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'SON P O S TA Halkın r~5züdür: Halk bununla g8rür. 
SON POSTA Halkın kulatJdın Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın d t l i d i r: Halk bununla aayler. 

Kuponlanmı:nn tebdili· 

•• nihayet verilecektir. 
LQtfen utlcal ediniz ... . 

BÜYOK ZONGULDAK· 
UGRADI. KAT'İ 

BİR SEL BASKININA 
• v • • 

ZARAR BELLi DEGILDIR •• 
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Bugünkü Fırka 
Grupu Neler 
G'rüşecektir? 
r.1'\buat Kanununun 
Taqli, Mevcut Meyille
rin Başında Bulunuyor 

AAara, 30 (Huıusi) - Bu· f 
pn ~leden evvel toplanmak- ( 
ta ola Fırka grupunun içtimaı, f 
mevsll\ bahıolacak meseleler ! 
ltibarilt blltnn dikkati Uzerine 
ceibedi»r • Müzakerenin eıu 
me"ıuu'iaz.etelerin ıon mil
nakaf aaı ~ünasebetile. Matbuat 
Kanun.un~ yapılmaıı faydalı 
addedilen adilit meselesidir. 

Esaıen, l\u tadilltın esasla· 
rıoı hazırlar.ak üzere daha ev
vel ?~ kom.yon tetkil edil-
111ii ıdı. Bu İ\imada bulunmak 
oı:ere bilhassl matbuatla ali· 
kası olan mp'uslann davet 
edilmesi, İ\Üihbulunanların da 
içtimada lıazır ıulunmak Uzere 
Ankaraya dönmferi gösterir ki 
müzakere 111evzuna ehemmi• 
yet veril,ektedii Kanunda ta
dili d~.,,... ,. :;t• auçsuzolan, fakat 
l.'ıl;: • l' b. vi rın Jf ı,en na"'1a ır ne 

Kestel Gölünün Fegezanı 

13 Köy Hicret Etmek 
Mecburiyetindedir •. 

... «~ 

Böylesini Tarih te 
Kaydetmemiştir! 

" Me1ele hakikaten rarlp
tir. Hatta okadar gariptir ki, 
Adliye ve ıtabıta edebiyatı 

böyle bir hidlıeyi henüz 
kaydetmemiştir. Bir vehim 
yüzünden eıeğinl kaybetmek 
bedbahtlığına uğrıyaa köylü 
bize gönderdltl mektubu 
fÖyle bitiriyor: 

" $atınız •• t•tarak 3fıre· 
niniz ld bir eıek karakola 
ririyor, birçok resmi evrak 
ara1ından en mühimmlnl ae· 
çlyor n yiyor!.." 

OördUncu sayfamızda 
okuyunuz 1 

Heyecanlı Güreş 

Bakırı Yırtan Salih Peh
livan Çoban Mehmetle 
Güreşemedi 

Balıkesir, (Hususi)- Cuma 

gfinü burada heyecanlı ve mn
h~ güreşler yapıldı.E~ eli genç 

• itedellidzjf etinde 1ılunan dıeı' • 
ul müa-~rlerin üzer,den mes'· Yakarıda ıu altında kalan Sıı.suz köyü bağları, 

liyet alınarak ya abrir mU· aşağıda ada halin• gelen Kekez çiftliği 
dürlerile imti~az 'biplerine, Bucak (Husuıi) - Kestel a6lilnlln tqmaaile ( 13) parça 
yahut a b•şmuliarriterle imti- köyden büyük bir kısmı adeta ada haline gelmif, muvaaalaları 
yaza tasarruf edenlee tevcih ancak ~ndal ile temin edilebiliyor. Bu yüzden zarara uğnyan 
edil mel meyilleri var~r. halka . P.mdiye kadar HfliJiahmerin yardımından başka yapıl-

.. f' '' 

Cümhur ve Millet Mecliıi mıt ~ır\nuavenet yoktur. Bu vaziyet bu şeklile devam etti[ 
tlerin• k 1 takdırdtı ( 13) köy halkının hicret etmekten b--ka yapacakları 

r iyase artı ve 6 imaen ld Ç" k k _,. 
l 1 ı_ fey Y9. ur. un ll ne e ecek bir dönftm tarla ne de mahıu· 

dahi o sa yapı aca& t,riz.lerin lündeli istifade edilebilecek bağ ve bahçe kalmıttır. Sun'I 
takdirini, sır~sında ~ıeteyi ıurette hiaıl olan gölün kurutulması için de hiçbir tetebbUs 

(OevaJll! .3 uncü •ayf•ı) yapılmamıştır. Muzaffer 

.. -Apartıma"iiiar Dile Geliyo~ 
Par• luhranı ö~,, muayyen ıemtlerde hararetle 

ynkseııııektfolan 
kat, kat lrt~· 
manlar g erı-

kı bir nnaf yor 
halk kaıayor 

her ııeCııse 
ve bit 
kazanc&D1 li ne 
ıermaye tclb 
koymayı llfı 

ediyor. B~ \i .. 
kimler tef dl· 
yor? Bir 11111 ... 
tenberi nef. 
mekt• otdutu• 
yazı au.Ueai l 
bu huauıta te• 
edecektir· 

Mllıelle• bf 
Tepebatı11da, öl 
koparand~ Y O 
selmektedi~· dt 
daireli, eU~ tJ 
lıdır. 10 .. 1111~ 
liraya 111al 0 

eçen sen• 
g dllınlıt 
mal e dair 
Be her l at ·İr .ı. hl l 

Zonguldağı 
Su Bastı, 

1
Zarar Büyüktür 

1 Zonguldak, 29 ( Hususi ) -
Elli aaattenberi fasılasız ıu
rette devam eden yağmurlar, 
•on (12) saat içinde şiddetini 
arttırmıt ve bugün saat ikiden 

Çoban Mehmet 

ıonra tehri ıu basmıştır. Cad- peh1ivanlar güretti. Sonra sıra 
de ve toıeleri l(aplıyan sel, bakır tencereJeri bir kAiıt aibi . 
sokaklardan bir n~hir gibi ak- kolaylıkla yırtan Urfalı Salih 
maktadır. pehlivanla meşhur Çoban Meh· 

Tehlikesiz IBVUfturulacajı zan- metde gelmiıti. Fakat Salih 
nedilen seyllpt, saat üçten 1 
itibaren tahribata başlamış, bO- pehlivan ıtanbuldan gelmediği 
tiin bahçeler su altında kalmıt· için Mehmet pehlivan Adapa• 
tır. Şark istikametinden gelen zatlı Cemal pehlivanla ifilret
Kokarıu ve Üzülmez ıularının tiler. Güreıler alaturka yapı
biriktiği noktada sular yUkıel- lıyordu. İki pehlivan kırk bet 
mit ve ilk hamlede ıebze dakika kadar biribirlerini yen
pazanndaki dükklnları, iki mek için heyecanla uğrqtılar, 
k&prtlytl, hava hattının iıtinat fakat kuvvetlerde müvazenet 
direklerini yıkb, denize sürük· olduğu için biribirlerinl yene
ledi. Y atmur tufanı andınr mediler, 
bir tekilde devam ettiğinden Neticede hakem bu iki peiı
kabaran ıeller biltlln demiry&- livanın berabere kaldığına illin 
lunu kaplamııtır. Telefon di
rekleri devrilmlf, 1Jen mUna- etti. Çoban Mehmet ~e Cem 

MemleketinBügükDerdi: VEREM 

Bu Afetin Verdiği Zi
yanı Biliyor Musunuz? 

Ebe Hanım, Çocuklann Babası Gemilerde Ateşçi. 
O Ayda Ya Bir Gelir, Ya Gelmez. Eğer iki Gün

den Fazla Yatarsam Tütüne Gidemem. 
YAZAN: Meliha Avni 

ia 

lk 
ltı 

• .. 
Dupanserde Muagene sırası beklig•n Kadınlar lb 

.V~rem afetinin bu memlekette tahribatını hemen bilmlyen yok • 
a'ihıdı r. Bir parça detil, Haah ıurette ihmal• utrıyan bu dert ile 
mücadele kararını veren "Son poıta", muharrirlerinden Meliha Avni le 
Hanımı, citer ha1taları ve bu ha1talıta tutulmıya namzet olanlar ıl
arasında bir tetkik yapmıya memur etmlttir. Meliha Hanımın mü· ;le 
şahedeleri, birkaç gündenberl bu ·aütunlarda intiıar etmektedir. 
Muharrir, bugiln de Eyilbe gittiti 11rada. bir mahalle arHında 
yükıelditini duyduğu bir kadın feryadlle ıeçirdiği heyecanı anlatıyor. 

• Bu tftyler ürperten ka- · tıraım. Polise gitmek doğru k-
dın feryadı ıiyah tahtalarla olabilirdi. Fakat dnınnemiyor- in 
çevrilmit 9 numarala kulUbe- dum. ra 
clkten tatarak mahallenin her Hızlı, hızlı yllrtlyerek e•in d
köıesinl inletiyordu. lçerde aralık kalan kapııından içeri la
belki gllnahsız bir kadm bo- girdim. Kirli tahtalar O.tüne m 
ğazlanıyor, belki de genç bir uzanmış genç bir kadm bağı- -tp 
kız beklenilmiyen bir tecaviize rıyor, ıaçını, bqını yoluyor, lr, 
uğruyordu. Ne yapacağımı şa.. (Devamı 6 ıncı •ayfada ) e-

Biri birlerine Nezahet Dersi Verenler I 

.. 

(70) lira ~let· Ottı~kt•cilr. P
8 de 'ti Nuri 8ey, Rafael, Nesim 

Sisa Efen 4.,_jt dı melı•n alttuiu içle bbıa•' iamine 
"'MOaoll.,,. - -,'it, 

kaleıi durmuıtur. Mnlhakatla pehlivanlar 0 ' iİbl ıoar 
muhabere keailmfttir. bir intikam güreıl y~ · ·b 'U~~·jı~ .. ~ •Y takım· 

(De--· • NL~~~!5~'4~·-::-- . J • • m u bana KUfllattınJ. ~--- "- fi mamaları hakkuada amud Wr 
____ _J cereyan vardır. 
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1 Teınmu:ı 
• r,-__ ...,_ ___ _ 
Hergün 

Sözle 
----. ,. 

Fiil Arasındaki 
Fark 

.._ ________ M. ZEKERiYA 

Halk fırkasının bu sene 
tanzim ecıen ve fırkanın siyasi 
ve ikbsai kanaatlerini tesbit 
eden Yt\i programının ikinci 
maddeai aynen şudur : 

"Türkie Cümhuriyetl halkını 
ayrı ayrı sınıflardan mllrekkep 
değil, ve rkat ferdi ve içtimai 
bayat iç it bölnmO ltibarll• 

SON 1'0.:)f'A 
---

Son Posta'nın Resimli Makalesi -tc Evin Saadeti • 
v..r 

r· ~ -) ) .. 
,1 ,, 

muhtelif 'eaal erbabına ayrılmıt 
bir camia telAkki etmek •H• 
prenıiple11ı.iz.dendir: 

_ " A) l\çnk çiftçiler; B) KG· 
çuk aanayf erbabı vo eanaf; C) 

l - Evlenmek, bir kadın için evde 
bir •azlfe almak demektir. 

2- Erkek evinde oturup çalıomaaa, 
kazanıp eve para getirmese, kadın 
kıyameti koparır. ı 

S - Kadın da evinin l9lnl iÖr mcz, va:dfeıılnl 
yapmaıı:H, erkeğin kı:ımasınıı tahammül etmelidir. 

Evde Hadct, iki tarafın da va:ılfaalnl yapmasll• 
mUmkllndOr. 

Aınelo ve JÇi ve tüccar, Türk 
canıiaaını )kil eden bathca ça· 
Lı~a züm~eridir. Bunların her 
birmln ça\maaı, diğerinin ve 
umumi ca~nın hayat •• ıaadeti 
için zaruridf Fırkamızın bu pren
•i~le iatih~ ettlti ıaye ve :-ınıf 
mucadeleaı~rine içtima! intizam 
Ye toaaniit ln etmek ve biri· 
birini nakz İ ecek ıurette men· 
faatlerde -N~ teılı eylemektir • ., 

BUGÜNÜN TELGRAF HABER E i 
Bu ';21adÇe ıöre Halk Fır

kuı bütün ~ıflann menafiini 
!'1 ~avi de~ede ve ahenk da
ır.esınde mi\f aa edecek, hiç· 
bır sınıfın ~faatinJ diğerinin 
aararu~a ol8t\: himaye etmi
Jecektır. 

Memleke 1f- ·ı · k' h d . aanayı n ın ı-

ıa . evı:ınd · ı. Bu lnkiıafı 
tesn etmıı o k . . .. 
himaye edi ıçın ıa~ayıı 
yeden istifa uz. Bu . h~ma-

etmek ıstiyen 
•ernıayedarlar h b ld ki 
yerde, bava er . u u an 
ve ahır köıel zıyası~ han 
darüssınaalar de fabrıkalar, 
fabrikalarda \çıyorlar. !J~ 
1 ·ıt d ışına şeraıtı, 
ngı ere e m d . d 

evvelki si e evrın en 
h f 'd• Y B itinden da

a ecı ır.... ~· fabrikalarda 
insanlar degıl, vanlar bile 
çalıştırılamaz. ~buki biz, 
Sıhhat Kanun ıarahatine 
rağmen, kadın ~ klann 
bile bu hava\ çocu. asız 
yerlerde, pis tel,\· ve zıy on 
iki saat çalııhn ~ albnda 
aaade ediyoruz. ~lanna mU
yiin inkiıafmı i.~nkü ıana· 

Haniya muht~ı:,bruz. 
aıenfeatleri ahe -~ ıınıflann 

· · de mUdaf aa edilccek~r daır .. ın 

• 
Sanayü himaye \ıl • di· 

ye hariçten gele' ,ceğıı 
'au eıyaya ağır v \eylere ve 
ruz. Bu ağır ver~~ koyuyo· 
ker fabrikamız ve ~ı iki şe· 
riimiz istifade edi)~ı sana· 

Halbuki köylün t, ilk 
ve en mühim sarfi),'tı bily 
petrol, ve kaput b~~~ şeker, 
rikntörleri himaye t~r. F.a~~ 
k6ylllnlin hayatını ~k ıç 
nyonıı:. Demek ki .. ~JılaŞ~· 
•aye için köylüyü yii hı· 
kuyoruz. 'ra ıo· 

Haniya muhtelif , 
menfaatlerini ahenk ~fların 
mUdefaa edilecekti?. 'sinde 

MAARiFTE 
Zenginlerin Bedava 

Okuyan Çocukları 
Bir Meseledir 

Ankara - Blitçe Encllmenl 
Maarif bntçeainl tetkik etmif, 
zengin, hal •e vakti yerinde 
kimselere ait çocuklann paralı 
okutulmamaıı ıaribesine lıaret 
olunmuıtur. 

