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MATBUAT LAYİHASI TADİL RDİLDİ 
MÜHİM T ADILAT 

BİR ŞEKİL 
iHZARİ ENCÜMEN LA Yi-YAPMIŞ, KANUN 

V E R İ L M j Ş T j R [ Lütfen Üçilncli Say- ) HASINA ADETA YENİ 

ihracat tacirleri ticaret odasında 
Noroe Vapur tirketi müme11ilinin 
lttlraklle toplandılar ve bir mu
kavele aktettile:r. Bu mukavele 

mucibince ihracat euaları bu 

tlrket tarafından diğer vapur 
kumpanyalarına nazaran gayet 
ucuz fiatle nakledilecktir. 

:Kin Ve Kan Davası 
Yüzünden Bir Ailenin 

Efradı Öldürüldü 
Cehalet 

Bütün 
lzmir, 20 (H. M.) - Bundan iki ıene evvel Çorumda 

Arapgirli ailesile Ömer Ağa uşakları ailesi arasında bir 
6küz meselesinden ihtilaf çıkmış ve davayı Arapgirli ailesi 
kazanmıştır. Bundan muğber olan Ömer Ağa uşakları ailesi 
Arapgirli aiJesini imhaya karar vermişlerdir. 

Birgün Ömer Ağa uşaklan ailesinin ( 20 ) erkeği yol ilze
rinde pusu kurmuş, Arapgirli ailesinin Uç delikanlısını pusuya 
düşiirülerek öldUrillmilş, sonra da cesetleri yakılmıştır. 

Bukadarla da kahnmıyarak Arapgirli ailesinin iki kızile 
aile reisi bıçakla öldüriilmUştür. Bu hAdiıe üzerine mahalli 
ıabıtası (20) kişiden on sekizini yakalamış, ikisi firar etmiştir. 

Arapgirli ailesinin son çocuğu olan Abdurrahman bu 
iki kişinin tehdidine maruz kalmış, Ömer ağa ailesinden 
tevkif edilenler, hapisaneden serbest kalan iki kişiye haber 
ıöndermişler, Arapgirli ailesinin son çocuğu Abdurrahmanı 
da öldilrmelerini ondan sonra teslim olmalarını bildirmişlerdir. 

Hasan ve izzet ismindeki bu iki kişi Abdurrahmanı tam iki 
nne takip etmişler, fakat delikanlı buraya kaçmıştır. Takip
ten kurtulduğunu zanneden Abdurrahman, Karşıyakada 
ıezinirken izzete rastlamıştır. 

Fakat derhal karakola gidip haber vermiştir. İzzetin 
ıakalandığını dUn bildirmiştim. Hasan Menemendedir. Yaka
yanması için tertibat alındı. 

Kilyosta Bağlı Ve ~lü 
Bulunan Profes?r 

Kilyosta elleri, ayakla;; 
bağlı olarak boğulmuş bir 
halde bulunan F ransıı profe
sörü M. ( Tirchot ) tun eşyası 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nilshadan Devam ) 

Biz hürriyete mania teşkil e
den ve hürriyeti matbuat sözü 
arkasından tahripler yapan 
ve en kutsi hürriyetleri ihlal 
eden baııboş bir hürriyeti 
matbuat telikkisinden şika
yetçiyiz. Bh:im gördüğümüz 
manzarada hürriyeti matbuat 
formUlünün üzerinde bir ta
kım muzır haşerenin, hakika
ten matbuat hürriyetini yıkan 
muzır haşerelerin toplandığıdır. 
Bugün hiçbiriniz memleketi 
tahrip edecek en Adi bir has
talığın başı boş bırakılmasına 
kat'iyen müsaade edemeyiz. l 

( Devamı 7 ioci sayfada ) (Devamı 3 üncü sayfada) 
=~== 

famızda Okuyunuz 

Maadin Kanunu, İkbsat Esaslarile Telif Edilmesi 
Mümkün Olmıyan Eksik Bir Kanundur. 

Madenlerimizi işletememek
liğimizin mühim sebeplerinden 
biri de Maadin Kanunudur. 
Türkiye petrolleri hakkında 
uzun seneler tetkikat yapan 
bir Amerikan kumpanyası mü
dürü geçen gün bize burada 1 
niçin çalışmak mümkün olma-
dığını anlatırken dedi ki : , 

-
11 Ellerine düştüğllmüz 

dolandırıcılardan, malumat al
mak için uğradığımız müşkü
lattan maada, Maadin Kanunu
nuz da önümüz de büyük bir 
engel gibi çıkmıştır. Biz petrol 
taharriyatı için hükümete mil
racaat ettik. Hakkımızda takip 
edilecek bir kanun buluna
madı. Maadin kanununda da 
petrolden bahsedilmediği gö
rüldü. Düşünüldü, nihayet pet
rol hakkında da maadin kanu-
nunun aynen tatbikma karar Edip Seroet beg 
verildi. Halbuki bu kanun kanunlarile taban tabana zıttır. 
mucibince petrol iıletmek Bu yüzden birçok ecnebi 
mlimkUn değildir. ÇünkU istih- .şirketlerile hükumet arasında 
sal ~dilec~k .. Petrolün yüzde noktai nazar farkı çıkmıı, bir-
yetmış beşınını hükümete ver- çok madenlerin itletilmesine 
mek lazımdır. 1 başlandığı halde, sonradan 

Halbuki Romanyada hUkü- t terkedilmek mecburiyeti hasıl 
met, istihsalatın yüzde altısını, olmuştur. Mesela Bandırmada 
Amerika yüzde onunu alır. Almanlar Antimuvan madenini 
Görüyorsunuz ki arada bir işletiyorlardı. Yine çıkan böyle 
mukayese bile yapmak miim.. bir. ihtilaf Uzerine vazgeçtiler. 
kün değildir. Ve nihayet is- lktısat Vekaleti bu pürüzle· 
tihsalin yüzde yetmi' beşini ri halletmek için Edip Servet 
hükumete bıraktıktan sonra Beyin riyasetinde bir madencl-
petrol kuyusunu işletmekte lik birliği vücude getirmiştir. 
fayda yoktur.,. Fakat bu birliğin neticei me• 

Bu ecnebi sermayedar Maa- saisi henüz meydana çıkmamıı
din Kanununun mutlaka tadili tır. Görülüyor ki yeni bir Ma
Jiizımgeldiği fikrindedir. Bu ta- 1 adin Kanunu yapılmadıkça ma• 
dilat diğer madenler için de denlerimizi işletmek ve bu 
şarttır. Madencilerin kanaatine servet membalarından istifade 
göre Maadin Kanunu ıktısat etmek mümkün olmıyacakbr. - .•. 

Atinada Bir Galebe Kazandık 
İki Mağlubiyet Geçirdik 

Atina, 19 (A.A) - Bugün Atina stadında Türk Ye Yunan ırGreı
çilerl arasında yapılan müsabakada Yunanlı Zerviniı Caferi, ?amut 
Adnanı, Tevfik te Papadaklyi uya heubile mağlQp etmitlerdir. 

Türk atletleri Stadyoma girer ve çıkarken halk tarafından 
şiddetle alkışlanmıılardır. 

~=====-=-==-=-=====-==-c===-=......,.======--= 

Yeni Matbuat Kanunu Kabul Edilirse Gazeteciler Hangi işlerle Ugraşacaklar ? Ve Babıali Caddesi Nasıl Bir Manzara Alacak ? 

1 - Y unuı Nadi bir aıçı 
dükkanı açacak ve Abidin Daveri 
vanına çırak alacaktır. 1 

2 - Arif O ruç bir meyhane 
açacak ve Burhaneddin Aliyi yanına 
garson alacaktır. 

3 - Meiımet Asım bir kasap 
dükkAnı açacak ve yanına Hakkı 
Tariği veznedar alacak. 

4 - Ahmet ŞükrO bir kundu- 1 
racı dtıkAnı açacak Ye Ethem 
İzzeti yanına teıgllıtar alacak. 

5 - Necmeddin Sadık bir İz• 
dlvaç idarehanesi açacak ve Selimi 
İzzeti yanina seyyu memur al~cak. 
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Günün 
Mecliste Bütçe Alman Yeni Kabul Ed 

Tarih 

Müzakeresi Ve Şirkete Göre Mahkeme Huzurun- len Kanunlar 
l·hıı·laf K d Bankalarının Halkın Fikri da Zorlu Bir a ın 
Yoktur Vaziyeti B'iyük Millet Mecliıi bütçe 

miiLakcresile meşguldür. 

B:itçcnin müzakeresi aıra

,ı;mda şz.yanı dikkat ve isti
fade münakafalar olmuş, 
hnyırlı neticeler alınmıştır. 
Meclisin bu nisbeten hara
retli müzakere manıara11 

lSnünde halkın fikir ve mü• 
taleasım öğrenmek iatedik. 
A.iağıdaki cevapları aldık: 

A"i Riz;ı B. BUyük Yeni han 32 

- Dünyada boğucu bir iktı
eat buhranı rüzgarı esiyor. Bun
dan tabiatile ve esasen fakir 
bir millet olduğumuz için daha 
fazlasile biz de müteessir olu
yoruz. Bu vaziyet karşısında 
bütiiıı milletler bütçelerine 
çeki, düzen veriyorlar. Son 
giinlerde bizim bütçemiz de 
Mecliste görllşülüyor. Fakat 
bizde müzakereler umumi ge
çiyor, rakamlar üzerinde kılı 
kırk yararcasına tevakkuf edil
miyor. Bütçede tasarrufu icap 
eden birçok noktalar geçildi. 
Meb'ualarımızdan daha fazla 
ha.uuiyet iatiyoruz. ... 

