefon: 

Beyoila 3711·5 l.taalnal tlll ıubealı 
"Merkea Poataneal lttlaallade Alla-

lemcl haa, Telefoaı lat. 56t 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJINDA 

Hikmet Rıza Hanım , Darlttaliml Muaild, Orkeatra ? 
Cu, Dana •• uire. .. 

Dühuliye 5, meırubat 25 kuruştur. 

Avdet ı·çin• Her yere. ·~ "otobn. 
• temla edılmlftlr. 

MOJDEI MOJDEt 
Açdma11 ubrizhlda lteldeaen .. .._ t&-11 ....,. 

iatirahati temila edilen 

KUlESI P.LAjI 
lav yerel.. elavendir. 

KOLEC~ 
Kolec kaamı • Alı mllhendll lmma • Sanayi kurlan 

Her pertembe •• cuma plerl aaat 9 clu 12 ye kadar 
mllracaat kabul olunur. Yerler mahdut oldutuadan latlcal 

taniy.e olunur. 

HARARETİNİZİ TESKİN 
iÇiN. YEMEKLERDE 

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

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur . 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende sabş için 

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

Büyük Tayyar 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

inci keşide 11 Ağustos 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LİRADIR. 
A Y R I C A: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

ITRIY A Ti 
Kibar sınıfın niıanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre ve parfönler 

Biitlln çetitlerinl latanbul Yerli mallu 
pazannda bulununuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Yalıköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
•tanbul emrua sGhrevlye di•panıerf b&Jhekfml 

Ankara caddesi İkdam Yurdu kart11nda No. 71 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postu& 

Dumlu Pına 
ıe vT-::.:. P AZA 
gthıB akfanu ıaat 17 
Sirkeci nhbmından har 
le ( Zoapldak, laebolu, 
yanak, Sam811Dt Ordu, 
nnn. Trabzon.. Sllrıru; 
•• Ria) ·J• .mmet ve 
dette ayill iali:eİelerie Gire 
n Onyeye utnyarak 

0

av 
edecektir. Fazla ta&illt f 
Sirkeci Meymenet hanı 
bnda acentelipe miraca 
Tel. 2213' 

-SU 

foLU U·!WALOGUMUZU•i)l 

\OURLA BiRADERLER va 

Patoog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLIMLERINDE 
Dahili, ve intani hastala 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No . 
Mua7-eh-•: Telefoa l.taabıal .tnJ 
lkametglhı ı ,, 223 

iSTASYON LOKANTA 
Sirkeci civarında 
En rahat •• en 
Tem iz lok an ta dır. 
Aynca 1 liraya 3 ye· 
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da· 
bil olduğu halde 

TABİLDOT 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadlı ve Hal:.C .iC.ı&atJJ 

Ware ı lataab~ııruosmaıılt• 
Şeref •okal'ı 35 • J/ -Tel~o:aı latanb;U - 2)1>1 

Pnln kutu.auı lslaıabııl - 7U 
Telıralı lataabııl SON P~STA 

ABONE FlATI 
TORKIYE ECNEB1 --1400 ilf. 1 Sene 27:>0 kr. 

750 .. 'A., ıCDG ,, 

'°° • s • IOJ • 
uo • ı 

" 
aoa • 

Gelcncvr.ak g.:ri veril .:ı,.. 
lıbıarda?ı m:ullyet alı ı ıı u. 

Mu'ul mildiir: &ıbri SiliJll 