Bu mesele tetkik edile· 
cektir. Bu arada ecnebi 
mekteplerin baıı Türkçe 
muallimlerinin ehliyetsizliğinden 
şikayet etmeleri Ozerine Ma
arif V ekaletl, taatik hak
kını üzerine alarak bunla
rın lntibabını alakadar mek
teplere. bırakacağını bildirmiı
tir. Bazı muallim ve meslek 
mekteplerinin bütçe zarureU 
dolayısile kapatdmaması için 
maarifin diger faaıllanndan 
tasarruf yapılmasına ve bun
arıo idamesine karar veril· 

mittir. 

Raşit Rıza Heyeti 
Kırklareli ( Husual ) - Rqlt 

Rıza ve arkadqları temsil 
heyeti burada beı temıll ver
miş ve Tekirdağına hareket 
etmişlerdir. 

Ralıtiil 

M. Hilmi Bey 
Yeni Adım Başmu
harriri Vefat Etti 

lıkeçede çıkan (Yeni Ad,m) 
refikimizin sahip ve bqmahar
riri Mehmet Hilmi B. geçen 
perşembe günU bir ameliyat 
neticesinde ölmüttür. 

Mehmet f:lilmi B. çok mil· 
cadeleci bir gençti Garbi Trak

Ehli Hayvanlar Ve İrat 
"" Alıyor?. 

~ ~ 

Vergisi Ne Şekil 
Ankara, 30 (Huauıi)- Millet Meclisi dün davara, ehli hay· 

vanlara alt Sayım vergiılnl müzakere etmiı, bu arada bazı 
mOnakqalar da olmUftur. 

Uyiha tiftik için vergiyi (40) kurtıf olarak tesbit etmişti. 
Afyon Meb'uıu Cemal B. tiftiğin Lıtanbulda (95) kuruıa 

nbldığını duyduğu için verginin indirilmesine itiraz etmiş, 

bu söz mukabil itirazları davet etmiş, Eskişehir Meb'usu Emin 

8. Mecliste böyle fahiı rakamların ortaya atılmasının 

piyaaaya fena tesir yapacağını söylemiştir. 

Encumen Reisine Göre Mazbatanm Esası 
BOtçe Encllmenl Reisi fae 

enctlmen rakamlarının doğrulu· 
ğunu ileri sUrmnı, Besim Atalay 

B. Kil keçisinin zararlı bir bay• 
van olmasından dolayı vergi· 
sinin arttmlmaaını istemiı ise 
de neticede koyun ve kıl ke
çisinden (60) , tiftikten (40) , 
deveden 200, mandadan 100, 
sığırdan 100, at, kıırak, 
iğdiç, katırdan 125, eşek
ten 50, domuıdan 356, 
kul'Uf vergi alınmyı karargir 
olmuttur . 

Bu vergi 931 kaziramndan 
itibarendir. 

932 haziranından itibaren 
ise koyun ve kıl keçisinden 
50, deveden 200, mandadan 
l 50, sığırdan 90 tiftikten 40, 
kısraktan 125 eşekten 50, do
muzdan 300 kuruş alınacaktır. 

Badehu Millet Meclisi yeni 
Kütahya meb'ualarıi Rasim ve 
Mehmet Beylerin tahlifini yap
tıktan ıonra veraset ve intikal 
vergisinin birinci müzakeresini 
bitirmiı, bina iratlarına ait 
ver gi kanununun bazı madde· 

leri hakkında bütçe encümeni· 
nın mazbatası kabul edilmiştir. 

Encümenin tesbit ettiği bu 
tadillta göre 1 bahkç.ılann kul
landıkları aletleri konulmasına 
mahsus depolar, kayıkhaneler, 

a ıkcı kulübeleri icar edil· 
memek şartile vergiden mUı
tesnadır. Bu muafiyet ayni 
zamanda belediyelere ait irat 
getirmiyen mebaniye de teş
mil oluomuıtur. Çiftçilere ait 
ikatnetgAhların vergiden muaf 
tutulmalarına dair teklif 
reddedi!miştir. 

Taksitler 
Bu kanun mucibince alın • 

cak vergiler ile ceza zamları 
aşağıda yazıla miiddetlerde iki 
müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti da
varla ve develer için haziran, 
sığır ve mandalarla at, idiş, 

kısrak, katır ve eşekler için 
eylül, domuzlar için teşriniev· 
vel aylarmm ilk haftasıdır. 

ikinci taksit mezkOr ayları 
takip eden ayların birinci 
haftasıdır. 

Umumi şeldile Sayım ver· 
gisinden bu ene için 2, ge· 
lecek sene için dört milyon 
lira indirilmiş oluyor. 

Zonguldi\~1 Su Basit 
( Baı tarafı 1 inci &•Yf,~ 

ya Tilrklerinin haklarını bUtun (" 
tehlikelere köğüs gererek ga· • • 

ister inan, 

-=-'==-..,,_ _ ___ _ 

• • 
ister inanma! Az sonra seller, belt~) . 

dere kenarında yaptırdı~, ~oın 
tımı bir iskambil kağıttı t-ıb; 
bütün heyetile yıkb. ~b 

zetesinde şiddetle müdafaa 
etmiş ve bu yürden birkaç 
sene de mahpus ve menfada 
kalmıştı. ÖlümU herhalde :za

yiattandır. ---~ 
Derenin ilstü enk~ 

Sinemamlar ihtilafı hayvan leşlerile örtülildttt-, b ve • 
tını yıkıldıktan sonra~ ~d\\h: Sinemacılar vilayetin yap· 
ev1er su baskınına ugt8dı, ~kı bğ• talimnhn tatbikmı tehir 

Bir kısmı boşaltıldı. ~l •• 0 Devlet Şurasına miiracaat 
gayrete rağmen mülha°"lt~n ıç; işlerdi. Devlet şurası bu 
kat'i ve doğru bir habet- ~tı :a~bi reddetmiştir. 
narnıyor. h ,.. R T kd" 

Rivayet halindeki hııb.~~ı~ Bir essamımızı a ır 
Deverek ve Üzülınezd~ldi:!~ı:ı~ Ressam Ali Sami Beyin 
evlerin yıkıldığını bı ·~t>. . te Fethiye camii 
1( kal şln • parıs • k . . 

asaba su içinde ıııı O)' . Bozdağan emerme aıt 
_ Muhtelif ocaklardan (I b~ ıle k teşhir ettiği iki tablo, 
ton kadar kömilr stok~ it~ oı~abeğenilnıiştir. 

r r nıuhaberenin tşıenıe•i~~ Temmuz aaşı 
batlıdır. f eınınuz maaşına perıembo 

Hükümet muharrirle· 
rlnden biri yazıyor: 

"Zıtlarımızı söylemesin
ler, onların bu an'anevi 
haklarım teslim edelim. 
Fakat biz ne istiyorm~? 
Bunu bemen öylemeliyiz? 

11Ne istiyoruz? Mutlak 
fikir asıyişi mi? Mutlak 
dil ve kalem asayişi mi? 
Mutlak birlik mi? Şukadar 
ve şukadar müddet için 
şunu ve bunu mu? Par]A-
mento dedikodusunu mu? 
Nazariyat tufanı mı? Mut-
lak demokrasi mi? Hudut
lu veya hudutsuz hürri-

yet mi? Ne istiyorsak 
tane tane :söyliyelim. Bi .. 
lelim ve iatediklerimiı:io 
zıddını yapacaklara da 
bizim vapacağımizı açık 
açık söyliyelim. Bilelim ki 
bir KubJAy, bin Kubliiy 
olabilir. Fakat bütün bir 
milleti Kubliy yapamayız. 
Hakkımız yoktur.,. 

Bu yazıları okuduktan 
sonra bilktimet muharrir· 
lerinin bu gürültUlü ve 
mütecaviz neşriyat ile 
ne istediklerini bildikleri· 
ne, artık, 

/•l0 r inan. ister inanma/ 

direk zayi olmuştur. l{at ~.. ço M 1 

Afımct b.alaoıcaktır. 
1 toııt1 .,, ---·--- ----

GÖNENDE 
Cuma Günleri Fınn
larla, Lokantalar Grev 

Yapıyorlarmış 

Gönen (Hususi) - Cuma 
gnnieri için belediyenin fırın
cılardan o güne mahsus olmak 
üzere fazla resim almak iste
mesinden dolayı fırıncılar cuma 
günleri dükkanlarını açmamıya 
karar vermişlerdir. 

Bu yfizden halk sıkmb çek
tiği gibi o gün ekmek teda
rik edemiyen lokantıcılar da 
dükkanlarını kapamaktadırlar. 

Ceudet 

ispanya intihabı 
Madrit, 20 (A.A) - intiha

bat umumiyetle sükun içinde 
geçmiştir. Fakat belediye inti
habı kadar hararetli olmamı -
tır. 

Barselon hariç, Cümhuriyet
çi Sosyalist ( koalisyonu ) nun 
bilyllk bir muvaffakıyet kazan
dığını gösteriyor. 

BarscJonda Miralay Maçya 
fırkası (53) azalıktan (42) sini 
almıştır. 

MUstemlekAt Sergisinde 
Yangm Çıktı 

Paris, 29 (A. A.) - Müst
emlekat sergisinde, F e1ernenk 
paviyonunda çıkan yangın (50) 
milyon frank zararı mucip 
olmuştur. 

Kaçakçı ık 
-

Bir Evde Mühim Miktar-
da Kaçak Eşya bulundu 

Zabıta ve müskirat memurları 
dün Fenerde Patrikhane cad
desinde 25 numaralı evde 
tabarriyat yapmışlar. 

İki el sepeti iç.inde (152) 
deste kaçak iskambil kağıdı, 
(8) teneke ispirto bulunmuş
tur. Bahçede de aynca 30 adet 
kauçuktan yapılmış ve içine 
eşya konarak denize atılmaktn 
ku1lanılan torba ele geçmiştir. 

Bu ev Ahmet ve Mehmet 
isminde iki k;şiye aittir ve 
kaçmışlardır. ---
Sporcularımız 

Yunan Maçları için 
Kampları Hazırlandı 

Bir müddet sonra g·elecek 
olan Yunan futbolcülerine kar· 
şı çıkacak takımm hazırlan
ması için Yeşilköy sahiJind 
güzel bir knmp hazırlanmaşhr. 

Galtasaray - Fener futbol
cüleri yakında kampa girecek· 
ferdir. Bu münasebetle, talebi
miz veçhile şilt maçı ıçın 

Fener - Galatasaray takım· 
Jannın bu hafta kartılaştınl· 
mamaları hakkında umum! bir 

Sayfa 3 

Sözün K_ısası l 
Bir 
Küfür 
Lugati 

• • 
Kepaze - Öyle bir keli· 

medir ki, eğer muhalif gaze
teler tarafından kullanılırsa 

iğrenç bir küfürdür; fakat 
hilkumet gazeteleri tarafından 

kullanılırsa nezih bir tabirdir: 
"Utanması olmayan kimsen 
demektir. ı· 

Ma kara - Bu dahi öyle z 
bir kelimedir ki, eğer muhalif a 
gaxeteler tarafından kullam· 
lırsa iğrenç bir küfilrdfir; ti 
fakat hükümet gazeteleri tara- o 
fından kullanılırsa nezih bir ı-
tabirdir: "Gülünç 

. 
mablük,. '1 

demektir. 
Alçak - Bu dahi öyle bir 

kelimedir ki, muhalif gazeteler -
tarafından kullanılırsa iğrenç -
bir küfürdür; fakat hükumet 
gazeteleri tarafından kullanılır-
sa nerih bir tabirdir: "irtifaı ol· -
mıyan şey veya kimse,. de· 
mektir. 

Soysuz - Bu dahi öyle 
bir ke imedir ki, muhalif gaze
teler tarafından kullaııılırsa 
iğrenç bir küfürdür; fakat bü
kümet gazeteleri tarafından 
kullanılırsa nezih bir tabirdir: 1 
"Soyu sopu sicile geçmemiş ı 
in an,, demektir. ı-

Köpek - Bu dahi öyle bir 
kelimedir ki, mt4ıalif gazeteler 1 
tarafından kullnmlırsa iğrenç • 
bir küfürdür; fakat hükumet 
gazeteleri tarafından kullanılır- ı 

sa nezih bir tabirdir : 11 Dört 
ayaklı bir hayvan,. demektir. .. 

Namussuz - Bu dahi öyle l 

bir kelimedir ki, muhalif gaze· 
teler tarafından kullanılırsa iğ· 
renç bir küfürdür; fakat hü
kumet gazeteleri tarafından 
kullanılırsa nenh bir tabirdir: 
"Namu u olmıyan kimse,. de 
mektir. 

Bugünkü Fırka 
Grupu Neler 
Görüşecektir? 
( Baş tarafı l inci uyfada ) 

sedde kadar gitmek salahiye
t :ni müddeiumumilere bırak· 
makta düşünülen tadil fikirle
rinden birini teşkil ediyor. 