Ferit Bey (Sultaaahmet Oçler 72) 

- Bütçe Mecliste tetkik 
edilirken mllstalcil meb'usların 
bazı tenkitlerinden istifade 
edildi. Mesel& dil için nafi bir 
hizmeti dokunmıyan Dil Encü
meninin tahaisab kabul edilme
di. Bu da uf ak tefek bazı sa
katlıkla dilzeltildi. Hep bunlar 
tenkit ve mUnakaşanın doğur
duğu hayulı neticelerdir. Büt
çede fatihlik faslı çok lkaba
rıktır. Bazı istihsal işlerimiz 

için çok az tahsisat konmuş
tur. Bun!an tevzin etmek 
11.ıımdı. 

Sudi B. Haliç feneri 17 

Yeni biitçede bazı hayati 
Ye mübrem ihtiyaçlar ihmal 
edilmiştir. Meseli Sıhhiye büt
çesine verem için yalnız (1500) 
lira konduğu halde Tiftik· ce
miyetine (15) bin lira veril
miftir. Fakiriz, blltçemiz dar
dır. Binaenaleyh ehemmi mü
himme takdim etmememiz 
lhımgelirdi. Bu esaıa daha 
•1yade riayet edilmek lAzımdır. .. 

H .. aa Bey Edlmekapı Sultanhama· 
llJ 21 

- Btıtçe müzakerelerinde 
cOmhuriyet tarihimizde kayde 
değer hidiseler olmuştur. Müs
takil meb 'usların yaptıklari 
bazı tenkitlerin isabetli görü-

Liman Şirketi Mavna
cıların Müracaat Ha
berlerini Tekzip Ediyor 

Liman Şirketi ile mamacılar 
arasında yeniden ihtilaf çıktJğını 
dün bir gazete yazdı. Liman 
Şirketi Müdürli Hamdi Bey 
Ankarada bulunduğu açın 

Umumi Kitip Reşat Bey bu 
hususta bize fU izahab verdi : 

- Mavnacılarla Şirket ara
sında tekrar ihtilaf çıktığı doğ· 
ru değildir. ihtilaf tamamen 
halledilmiş ve evvelce çıkan
lan mavnacılar tekrar alınmıştır. 
Yalnız iş para meseleaine kal
mıştır. Bu da yakında halle· 
dilecektir. Hamdi B. Ankara-
dan geldikten sonra mavna
cıların paraları verilecektir. 
Maunacıların tekrar mUmessi1-
leri vasıtasile mtiracaat ettik
leri de kat'iyyen doğru değil
dir. Zaten mavnacılann mü
messili fiilin yoktur. lhtilif de
vam ettiği esnada aralarından 
birkaçını ayırarak biıe gön
dermiılerdL lhtilAf halledildik
ten ıonra müme11il filin kal
madı. Biz b8yle milmeuil ta-
tımıyoruz • ,, • ----
Arkadaşım Vuran Sarhoş 

Kocamustaf apaıalı Riza, 
Remzi ve Ahmet İsminde Uç 
arkadaş dUn gece rakı içmiş
ler, sonra hep birlikte CeIAI 
isminde bir arkadaşlarının 
evine gitmişlerdir. Fakat Ce
lAl Efendi kapı açılınca Riza 
bıçağını çekmiş ve Celllı ya
ralamışbr. 

Celalin yarası tehlikelidir. 

77 Paket Heroin 
DUn Pangaltıdan geçen 

bir hammalın vaziyetinden 
polisler tilphe etmifler, elin
deki paketleri aramıtlardır. 
Paketlerin içinden 77 kllçük 
paket Heroin çıkmıı, hammal 
adliyeye verilmiştir. 

lerek kabul edilmesi Mecliste 
muhalif ve mllstakil meb'uala· 
rın bulunmasının nekadar e
hemmiyetli ve cümhuriyet için 
nekadar )Azım olduğunu gös .. 
term!ştir. Mecliste mllstakil ve 
muhalif meb'usa lüzum yoktur 
diyenler bundan ibret dersi 
çıkarmalıdırlar. 

Nafaka iddia Ettiği Genci Dövdü, Şahitleri 
Isırdı, Ağıza Alınmaz Küfürler Etti Ve 

Sonra Düşüp Bayıldı 

Dün Adliyede ak,ama kadar MUddeiiumumilik polisini işgal 

eden garip bir muhakeme olmu,tur: Bu hAdiıenin kahramanı 

Melahat H. isminde ( 30 ) luk bir kadındır. Kucağında çatık 

kara ka~ kara göz yusyuvarlak ve şişman J ,5 yaşında bir de 
Fahriye atlı çocuğu vardı. iddiası ıu idi: 

Mahkeme Onunda "Ah .. O Alçak!,, 
-Adliyeden Fahriyesine ba

ba istemek. Kasımpaşada, Hacı 
Hiisrev caddesinde (36) numa
rada oturan Cevat B. isminde 
(28) yaşlarında bir genci dava 
etmişti. Altıncı hukukta mu
hakemeleri yapılacaktı. 

Esmer yanaklarını ve dudak
larını kırmızı boya ile itinasız 
bir surette cilalandıran bu 
Erzurumlu H. daha erkenden 
mahkeme önüne gelmiş, asabi 
adımlarla ve yumruklarını sıka
rak koridorlarda dolaşıyor. 

- Ah şu Cevat bir gelse 
de param parç-ı etsem ! diye 
bağırıyordu. . 

Ve nihayet Cevat B. ken-

Bütün paralarımı yedi.Bu çocu-
ğu peydahladı. Sonra da üstüme 
yanındaki kızı sevdi. Çocuğu
ma nafaka isterim. Ah o al
çak.. derken tekrar Cevat 
Beyin ve hemşiresinin üze
rine atılarak boğmak istedi. 
Araya giren şahit Hudret Beyin 
elini ısırdı. Bütün mümaneatle
re rağmen bu hücumlar her 
beş dakikada bir tekerrftr edi
yordu. Nihayet hakim beyden 
biran evvel bunun muhakeme
ye çağrılması rica edildi. Saat 
4,5 ta mahkemeye girdiler. 

Cavat B. kadının iffetsiz
liğini iapat için tahitler ge
tirmişti. Hanım mahkemede 
bu şahitlere en kaba küfür
lerle hlicum ederken Fahri-

disi gibi iyi giyinmiı hemşiresi 
Hafize Hanımla beraber kori
dorda göründü. MelAhat H. yesinin ağıma memesini ver-
ağzını açb. Bir mitralyöz mif heycandan titriyordu. 

mermisinin aürat ve intizamı Apdest Fasit 
gibi hazırladığı bin bir knfilr Bu sırada kadın birdenbire 
zincirini boşaltmıya başladı. mahkemeyi bırakb. 
Küfrün en hafifi..... bunu ıöy-

1 

- Çocuğun çişi varl dedi 
lemiyelim. Çünkü okadar mfis- Ye dışarı çıktı. 
tehcindir. . HAkim Bey de celseyi ( 10) 

Cevat Beyin utanarak sus- dakika tatil etti. 
tuğunu ve köşelere kaçhğını Çocuğu OldUrecek 
görünce cesareti artan H. kuv-
vetli bir hamle ile gencin tize- Halbuki Hanım çocuğu mll-
rine atıldı, kravatından tutarak haşir odasına götürmüş: 
yumrukları indirmiye başladı. - Nedir aenden çektiğim 

piç 1 diye yumraklamıya baş
Araya girenlere de şu tehdidi lamıştı. Çocuk elinden alındı. 
sa-vuruyordu: 

_ Bırakınız. Şimdi ya ken- Müddeiumumiliğe götürüllerek 
kurtarıldı. Bu sırada da mahdimi ya çocuğumu merdivenden 

Bugün T ediyat Yapa
caklar, Endişeye Hiç 

Lüzum Yoktur 

Dün pazar olduğu için Ban
kalar ve borsalar kapalı idi. 
Bunun için Alman buhranının 
yeni akisleri, ve markın vazi
yeti hakkında yeni malümat 
almmarnışbr. Yalnız Şikagodan 

ihracat ofisine gelen malumata 
nazaren buhran Şikağo piyasa
sma da tesir etmiş, hububat 
fiatleri düşmüştür. 

Şehrimizdeki Alman ban
kaları bugün de mevduat 
sahipleril'le tediyatta buluna
caklardır. Doyçe Orıyent Bank 
bugün Ziraat Bankasına ibraz 
edeceği bonolar mukabilinde 
para alacak ve tecliyatta bu
lunacaktır. 

Şehrimizde iktısadi mehafil 
vaziyetin 5alah kespettiği ka
naatindedir. Markın yükselişi 
buna iyi bir delil olarak gös-
terilmektedir. Dün de yazdığı
mız gibi mark en son olarak 
İngiliz lirasına nazaran (20,60) a 
yükselmiştir. Bu vaziyet mar
kın hali tabiisine pek yakındır. 
Halkın Alman sigorta şirket
lerine de hücum ettikleri hak-
kında çıkanlan rivayetin asıl
sız olduğu anlaşılmışbr. 

Dün Ankaradao gelen nim
resmi bir habere göre de ban
kalar lediyata muntazamen 
devam edeceklerdir. Vaziyet
lerinde endişeyi mucip hiç 
bir fCY yoktur. ----

Emniyet Sandığım 
Dolandıranlar 

Emniyet Sandığını dolandı
ran Ayetullah ve arkadaşları
nın 3 sene 9 aylık mahkumi
yetleri tasdik edildiği için dün 
tevkifhaneden hapisaneye nak
ledilmiş1erdir. 

keme tekrar açılmış, şahitler 
atarak öldüreceğim. Filhakika dinleniyordu. Şahitler "şununj.i 
ara aıra merdivenlerden abl-

b~unla d~şer, kalk~rdı " d~- divenleri inerken bayıldı. Tek-
mak istiyordu. Yumruklanan dıler. HAkim de polısten vesı· rar ayıldı, çocuğunu verdiler. 
genç nihayet Müddeiiumumi- kası olup olmadıgını sormıy~ 

1 

Fakat avazı çıktığı kadar bağı
liğe müracaat etti ve Hanımın karar yarer~k muhakemeyı rıyordu. Bütün Adliye kalaba
Y&D;tn~ bir polis memuru başka hır gune bıraktı. Bu lığını başına topladı. Nihayet 
venldı. . sırada salondan çıkdıyo:du. Kemm Beyin yanına götürüldü. 