Bu proje, esasen bir müd
det evvel vücuda getirilmiş, 
bir köşede duruyordu. Şahsi 

tecavüzler münasebetile konma· 
sı düşünülen lrnyitlerde ağırdır. 

Yeni Kanunun MUJhem 
Olduğu Memba 

Ankara, 30 (Hususi) - Ye
ni Matbuat Kanununun mül· 
hem olduğu esaslar, mevcut 
şayialara göre, İtalyan Matbuat 
Kanunudur. 

Bugün, Fırka grupunda mü
zakeresi icra edilecek olan bu 
layihanın ehemmiyeti, diinkü 
Meclis içtimaım müteakıp Hnlk 
Fırkası umumi idare heyetinin 
toplanma ile' artmıştır. 

Yeni kanunda, kastı cürmiyi 
tayin etmek üzere jüri ihdcı.sı 
da teemmül edilmektedir. 

Yeni Pullar 
Cumartesinden itibaren Dam· 

ga matbaasında yeni pullar 
basılacaktır. Tecrübeler iyi 
netice vermi t ir. Bunlar 18 
muhtelif seridir. Kıymeti 
1 O paradan 250 kuru 
dır. Miktarı 
\; kbr. 
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1 Hariçte Neler Olugor? 1 
.. İspanyada 
intihabat 
Gürültüleri 
Cümhuriyetçilerle Sos-
7alistler Büyük Bir 

Zafer Kazandılar. 

Madrit, 28 (A.A.)- intiba· 
.. t esnasında şimdiye kadar 
ehemmiyetli hiçbir hldise ol
mamıtbr. Tqrada yapbjl bir 
dem aeyahatinden avdet eden 
M. Lerroux Madritte ortaya 
çakan fesat tertibat. pyiala
nnda Badajoz valisi uaaıtuile 
haberdar edildiiini söylemiştir. 

ispanyada intihabat 
Madrit, 28 ( A. A. ) - Son 

ıece büyük bir faaliyet içinde 
ıeçmiştir. Cumhuriyet ve soı
yalist bayraklarile sOalenmİf 
olan otomobiller tehrin başlıca 
caddelerini dolqmıtJardır. O
tomobildekiler. intihabat pro
pagandaaım muhteYİ okadar 
çok risaleler abluflardır ki bG
t&n cadde ve sokaklar, bun
larla 6rt6lmiittlir. 

Hiclile olar~ yaıa.z birt,
lam tiddetli ıntinakqalar ol
•at Ye birtakım intihabat 
rilaleleri Jlim laaliDcle l'etirile
rek yakılmlfbr. 

Umumi meyclanlucla hatip
ler nutuklar liylemiflerclir. Bu 
laatipleri clinliyenlerin miktan 
pek çoktu. Eıi ziyada faaliyet 
ıa.terenler, Cimhuriyetçi ac».-
7ali8tlerle radikaller olnnqtur. 

M. Zamora, aaralanm bek
lemekete olan dijv mlnte-
laiplerin aruma ıirerek saat 
18, il te aaruı ıelcliti Yakit 
reyini ftl'IDİftİr. 

Bir Hadise 
Lerroub, reyiai saat 10 

.. ftrlDİftlr. 
Sabalaleyia wkua pı-, 

,.,... lald* POll Valleeeu 
lıiiballeihicle mhtr eta#lr. 
Rawoa dairei ruhaniyui rahibi 
Gonzaloz Vunor, bir za· 
mudanberi eİ•ardaki ahali 
t..afmclan reyleri Aba alma-
p toıebblb etmit olmakla 
itham ediliyordu. Mumaileyh, 
kifisede cllmhuriyetçi birta
kim ıençleri baştan çıkarmaya 
ajrqapen yakalanmııbr. Bu
nun ilerine kilisede bir rezalet 
olmuttur. Sivil muhafızlar 
Yak' a mahalline yetiımipe de 
halk, kaçmaya uğrqan rahibi 
koYalamıf, yakalamıf, d6vmtlf 
Ye toz toprak içinde yuvarla
mif ve ayaklan ile çitnemiftir. 

MOsademeler 
Madrit, 28 ( A. A. ) - Bazı 

eyaletlerde intihabat mllnase
betile birtakım hAdiaeler ol
duğu haber verilmektedir. Va-
lence eyaleti dahilinde V or
.. ra da akaiyon naayonal teş
lrlllbna mensup aza ile cllm
•uriyetçl ıosyalist koalisyo
nu menauplan arasındaki 
bir çarpısmada bir milliyetçi 
llmlftlr. 

Kim Kazamyor 
Barcelone, 28 (A.A.) - Mi

ralay Macia'nm reisi bulundu
tu Cllmhuriyetçi fırkamn bariz 
bir galebe kazanacatı zanno
lunmaktadır. 

Gurultular Arasmda 
Madrit, 28.-(A.A.)- Baak milli-

7etçllerl clmbariyetçilerin ldGbG
ne h&cum etmiflerdir. Bir kiti 
il mittir. 

Muhtelif yerlerde (11) kiti .Sl
miittGr. 

Bir Kişi Daha Oldu 
Saint-Sebutien, 28 (A. A)

Cnmburiyetçilwle Prena Don 
Jaim taraftarlan arasında bir 

-"'teaaa olmuttur. Ba ıonma-
t.. kiti aJiilftlr. ..,,... 

so ~TA T .. mml 

H A N 1 M T E Y Z E 
Bir Garabet Nümunesi 

Karnında Kağıt 
----------------------------------------------------------Aranan Bir ,, 
Sinirli Çocuklar 1 YAZ ELBiSELERi VE DENiZ MA vvosu j Ev Kadını 
Nasıl -----~--------Neler 

Terbiye Edilir? !Bilmelidir? 
Annelerin en mftşktll idare Biftek ve pinolayı uaıl 

ettifi çocuklar, sinirli ço'!uk· yumuptmalı? 
larckr. Çocuk, uabl olclup Bllfteiin etrafındaki deriyi 
için, annenin tazyilu albna çıkanmz. Büfteii tavaya Jıc-
ıirmez, hırçınlaşır. Çocuk mr- yup bir defa ateıten . albm 
çınlqbkça, anne uabilefir.. tlatnnD geçiriniz. Fakat ne 
ikisi de f&Y&m tedavi bir hale kanını, ne de yağını koyver-
gelirler. Sinirli çocuktan idare meden hemen çıkannız. Bil · · 
için yapılacak ilk İf, Oaerine tejin altına, &ıtiine yağ a8ri -
kollu bir keten g6mlek aiydir- nüz. Et, sıcak olduğu iç·n 
mek Ye toprağın içine sal- yağı emer. Büfteği 11karan 1 

makbr. Çocuk açık havada &zerine koyunuz, atetten ilı:i 
toprakla çamurla oynum, Oç santim yüksek tutunuz. 
ka111n, lattmO batını kirlet- Alevi tedrici çoğalbnız. Bnftc4 

sin, pek çok anneler, çocu- tin ftzeri kızarıncaya kada: 
ğun elbiaeai ldrlenmeain diye atefle tuqanuz. Sonra çeviri? 
toprakla oynamuma mOaaade lteki tarafını kızartınız. Hatf 
etmezler. luzardıkün sonra tuzun.u 

Halbuki, sinirli çocuiun ha· biberini illve ediniz. Badeb u 
bını açık hava, Ye tabiat içe- ateşi hafifletiniz. . Bnfteğin bu 
riainde oyun kadar lUçhir feY suretle Oltll kızanr, içi kır-
dinleııdirmea... Siqirlj çoeutu ·llUJI Ye kanlı olur. DU. . bir 
oda içerisinde oynatmak, oau iki djakijm hafif atefte" tutar.-
bir Irat daha Iİllirli ,.pmaktır. ana. hem pi~, hem de lor.-
Odama lçeriai, bir oyuneakça · mwbP.u kaybetmes. iyice pl.-
dlkkhı kadar oyuncakla clolu tikten sonra .tekrar üzerine yai 
dahi olta, babını dinlencllrmiye ınrlinnz. Akan yağ ve kanın 
kafi ıelmez. Gtbıet Ye yapur · zayi olmaması i~a, ıakarumın 
çocuju dlf&rlda tutunm. Ço- kenarmdu b~ auyu tabap 

cuk akta• içeri ıirditi umu Zarif ... ..n. Wr um. 1 Ot realdl Wr ._.. _... I Emprla• lunptu ya- ~ alımı:. · Bnfteklerin lizerine dl-
kirli ılmlej'ini çıkarır, flsel ............ " M7• ...., r...... ...... ... ,..... bir .... ~ kas Kllnilz. Pirzolalar da bu "81'•t-
bir baayo yapınız. .... 111er , ... , •etilli mı, lteyis "e1p1mr. elbt...ı, nast .... ve .le p~ J.Ul!IPk olur. 

Mlecelı ....ne tertip Yalııut dtt- ~ ,.-.. bUittlır 

-"l•lplr. ı , .,.,.~eltlllr·ıef 
0 

B L-·o Z -· Yaz Şapkası 
Bu Seneki Moda 

yaz tapkalannda re•it ke
nar giinden gtlne claba ziyade 
revaç bulmaktadır. Bu sene 
pek beyenilen ppkalar hak
kında bir fikir edinmek ister
ıeniz l>u modeli tetkik edinlı. 

Yaz Yemekleri 
Malc11rna salatası; 
1 - Sojan 
1 - Y e,il biber 
1 - Hiyar 
Bir mıktar kırmızı turp 

Bir çay fincanı makarnaya 
ıoğan, hıyar, biber ve turpu 
ufalayımz. Makarnayayı bat
ladıktan sonra bu piyazın tlze
rine dlteyiniz. Makaraalan 
ufalayıp hqlayınız. Makarnayı 
salatamn Gzerine d6tedikten 

Görücü 

lmaaluı .. tidiaftw.~;.4 -tlfm1Mlhlı fhell .. ~ 
bbahati Jftldi:recek bir -... '1Dlllr, ailenin aadet teme~ 
ararlar. Her İlllaD kuam,. • oJdakça, hiçbir lnuma mes'ut 
dur. Y apbjl iti~ mllkem~•IJ \Wmuına imkla yo)Jtur. 
clir, laata oluna Aik b 1 l:'~--d" ail d ti, L-11..--

llclır. Ekrem Ferdi Beyii \ıl ...._ 1' e aaa • uu..-

bu meielede kabahati yoktür, ... buit bir it detllcllr. Çar
anneai met'iıldlr. pdan bir g6mlek Abn almı-

Bakmız mesele nedir. Gedik :rommuz. Renıf maYİ •eya 
pqada oturan Ekrem Bey un diye dllflnmek için, 
bir dairede memurdur. Bun- kadımn bu ı&mlek kadar 
dan bet ıene evvel evlen- buit olması )hamdır. Tabiat
mek arzusuna dllfm&f, anneal leri botuna ıftmemif... Kaba
ı&riicll gezerek bir kız beien- llat annesinde imft. 
miştir. Kızın aileıi mutaasaıp 
oldup için kızı ıarememiıtir. 

EYlendikten soma kw sevme
miş, o aanşm iatermif, kıı 
kırmızı saçlı çıkmlf. O zayıf 
iatermit, kız flfmaD çıkmıf. 

Annesi kızın saçlannı sarı 
ı&rmllf. Ozaman .zayafmıf, 
şimdi ıif manlamıı... Tabiatleri
de botuna gitmemiş. Binaen
aley timdi bedbahtmıt. Fakat 
btlt8n kabahat annesinde imiı. 
Şimdi kadını bopmak istiyor
muş. Benden akıl ıoruyor. 

Glrdilnftz mft ya? .. Bir ka
dının aaçlannın un veya lar
mıEJ olmuı innnı bedbaht 
eden mllhim bir ıebeptir. Za-

Kabahat ae kırmıa saçlı 
kızda, ne de annededir. Hiç 
tanımadıtı bir kızla yuvaya 
tlrmeyi kabul eden adam, ta
liini lotaryaya batlamıt de
mektir. Lotaryada bak ve ka

bahat yoktur. Ne çıkarsa ba~
bna. 

Aile ıaadeti ne ıömlek 
ne de lotaryadır. Onu kendin 
g6rftr, kendin beğenir, kendin 
alırsın. Saadetini başka ellere 
bırakanlar kimseyi ittiham 
edemezler... Kör denitler, 
aaa11nı tqa nıracak yerde 
çamura babrırlaraa, 16z8 16-

ıonra &zerine manyonez dikil- •-------...... ----= 
nQm. Üzerini yuvarlak kesil- yulanmıt bir terbiye piflriniz, 
miş domates dilimlerile ı8ıle- Makarnalann lzerine balıkları 

renleri detll, kendilerini itti
laam ederler .. Bu itte kurban 
edilecek biri varsa, o da bu

raya kör dervif ıibi giren 
Ekrem Beydir. 

yiniz. 

• 
Balılc ve 111alcar11•lı 6örelc 

Makamalan iyice hqlayıDIL 
Balığı da bqlacbktan ıonra 
deriıini ve kılçıklarını ayıkla
yınız. Tepsiyi yatlaclıktan soma 
ilerine bol pebimet tozu eki· 
m. Makarnalann yan11m dl

Slt ...... ....., ko-

dlktllkten soma beyaz ter
biyeyi de dlldhıllz. Kalan 
makarnalan da d6feyinlz. Ta
yac:la kııdırcbtımı yatı ma
karnaların OaeriDe hqlayınıı. 

Üzerine tekrar pekıimet tozu 
dakdtlkten ıonn çalkanmıt iki 
fllmurtayı drOnlı, fınna ulı
aıı. Makarnalar hafif ktıar
tWcta• IODn cıkan .... 