Fakat H. gemı azıya almıştı. t Hanım kapıdan çıkarken Ce- C t B ı h • · d b . . eva ey e emşuesı e un· 
- Benım ırzımı berbat ettı, vat Beye adamakıllı ve son d · t•f d d k Adı· d . . . an ıs ı a e e ere ı~ e en 

~imdi bu çocukla el kapıların- hır yumr•ık daha indırdıkten savuştular. • 
da hizmetçilik ediyorum. Be- sonra: ._ 
nim kocamdır. Ben Bakırköy - Çocuğum, yavrum nere- Cevat B. bütün bu hilcum 
Çimento Fabrikası Müdürü de diye haykırmıya ve koı4 ve hakaretleri görenler ve 
Mösyö Sellerin yanında hiz- I mıya başladı. Polisler ve mil- işitenlerin adreslerini almışbr. 
metçi iken beni kaçırdı. başirler koluna girdiler. Mer- Hanımı dava r.-decektir. 

Dün Millet Mecliıinde rnubte 
Hariciye memurlarının biribirl 
ne nazaran derecelerini tcı 

eden bir kanunla eski harcar 
luırarnameıini tadil eden dlf 
bir kanun kabul edilmiftir. 
kanuna göre aabit tarife.i bul 
nan nakil vaııtal&ı"ile aidilc<:e 
yerlere o tarife mucibince ' 
memur dereceleri Oz-=rlnden b 
cırah verilecek, ıark vil&yetle 
için üçte bir znmmolunacakht• 

Madayalar Verildi 
Geçen ıenekf yerli mali 

ıerg'isine iştirak eden 112 miiel 
seaeye kazandıkları madalya) 
dün Sanayi s·rliğinde dağıtıl 
mışbr. 

iki Kurnaz Hırsız 
lzmirde kendilerine seyyah 

süsü vererek kiralık ev gczerkt:Jı 
Cfya çalan iki hırsız yakalan"' 
mıştır. 

Kesedar Mahkemede 
Galata gümrfiğ'ii harnallarmıl1 

kesedarı Sıtkı Efendi zimmetine 
( 4,000 ) lira geçirditl lddiasil• 
Adliyeye verilmiştir. 

Uktruva lhtilAsı 
Belediye Oktruva ldarednlıa 

Balıkhane memuru lbrahlm Efen"' 
dinin ( 4,000 ) liralık bir lhttıtıı 

meydana çıkarılmıt. mahkemey• 
verilmittl. Yine ayni daireye ait 
yeni bazı suiistimal iddiaları 
tahkik edilmektedir. 

Bir Motör Yandı 
İki gece evvel Şileden 12000 

kilo k8mür yiikile fıtanbula kal• 
kan Ahmet Efendiye ait bir 
motörün yarı yolda benıbt 
deposu tutuşmuş, tayfalar kur• 
tarılmış, fakat motör tamamen 
yanmıttır. 

Kahveci Kurtarılamadı 
Evvelki gece Sirkecide ıoflJt 

lımailin bıçakladığı . kahveci Şera
fettin dün Ccrrahpaşa hastan~ 
sinde olmüştür. Katil dün tevkif 
edllmi9tir. 

Toprak Bayramı 
Romanyada toplanan Bcynof .. 

milel Ziraat Kongresinde Bulgat 
murahhasının teklifi veçhile kon
ıreyo ittirak eden devletler bet 
sene 21 marbn toprak bayraıııı 

ilan edilmesine knrar vermittir• 
Bayram memleketimizde de teı'it 
edilecektir. 

Fizik Kursu 
Diln Ankarada fizik muaJlim"' 

Jeri için bir tatil kurau açıhııı9tıt• 

Bir Dolandırımhk iddiası 
Leonidas isminde bir dokır 

ma taciri, kumUsyonculuk ya
pan Zeki ve katibi Nikolaki 
isminde iki kişi tarafında 220 
liralık qyaaının dolandırıldı-

ğını iddia etmiı, tahkikat• 
bnşlanmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Cenaze Merasimi 1 

1 ı Huan B. - Ay, bu da kimin cena- 2: Yolcu - Hasan Bey, bu Dil Encilme- 3: le};ıak Rafet B. - He Tatar .. 

si? .. Allah rahcıet 
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Hükümd
Gazeteleri De 
Beğenmiyor 
·~--~ M. ZEKERİYA 

Yeni Matbuat Kanunu pro· 
jcsinin, hayata, matbuat hür-
riyetine, ve nihay\!t cUmbu
r iyet prensiplerine uygun ol· 
L4riığı noktasında hükfimet 
gaz~teleri de bizimle hemfikir 
görünüyorlar. 

Dün çıkan "Milliyet,, gazete-
sinde Ahmet Şükrü Bey yeni 

"' Matbuat Kanununun birçok 
,,. noktala rda ifrata vardığını, 
eri bazı vatandaşları gazeteci 

olmak hakkından mahrum et· 
tiğini, tatbikat itibarile de 

r. 

yanlış hükümleri ihtiva etti
•' ğini yazdıktan sonra diyor ki : 

"famct Paşa, Meclisin geçen 
hnftaki celsesinde matbuat meac
leııiol büyük bir devlet adamına 
)'akışır bir lisanla tetrih etnılştl. 

•• 
at 
ıl· 

n 
e 

• 

istihdaf edilen ırayenln husulü 
için kanunu, o güzel nutkun ma
na ve medlülü ile hemabenk 
olarak tanzim etmek kafidir." 

* "Yeni Gnn,, refikimiz, kanu· 
nun ameli bir kıymeti olma
dığını izah ederek diyor ki: 

"Bize öyle geliyor ki, bugün 
Meclis encümenlerinde tetkik 
edilmekte olan ltiyihn, baı:ı 
neşriyattan doğabilecek teh-
llkelerİD önUne geçecek tedbirler 
almak maksadını kıımen te
min etse bile, diğer taraftan 
Tnrk gazeteciliğini eaaı mak
sada faydası olmıyacak birçok 
bağlarl bağlayacak, henüz baş
langıcanda bulunduğu inkiıaf 
yolunda ilerlemekten ahko-
yacakbr." 

" Cumhuriyet " guotesio de 
fU mlltaleaya tesadüf ediyoruz: 

"Hak ve hakikat, her za
man, hnkümetin tarafında ol
maz, bilhassa her zaman ikti
dar mevkiinde ismet Pa~a 
gibi matbuat hürriyeti umde
ıine riayetkar insanlar bulun
maz. Bazan da, Me rutiyet ve 
mut reke devirlerinde sıksık 
gördOğtımUz gibi, m tbuat 
'1Urriyetini sevmiyenler, samimt 
tenkidi, dürUst, temiı ve mem
lekete faydalı samimi muhale
feti de istemiyenler hUkfimc
tin başına geçebilir. 

"Çok sıkı ve ıert bir Mat
bu t Kanunu, hazan bu gibile
tin elind yazı hilrriyetini 
ldam eden bir balta olur. B~y
le bir silAhı kendi elimizle 
bileyip matbuat hllrriyeUne 
clnıman olanlann eline te lim 
etemk hatasına dilşmemeliyiz.,, 

.... 
Mu1'alef etin susturulmasını 

latiyenler, yine hUkGmet mat-
buab idi. Matbuatta disipilin 
temini için bulunan tedbiri, 
hUkdmet raıetelerl bile atır 
Ye iddetll bulursa, o tedbirin 
fikirden ziyade- hisle yapıldı
fına hükmetmek IAzımgelir. 

Gaı: telerin muıır ne riya
tma karıı muvakkat mahiyette 

tir tedbir almak başkll, bir 
anun yapmak yine başkadır. 

Kanun, bükmU her vakit cari 
i»lacak olan ve değişmesi za· 
mana mütevakkıf bulunan da
imi bir tedbirdir. 

Bu itibarla kanun yaparken 
1alnıı dUnU ve bugtlnU değil, 
yarım da dilşUnmek 1 zamdır. 
kanunlar mazi için değil, is
tikbal için yapılır. BugUn mem-
l>aım, ani, ve geçici heyecan
lardan aldığına şUphe olmıyan 
yeni kanun IAyihasınm, deiil 
)'arını, bugUnU bile tatmin et
IDediği görülmektedir. 

Yeni Matbuat Kanunu IAyi
lıasanın Mecliıten geçmesi, 
'tlmburiyetln efkarına muadil 
~irşcy olacaktır. Bu memleket
\e ileri hareketlere daim 8na· 
ak olan, Bnynk Millet Mecli

in, b8yl geri bir harekete 
~ v~ - verec tfne inanmak 
ınu lllkUıı deA'fldlr. 

e imli alesi 

1 - Dolma ylll kalemleri, içine 
mllrekkep koymadıkça kullarulamaı:. 1 

2 - MotlSr, içi ne benzin koyma• ( 1 - Dlmaf da mot5r n dolma kal om gibidir. 
lçhıde blrfey bulunmaua ftlames. 

dtkça l91lyemez. Dlma§uaw1a bcnxlnlnl n mUrakkeblnl Teriniz. 

•• •• • UGUNUN TELGRAF HABERLE 

GAZi HZ. Dün Mecliste Gümrük Umum 
* • • 

Yarın Sabah Şehrimize Müdürü Epey Hırpalandı 
Muvasalat Buyuracaklar "---------~---------·--' 

Ankara, (Huıust) - Millet Meclisi diln varidat bUtçesile 
Ankara, 20 (Hususi)- Gul Poıta ve Gnmrllkler blltçelerini tetkik ve kabul etti. 