Hanımtagze 

-==------------=------
PATRON KUPONU 

Karllerimlda sltıterditl ar
au llserbıe (7) inci aayfaya 
aakledllmlttir. Oradaki patron 
kupoalannı toplayacakaınıL 

Müsabakamız 

. 8161 miiAbakamıı bitmek 
ftzeredir. Şimdiye kadar bu 
mllsabakaya iftirak etmemit 
olan karilerimiz, çıkan bl6z 
resimlerini havi n8ıbalan ida-
rehanemizden tedarik ede
bililer. 

Bedava bluz sahibi olmak 
iıterseniz bu mtısabakayı takip 
ediniz. 

On betinci blia çıktıktq 
sonra bu resimleri kesecek, 
en ziyade beiendiğiniz iç 
re·ame ait kuponlara ifaret 
koyarak idarebanemiıe sin· 
derecekıiniz. 

Gelen cevaplar tarafımız· 
dan tetkik edilecek, en ziyade 
betenilen Oç blftza rey veren 
kariler aruında kura çekile
cek ve tıç kari• becla•a iç 
bl6z yapbnlacakbr. 

Bu mtiAbakalDllA tafra ka
rilerimlz de fttirak edebilirler. 

Kuponu (7) lnd nyfamııda 
balac•kıtnıL 

Eşek Hikayesi 
Uzunköprünün Hamidi 
ye Köyünde Jfitilmemil 

Bir Vak'a Oldu 
15 haziran taribih Uzunkap

rllden qatıdaki var.kaya aldık: 
" Uzunköpriinlln Hamidiye 

kBylindeki janclar111• karakolu
na davet edildim. Karakol Ku
mandam Cemal Ef. dedi ki : 

- Senin eşeğİQ karakola 
girerek mllhim evraktan birini 
yedi. Yenildiği s6ylenen evrak 
yarım tabaka tizerine yazılmıı, 
muamele görmüş, resmi ve 
mühürlü bir kiğıttır ki tam 
orta yeri toparlak bir şekilde 
kopanlmıt buluııuyordu. 

Merkep getiril~ Cemal Ef., 
köylü huzurunda şöyle hitap 
etti: 

Bu evrak 11ıOhimdi. Bu 
etek o evrakı ye11ıiştir. Kesip, 
karnını anyacafun. 

Filhakika merkep kestirildi, 
kamı yan1dı, ~Ağıt parçalan 
arandı. Merkebi ~eıen jand~ 
ma .Bcklat Ef ., anyan da köy
aen Ahmet ağadır. 
Ve hakikaten gvip bir iştir. · 

Bu hldiSe berine Adliyeye 
m6racaal rderek dava ikame 
ettim; Ş&Şlnıı ve -şatarak <iğ:. 
reniniz ki bir qek karakola 
giriyor, birçok resmi . evrak 
aramadan bir mlhimmini ıeçi
yor ve yiyor. " 

U•unklprGOGn Hamldlye ldSyGndea 
lll*afa ·~l• bir ,s8ail lma 

Mosta/a 
Biz, bu bAdiaeye inanmadıL 

Lüleburıaz mufıabirimiz Nuri 
Bey vasıtuile tahkik ettirdik. 

Muhabirinıiı.. malw Mustafa 
oilu Mustafa Efendi ile gö
riitmüt ve .hldisenin doğru
luğunu tesbit etmiştir. Bize, fU 
~·••• malmah veriye:·: _ 

" M~ mtrkebi :tlır .la 
otlarken yajmur l>ulalDlŞ, 
merkep te. o ... ada içinde 
küme bulummyan karakola 
firmit- Aynı zamanda Hami
diye k6yünden domuzcu Mus
tafaya ait evrak kaybo!muş. 
Cemal ç•vu,, bu evrakı mer
kebin yediğini zannederek 
kestirip karnını aratmıı 
iae de bulamamış. Bunun üze
rine merkep sahibi ( 136) ku~ 
ruı urfederek dava açmış. 

Evveli ltu adamı deli zan• 
netmif Ye istidaıını kabul et
mek istememişler. Sonra na· 
hiye nıild6r0 Maıhar Beyin 
tavassutile iki taraf banşhnl• 
mış. Cemal çaVUfUn, merkep 
için on lira vermesi kararlat
bnlınıf. Fakat Çavuş Ef. Kır
ca Salih köyüne becayiş etti
rildiği:ıden ualül Mustafa hak
kını alamamıt-
Aynı zamanda merkebi kesen 

jandarma Bektq Ef. de beca-
yiı edilnıiıtir. Ortadan kaybo
lan evrakın merkep tarafından 
yenilmesi mftmkün olmadıtına 
g6re meydanda tetkik ve ta• 
kibi icap eden pyanı dikkat 
bir kesilen merkep, bir de 
ortadan yok olan ewak meae
leai var demektir. 

Şu hldiaeye nasal uyr .. 
etmezaini~? 

Karpuz Ve Kavun 
UzunklprD, (Hususi) - Ha

yat bunda ıittikç.ı ucuzluyor. 
Meyve boldur. Yakında kavwa 
Ye karpuz da piyasaya çıkacak• 
br. Bu ıene boıtan mahaulll 
boldur. Ekin oraldan da bqla· 
dı. Fakat heryerde olduju 
rlbi malt buhran burada tld· 
detle bl.ecllliyor. 

Fıstık Hastalığı 
A)'IDtap, (Huauat) - Fabll 

ataçlarmda tehllkell bir lautr 
lak baglltenll. 



1 Temmuz 

K a r i Gözile 
Gördüklerimiz 

Haksız Bir Muamele 
Muhterem Ef. 
Bizler 97 namzet muhafua 

memuru idik. Bir ay evvl kadro 
harıcı edildik. Halbuki hepimb 
de kanundaki namzetlik mGdde
tini ikmal ettik. Buna rağmen 
biz, on para vermeden çıkardılar. 
Ayrıca vaktile depo olarak her 
ay ke1ilen % 3 kefalet paralıım.-ı 
da vermediler. Fakat içimizden · 
bazılanna bu muamele tatbik 
edilmedi. Onlar hlla ı, ba,ında
dırlar. Bu ayrılık 1rayr1lığı ve ka
nuna uymıyan bu hakaız mua-
Qleleyi kimden aormalı? · 

lsmail Kazım 

Bir ilan MUnasebetile 
Son trünlerde gezetelerde çı

kan bir ilanda işsızlere yarım lira 
mukabilinde akıl öğretileceğinden 
bahsediliyor. Bu buhran devrinde 
yarım lira, altı okka ekmek pa
l'aaadır. Bir fayda beklenemiyecek · 
olan bu ilanlar yüzünden balkı
mazan para kaphrmaaı doğru 
olaınaz. 

Sultanahmet Park karttıa 

56· Hulüsi 

Matbuatın Vazifesi Ve 
Bir Kari Mütalaası 

23 - 6 • 931 tarihli nüahanızda 
fatanbul l'Hetelerlnin birbirine 
kar,ı olan hilcumlaranı teeaaüfle 
okudum. Memleketi" bu bağrı 
yanık vasiyetinde, lktıaadi buh
ranıR ortahj'ı kaaap kıtvurduQ-u 
bir zamanda r•zeteleriminn bu 
fahai g-araz Ye kinden mütevellit 
hücümları matbuat hayatlmu:da 

· lebimiie kıtydedilecek bir nokta 
değildir. Gauteler iğbirarı nak
le!mek için bir vaaıta değil, belki 
nulletin .arzulanna muti bir ter-
cilman ve hükQmet icraatının bi
taraf D84İri efkarı kabul edilme-
lidir. Eaaaen bu takdtrde vazife-

• aini yapmıt olur. 
Gazetenizin bu yar.ıaının aon 

aatırlarında •niyetinizi karilerin 
mütaleaaına arzediyouunuz. Sizi 
hareketinizden dolayı tebrik eder-

• ken maruzatımın aütunu mahau
auna dercini rica eder, hürmetle

. rimi aunarım efendim. 

Kariiniz 
Niyazi /[hami ----

Maaş Tevzii Meselesi 
Bir kariimiz1n Balarköytind~ 

maaş tevzii yüzünden Malmu .. 
· dürlüğiinden şikiyeti havi bir 

mektubunu dercetmiştik. Mal· 
müdürlüğü tarafından gönderi
len bir tavzih mektubunda 
maaş tevıiinin tamam gününde 
ve çok muntazam bir şekilde 
yapıldığı, herkesin maaşı 
biızat kendisine verildiği, kah
vede oturup bekleşenlerin 
muhtekir sarraflardan ibaret 
olduğu, maaşın kanunen bun· 
laı·a verilemiyeceği yazılmakta
dıır. 

Cevaplarımız 
Edremit Kızıl keçili Ş. H. 

~.ye: 
Eyfel kulesi (300) metredir. 

Nevyo rkta yeni yapılan • Ampir 
t.,tct Bilding binası 86 katlı ve 
takriben 800 metredir. 

* Ü:,kiidarrla M, Enver Rc\e: 
Küçük memurlar hakkındaki 

yazınız sırasında çıkacaktır. .. 
Edirnede Sporcu 1h an Beye: 
Bildirdiğiııiz haber hakkında 

idman Cemiyetleri ittifakı merkezi 
umumisine müracaat edilmiştir, 
Efendim. 

SON POSTA S~a7 
(\$ 

Hayata Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun Genç Hukukçular EJ ~ ~·';.. 

Henüz Bir Meslek Seçmeden Evvel Staj Meselesin~>Q 
Muvaffak Olmuş insanları Dinleyin laka Halli Lizımdır 

Mekteplerini bitiren gençlerle aileleri için en mUhlm me- IBalcterlgoloı /Jısan Sami hJ 
aele, bu den bitimi ıamanında bir meslek intihabıdır, - ~J Hakimlik Yapan Bir Hukukçu niçi 

Avukatlık Yapamamalıdır? 
Bir ienç için, bu, bir d6ntım noktasıdır. Bu itibar ile 
So~ Posta, iençlere bir kolaylık olmak Ozere kendilerin
den daha evvel bayata girmiı, muvaffak olmuş kimıelerle 
görilşmtif, taviiyelerini toplamııtır. Mekteplerini bitirerek 
bayata atılmak iıtiyenler bu yazıları okurlarsa iıtifade 
etmiş olurlar. .. 

Ailemizde hastalanan oldu- ı sımfımın ilerisinde bulunuyor
ğu zaman onu iyi etmek için ~um. Bu, ban.a çok ıevk ve: 
hemen bir doktora müracaat nyordu. İdadıden o vakitkı 
edildiğini ve bütün aile erki- Tıbbiyei Şahaneye ~diğim 
nmın 0 doktora gösterdiği zaman derslerden daha fazla 
hürmet ve iltifatı, hiç gözüm- zevk alıyorrdım. 
den ICaçırmazdım. Mektepte Sınıf ilerledikçe ben de he
derslerimi pek severdim ve kim olacağımı düşünerek çok 
çalışkandım. Hocalarım da ba- seviniyordum. Sınıfta daima 
na çok iltifat ederlerdi. Sını- ileride, ikinci idim. İyi ve fÜl"

fımda çavuç, bölük emini, on- atli not tutardım. Sınıf arka
başılıktan aşağı düşmezdim • daşım Maz~ar Osman ile be
Fakat bünyem çok zayıf. iyi raber hocalanm11m ıilr'atU · 
çalııabilmek için toplu olma- takrirlerini not eder, karşılqtı
sını kuvvetli olmasını isterdim. rarak tashih ederdim. 
Babam zabit olduğu için aske- Son ıanıflarda bir tuheye . 
ri hekimlere veya askeri liaı· ayrılmak ·usulden idi. Ben de . 
tane baş tabiplerine beni gös- Bakteriyoloji dersini çok aever
terirdi. Bu sırada hastanedeki dim. Ona ayrıldım ve · bu fU• 
intizam, hekimlerin geydikleri bede iyi bir miitehiıssl8 olabil
gömlekler, hastalara karşı mel< için her fedakirlığı yap· 
merhametli muamelelerine ba- tım. Hatta bir tarihte Erzincan . 
yılardım ve kendimin de onlar 
gibi olmasını isterdim. Rüştiyel 
Aıkeriyede ıon sınıfta bir gün 
nöbetçi çavuşu idim. Mektepte 
açılan bir mecra yanına tale· 
benin sokulmamasmı zabitler 
emretmişlerdi. Ben de mene· 
diyordum. ' 

Çocuğun biri ikj elini bir 
kapanın kenarlarına dayayarak 
oradan ayrılmıyacağanı söyledi. 
inat ediyordu. t 

Ben ae hızla bileğine vur• 
dum. Kolu kapıdan kurtuldu} 

Fak at bileği de kırıldı. ÇoculC 
feryat ettikçe ben de ~orkum· 
dan ağlıyordum. Zabitlerim 
hemen çocuğu Tıbbiye mekte
bine götürüp kolunu sardılar 

askeri hastanesine göndermiş
lerdi. O vakit Tıbbiyei Aske'
riyede Bakteriyoloji muallim 
muavini idim, maamafib gittim. 
Hastanede bir hurdebiri bile 
bulunmadığını görünce fena 
sıkıldım. Hastane nöbetçi hct· 
kimliğini bile kabul etmedim. 
Ben Baktriyoloğum, hekimlik-
ten anlamam dedil'D. • ~ 

Maksadıın bu zorbalıkla 
belki or.ada bir libor.atuai 
tesisine muvaffak ola~ilqıek idi 
ve fakat ne mümkün ? 

- Madc:mki bakteriyoJokswıl 
Hudutta karantina hekimliği· 
yapf diye beni Erzurum budu· 
dunda ( Kötek ) e kadar at
mışlardı. Fakat ben mesle
ğimden yine ayrılmadım. Ho
calarım beni İstan bula cia vet 
ettiler. 

Gençlere Tavsiyem 

Derslerini hem Tllrk, hem 
ecnebi lisanlanndan hamla
mak mOraccabbr. Okuduğunu, 
ezberlediğini arkadqlanna an-

Ankara, ( Huauıl ) - Zaman 
ıaman mevzubahs olan, fakat 
mllabet bir neticeye raptedile
miyen, bntnn hukuk mezunla
nnı muztarip eden bir mesele 
~ardır: Avukatlık stajı. 

Bilhassa cümhuriyet devrin
de yetişen hukuk mezunlarına 
tatbik edilen, bu gayri mantıki 
avukatlık stajının makul bir 
ıekle iadesi için mütemadi 
teıebbüıler yapılmııb. HUsnfi 
niyet ve hakkaniyete milstenit 
olan bu teşebbüsler Ozerine 
Adliye Vekileti ile Başvekalet 
hukukçuları sevindirecek vait
lerde bulundular. Fakat henlb: 
filiy'at aahasına ieçilmedi. 

• 
. Tezait Noktaları 

latmakla bildiğini kuvvetlen.. Genç hukukçular çok ağı; 
dirir. Nihayet bıkmayıp, usan· terait ve mesai tarzı içinde 
mayıp okumak lazımdır. Kend; kazandıkları diplomalarının 
ihtisası dahilinde mesleğini babtettiği en tabii bir haktan 
takip dmiyen, bildiğini de istifade edememektedirler. 
tabii çubuk unutur. Hekim- Şu da var ki . avukatlık ıtajı 
likte her gün için başka bir fU noktalardan bugilnkli ka· 
zevk, başka bir heyecan vardır. nuni hükümlerle tezat teıkil 

Mu'vaffakıyetin Sırrı etmektedir: 

Hayatta muvaffaluyet hep ı - Evvelce memlekette 
'heyecan iledir. . Binaenaleyh hAkim bnbranı vardı. Hikim 
-gerek ~nazariyatında gerek temini maksadiyle hukuk 

eliyat. ve tatbikatmda da- mezunları mecburi ıtaja• tabi 
ima· yenilikler doğuran hekim· tutuldu. Mezunlar ıtajlannı 
liğe hemen bütün gençlerin muhtelif adliye memurlukların
'ntisabını can ve aönUlden da m~lı ve maaıı1% ifaya 
temenni' ederim. başladılar. 

kini olduktan •<mra ha· Yusuf Kemal Bey vekllete 
ibn :her safbaıında muvaffa· geldikten sonra f ahrf yani ma
ıyet hemen kat'idir. Hastayı aşıız staj daha ziyada taam

iyi etmİf, ona yeniden zevk mOm etti. Bu izahattan hukuk
" şetaret vermİf bir hekimin 

çuların müracaat eder etmez 
günkü ıevincine payan yok

bir yere tayin edildikleri ve 
~r. Milletler arasında bekim· iki sene içinde stajlarını ikmal 
ler kadar biribirine yakın, 

ettikleri akla gelmemelidir. e,amimi, dost olan hiçbir 

vereceği kararlarla heyeti lçtl
maiyede milhim roller oynıya· 
caktır. Halbuki Avukat yalnız 
bir ferdin hakkını müdafaa 
edecektir. 

3 - Umumun avukatı, yani 
müddei umumi olarak tayin 
edilen bir genç arkadaş, avu
katlık stajı ofan iki seneyi 
ikmal etmeden, herhangi bir 
surette bu vazifeden ayrılacak 
olursa ferdin avukatlığını yap
maktan memnudur 1 Vazıı ka· 
nun, bütün, bir içtimai kütl ' 
nin müdafaasını uhtesine tev 
ettiği bu sabık müddei umu- -. 
miye bir ferdin müd!dauı b 
hakkını vermiyor. ~ 

Garip Bir Netice ~ 
Bundaki sebebi hiçbir hır. l 

kukçu keşfedememiştir. Umu- al 
mum avukatı olan bir arka- ' 
daı . barolan bile tahtı tefti
şinde bulundururken yukarki 
şekilde müddei uinumilikten 
aynlınca teftiıi altındaki baro
ya bir aza olarak giremiyor! 
· 4 - Bugün kikim ihtiyacı 
kalmamıtltr. Kanunlar içti
mai zaruret ve ihtiyaç
lann birer ifadesidir. Madem 
ki hikim ihtiyacı kalmamııtır, 
staj hakkındaki kanuni ah
kAm bugfin memleket için 
faydalı değil, zararlıdır. 

Hakkaniyet icabı hakimlik 
stajı için kabul edilen alh 
aylık ıtajın avukatlık stajı 
iç.İn de aynen tatbik edilmesini 
amirdir. 

Avukatlık stajı müddeti afb 
ay olarak tesbit edildikten 
sonra İtajm mahkeme nezdinde 
mi avukat nezdinde mi yapıl
ması meselesi ikinci derecede 
haizi ehemmiyettir. meslek erbabı yoktur. Biz Birçok arkadaşlar istidalarını 

Türklerde hekimlik, bütün verdikleri tarihten itibaren ek- Iİr 
medeni memleketlerin dikka- ıeriya iki Uç sene münhal bek- 5 - Avukatlık stajı hak- ıa 

Buna Çare LAzım ır-

ben de beraber giderek çocuğu 
iyi etmelerini rica ediyordum. 
Çocuk bir müddet sonra iyi 
oldu. Artik hekimliğin fayda
ları, insanlara yardımları, mes
leğin yüksekliği beni sureti 
katiyede hekim olmıya sevket· 
ti. Bir icat daha çalıştım ve 
Askeri Tıbbiye İdadisine ka· 
bulümü istida ettim. Muvaffak 
oldum. 

tini celbedecek kadar ilerile· lemek vaziyetinde kalmakta- kındaki kanuni hükümlerin ıl-
Gençlerin böyle yüksek, miştir. Takip ettiği gaye ve dırlar. Bu suretle genç arka- mahiyeti anlaşıldıktan sonra 

gayesi genİ!I, insani ve zevkli, emel itibarile her sınıf halkın daşlarm en heyecanlı ve ateşli genç hukukçuları T eşki- a-

Ancak iyi bir hekim olmak 
için çok çalışmak lazım oldu
ğunu anladım. Şimdi hekim
lere karşıdan bakarak değil, 
adeta harekatını ve icraatmı 
tenkit ve tetkik ederek bazı 
neticeler çıkarıyordum. Evveli 

h 1 b. ı · zamanları heder olmaktadır. 1 E .-eyecan ı ır mes eğe ıntisap- tavsiye ve iltifatına garkolan ib sasiye Kanununun halı-
larını çok tavsiye ederim. Bir hekimliği gençlerimiz daha 6 Ay Ve 2 Sene şettiği çalışma serbestisinden 
hekim hemen hemen Alimi kül- ileriletmek için çok çalışmalıdır. mahrum etmek, onları ıstırap 
dilr. Hemen her şeyi az çok ---------------~--- 2 - Avukatlık ıtajının iki ve endişe içinde bırakmak, 
bilir veya anlar. Fakat çok TAKVİM aene olmasına mukabil hAkim- bedbin bir hukukçu nesli ye-
çalışmak şarttır. Lisan bil:nek lik ıtaji yalnız alb aydır 1 tiştirmek doğru değildir. 

GUn sı 1- Temmuz· 931 Hııır S7 d k b k b' C h şarttır. Azim ve metanet şart· Kanun a i u tena us ız- Um uriyet hükumetinin vc-
tır. Hangi tubeye ihtisas Arabi Rumf de staj işinin nekadar basit Millet Meclisinin bu kanun~ 
kesbedecekse daha mektep 14 · Safer - t3SO 18- Haılran ·1347 olarak dUşünüldüğünU göster- tezadı ortadan kaldıracağını 
sıralarından ona hazırlanmak ukıt·ezant-vaaatt vakıt-ezani·nıat1 meğe klfidir. Fikrimce hAkim- genç hukukçulan ıstıraptan 
lazımdır. İkide bir meslek veya Günetl08.47 4•32 Akt•m 12.- 19•45 lik siajının iki ıene, Avukatlık kurtaracağını bütün hukukçu-
ibtisas değiştirirse hiç birisini Öğle 4.33 12.11 Yat11 2.03 21. 48 ıtajmın alb ay olması daha lar kuvvetle iimit etmektedir-F ransızça bilmek şarttı. Ona 

ehemmiyet verdim. Çalıştıkça kazanmıya muvaffak olamaz. ikindi 8•33 16•18 imsak 6.27 2 •12 muvafık olurdu. Çtınkü hakim ler. Sabahattin Reşit 
·~~=::::==:=================================:a::::====~======================================:==:======:==::~:============-----==== 

Tefrikamız: No 18 1 şmda kadının haysiyeti gelir. sarfiyat vardır. Müşteri bunda 1 O - Hem umumhaneleri ka-

K O - Burada da yanılıyor· serbesttir. Fakat bizim en bU- patıraaruz ıokak ortasma ata-

1 R M 1 Z ! F E N E R L 16i E V L E R ıunuz, Hanımefendi. Bugün yük varidatımız oradan ielir. cağınız bu kadı?la~ ne olacak? 
1 J hertey değişmiştir. Sermayele- Bizim mesleğin gilçliliUntın :~ kadınlar fablşelıkten baika 

M U H AR R 1 R 1 . M AR YSE C H Q J S y rin kibar kadınlardan fazla l>tıyfik bir delili de ıudur ki ıey yapamaz ar ve yer yU-

zünde kamburlar mevcut ol

dukça fahişeler de mevcut 
olacak. 

(Arkaaı Var) 

[Franaııca ıı.ılınıu 200,000 ıncl tab'ından tercUme edilmiştir.) 
bayıiyeti vardır. meslektaşlarımızdan çojıı terki 

Ben - Bir umumhanenla ticaret etmit ve otel açmıı· RUS 
MAKARALARI 

Bir kadın, müıterisini alır, O - Haysiyet, haysiyeti 
hardan dışarı çıkarsa kimse ona ya hıfzı sıhhat? Umumhane 
bir şey demez. Aşk hAdisesi, kadınlarından geçen frengi 
yarım sarhoşluk içinde, itinasız yüzde dördü, sebest kızlardan 
ve ihtiyatsız cereyan eder. geçen frengi yüzde elliyi 

Bu kadınlara hiçbir şey 80• bulyor. 
nılmaz. Hasta iseler kendi Hem de aşk evleri olmaıaydı 
kendilerini tedavi ederler. kanburlar, topallar, 1&katlar 

Ben - Fakat bir bar ka- 1 nereye giderlerdi? 
dını b' h Ben - Benim umurumda nın ır umum ane serma· 

· d mı? yesın en daha haysiyet ıahibi O _ Zalimainiz? 
olduğuna kani değil misiniz ? . Ben - Bence herıeyln ita• 

kArı nedir? )ardır. 

O - Ciddi evlerin usulO Ben burada tıstnmll%e ablan 
ıudur : Bir ziyaretçi geldiği manevi pisliklerden bahaetml
vakit kendisine bir oda tahıiı yorum. Bir rahip, biz:im rey 
edilir •e kirası alınır. Kadına vermiye hakkımız olmadığını 
vereceAi para ile mlleueıenin a6yliyebUlr. Fakat ben derimld 
allkaaı yoktur. Batka yerlerde benim madamki harp madal
mUşterinin kadına verdiği bah- yam var, rey vermiye dehak· 
ıitln ytizde ellisini mOe11e1e kım var. 
alır, buna mukabil oda klraaı- B•n - Tamamlle hakkıma 
nın ylade ellisini ona verir. -.ar. Ben O rablptan ldyado 

Sonra ev dahilinde yapılan •izi takdir ederim. 

ve d Her A ucuz ur. yerde rayınız. 

Dünya KöJ>ek 
MARKALARA 

Nalça 

DiKKAT 



Temmuz 1 

İmzaları~dan Tanıdığınız 
Edipler Nasıl Adamlardır? 

Efganda Misafirle Ev Sahibi Arasında Para 
Teatisi Uğur Getirir. Biz De Öyle Yapbk •• 

Y AZANı M. KAZIM J 
-20- l · 

Biraz geride bir mnfreze .... ' 
ker selAm duruyordu. Ônlln den 
ıeçerek ıse1Amına mukab"e 
ettik. Kale kapısının iç tara• 
hnda ıözlerimiıin fSnlhıe bek• 
lemediğimiz bir manzara çılıbı 
Vürudumuzu duyan hallı aoka-
ia dökUlmüt, ellerinde meı'· 
aleler, dudaklarında beyıuu 
boşimecli cllmleleri, bizi istik· 
bale kotmUftu. Her taraftam 

- Hotlmedi temennileri 
ile mu.ıika •esleri ytıkaell
yordu. 

yar, şen ve muhterem bir 
zattı. Emir Abdurrahman Han 
zamanındanberi burada icrayı 
hiikümet ediyordu, müdebbir 
ve tecrübe görmllt bir devlet 
adamidi. 

Biıi maiyetine, maiyetini 
de bize tanathktan aonra 
py getirtti, bir musahabe 
zemini hUU'lach, uzun ma
chya konUftuk. Aynla~ 
i•mız aırada •ali cebinden 
Flmllf kirkar para ile halifeler 
Clemne ait bir müılilman 
parası _çıkararak bile uzatbı 

- KabulllnB rica ederim, 
dedi. 

Efgan adetine _J8re bu, 
uğur sretirirmiı. TetekkOrle 

lmzalann.dan tanıdığınız bir
çok Jdm1eler vardu ki, ıab .. la
nnı tanımazsınız. Fakat onlar 
hakkında hayalinizde tereHilm 
etmiı bir Up nrdır. Bu muhay• 
yel tipin hakikate ne derece te-
vafuk ettijfnl merak edeuinb:. 

lıte anketimiz ıi:dn bu me• 
rak ve teceHüıünGllil de bale 
edecektir. 