Hı. don beıe doğru Halk Evin- Posta blltçeıl glhiitlllllrken Posta ve Telgraf memurlarının 
de TUrk Tarihi Cemiyetinin Mlllt Mtıcadelede ve Şark ve Menemen bAdiselerinde göster-
içtimaına riya et buyurmv,lar, dikleri fedakArlıklar şUkranla yadedilmiı, meb'uslar bu 
mllzakere ve mllnakaıalan arkadaşlann terfihi IAı:ımgeldiğini söylemişler, Dahiliye Vekili 
idare etmişlerdir. de buhran dolayısile bu sene bunu yapamadıklarını, gelecek 

Ayni zamanda mektepler sene bu hususta bir kanun hazırlanacağını ıl>ylemiştir. 
için hazırlanan tarih kitaplan Rüşvet Mi Var? 1 Meşhur Motörler 
ve haritaları hakkında mUta- GtlmrUk biltçesinin mllı:a- Bu sırada ~Usum"at Umum. Mll-
lealanm serdetmiılerdir. keresi çok hararetli ve mUna- dürü Ihsan B.ın motor almak üzere 

Gar:l Hı:. bu aqam 6 da kaıalı olmuştur. SrYas meb'usu ~vrupayayapbğı seyahate geçi~
buradan kalkacak hususi bir Remı:i Bey gümrüklerde mura- ~ı. Bu seyahate1miltabhalssıs sbı!able 

1 _ • • ıştirak eden atan u me usu 
trenle ıstanbula hareket ed - kabe azlığından, suiistimal ye Hamdi Beyin gayri mes'ul vazi-
ceklerdir. rllıvet haberleri aldığından yetiileri sllrlllerek tenkit olundu. 

Kazanç Vergisi 
Yeni Kanun Dün 

Kabul Edildi 
Ankara, 20 (Hususi)- Me

murlardan Kazanç vergisi ke
silmesine ait kanun dün Mec

listen çıkb. 100 Ur maqlı 
memurlardan % 5, 200 lir -
dan % 6, 300 lirad o % 1, 400 
liradan % 8, daha fazlasından 
°'o 9 kaz nç kesilec ktir. 

Bu vergi umumi ve husmi 
bütçelerden ne namla olur 
olaun para alan herkesten ke-
silecektir. Yalnız dul ve ye
timlerle 50 liradan aptl ay
lıklı mütekaitlerden, harclrah-

lardan, her DH'İ yem bed ile
rinden, maluliyet veya vefııt 
masraflarından, satıı ikrami
yelerinden, 20 Ura Ye daha 
aşağı maatlılardan ve meb'ua
lardan vergi kelilmlyecektlr. 

Bir İstifa 
lzmir Halk Fırkası 

Reisi Çekildi 
İzmir, 20 (Huıust)- Doktor 

Behçet Salih B. Halle f'ırkuı 
idare heyeti reisli~nden l§tifa 
etti. latifasmı Umumi kltipliğe 
gönderdi, ıebebi meçhuldür. 
Fırka riyasetini meb'uı Hacim 
Muhittin Bey iıgal edecektir. 

Almanlarm Bir MUracaati 
Bazı Almıın gruplan Tica

ret odasına müracaat ederek 
lstanbulda daimi bir sergi aç
mak istediklerini bildirmiıler, 
eergi için müsaade istemlıler
dlr. Mllracaat tetkik ediliyor. 

Parmağım Kaptırdı 
B ykoı: kundura fabrika

ında amele Mehmet Ef ndi 

bahsetti. Ve ı " Kontrol mtı- !l Maıhnr Müfit B. bu seya
kemmel olursa bugOnkil varl- batten dolayı GllmrUk Umum 
dat 10 milyon kadar artabilir MüdUrilnU muahaze etti ve 
dedi " "Ahbapça bir seyahat, fuzuli 

· . bir seyahat,, kelimelerini kul-
Malıye Vekill teftiı yapıldı- landı. Hul sa Gllmrlik Umum 

ğından bahsetti. Sonra meşhur MfidUrü dün birçok meb'uslar 
motörler meselesi ortaya abl- tarafından hayli hırpalandı ve 
dı. Ordu meb'usu Hamdi B. 11onra bUtçe kabul edildi. Va-

gazetelerde bunlan bir iıo ridat biltçesi . 186, 705,580 ve 
.. .. ı masraf bütçesı de 186,582,045 

yaramadıgını okudugunu, eğer lira olarak kabul olundu. Mec-
yalan idi e niçin tekzip edil- lis bugün müzakerelere de-
mediğini 6yledi. vam edecektir. .. 
Matbua Liyi 
MühimTad· i 

a ında 
apı dı 

Ankara, 20(Husust)-Matbuat kanununun tetkik eden Encil
men büytık tadilAt yapmışbr. LAyiba adeta yeni bir şekil almıştır. 
Mnb mükellefiyetler kaldınlmıştır. Gazete kapatma hakkı, 
fevkalAde ahvalde Vekiller heyetine verilmiştir. 

Y alnı.: gazete sahiplerinde aranan ehliyeti ablAkiye kayit
lerl ipka edilmiştir. Tahsil vo yat meselesi hakkında henUz 
kat'ı karar verilmemiıtir. 

Mecliste, L yihada tadilAt icrasını Recep ve Vaefl Ratit 
Beyler mn~afaa etmlıler, EncOmen kabul etmlıtir. 

Muaddel kanun ikmal edllmlştlr. Öğleden sonra Muhtelit 
Encümene ıe•kedilecek, çarıamba 1ıünO Meclisten sıeçmesi 
çok muhtemeldir. 

r • • • • 
ister inan, ister inanma! 

Bir karlimiı > ııyor: 
"Geçen gtin Zongul· 

daktan 45 liralık bir bo· 
nonun tahsili için milli 
bankalanmızdan birine 
müracaat ettim. 

- Mfinasip dediler, 
mıısraf karşılıiJ olarak 
beş lira bırakımı. 

Bu işin masrafı olsa 
olta (40 - 50) kuruş kadar 
bir şeydir. itiraz ettim. 

- Uıulümilz budur, 
dediler. 

Oradan çıktım. Diğer 

bir milli bankaya ılttim. 
Ayni cevabı aldım. Niha· 
yet Osmanlı Bankasına 
müracaat ettim. Benden 
masraf karoıhğı olarak 
birşey istemediler. 

- Muamele bitsin de, 
masrafını sonra keseriz. 
Dediler." 

Bu muameleye b ka
rak bazı milli bankaları· 
mızın halka kolaylık g8s· 
termenin ne demek oldu
ğunu nnladıklarıoa, 

' 

- - - ·· 
Büyük Memurlar Ara-
sında Tebeddülat Var 

Ankara, 19 (H.M.) - Hn
riclye Vekaletinde merkez ve 
hariç kadrolarında büyük me
murlar arasında tebeddülat 
yapılacakbr. Protokol Umum 
Müdürü Fuat Simavi Bey la
kenderiye şebbenderliğine tayin 
~dilmit ise de kabul etmiyerek 
istifasını vermiştir. Üçüncü 
daire Umum Müdürü Nuri 
Beyin LAhi MUsteşarlığma, İs· 
kenderiye Şehbenderi Basri 
Reşit Beyin Protokol Umum 
MUdürlüğllne, Milsteşnr ~uavini 
Server Cemal Beyin Üçüncü 
daire Umum MUdürlilğilnc , 
merkez memurlarından Zati 
Beyin Barslon Konsolosluğuna 
tayinleri söylenmektedir. 

Yeni Aylıkların Miktan 
Tesbit Edildi 

Ankara, 20 ( Hususi ) -
TtiUln ve müskirat kadrolar 
hazırlandı, bütçeler yarın mec
liste görUşUlecektir. Tütün in
hisarından bir hayli memurun 
açıkta kalacağı anlaşılıyor . 
Müskirattan açıkta lcalanlara 
her hizmet senesi için bir maaş 
ikramiye verilecektir. 

Yeni Müskirat kndrosuna 
göre Umum müdür 000, mua
vini 300, husust kalem mUdürü 
175, neşriyat llmiri 125, teftiş 

reisi 300, müfettişler 175, 
200, 225, 250, muavinleri 
150, hukuk nıüdüril 300, şube 
mUdlirleri 300-250, mucvinleri 

150-200 lira maaş alacaklardır 
Taıradn birinci smıf baş 

rulldllr 260, ikinci sınıf 230, 
üçüncn sınıf 200 lira aylık 

alacaklardır. 

Bir İddia 
Sinema Makinesi Ça
lınmış Mı, Alınmış Mı? 

Şehzndebaşmda MiUct tiyat
rosu milstecir:i Rasim Bey, 
Sarıyerde oturan Rahmi Bey 
tarahndan sinema makinesinin 
çah .. dığını polise bildirmiştir. 
Polis Rahmi Beyi yakalayıp 
makineyi geri almıştır. 

Meçhul Bir Ceset 
lımir, 20 ( H. M.) - Bir 

saat evvel Manisarun Hacılar 
köytl yanındaki bir köyde bir 
ceset bulunduğu mbıtaya 
haber verildi. HAdfse mahalline 
jandarmalar gitti. T hkikat 

''--·-----------------------_J, yapılıyor. 
bq parmağını makineye ap· 
brmljtır. 

ister inan, /$ter inanma/ 

Sözün 
Dil 
Meseleleri 
Etrafında 

Sayfa 3 

ıs ası 

Memlekette bir mide mese
lesi var. Büyük Millet Meclisi, 
tiirk midesinin hastalığını 
teıhis için evvel dilini mua
yeneye lüzum gördü. BUyllk
lere dil uzattığını ileri sUrerek 
muhalif gazeteleri sigaya çekti. 
Halkın dili olan bu gazeteler
deki acılık veya ekşilik, mem
leketin midesinden geliyordu. 
Yoksa bu dilin kabahati yok· 
tu. ismet Pqa bu dilde kan
ser olmadığına ve ameliyat 
lazım gelmediğini s6yledi. 