Anketlmlı tudurı 

Matbuatta imzaları çok a-8· 
riUen, birçok eaerlerile ılH 
kendilerini tanıbp sevdiren mu• 
harrirler vardırı N&zım Hikmet, 
Vlll Nurettin, Peyami Safa, 
Mahmut Yesari, Ahmet Hqim 
rtbL 

Şimdi ıize ıoruyoruz: 

1 - Bu muharrirleri bayall-
nlıde naııl tuavvur ediyor-
ıunuz? 

(Genç mi, ihtiyar mı, ıüzel 
mi, çirkin mJ, züpbe mi, afı.r-

batlı mı falan.) 
2 •• Ne kazandıklarını tah

min ederıiniz ? 
3 -· Naaıl yafadıklannl ıan

nederalnl:ı ? 
Bu Oç .... un cevabını ya:ıup 

bize gönderiniz. Arzu ederaenb 
bir de resminfıl iliq ediniz. 
Gelen cevaplar ııra ile neıre
dllecek ve anketin ıoaunda 
bu muhanlrlerln her blri bak
kınd• bu Oç .ualln gazetemiz 
tarafından hakiki ceYapları 
yerllecektlr. 

Hakikat• en ziyade yaklafan 
karllare o muharririn imzala bir 
fotoğraflıl ile, lnu:ah eaerleri 
hediye edilecektir. 

Cnabınızın çabuk çıkmaamı 
i.tiyornnız acele edlnJz. .. 

Gönderilecek cenplan11 "ede· 
blyat anket n memurlnj'una 
kaydile ıönderilmeılnl bilhaHa 
rica ederiz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, Şehre varmcıya kadar ku
lakları ve kuyruğu ıarkık, bit· 
kin bir halde görllneu atlara 
yeni bir kuvvet gelmit gibi 
idi. Oynıya oynıya yilrUyorlardı. 

E1ıan bln6aşılarından ve Amanııllala mııtemetlerinden aldak ve ebediyen ıaklayaca-
1 4 jımızı Yadettik, mukabele ola-

. Abdüllıamll lı1111la m!'lıarrlrlmiz Melım11t Kb~m. beg. rak biz de kendisine bir tane * * * bkte aakerl kumandanlar rca-1 yorlardı. içeri girdijimız zaman Türk alhnı ile bir tane lran 
mt liniformalarını gimltler, hep birlikte ayağa kalktılar. 1 Kranı hediye ettik. 

Size Tahiatinizi Sögligelim ... 
- Heratın bilyük tilnellere 

benziyen çarşısından geçerek 
hükumet konağının önünde 
durduk. Vali burada ikamet 
ediyordu. 

bilyük bir aalonda bizi bekli- Vali Sermet Han isminde ihtl- (Mabadı yarın) Re•minizi bb:e glinderineniıı sl:ıe 

tablat!nlzl ıByliyebllirlı. Fakat bunun 
iç.la J'Öılderllecek rHimler iyi ve tabli 
poııda çıkmıt olma11 lhtmdır, Taki 
mUteba111aımla mtitaleaaında hataya 
dlfmealn. 

Memleketin Büyük Derdi: VEREM 
Kapının önünde bir milf· 

reze bekliyordu. Sert bir ku
manda sesi ile selam durdu. 

Vali ihtiyar bir zattı. Galiba 
biraz da hastaydı. Bu sebeple 
bizzat bizi istikbal edememiş, 
maiyet memurlarından birini 
ıöndermişti. Bu zat hal ve 
hatır sorduktan sonra kim ve 
ne olduğumuzu bir defa daha 
tifahen anlamak iıtedi. Muh
tasaran anlatbk. Bunu mtitea· 
kip bizi, tahıü edilen odalara 
ıötiirdülor, çay ve yemek 
getirdiler. Karnımızı doyur
duk ve atlas kaplı yorgan· 
ların albnda, yumutak yatak
ların flstündo rahat birer uyku 
çektik. 

28 Tem;..uı 

Sabahleyin uyandığımız za· 
man hademeler Efgan idip ve 
merasimine teb 'an leğen ibrik 
ve havlu getirdiler. Elimizi 
ytızUmüzü yıkadık. Sonra kah
valtı hazırladılar. Karnımızı 

doyurduk. Bu sırada gece bizi 
istikbal etmif olan memur
lar gelerek valinin namına 
hal ve hatır sordular. Rahat 
edip etmediğimizi anlamak 
iatediler: 

- " Kendi memleketimizde, 
kendi evimizde olduğu kadar,, 
cevabını verdik, tefekkür 
ettik. 

Çok geçmeden haber reldi : 
- Vali daireye inmİf, res· 

mt makamında sızc munta
zırdır. 

Hemen gittik. Vali ile bir-

( Bat tarafa S inol 1ayfada ) ı daia sarıldı. Eğor fedaklr 
iki Uç yatında ıııka, verem Türk kadını kabile Seniye H. 
değilse de, yakalanacağı qikir 
kansız bir çocuk "anne ağla
ma 1 Anne ağlama,, diye fer

yat ediyordu. Benden biru 
sonra içeriye iki Hanım girdi. 
lçlet'inden biri yerde kıvranan 
zavallıya yaklaşarak dedi ki: 

- Sabırlı ol kızım 1 Çok 
şftktır lıte Ebe Hanım ıcldl. 
Şimdi kurtulursun. 

Ortada doğan çocup yıka· 
mak için ne bir liğen, ne de 

zavallı yavruya unlacak bir 
bez parçası vardı. Delik bir 
tenekeye eski çorap parçaları 
tıkanarak çocujım banyoıu 
yapıldı. Kesilen 16b•iine bai
lanacak bir ıey bulunamayan 
zavalh masum yırtık tahta 
bezlerinden hazırlanan bir kun· 

yetiımeae idi Eyllp semti .. 
için F atlh dairesinde bulunan 
belediye ebeal gelinci ye 
kadar bir anne ile onun 
dflnyaya ıetirdiif, 
aaker olacak oğlu Ya !f 
kimsenin haberi olmadan ıö

nftp aideceklerdi. 

Seniye Hanım yokluk lçlade 
bllyllk bir gayret Ye i.tina ile 
arızasız kurlardığı hutuam 
bırakıp liderken, akıama pi· 
ıecek çorbası için ıudaa bat
ka e'finde hiç birteyİ bulunu 
mıyan, tahtalar IUttinde yata11 

u.•allı, mezardan gelen bir aeı• 
le mırıldandı: 

- Ebe Hanım, çocuklann 
babası gemilerde ateşçi. Eve 
ayda bir ya gelir, ya gelmez.. 

Dünyada Neler Oluyor? 
< e., tarafı ~ ine• ••rf•da > \ Moratoryom Meselesi 

Cumhuriyetçiler Muzaffer Pariı, 29 (A.A) - Fransıs 
Madrit, 29 (A. A) - Dahili· ve Amerikan nazırlan yeniden 

ye nazırı Cümhuriyetçi- Soaya· müzakerede bulunmuşlardır. 
liıt koalisyonunun İspanyanın 
her tarafında muvaffakıyet ka· 
zanmakta olduğunu aöylemittir. 

Bunlar en ziyade Madritte 
kazanmaktadırlar . 

Kazanamıyanıar 

Madrit, 28 (A.A) - Madrlt 
ayalatında hiçbir komUniıt 

kazanmamıştır. 

ltalyada 
Roma, 28 (A.A) - Hoover 

teklifi hakkında diplomui 
tarikile mllkllemcler devam 
etmektedir. 

Hariciye Nazırı M. Grandi 
Almanyanın Roma sefiri ile 
ıörüştllkten soma M. Muaolini 
ile mflzakerede bulunmuştur. 

İNGİLİZLERIN YAKIN ŞARKTA 
darmadağmk, pür hiddet oda
ma ıeldi. Galiba onu da aynı 
maksatla uykusundan uyandır· 
mışlardı. CASUS TIŞKİLATI 

-Yazan: Makenzie-

- Haydi... Haydi, müna
kaşaya lüzum yok, dedi. Yarın 
Spetzai vapurile hareket etme· 
nizi emretmek mecburiyetin· 
deyim. Hastaneden çıktıktan 

•onra çok yoruldunuz vo mec· 
~rt bir fatfralaat alzln f çln çok 
ı,t olur. Haaluck'ın da ıablnle 

No.JJ 

1Ptmesini istiyorum. Onunda 
istirahate ihtiyacı var. Kendi
sini misafir edebilir misiniz? 

Bir seyahat arkadqım ola· 
cağına çok memnun oldum. 
V Ue Lealie Gartin de odam• 
dan çıkıp gittiler. Bet on da
kika ıonra Huluck da taçlan 

- Ne var ? Ne oluyor? 
dedi. Yana derhal Napoliye 
hareket etmek meselesi de 
nereden çıkb? Bir defa siz 
hastasınız, seyahat edecek bir 
halde değilsiniz, delil mi? 

- Ne yapayım, mecburum. 
V ısrar etti. ikna etmiye ui· 
rathm, fakat nafile, dedim. 

Haıluck acı acı gUldU. 
- Böyle saçma, b&yle bu· 

dalaca ıey {ifitmemiştim. V neler 
tovalılıllm ediyor acaba ? Al-

Acaba ne zaman yataktan 
kalkarım ? Eğer iki günden 
fazla yatarsam tlltiine gide
mem... Bunlar açlıktan ölUr. 

Zaten ölmllt bu biçarenin 
uzayan sözlerini daha fazla 
dinlemek için kendimde kuv
vet bulamadım. Hem kuru 
tahtalar tııtnndo meleşen taze 
kadına, yırtık (tahta bezlerine 
•arılan nasipsiz y akuba, atede 
bir köıedo, belki günlerden• 
beri aç oturan aııka. &kı&
rtıklft yavruya, bir tat sıcak 
çorbanın hayali l'iılerinde 
tUten kul&be · sahiplerine, 
bu sefalet ve fellket yuvasına 
daha fazla bakabilmek için 
hissetmemek, laan olmamak 
llzımdı. 

Büyük bir cesaretle girdiğim 
kapıdan hıçkırmamak için 
gözlerimi yumup, dudaklarımı 
ısırarak batım önllmde aende
liye sendeliye çıkbm. Nereye 
gideceğimi bilmiyordum. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
Al.KAZAR - Garp resmi ıeçldl 
ALEMDAR - Cennet buduı 
A S R t - Seası.z hane 
ARTiSTİK - Atk lıteylnce 
ETUV AL - İki kalp birletlnce 
ELHAMRA - Kuyruklu yılcbz 
EKLER - Şehrazat 

GLORYA - Bedavacılar ıaha 
il A J l K - Müddeiumumi Hallera 
MELEK - Kad~rln Şarkıaa 

MiLLi - Yılmas 
FERAH - Muhtelif temalllır 
OPERA - Atkın TerennUraU 
flK - Kadmlara la.nmam 
Tak.alıa - Varyete 
Çlftlllcpark- Haha Yaıar ve Aleko 

efendiler 
K11: kuJeaJ parkında - Darilttallm 

• Tablatlerlnt aa.lamak üzere bisa 
re•İm glSDdeTen karllerlmfs hakkınd• 
mlitehassıaımızır. miltaleasuu qaitkl 
ııatırlarda okuyabllirııiniz : 

• 
C.lalettin Bey: Hürriyetini 

fazla sever , 
1 müdahale edil

mesine taham· 
mlll edemez, 
his ve hayal 
m ev zula rım D 

cazibesine kar· 
t• za'fı vardır. 
Sevgi mesai· 
linde kıskanç 
ve maceraya 

mütemayild~ Ş 'bret ve ikbali 
ve kendisine ehemmiyet v~ril
mainl arzu eder. .. 

Sadettin beg 
Zeki ve inatçı• 
dır. Fikirleri· 
nin kabul edil
mesini ve hür
riyetine mUda· 

hale edilmeme
sini arzu eder. 
Sakin detil· 
dir, mücadele-

d:.::::::::., mu dmlyM.I 1 
Karabet Efendi: Muktesit 

ve çekingendir. Zararlı işlere 
giriımekten içtinap eder. Men
faatlerine çok düşkündür. Nef· 
sinden başkalarım ihmal eder. 
Dostlarını intihapta müşkilpe
senttir. 

manlarla Bulgarların Atinaya J Midilliye hareketini adeta on 
geleceklerini mi zannediyor ? altıncı Luinin Paristen kaçma· 
dedi. ıı gibi telAkki ediyor ve öyle 

- Hayır, dedim, yann Mec· bir tavur takınıyordu. 
lisi Mcb'usan feshediliyormuf r - Bir gttn olup kaçmıya 
ta.. Zavallı Hasluck büsbUtOn mecbur olacağımızı biliyor
hiddetlendi. . dum, dedi. Zaten bir iki haf-

- Uf olsun! V nın korkak· tadanberi havada bir şeyler 
lığı, kocakarılığı.. d s· d 1 b' . D h b · h l' b ~ Yar ı. ız en ya mz ır ncam 

a a ır ay ı agırıp ~- var kapiten: Eğer yolda bana 
tırdıktan sonra Hasuckte et· • A • • 

yaıını ve kiıtlarım toplamak bır IJey yap~rlarsa Selanıkte~ı 
için odasına çekildi, koridor- anneme, vazıfe başında öldü· 
dan hilA yumurtalarının n.. ğümü söyleyiniz. 
tünden kaldırılmış bir kuluçka fikiy•~. e.tt!gim yok. Onu siz 
tavuk gibi kendi kendine s6y· de . bılırsınız kapten; Buraya 
lendiğini işidiyordum. gelırken zaten kell.eyı kolhığa 

Bir müddet sonra Tueker aldıgımı bilirsiniz. Ölürsem de 
CJarence de geldi. Clarence, ıerefimle 6lecejim, kimseyi 

1. ' 

Şahinde H. Samimi ve sa· 
dıktır. Sevgi 
mesailinde kıs-

kançhk göste
rir. Arkadaşlığı 
sıkıcı değildir. 
Şakalaşmaktan, 
muziplik yap· 

maktan hazze
der. Tahakkn

Biıiiiiiiiıiıiiiiiıiia' nıe ve ağır ıöze 
tahammül ede

. ez mukabele) .... lemaylll eder. 