Kısa bir zaman- için matbuat 
meselesi bir tarafa bırakıldı. 
bu sefer bir encümenin dilini 
muayeneye sıra gelmişti. En
cümen azası Mecliste ağzını 
açar açmaz. meb'uslar, birçok 
şeyler yalayıp yutan ve ba 
arada bazı naneler de yemi~ 
olan bu dili görünce : 

Kapa, kapa.. Diye bağırdı· 
lar ve Dil Encümeninin ağu 
kapan eli.. 

Çoktandır dile gelen bu 
encilmeni kapıyarak, Büyük 
Millet Meclisi hnyırh bir i 
gördü. Müstakil ve hilr millet• 
lere layık bir Matbuat Ka
nunu vücuda getirerek tnrk 
diline ikinci ve büyük hizmeti 
yapmasına da ondan bekli
yoruz. 

7 Kişi Yaralı 
Dün Bir Otobüs Kazası 

Daha Oldu 

Belediyenin yeni bir talimat
name yapmasına ı ağmen oto
büs kazaları sıklaştı. Znbıta 
dün de şu kazayı lesbit etti: 

Abdullah ismindeki şoföriln 
idaresinde bulunan 3697 nu· 
mnrala otubüs dUn sabah Ba
lattan 14 yolcu ile harnket et
miş, fakat Ayayorgi kilisesinin 
önüne gelince evvelfi ufak bir 
asma fidanına çarpmışbr. Bu 
küçilk hAdiseden heyecana 
diişen şoför direksiyonu kulla· 
namamış ve biraz ilerdekl 
ağaca bütün hızile yOklenmiş
tir. Netice şudur: 

Otobüs adamakıllı harap 
olmuş ve yolculardan yedi kişi 
yaralanarak hastaneye kal
dırılmıştır. Şoför de yakalan
mıştır. 

Profesör Tirchot 
(Baş tarafı 1 inci ayfada) 

dün Fransız konsolosbanesine 
teslim edilmiştir. 

Adliye henüz tahkikntına 
nihayet vermemiştir. Profe· 
söriln paristeki babasına inti
har edeceğine dair mektup 
göndermiş olmasına rağmen 
yapılan tahkikatta bütün ihti
maller nazarı dikkate nlm
maktadır. 

Ruşvet Teklif Et.miş 
Liman Şirketi kaptanlann

dan İhsan Ef. yi ölllmle tehdit 
eden Kadri isminde biri ken
disini karakola götUren polise 
rüşvet vermek istemiştir. 

Goys Hava Filosu 
Tallin, 18 (A.A.) - Goyı 

h va filoıu, saat 8,45 te Rigaya 
müteveccihen haraket etmiftir. 

(Son Posta: Jeneral de 
Goya filo ile birllkt memle
ketimize de gelecektir.) 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 1 

Çıldıran 
Bir Annenin 
İntiharı 
Kadın Bir Buhran Es
nasında Kendisini Kızile 
Birlikte Kuyuya Atmış. 

Adana, ( HUIUSI ) - Tapan 
aahiyuİDİll Akoluk k6yllnde 
topçu Ahmet iamlndeld k67· 
lllntla kızı Durdu blrka9 rtla 
enel bir çocuk dojurmUf, 
fakat ortadan kaybolmuttur. 
Yapılan tahkikat neticeainde 
Durdunun bir cinnet buhranı 
eaaa11nda kendiainl luzile bir· 
likte Kanlıolukta bir kuyuya 
•tbiı anlaşılmıtbr. 

Bir AhlAksızm MahkOmiyeti 
Adana, ( Huauıi) - Rumeli 

muhacirlerinden Necip oğlu 
Mahmut isminde birfal reçen
lerde Haaan isminde bet ya
pnda bir çocuğun ll'ZIDI ber
D at etmifti. Cllrmll ltledikten 
aonra yakalanan bu akllbı 
adam ap ceza mahkemuln
de IOl'JrUJ• çekildi Ye yedi 
1ene atar hapse malık6m edildi. 

Ceyhanda Hastane ihtiyacı 
Ceyhan, (HulUll) - Bu ha

•alide ııtma hatalıiımn 6n0ne 
seçmek Ozere Kamlflık iami 
•erilen batakhldann kurutul
muına bqlanmıtbr. Bu ıuretle 
hirçok k6yler mikrop yuvuı 
olan sazlıklardan kurtarılacak
br. Bu mUnuebetle bir mld
det evvel burada bir hutane 
tesia edilmişti. Fakat mıntaka
mn ntifuau nazan dikkate alı
narak hastane Oımaniyeye nak
ledildi. Halbuki niifua itibarile 
hiç ihmal edilmemesi lhım· 
ıelen kasabamızın hastanesiz 
kalmaıı hiç doğru delildir. 

Enis Fahri Ef. Mahkemede 
lzmir, (Huausl) - Sen Po

likar papazlarım dolandırdıta 
lddiuile mahkemeye verilen 
Eııia Fahri Ef. nin muhakeme
IİDe bqlandı. Davacı Papaz 
Ef. Eniı Fahri Ef. nin · kendi
ainden bUJ binaların tapularını 
çıkartmak için on iki bin lira
dan fazla para aldığım, fakat 
bir it yapmadıiını s6yledi. 

Enia Fahri Ef. ise bu para· 
Jl borçlar kanunu mucibince 
akıl Bereli olarak aldığım ileri 
allrdtl. 

Dava, ıahitlerin dinlenilmeli 
için 19 eyinle kaldı. 

Yollar Yapıllyor 
Cebelibereke:t, ( Huaual ) -

Villyetin her tarafında yol ln
pabna faaliyetle devam edili
JOr. tamire ihtiyaç g&steren 
yolların hemen bepıinin bu 
menimde ikmal edilmeleri 
mukarrerdir. Vali Ziya Bey 
bilbaaaa yol inşaabna fazla 
ehemmiyet vermektedir. 

Bir Senelik istihsal 
Kuaba, (Huauıl) - Mmta

kamızda bu sene 2tiOO kilo 
afyon, 9,Ş milyon kilo butday 
1 milyon kilo arpa, 600 bin 
kilo hftm ve 1 O bin kilo da 
incir tahminaedilmektedir. 

Krom Madeni 
lmir, (Huauai) - SeferihiAr 

kazuma tlbl Doianbey na• 
hiyeai civannda yeniden Krom 
madeni keşfedilmiştir. 

Tahir Bey namında bir aat 
tchrimiz maadin mGdGriyetfne 
bir iatida ile müracaat etmit •e 
bir taharri ruhaatnamui 
almafbr. 

SON POSTA: 

SİNEMA 

. • SınMN El6l•ll Mam • &inile ..,.ı .. cru1. 1ellrll•11 
/ilİllltle IHıılıe• luulı11 rolı.IJ ..,,.,. ENUı• ••'•llılrı 
suzrvERNON 

Bir Sinema San' atkin l "Buster Keaton,, Aşık
ile Evlenseydiniz ••• ' lara Nasihat VCriyor 

Birçok erkekler, biçok ~zel un'atlnde mavaffalr olmak 
ve muvaffak olan kadın •İne- Stldyo dahili kadar harlclade d 
ma san'atklrlan ile eYlenmit- Vtıcut ye dudaklanm birçok 
ler veya eYleniyorlar. Fakat kimselere tulim etmek mecbu
bu eYlenmelerin bqlıca mah· riyetlnde bulUDU bir unatklrla 
zuru bu kadınların un'atlnden metres laayab dahi yqıyamu. 
doğuyor. San'atkArın kocuı Siyle bir kadınla evlenmek 
ya onun gibi sinema akt&ril- fedaklrlıtına katlanan erkelfa 
dllr, yahut değildir. Akt6r felaefesl bence fU olmak icap 
olsa bile her zaman kanaile eder: 
rol yapamaz. Bilmecburiye - Bizim kan •tir aahnele-
kadın bqka erkeklerle rol yapı- rinde amma da hararetli daY· -
yor Ye bu roller, ekseriya, qk ranıyor. Oatelik ayda (20) b-. 
ve ıevda mevzulu roller oluyor. dolar kazanmamız da caba! ı 

Kadın, kocuının anlinde, ,. 
rol yaphiı erkeğe vncudunu Madam Piyer Blanşı 
ve dudaklannı teılim etmiye MafUf akt6r Bllntenia ka· 
meçbur kalıyor. Rol ve alnema naı diyor ki: 
bu. Çaresi yok. Fakat bu va- - Kocamla e•lenditlmia 
ziyet, evli aanatklrlar aruında uman ainema mukaYelemi bl
ibtillflar doğuruyor. Meselenin tlrmek Ozere idim. Kocam, bu 
nazik noktası da iıte budur. filmin aon kurdelem olmumı 
Ve bu nokta, mllhim bir an- istedi. Bundan da kocamın 
kete menu teşkil etmektedir. qk ve ıevda hakkındaki fik· 

Bir ainema ıazeteal, birçok rlni kolayca anlıyabilirainiz. 
zevate ıoruyor: Aktör Jozıf Dıltıl 

- Bir kadın ainema un'at· Aktar Joıef Deltel dlyorld: 
klrile e~lenmit olaaydınu, ka· Eter bir ıinema aktriai ile eY. 
rınızın bır batka erkekle lfık· 1 ·dim kan · · ma • ense ı , mın yen ame 
dqhk yapbğuu ia~eml~ız~ea atDdyoıu detil, ocak bqı olurdu. 

rahat,rahat seyredebilir mıycliniz? 

Klıman Votıl Diror 
Maruf FraDllZ mabarrlrl 

Mösyö Kleman Votel bu auale 
ıu ceYabı Yeriyor: 

- Bence b67le bir 1an' at· 
kirla eYlenmek cesaretini ra .. 
teren koca, berkuin nazarında 
rllillnç olmamak için laıka~ 
lığını saklamak mecburiyetin
dedir. Yoksa kıskanç bir adam, 
değil bayle ka· 
dınla eylenmek, 

San'atklr lurator 
San' atklr Murator di'::t. 
Hayır, bir koltuta -

rak aJllı zamanda karım olan 
bir un'atklnnyabancı bir erkek· 
le bitmek ttıkenmek bilmlyen H· 
Yifm• aahaelerial aeyrecler 
mevkide kendimi 16remlyorum. 

RaNrl Barıaler N Allu CoeH 

.. llalek" rollbade birçok 
u .. a ılrlp allatladıtum 
( Buatv Keat• ) .. Apklara 
nuihatler " laml altmda bir 
kitap nepettl. (Buter Keaton) 
ita kitapta hlr mukaddeme 
yapıyor •e diyorld: 

Hayabmda birçok adamlar 
tamdım ki ıeYmek aeclir bil
mezler •• bununla iftihar 
ederler. Bir laaım imanlar da 
..rdır ki yqamama aem ad
dolunan muaild gibi, 1an'at 
rtbi pylerden anlamazlar. 

Hatta yiyecekleri hakkında 
bile fikirleri yoktur. Koyun 
eti Ue en bayat aııır etini 
mllsavl tutarlar. 

Bunlar, bence, bir takım 
ahmaldardır ki kızmaktan zi
yade acımıya llyıktırlar. Deni
lebilirki bu derece nasırlatmıt 
lnaanlann iyi tarafı ıudur ki 
duymak haualan olmadığı için 
ıshrabın da ne demek oldu
iuD11 Wlmeıler. 

Fakat hu noldai nazar doi
ru değilclir. Çlnkl bOyGk ae
maçler duyabilmek için btı
ytlk ıstırap çekmekte llzımdır. 

Hayabn mOvazenelİ bunu 
icap ettiriyor. Çlinktl saadetin 
ne olduğunu anbyabilmek için 
bir parça da mihnet çekmek 
IAzımdır. 

Bunun ikisine karfl da hia
alz kalmak demek bir 6ktız 
hayab yqamak demektir. Eğer 
böyle bir bayatı kifi buluyor
aanız ne mutlu size! Fakat ha
yattan ot ve arpa gibi ıeyler

den başkaaını bekliyorsanız 
ıaadet kadar ıstırabı bekle
miye hazırlanınız. 

Bence bir adam, 6mrlinde 
birkaç defa sevmeli ve bu 
sevginin buhranını geçirmeli
dir. Çnnkü bu gibi tecrübe· 
!erden geçen insan daha ziya
de Hkekleşir ve netice iti
barile hayatının beklediği ka
dını bulabilir. Bu, yilzde dok
un bir ihtimaldir. 

emmuz 

Alman Buhr 
Ve Devletleri 
Müzakereleri 
Asıl Müşkül Olan 
yasi Vaziyet, Bu 
Londrada Görüşülü 

Bntnn dnnyayı allkadat 
den Alman mesaili bak 
dlhı ıelen telgraflann h 
pdur : Alman bubranımn 
için Alman Başvekili 
Brtıning ile Hariciye N 
Her Curtius Parise gi 
Gelen telgraf haberleri 
man nazırlarının F ranaız 
set adamlan tarafından 
landığım, bu ıırada istuiy 
toplanan keıif halk ktıtle 
"yqaaın sulh, yquın Briy 
diye bağırdığım bildiriyor. 

Alman Nazırlan, Parise 
naalattan sonra evveli C 
bur Reisine birer kart b 
mıtlar, aonra çiçeklerle d 
nan Fraıwz Dahiliye Ne 
tine gitmiflerdir. Burada, 
Brtlniııg, F ranaız Bqvekili 
Laval ile aralannda bir te 
man bile bulunmıyan bir 
zakere yapllllflarclır. Bu 
Sakere yapılırken Alman 
Franm Nuırlan bitifik 
beklemitler, 10nra hep 
J>v toplanaralr mlzak 
devam etmiflerclir. 

Bap Alman Nutrlan 
Franaaz, ln;iiiz Haridye N 
lan Londrada toplanacaklar 
Temu •• mlkllemeler 
Mmlml cereyan etmekle b 
ber ortada meYcut mllt 
F l'Ulllllann alyut teminat · 
mekte mar etmelerinden 
ıeliyor. Aynca bu kabul 
llne UIUD ndeli bir iati 
muvaffakat ediyorlar. Fakat 
rlltere UIUD vadeli bir lati 
muamdır ve bu ytıklln k 
nlmuı dtlfllnOlen Alman 
eıeceti fikrindedir. 

Dlter taraftan ltalyan 
ralılWı M. Siyaloya da F 
laD1D fikrine muanzdır. O 
liyul muelelerle ikbaadl 
mali meselelerin biribirin 
ayrılman fikrindedir. Bilb 
Alman • AYUaturya film 
itillfımn bir haysiyet mesel 
haline ıeldiği için Alın 
tarafından terkedilmeaine • 
kin bulunmadığını s6ylemi 

Aynca Amerikan bank 
da Almanyadaki ima Ya 
kredileri çekmemek bas 
Amerikan bllk6metinİD fi 
lerini kabul etmiflerdir. 

Bllttln bu yaziyetten çı 
netice tudur iri, F ranaa Al 
7ayı batlamalr iatiyor. F 
ltalya ile lngiltere, bir tar 
kendi menfeatlerini koruy 
buna mini olmıya çalıflyo 

Buglln Londrada topl 
Hariciye Nazari... KODfe 
galebeaia kimde kalaca 
ıöaterecektir. 

Mösyö Laval Diyor Ki: 
Bu milukereler •• 

M. Lanl, diltilacelial ıu 
canla dlatur ile hGliaa etm 

•Bu kadar heyecan u1and 
•• memleketlerlmizia .... a•• 
tarihine hakkedilecek om ı 
retiniz, memleketlerimla •n 
inkiıan hayal teıkil etmemeli 
Bil'ikiı bu ziyar<t, mite 
surette teırikl meaaiye asme 
oldutumuzu iıpat etmelidir. "' 

Şayet müzakerat, iki me 
k.etin tefriki meuiyl ayni ..,, 
arzu etmekte olduklanna 
bir teblit lllltfttmelerlne mil 
olacak olurıa bu, elde edil 
ilk netice olacaktır. Yarın, 
millikatın hitamında bu ilk 
balenin atlatılıp atlatıl111• 
anlatılac•ktır. 

BrUning Diyor Ki 
M. Büninr de ıazet 

demi,tir ki: 
"Bu meseleleri halletmir

Fran11z milletinin ıulbe ait 
kilit huıuıunda kendiıi ile 
arada çahtmayı samimi v-: 
aane bir ıurette arzu ettitl 
ikna eylemiye muvaffak ol• 
mm 1'uvvetle ümit eclfyot 
Çünkü bizim Fransa ile bir 
çalışmamız Avrupanın refah• 
ıi için elzem bir tart t•tkil 

• 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayah Kazanmak 
Edilecek Şartları 

lçın y 

Haga'ta Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun ı 

• Ria et 
Kadın Ve Kalp 1 

• 
işleri 

Saray burnu 
MakteIOldu 

.:iaraybumu annnd• mütareke 
ıenelerinde bir vapur batmıfh. 
Bu vapurun direkleri aenelerce 
reklam livhalarına meanet oldu. 
Binbir tikiyet Gzerine Liman 
dairesi bunu dinamitle parçala-
mıya karar verdi ve ıözde de 
vapuru tamamen batırdı ve teh-
likeyi bertaraf etti. Halbuki va
purun bat luımı bili ıuyun 
Gzerindedlr ve Bogaza meyil 
ıüratle akan cereyanları ikiye 
balmekte Ye anaforlar yaparak 
aandalları, motlSrlerl tehlikeye 
dltflrmektedir. 

Geçenlerde bir Amerikan mo
törü battı. ErtHl rlnG GemUkten 
relen bOyGk bir çektirme parça· 
landı ve mGret\•bah denize 
dlkiUdG. AJla on dlrdlnde Mal
tepeden relen Hbze motlSrG ma
kinemi bozuldutu için cereyanla 
buraya relmlt ve anafora kapala
rak batmıı ve ıebzelerl mahvol-
muıtur. Ceçen aeae de iç kiti 
hoplmuıtıır. Ahırkapı balıkçı-
lan mGteaddit defa Um&11 ldare
ane milracaat edenle ba mltlalt 
telalikula kaldınlmaaını latemlt
ler ve fakat aldırıı edllmemif. 
Ba mlracaatlerlal tekrarb1arak 
..... llyle ...... dlrı Llan Wd 
amele d(1e çafatbnıa. Eaaıu 
Yapurun alt loımı çlrlclGtG için 
wr lld dinamiti• tamamen batı
ralabUlr. Biz bedua çabpcatıı 
•e 1alaut bize dlaualt verlla Wa 
.. bralam. 

Dairelerdeki Pis Kokulardan 
Şikayet Ediliyor 

llulaterem efeacllm, 
81s4e •Nesafetm--pllr. 

diye bir ............ •ardır. 
Evlerimizde, ıokak ldrlerlnf, 

tozlarını eve tatımamak için 
ayakkabı ile ' geıilmealnl lıteml-
1en blr~ok aileler •ardır. Buna 
mukabil, pek çok evlerin bir 
tlr)Q temizlenemiyen umumi 
mahalleri mevcuttıır. Anettiflm 
bu hal, aramızda (izli kalan J>ir 
kabahattir. 

Fakat l.tanbul .rbı TGl'ldyenla 
belll bath bir ıehrlnde, bGklmet 
dairelerindeki - afederalnlz • ah
deıtanelerin hali nedir? Yemin 
ederim ki bazı hayvanlar blle 
tahammül edemez. 

Ceçen glln bir ecnebi doıtum, 
Adliye daireaindekl piı kokudan 
tlklyet etti. Ben bir hafta evvel 
buna ıahit olmuıtum amma, bir 
ecnebinin o çirkin hale vakıf 
olacatını lıtememittf m. 