* Feriha Hanım: Zeki ve 
,evimlidir, ken• 
dini ıevdir • 
mesini b ili r. 
Sözleri, konu~

muı ho9a gi
der. Stısü se· 

ver. Bazen i
natçı olur. İs
tediklerini yap

mak ister. 

* Mükerrt: . H. Samim1 ve 
sadıkbr. Gn
cendirilmedikçe 
geçimsilik yap-

maz. İyiliğ~ 
muaveneti, sü~ • 
sti, şıklığı za
rif eşya ve mü· 
zeyyenab se· 

ver. Sevgi me· 
ıailinde kıs

cnnçlık gösterir. 

Resim röadım::n bası k&rllerlmb, 
mlitehass111mu:m cevabı reclktltf için 
aabıraıı:lanıyor ,.. mektup glSndererek 
foto~rafilerlnin aktbetlnl 8ğnnmek h· 
tiyorlar. Bu fotoğrafiler inHfar cdl'cek 
Ur. Bıı huauıta milaterlh olmalarını rica 
ederls. 

utandırmıyacağım, kapten. 
- Saçmalama, dedim. Or

tada ölümden filAn bahseden 
yok. Hakkın olmadığı halde bir 
tebdilhava yapacaksın. Okadar. 

- Vallahi ağır sözler söy· 
lüyorsunz kapten.. Bir daha 
görüşemezsek, bana birşeyler 
olursa, bu ıözlerinize nadim 
olursunuz. 

Karşıma geçmit hazin ha· 
zin başını sallıyordu. Nihayet 
ona bir slirU iş ıımarlıyarak 
başımdan savdım ve Tuckerle 
evrakımızın bir kısmını kurtar· 
mak çarelerini dUşUndUk. An· 
cak sabaha karşı saat beşte 
bir iki ıaat uyku uyuyabildim. 

(Arkası var) 



---------- ~ 
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AbdülhamidinHastalık Kor
kusu Vehim Derecesini Geçmiş, 
Bir Nevi Hastalık Haline Gelmişti 

NAKiLi: zty A ŞAKIR _ ~ 

Bu sabah, AbdUJhamltle 
erkenden karşılaşbm: 

- Müjde.. Boğazım kendJ 
kendine açıldı. dedi. 

Adamcağızm vehmini ve 
endişesini nazarı dikkate alarak 
ıevincine ben de iştirak ettim. 

Derhal doktorlara haber 
gönderdik. Saat. bir buçuktu. 
Biraz sonra doktor Atıf Beyle 
doktor Andon ve operat6r 
Selim Beyler geldiler. 

Doktorlar muayene ettiler. 
Neticede memnun ıörOndlller. 
Harareti 37 ye dllfmOf.. Yut
kunduğu zaman hiasettltl ıab-
rap hafiflemişti. Hemen bir 
ııargara tertip ettiler ve gittiler. 

Doktorlar. bu hadiseyi tllp
hesiı vurdukları lApa ve pan
ıumanlara atfetmişlerdir. Fa· , 
kat ben buna kani değilim. 
Bana öyle geliyor ki Abdlllha· 
mit, doktorların elile botazına 
hiatoru aokturmamak için mu
hakkak kendi kendine birıey 
yapmıt ve kendi elile boğazın• 
daki iltihabı açmıştır. Her ne 
hal iıe .. 

iki Uç gUndUr Abdtılhaml· 
din rahatsızltğı ve kararııılıiı 
ldSşktekilerin de asabiyetini 
artırmıştı. Buglln herkeste u 
çok bir sevinç var. Fakat bu 
ıevinç; (Velii nimet) lerinin 
aılıhat ve afiyetine 'ferdiklerl 
ehemmiyetten ziyade, kendi 
hayat ve afiyetlerine .. 

lt 
Tuhaf şey.. Şu yokardald 

cllmleyi ikmal edeceğim esna
da, lstanbuldan emir aldım. 
Acele beni iıtiyorlar... Do!
rusu, buna canım sıkıldı. 
Eğer bir daha avdet et
mezsem bu satırlar bura
da kalacak.. Halbuki; ben 
bu hatıratıma ne emellerle 
başlamıştım. Fakat; neçare? •.. 
Vakit yok. Hazırlanmak ve 
derhal hareket etmek için 
defterimi fU satırlarla kapab
yorum. Temenni ederim ki bu 
ıatırlar; son olmasın ... 
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Allah; samimi duaları kabul 
eder, derler. Herhalde bu, 
doğru olac!lk. lıte benim de 
niyazımı kabul etti. Üç ay 
evvel k.ıpndığım defterimi. bu 
gün yine açıyorum ve şu ıatır
ları yazarak hatıratımın kaydına 
devam ediyorum. 

Abdülhamit; beni g6rür 
görmez, büyük bir iltifat ve 
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, 

A6dilAtunldl11 •on lluımet18laı "" aldlftJ 11•r: IH.vlerlMvi şaragı 
, ' .... 

lfliyak Ue kartıladı. Sa.. ~--~· 

mimi hltaplula Yefuız
htımdan ılklyet ettlı 

Birdenbire gittlnb. Bu .. 
na. hiçbir mana Tereme
dik. Fakat gittikten aon· 
ra biç olmazaa bize bir 
mektup 18ndermell idi
niz. 

Bereket venin, beni 
mllıktıl mevkiden kurta
racak cevabı yine .ken
diai verdi ı 

- Maamafi, 'mektup 
yuamazdınız. Hakkınız ::"-- · --~- ... ~~~--
Tir. Bu huauıta ıize gtl• ' 
cenmiye biç hakkımız Abdüllıamitle birlikte Al8tini k6ş· 
yok. Eh. anlabnıı lcilnde •aşagan carigel•rden biri 
bakalım, latanbulda ne Tar ne l tarmak için •ona ihbar edecek 
yok? Siyasi ıeyler. arbk adamların önünde - tepemden 
beni allkadar etmiyor.. brnağıma kadar antialpetik 
Y alnıa (Kolera) oldujunu ha.. illçlara bulandım. 

ber aldım, çok merak ediyorum. K• kt h k* ı b d ha uf e, er eı n asa ı a 
Şimdi anladım.. Geldiği ıa- geriin ..• Hele Abdlirrahim Efen-

man o kadar iltifat ve ittiyak dl, tamamen iıyan ve tuğyan ha· 
göatermeıine ratmen elini Unde, latanbula nakli için aön· 
uzatmamıfh. derdiği lıtldaya henUı cevap 

Hatta, timdi de ayakta ko-- almamıı. 
nutuyorduk. Hem de benden Sultanlar. aaablyetten biri· 
iki adım uzakta durduğu halde. birine çabyor... Hepıl de 

Onun bu müfrit vehmine epeyce aayıflamıtlar. Hele 
acıyarak:, koleranın ıayanı 1 Ayıe Sultan, eni konu erfmlı. 
endite bir baJde olma· HergUn doktordaD" mukam 
dığmı anlatbm. Fakat o, buna ve mUaekktn llAçJar aldıkları 
inanmadı, istirahate muhtaç halde, tesirini görmüyorlarmış. 
olduğumu llerl ıftrerek beni Ben, bukadar asabiyeti fazla 
yalnız bırakll. buldum. Vakıa, kötk haricine 

Az müddet zarfında; AbdQI- çıkmalara memnu. Fakat köık 
hamidin sıhhat meseleıine dahilinde iıtediklert gibi yatı· 
verdiği ehemmiyeti öğrendiğim yotlar. Kimıe, biç birıeylerlne 
için bu variyetini tabii karşı- karıımıyor. Hergün, en Ufak 
ladım. Ve onu evhamdan kur- ihtiyaçlarına kadar temin 

dedi Nermin. 

HUCIKTlft KUCAÖA 
- Niçin yavru? 
- Birdenbire kendini naııl 

topladın? ben ıendeo az içtim, 
bAIA başım dönüyor. 

SERVER BEDi 
Sonra şoföre emir vereli: 
- Tepebaşı. 

Nermine dönerek sordu: 
- Sen hiç bara gittin mi? 
- Bebekte bir yer vardı, 

Abf Beyle oraya gittik. 

- Şimdi, ewell, . bara 

aideeetlz. fakat JaDıllll&da bir 
erkek olmah. 

- Öyle ise gidemeyiz. 

- Dur bakayım. ben bir 
telefon edeyim. 

Nadire ciddileımftti. Sarbot
luğu pek ar; belli idi. Okadar 

kendine hikimdi ki motördeki 
çılğınlıldarı yapan kadının 

bu olduiuna kimse inanmada. 

- Saaa laayret ecliyorum, 

- Himm... Sen onun ıırnnı 
ıonra öğrenirsin. 

Tepebaımda indiler ve tele
fon etmek için bir dUkk&oa 
K"lrdller. 

Nadire lkl yere telefon etti. 

ldmıeyl bulamadı. Nihayet 
lçl\ncll bir yere telefon etti: 

- Allo... Dedi, Sami Bey 
ora •.• Ha ... Sea mWn Sami? 

- Hoppala... Kalaldanma 

Cihan Boks 
Şampiyonluğu HiKAYE 

---------Önilmüzdeki ay cihan ıam· 
piyonluğu için döğüşecek olan 
Amerikan bokıörll (Striblina) 
le Alman boksörtı ( Şlmelinı ) 
arasındaki maça çok ehemmi
yet verilmektedir. 

Bu Sütunda Hergiin 
Nakili: Sa/ige Peyman 

Ddıa mtı.abakaya yirmi 
ııfin varken ı 2· milyon fnudr
hk bilet aatılrnıtbr. Blth bl
JetJeri ıatıa aJan bir kumpanya 
fiatleri yükıeltmif tir. Şlmdldm 
hilet bulmakta mlifkDIAt çekil
mektedir. 

MASAL GiBi 

Organizasyon tarah hltln 
hararetle devam ederken bok· 
t6rler de diler taraf tan çok 
ehemmiyetle hazırlanmaktadır
lar. Her iki tarafta idman 
kampında galibiyetten emin 
rörUnllyorlar. ----Ye11i Neırigat: 

Ceza Tatbikatı 
Geçen ıene Adliye V ekli eti 

tarafından ajırceıa mnddei
umumilerine Ankara Hukuk 
t11ektebinde Terilen kurslardan 
V aafı Rqit Beyin Ceı:a Mu
hakemeleri UıulU Kanununun 
tatbikat ve aakkine alt 8 dera 
bu kerre Ankara Hukuk Mek
tebi tarafından baatmlmııtır. 
Fiati 1 liradır. Tevsi maballl 
Cihan KOtUpanesi. 

Asri Tavukçuluk 
Ziraat •e ticarete mliteallik 

aeıriyat ve telifatile tanınmıı 
olan mUderriı Salih Zeki Bey 
milli kiltUpanemize yeni Tnrk 
harflerile baaılmıı afizel bir 
eaer daha hediye etmlftir. 
lktııat Veklleti tarafından url 
tarakkiyata &"Öre yeni bir Ta
nıkçuluk. kitabı yazmıya me
mur edilmif cihanın aon keı
firat ve tecrübeleri ftzerlne 
"Asıf Ta-.ukçuluk" namlle Ud 

ik bir e.er meydana i'O
'"tiimlttir. Birinci cildi ıual ft 
cevap tarzında aade •e amell 
olarak yuılmıı ve nefia bar 
surette baıılmıtbr. Para ka· 
aaıımak yolunu ltreten bu nafi 
eseri tavaiye ederiz. 

5oa Gl'UUIDI fçtf Ye bot 
paketini kaprtlden denize atb. 

Ay •onuna kadar alb a1in 
•arcb ve 11WLf çakmcıya ka
clu Wçbir yerden para bul
muma imlrln yoktu. 

Elim yelelinin cebine aok
tu •• bomkfuklan saydı: AJh 
kurut on parL Hemen bir 
kahveye girdi. 

lt 
Cigaraaıs çay veya kahve

den lezzet almazdı, bir nar
lile ietirttl ve düşündü: Bu 
alb lfllntl ıeçlrmek için nere
den para bulmalı? Hayalında 
bundan ço~ daha gUlOnç va-
ziyetlerde kalmıt. hepılnl at
latmış. hiç birinde ufacık bir 
tel&ı, ııkıntı, ıaıkmlık veya 
keder duymamııb. Bu sefer de 
aldırmıyordu. Ameli, becerik· 
il, taştan ekmek çıkaran Ee• 
kAıından emindi. 

lt 
lilçbir ahllkl endişesi yok

tu. icap ederae çabp çırpmıya, 
dolandırmıya hazırdı. Bunları 
yapmamıı delildi. Fakat ihti
yaç ııibi kuvvetli bir mazeret 
arard'ı. ihtiyacı varaa yapardı, 
yoba bu itleri bayağılık •a
yardı. 

"İhtiyacım var." dedi ve 
kendi kendine berıeye izin 
vereli. 

• Herıey amma ne? dilşünllyor 
•• bir tek ıey bulamıyordu. 
Akıl aihl dııarda bardaktan 
bopnırcuına tiddetli blr yağ
mur yağmıya baıladı. Camın 
kenanna oturmuı, havanın 
ıtUellltf ne aldanarak ihtiyatsız 
ıokata çıkan yolcuJann ka
ptmalarmı ıeyrediyordu. 

BLOZ KUPONU 
J 

-11-t 
Gazetemizin betincl sayfa· 
nda intltar eden bUb •Gaa

bakaıına lttlrak etmek tatt
yenler bu kuponları toplama
bdırlar. Herailn bir blaı reıml 
n blr kupon n•tredllecek ve bu 
nqrlyat 15 ıGn devam edecıek• 
tir. Kariler IS kupon tophya• 
caklardır. 