Bu huıulta, temizlllc lçln 
komıu memleketlerini ml1al 1r6a
termiye IGzum yok. Kendi piıli
limlzi 1rlrebilecelc iki siz bakl
'8tl aalamıya kAftdlr. 

Karilerlnlzden : 
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Oğreniniz 

imtihanlar bitti. Bugiln memlekette orta veya yOksek tah
ıllini bitirmit birçok gençler var. Bunlar hayata abhnıı bulu· 
ouyorlar. Fakat hayabn daha ilk kademeainde kendilerini 
taıırtacak birçok tOmselderle kartılapcaldardır. Hele meılek 
meselesi hepsinden mühimdir. Hangi mesleğe girmeli? Meı
lekte nasıl muvaffak olmalı? İtte hayata ablan her genç için 
cevap vermeıi çok milfklll iki aual. Biz l'ençlerin bu mOıktille
rini halletmek azmile hayatta ve meslekte muvaffak olanlara, 
ilerliyenlere mllracaat ettik, ıençler için tavsiyeler topladık. 
Bugnn, Asarıatika sahasında mu~affakiyetler kazanan Ahmet 
Tevhit Beyin tavıiyelerioi neırediyoruz. 

.Alımet Tnhit Beg, 
memleketimizde adet
l•ri çok az olan asa
rıatilca müntesiple
rintlen biridir. Bu il
,,,. lciiçii/c g1ı1ta me
rak .tmiı, ~ok •l
raımıı N maval/alc 
ta olmuştur. Bilhassa 
•/el tarihi paralara 
Mt t11tldlderlnden ço/c 
istifade edilmektedir. 
Na/clettifimiz lıatıra
ları, 6a me•lel• lntl
.ap edecekler için 
6ir nlı6er malıigetin
dedir. 

* Ahmet Tevhit Bey diyor ki: edebilir. Halkımızda garip bir 
- Ben Erzincanlıyım. Erzu- zihniyet vardır. Asanatika de

rum ve Erzincan (Subiyan) nince aklına ilk defa define 
mektebinde okudum. Trabzon gelir, kazmaaını da yere altın 
1'1Jftiyeainden phadetname al- " gftmllflere kavuımak için 
dım. Bir gOn babamın kitap- vurur. 
lann• kanftınrken elime (93) Tllsım Bozuldu! 
senuine ait bir sllname geç· 
ti. Bu dlnamede mektebin 
proıramını okurken Asarıatika 
dersleri nazan dikkatimi cel
betti. Galatuaraya pdim. O 
ıenelerde de (Aaanatika) mek
tebin programından kalchnldı
lı için 6jrenemedim. 

Bir ıh babaaa metraklb 
aruanda elbae bir torba eaki 
tarihi paralar ıeçti. Trabzona 
slttiiim uman da bir zat ba
aa bet ·on eaki para lıecliye 
etti. Bunlar benim çoculduk
tuberl zihnimde taşıdığım 
hevai tahrike kAff l'eldi. MO
zeye denm ederek mqhur 
kumandanlann, cihangirlerin 
paralarını gördUm, tetkik et· 
tim. Bunlar arasında bilhaua 
ialAm meskiiklb Bzerinde dur
dum. F ranıızca bildiğim için 
bu ......... ait ...... t.ihl-" 
......... eald eofhfl• 'titap
larını okudum. Esatir 6ğren• 
dim. 

Oç Tavsiye 
Esasen Asarıatikacı olan 

gençlere de tavsiye edilecek 
baflıca Oç ilim vardır: 

1 - Tarih 
2 - Eski coğrafya 
3 - Esatir 
Eski eser ve bilhaua mes

kiiklt tarihin yqıyan eser
leridir. 

Bir meskükltçı f6yle bir 
icldia ıerdetse doğrudur: 

.. Bana bir avuç eski para 
ile bir genç veriniL Size ada
makıllı bir tarihçi yetiftireyim." 
Topraklanmız bilbaua kilçOk 
Asya yerli Ye aeyyar eald me
deniyetlerin bir betiii olmut
tur. Bu topraklarda milyonlar 
deierinde eaki eaerler g6mi
JOdOr. Bunlar meraklılarını 
maddeten vr. minen zengin 

IUCAÖI 
BEDi 

Bir çömlek içinde çıkacak 
altın veya gümüşten ziyade 
kadim devirlere ait meseli 
reaimli veya yazdı bir toprak 
kap binlerce albn ve ,Omllf
ten maddeten ve minen daha 
kl)'llletlldir. BaıaD bir yer 
kazıbrken zamanla kim&rlq
mit veya çllrtımiye ylz tubnUf 
bir takım feyler çıkar W. 
kumayı vurunca parçalanar. 
Derhal fU hazır 16z tekrarla
nır. ( Eyvah tıwm bozuldu, 
albn kam&r oldu.) 

A..natikada bwm ve 
aihir devri çoktan kap&nmlfbr. 
Şimdi kafa ve irfan devri 
açılmıştır. 

Asarıatika Dersi 

lirdi: DartllfOnunda milteveffa 
doktor M. Mortman bir uman
a.anatika denlerl verdi. 
Kablettarih laar okunmıya 
bqlanch. 

Memlekette yetifecelderiD 
nazan dikkatini celbedemediji 
için muvaffak olamadı. Sonra, 
Aaurl Asarı mntebumaı MCS.yö 
Muhar tedrisata batladı, bir 
de kitap baabrch, fakat bu da 
nafi olamacL. Çtınktı pek az 
kitap bubrm1fb. Faydasını 
netredemedi. Şimdi Mösyö 
Gabriyel senede muayyen za
manlarda Dartılftinuna ders 
veriyor. Fakat iyi esaılar ha· 
~ırlanmadığı için bundan da 
istifade edenler pek azdır. 

Memleketimiz lsar itibarile DarOlfilnunumuzda bir kürsü 
blitün dOnyadan zengindir. Bun teıİI edilmeli ve lsanatika 
lardan istifade edebilme~~~~J,N.iiıleri ıımflara ayrılarak 
IP-ldt:plenmtie ( Aaaiüiıiil) 1 olmtulmahdır. Beace iyi tarih 
dersleri konmah. Eskiden biz- bilmek için iyi hanatika ta· 
de hanatikaya timdikind-n mmak ltzımdır. Eski eaerl~ri 
daha ziyade ehemmiyet ve~- tarihi hikAye olmaktan kurtarır 

Manastıra Hücum' Şampiyon 
Yalnış Haber ispanya·! Amerikalı Bir Genç 
da Heycana Sebep Oldu Yeni Rekor Kırdı 

San Seba&tien, 18 (A.A.)- Nevyork, 18 (A. A.) - A-
Geçen gece San Sebastien'de merikan yüzücOlerinden Helen 
rahibelerin manastır 6nilnde Madison açık denizde yüzme 
bllyilk bir gGrültO kopmutf6r. amatör fampiyonluğu için ya
Bu kargqabğa gGya Kıral pılan müsabakada yeni bir 
Alfons'un kadın kıyafetine dünya rekoru daha lcazanmıt· 
girerek bu manaabra iltica tır. 18 yaşında tanmmıf bir 
ettiğine dair ortaya çıkanlan yüzticQ olan Helen Madison 
yaollf bir haber sebep oliDut· 1000 yardalık bir mesafeyi 
tur. Milia mubafw müdahelcye 13 dakika 23. 4/5 aaniycde 

b k 1 f k t t yüzerek ıeçmıye muvaffak 
mec ur a mıı, a u manaı il' ~ olm t 
6nDde tc-planan ahali dağılması ~ Uf ur. 
için verilen emri dinlememit ~1--Alf ............... ld - u7d .. d" d. 
ve kapdan kırmıya teşebb6ı a ona o utu ı ıa e ı· 
etmiftir. len tahaın Kırala pekçok ben· 

Bu vaziyet karııaında ,n ziyen alelAde bir kimaed'!n 
ziyade telAt ve asabiyet gös• ibaret olduğu kendilerine 1'6s 
terenler manaıhra alınmıt ve ..terilmi$tir. 

milqtiler. Fahir, Ahf Beyin 
Nerminle ne allkaaı olduğun~ 
anlamamıştı, g6zlerile oaa bir 
çok ıeyler ıoruyordu : 

saçlarımı değirmende ağart

•amıfaam, anladığım dotru
dur: unlar mercimeği çokta ... 
fınn •ermiıler. 

Na ire bağırdı: 
- Ne içi feıataın, 

"Bu adam kim ? Niçin bu
raya yalnız gelmedin ? Ban-ı 
ne cevap vereceksin ? Biliyor-

Ner~in omuzlannı lilkti: ı bir göz attı : ıun ki benim itim acele ... " 
- Neden korkayım? -lıitmiıliğim •ar amma ta- Atıf B. gevezelik ediyordu. 

- Hayır, iki gözüm, hayır .. 
- Nereden hükmediyorsun 7 

- Bakıttan. Hiç f8fmai. 
- Niçin gizledin ya? 

1 

nımıyorum, dedi. Eh, haydi, bir Bir aralık c:azbanda kulak ver-
- Nezaketen.. iımar edin de bizim maaaya di, danı edenlere bakh ve 
Atıf Bey Nermine döndll : gelsin, ben de yakından g&- gençlere dedi ki : 

Biribirile mOnaıebette bulunan 
bir kadın ve erkeğin bakııları 
daima çırıl çıplaktır. Ya onlar 

Bır Genç Kız Alakasız 
Y aşıya bilir Mi? •. 