Sapak okadar ılddetlidi 
, ki as bir zaınan içinde 

KarakGy meydanının bir kıamı 
ıal halini aldı. Birçok insanlar 
kaldınmın kenarına kadar ge· 
llyorlar. karfıya atlamak ceaa· 
retiDI bulamıyarak ıaşmyor
lardı. içlerinde bir genç kız 
eteklerini çekti, biraz geriledi, 
im aldı, fakat atJamıya cesa
ret edemedi. 

ALTINCI 
PATRON KUPONU 

No. 4 
G.-eteı:alsde ıel.oek pyt..U 

rtatl ~acak Patroau ~· 
mak lltf7orsanu, bu ~ 
nkla71JUSrsUf•m1My. 
çıkacak ku toplayı.q. P.t-
ronlanmıs u pelı: ••••ua ola· 
cakauua. 

Patronlar Hfredlldllderl trle• 
· den itibaren lıtanbul lurlleilmlıı 

bir hafta, t•F• karllerlmla on 
ınn içinde kuponlıı.nnı r!Sndv
mclldlrler. Bu ml:iddet geçtikten 
aonra ku onlar ı,abul edilme:ı. 

olunuyor. 
Abdülhamitte yeni bir merak 

hasıl olmuf. Elinde dOrbnn .. 
KlSşkün dört tarafında1d pence
relerini dola§ıyor. 

( A kaaı var) 

inanamıyorum, HD miıin Na
dire? 

- Benim ya ... 
Telefonun içinde müthiı bir 

1evinç çıtlıiı koptu. Yayık bir 
erkek ani bağınyordu: 

- Yahu... V allalıl inanamı· 
yorum... Sen misin? koı, gel, 
nerede laen gel.. l.tanbulda 
mum? Seıln pek yakından 
aeHyor. 

- l.tanbuldayım. 
- Gel, koı, çabuk gel.. 
- Ne var? 

- Gelde 8'6r, haydi, çabuk, 
beldlyoruaha ... 

lt 
Bizimki hemen kahveden 

clafarı fırladı, kızın yanına 
ıftti: 

- MUaaade edt:rıeniz, ben 
iki geçirivereyim. dedi. 

Kız tereddnt ederken, deJi .. 
kanlı onun elinden çantasını 
ve paketlerini aldı, onu belin· 
den kavradı ve tramvay kaldı· 
nmma tqıdı. Sevinçle glSIUm
aiyen genç kız, teşekknr 
etmek için hallskAnnı aradı, 
fakat nafile. Etrafındaki telaşlı 
kalabalık arasında hiç kimseyi 
göremedi ve utancından ba
tırmıya bile muvaffak olamadı. 

Pişkin delikanlı dar bir 
aokağa saptı. Hemen Ç4lntayı 
gö.ıdeu geçirdi ve içinde 
on liradan faz.la para oldu
tunu gffrOnce bir biraha
neye girdi. Orada da p"lketi 

- Ne var canım? 
- Sorma işte, gel diyorum. 
Nadire telefonu kapadı ve 

Nermini de kendisile beraber 
hızla dUkkindan dışan çekti: 

- Yüril, dedi, ıansımız var. 
Hemen bir otomobile atla

~ lar ve Şiıli apartımanlann
dan birinin önUnde durdular. 

Nermin ıoruyordu: 
- Nereıi burası? 

- Hiç sorma, dedimya, 
timdi görtirdn. 

Nadire bGynk kapının zilini 
çalarken Nermin de sokakta 
ct.nralr bhwn pencerelerine 

açb •• içinde beyaı krep cll
tlnden yepyeni bir kumq bul-
du. " AIA a-6ml eklik 1 ,. diye 
dlifthıdG. ... 

Ay bqına :ulımetaizce bul
au, maqını aldı, ipek gamleoo 
ji de aUzelce diktirerek seydi. 

ir 
Ay ortaaına doğru, arka

dqlarından birile, az tanıdığı 
insanlardan birinin ıalonuna 
çaya ıitti ve bir bakışta, o 
g.ııç kw davetliler arasında 
gGrdti. Hiç bozmadı. Kılığını, 
kıyafetini iyice düzdüğü, epey 
değiıtiğl için kızın onu tanı
maıı ihtimali yoktu. .. 

Kız onu tanımadı. En kUçUk 
bir şUpheye bile düşmemişti. 
Tanişblar ve resmt konuştular. 
Delikanlının Ustnnde kızm 
ipeklisinden gömlek vardı. 

Sonra dansettiler. Hatta ... 
Biribirlerine randevu verdiler. 

>f 
Fakat genç kız ona müsait 

davranmıyordu. Onu hiç be
ienmemİf gibi idi. Randevu· 
lara bin brarla _geliyor, uzun 
ıUrmlyen konutmalardan sonra 
kaçıp gidiyordu. 

-fr 
Kız kaçbkça 1 genç onun 

üstüne dOşüyordu. Bir gün ona 
ıordu': 

- ·Hayabnızda kimseyi sev· 
diniz mi? 

Genç kızın g~zleri kısa bir 
an için daldı : 

- Size bir ıey ıöyleyim 
mi? dedi, gariptir. Hayatımda 
hiçbir genci beyenmedim. Fa
kat bir gUn, GaJatadao geçi
yordum, mllthit bir aağnak 
boıandı, aeller akıyordu, kar
ııya geçemedim, yanıma bir 
genç geldi. müsaademi alma· 
dan elimden paketimi, çantama 
kaptı, sonra belimden kavradı, 
tramvay kaldırımına geçirdi, 
fakat öyle kalabalıktı ki beni 
kaybetti. Kimbilir nckndar 
tiznlmüştnr! Çünkn benim onda 
paketimle çantam kalmışb. 
Bu gencin atılııını. cesare• 
tini. çarçabuk karar verme· 
sini, beni kavrayıp uçurmasını 
okadar sevdim ki hayabmda 
bir kere daha ona tesadüf 
etseydim. kendimi kayıtsız ve 
ıartsız teslim ederdim. 

* Bfa:im delikanlı epey terecf.. 
dlU etti. Nihayet knrannı verdi 
ve bütün hakikati anlattı. 

Genç kız hiç hayret etme· 
mişti ve gülümsıyordu: 

- Sizi Ma~it Beylerin r.r
lonunda görür görme:r ttını• 
mıştım ve si~c bunu tamamıle 
itiraf ettirmek için, ıu muvak• 
kat arkadaşhğımza tahammül 
ettim. itiraf etmeseıdiniz ben
den birşey ümit edebilirdiuiz. 

bakıyordu. Üçüncü kat balko
nunun açık kapılarından kah
kahalar geliyordu. Bir kadm 
ve bir erkek balkona çıktıl&r. 
Erkeğin eli kadın•, belinde icl'9 

Büyük kapı açılmııtı. ÜçU. 
cU kata çıktılar. 

Nermin üçüncü kat dairesin
den içeri girer girmez taŞır
mışttı. DörL köşe büylk bir 
koridorda on bet, yirmi 
kadın, er!~ek vardı. Bun-
lardan bir kısmı, yerde 
yutiklar üzerine uzanmışlar, 
kucaklaşıyor ve dudak dudaj"a 
lpllfüyo,.Jardı. 

(Arkuı var) 
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Taksim'~• COmhurlyıt abidesi llartııanda 

FIK.RI TEVFiK 
Otomobil ve Makinist Mektebi 

~-- Yeni 1u tedrlnt deweal teamus 
lptid .. ıada bqb,.caktır. llektep, 
10f8r J•tltec•lll•r• den lcretlerlnd• 

te..n&t Japmlfbr. 
Yaı.u auM'I n tatblld -..... 15 L 
Nauıt Ye .. eıt 6 dlrebl1• deral 20" 

" " " 12 " " 55" 
" " " 11 .. .. st .. 
Bu llcretl• ufuk talultlerle t•dlJ• 

eclDlr. Kadaa •• erkek amatlrler lçla 
huıud deni• verOmektedlr. llek
tebla den proıraau " ıalr ter•ltt 
lçt. P"1fr ..... lıteflals. (Otomobilim 
'bozuldu ae yapmah) namaaclald Jdta. 
bımm latlfar)etml9tlr. Fiata 25 kurat 
lataabul Beledly..tala yeni imtihan 
auallerlae ••• baaarlaam11 olan (Şo
far imtihanı) kitabı pek yakında la· 
tltar edecektir. 

Telefon: Beyoğlu 2508 

Fatih icra memurlupndan: 
Ana No lletre-Zaru Kıymeti muha_lll... Blrlacl arbnaada beher 

beher uraa araına vmlen Wel 

458-24 ~ ~llrU· 
66-69 800 70-66 750 1S5 
72-66 800 155 

40-25 700 = 
105-80 650 200 

(7) 105-IO 650 200 
Merla•m hacı Neılp Efe..U ver .... ind• Bedriye, Binnaz, Hikmet 

Hana•larla Naci7e,_ Ad.iye, Mediha, Rukiye, Nafıa, Refia, Emine 
Hanımlar ile EYkaf mGdlriyetl ye Hacı Şefik ve Hamdi ve Faik 
Bj.lerlerle Ş.Yket Ata ve L6tfullah Efendlnbı f&ylan mutaıarrıf 1 
olkaaklandaFkatlhte Saraçhaaebqında DGll'erzade mahalleıinin Nalbant 
IO .... Aba balida N. lan ra.terflen Oıman Pqa arıuı namile 
Üarbi!.!:t' parçadeD ibaret anaların biaalannda ılıterilen bedel 

e artırmada mlıterileri uhdelerine lhalel eYvellyelerl icra 
lnhamıt ve lldncl artbrmanıa da.ili 20-7-931 pazartui .Onl ıaat 
16 da icrası mukaner bulunmq eldutundan daha al acleye tali 
olaalum % 10 alıbetlnde pey akçeılle beraber tdıllat almaC 
lated yenNlerln 1vmı •eÜGrda Fatih icra memurlufuna 9Sl - 25~9 

o.ya o. ılle mtlracaat .,ıemelul llsumu illa olunur. 

4 Temmuz 1931 

-ERLIT~ 
MEKTEBİNDE 

Türkçe lstenografi 
KURSLARI BAŞLIYOR 

ISTANBUL 
358 istiklal caddesi 

ANKARA 
HaOI Bayram caddııi 

VAPURLAR 
Buguı Beklenilen Vapurlar 

Susuz, Sabunsuz, Fırça111 

1 TIRAŞ olmak 
Dakikada ioia 

SON f0STA 

--ELiTE-- SiNiRLiLERE 
Çikolatua en meşhur çiko
latachr. Her yerden ilteylnlz. 

lkra•I • Ucllr 

Salt Limon Çltefl KolonyaSI 
J•ılne çaredir. Depoıu: Yen\ 
poıtane kart111nda No. 16. 

üyiiJc Tayyar 
• 

pıya'i'-gosu 

6 mcı keşide 11Haziran931 da 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LiRADIR. 
A YR I C A: 50 ,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 

VE : 100,000 LiRALIK BiR 
MOKAF AT VARDIR 

Kremlal k'Jllaauu.. Yumıak muattar ve mükemmel bir cllcllaill 
olacaktır. ANKARA'4a SEYFULLAH ve NEclP Biraderler, lzMhtı 
MARGONATO n DANON eosa depolara TRABZGNı KIT ABI HAMDI 
~T AMONUı ARiF ZADI BLIKTRIK EVi ve latanltul Şahçe Kıapı --c," lluaa eua .. polana4a " Wltmım mepv ıtrf1at mata· 

n -a• W-... o.p-. \'9111 D1wek •Y••1aa Hu No. 1t 

Temmm t 

Cıpaed 90raplar Lmı ile yıkanmakla 
daha fazla clayanaır 

tuz kullandığını• taktirde c 11& çoraplaıuua 
~flMadid def'al&r yıkayup giyebilininis. Ba 
~ur ':9 olmae gibi aaf Lnx zar m.-tllnde olan 
iplik.len bile 98ktiiip 1181'tleıttirmez. 
Saniyod.o ipek köpflklfl kaymak haJhıi &l&n Lu 
kıymetli 90raplar için dünyade en iemia ~ .J 
yıkama Y&Sltaaı olur. 
Bu ılık Lux suyunda pek hafif onmakla 1191& yı 
temizleyebilirsiniz. Sıkıp oymap luzum yoldur. 
Lux istim~ ~z ki pahalı aldı~uua 900pl&n 
yıkarken hi9 hır vakıt sarar ve iplik bçmuına 
meydan kallll&8ln. Daha ziyade onla.rı ıtızeU.. 
ytirip, aizi ihya eder. 
Dainta Lu2: isti1f'lal ttliniz. 

IAri/ hmafÜJ"" ömrilnfl il:i •UIİ Ullltr. 

LUX 
. 

. M-LX aas-o•• T ...... .ı~ ..a.an., ,..T .... un, ı..e..na• 

1 Temmuzdan İtibaren 
Beyoğlunda istiklal Caddesi No. 453 

( Sabık Winer Kafe ) de 

KOHOUT 
Lokanta ve Birahaneşi 

edileceklir. 
Küşat 

Memur Aranıyor 
Fabrika nya .ı.-t111w1ert1e 7Mek 

parça depe m .. urıutu ebalt Al ...... 

ya vlluf bir meaw araaa1•· Fr.....uya 
da Yllaf e&ular tercllıı olunur. llafuaal 
tercllael bal .,. houervla auntlerl 

•• talep edil• aaqı blldlrea IDMtıapla 
A. T. rumusll• lataaltul 17' pena lna

tuua •llracaatlat. 

SON POSTA 
~ ..... .,..... Ha .... " llelk ..... .. 

..... 1 l.taalt~ ··-· .. . ............. 17 -~~__.. ... ~
a;..~---ıöJ'ıon. 

ABONE l'tAn 

~ 
t•,'• ,. . -. 

-
• • -. \' 

.,. .. 
tal. -· -· ~ ............. ... ....... ......,.. .... . 

. 
....... Ul&llrı ,,..,, .,,,,. 