• A 

Kendini Aldatan Kız 

Bir genç kız, buliiğ çağın
dan sonra ihtiyari, gayri ihti
yari erkeklerle allkadar olur. 
Bu ~ka o kadar tabii, o ka· 
dar gayri kabili ihtiyaridir ki, 
bu çaida bundan mahrum 
olan kıza anormal nazarile 
bakarlar. Evlerinde kapalı bir 
bayat yaşıyan, zahirde Ullu 
ve toy g&rllnen kızlann bile 
biricik alikaaı erkeklerdir. Bu 
allka, -evvelce ayıp addedilir
di. Buglln tabii g6rültir. 

Bazan bu allka tecrnbelerle 
yıpranır, nuırlllfll'. Genç kız 
erkeklerden uzaklq1D1ya, on
lardan nefret etmiye bqlar. 
Bu nefret, allkanm muhtelif 
tekilde tezahllrlldllr, IAkaydi 
demek değildir. 

Bugln erkeklerden nefret 
ettijini dyliyen ve bana bu · 
nefretin sebeplerini aoran Ze
kiye iaıninde bir ıenç kız 
tecrllbelerini f6yle anlatıyor: 

.. Y &flm yirmiyi ıeçmİf ol
::nakla beraber, hayabmda an
cak iki erkekle alakadar oldam. 
Yalnız benim ıevıim, arkadq-, 
(araman ıegilerine hi9 benze-
miyordu. Onlann sevgileri 
alellde, basit birteY• Bense 
qkı bOtnn tllmulile yqadı ğımı 
sanıyorum. Fakat şimdi bu iki 
in 1ana da unuttum. Artık karar 
· erdim, alakadar olacağım 
Dçüncü erkek ancak kocam 
olacaktır. 

Bugün birçok erkek arka
deılar arasında çahııyorum. 
Fakat bunfann hiçbiri beni 
allkadar etmiyor. Onlarla alA
kadar olan kız arkadaşlanma 
}aşıyorum. Bu hayretimi onla
•a da söylüyorum da: .. Haklı-

f ~m amma, ne yapalım, alAka
sı:ı yaşamr mı?" Diyorlar. Ben 
de buna taşıyorum, ben neden 
onlar gibi dUşünmiyor ve duy
mıyorum Hanımteyze? 

Senin erkeklere karşı a1Aka 
tiuymamanın iki ıebebi var 
kızım : Birincisi, kendilerini 
unuttuğunu zannettiğin o iki 
eski sevgiliye k&rfı kalbinde 
hllA uf ak tefek izler bulun
masıdır. Ne vakit allkadar 
ulabileceğin bir erkekle kartı
la .. an, kiiller eıelenir, albn
dan kıvalcımlar bqlarını ıös
: erir. Ürker ve kaçaram. 

ikincisi, allkadar oldujunu 
söylediğin inaanlar, timdi pr-
dllğOn ve kendilerine k&rfl 
alak• duydujun erkeklerden 
bambttşka kimseler olaa ıe-

inişler, diyelim, kızar m111n ? 
·- V iZ gelir 1 
- Fahir Nermlne mühim 

Hr •eklif yapıyor, onu Avru-

r•va t"ötUrmek istiyor. Nermin 
c~vap verecektir. 

Her Ev Kadını 
Neler Bilmelidir? 

Cildinizi korumak için: 
Yazın cildi gilneıten, deniz 

banyolannda tuzlu ıudan ko
rumak için her kadm ihtiyatb 
bulunmak mecburiyetindedir. 
Fazla gtioeı ciltte çil yapar. 
Cilt yanarsa, kıpn fazla zab. 
met verir. Tuzlu su deriyi ya• 
kar. Onun için denize gitme
den evvel cildinize bol krem 
sür6nüz. Denizden çıktıktan 
aonra bu kıremi yıkayınız Ye 
teninize F udra ıOrlinllz. 

-fr 
Cildinizin güzelliğini muha

faza için bazı umumi tedbirler 
daha vardır. Meseli yemek 
eınasında fazla ıu içmeyiniz. 
Suyu ıabab kalkınca ve ye
mekten aonra bol bol •• ıbk 
olarak içhail. Sofuk •ya pek 
rajbet etmeyiniz. Y almz cildi 
yatlı olaalar f yemek una•nda 
bol ıu içebilirler. 

* ipekli kumqlar: 
ipekti kumqlardan yapdaoe 

elbiseler yazın terden falan 
çabuk kirlenir. Yazan kirle
nen ipek elbiselerinizi bemine 
babrıp çıkannız. Ne Btil iater, 
ne bir şey. Benzin kuruyunca 
elbise yeni gibi olar. 

rektir. Sen herkeste onlarda 
bulduklannı aranan elbette 
kimsiye karıı alika duya
ınazsm. 

Fakat insanlar aşkta tecrtıbe 
yapa yapa yllkselir ve incelir-
ler. Çok ıeven, aevgi kabiliyee 
tini çok inkişaf ettirir. Bu lld 
tecrilbe sana qla 6j'retmipe, 
onu başkalannda bulduiua 
gün yine tanıyacak, yine -aeve
ceksin. .. 

Hamide H.: 
laminizi ve adresinizi sak

lamamı ıöylediğiniz için abe 
isimle cevap veriyorum. 
Bulunduğunuz muhit itibarile 

tanııbğmız gençle mllnuebe
tinizi bu şekilde uzatmak mBm
kOo değildir. Gizli g6rilflne
lerden çekininiz. Hialerincle 
aamiml İH evlenmlye hazar 
olduğunuzu &ıyle3riniz ve ha 
mOnasebeti de derhal mepu 
tekle d6kmiye çalıpnız. 

Hanımtegze 

PATRON KUPONU 
Karilerfml.ıin rGıterditl ar

zu Gzerlr.e (7) lncl aayfa1a 
naldedilmittlr. Oradaki patroa 
kuponunu topJayacakıınıL 

Atıf Bey 6ifrendiği teYI .. 

hiç hayret etmedi, biraz cll

ş6ndC, felaefi bir tavırla bqım 

ıalladı: 

( Arkaıı Yar) 

DiKiŞ 
BU S 

MAKARALARI 
- Oğlanla aşna fiıne yap- reyim, bakalam bizim Nermioin - Haydi dans etsenize ... 

mak niyetinde miydin? Kim- beyendiği tip ne İmİf, anlı- Bu teıvik Fahirin cennet 
miş bu? Ben tanıyor mıyım? yalım. 

1endea gizliyorlar, ya ıen ben· 
den gizliyorsun. 1 d Her A ucuz ur. yerde rayınız. Sağlam ve 

Nerede? Nadire birkaç defa Fabirin canır:ıa minnetti. Hemen ayağa 
kalkb ve Nermini dansa kal-Nad. cevap verdı' • tarafına baktı ve nihayet ona ıre · dırdı. Uzaklaştılar. 

- Fahir, dedi. Nuri Paıa-. lıaret etti. 
nın oğlu... lıte, ıu cazbandın Atıf B. ağır bir adam de· Abf B. Nadireye dedi ki: 

Nadire önilne batkı ve 
masanın OstUndeki çanta: ını 
alarak kulbile oynadı. 

Sonra birdenbire bat11u kal· 
dırdı : 1-.ndafci maada oturuyor. fileli. F ahirle taıufmaaı laiç Eter ben kırk yqını 

Abf BeJ o tan4 d~!.J.~11~kmbb~~o~lm~a~d~ı.~~uk~~-~m~~~~~~b~•~·~d~am~aa~mL__~erLL~-=-..MJ:a:UUiL-..bı:lıu.........n~L_~~~1A...Jl....K..L...A..1~..JıLA-~---LLLIL-A....a......1-~~~-



Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * 
Fon Hentik, Hindistan Y olile Dönmek için 
Efgan Emirinin Tavassutunu istemişti 

Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Re•mlnW blae shderineals •lae 

tablatfalal .SyllyeblUrb. Fakat buaua 
lçla slSaderllecu realmlw 171 n tabl1 
po•da çıkmıt olmHı liaımclır. Taki 
mltehHaı•ı... mltaleuıada hata7a 
dltmHla. 

YAZAN: M. KAZIM Tablatlerlal aalamak ...... w .. re.._ s&ad..... kartlerı.ı. laaldıuacla 

mltehuuaımauı mBtale._ qafıld 
Hbrlarda okuyablllratabı -39-

Fakat hayır, Fon Hentlk 
derhal tiddetll bir protestona· 
•• yazarak hD)dlmete 16n· 
derdi. .. 

Fon Hentik bu mlbıasebet
lidik ile iktifa etseydi yaziyet 
belki düzeltilebilirdi. Fakat 
bir hata daha yapb: 

Emir ile aktettiii muka•e
lenin kabili tatbik olmadıtuu 
kendiai de anlamıfb. içine 
d&ftOjil bataklıktan çıkmaya 
cahfayordu. Binaenaleyh Efga· 
.utandan aynlmıya karar 
vermİftİ. 

Fon Hentik bir defa ba 
bran verdikten 10D1a hiçbi
rimize danıpn•ya hlmm g&
meden Efgan htılrillnetine bir 
mektup yazmq : 

- Memleketime d6necetfm, 
benden harbe iftirak etmiyece
Jime dair .az almamua ıartile 
lngiliı: hnkikmetinhı Hindistan· 
dan geçip iıtediğim vapurla 
•• iatediğim yoldan Almanya· 
1• gitmekliğime mtısaade ver
mem için tavuautta bulun
manızı rica ederim, demiftl. 

Efgan Emirl bu mftracaate 
terctımam vasıtasile ıu cevabı 
verdi: 

- Benden iki şey istediniz 
biri, hazırlanmak, diğeri, Hin· 
diatana hücum etmek. 

Hazırlanmayı yapıyoruz, 

lakum etmiye gelince: Al· 
manyadan istediğimiz malze
me gelince bunu da ya· 
pacağız. Fakat siz şimdi inti
zara lüzum görmeden gitmek 
istiyorsunuz, bunda serbestsi
niz, yalnız birer, ikişer git
menize müsaade edemem, 
ya hep birlikte gidersiniz, ya 
hep birlikte kalırsınız." .. 

Fon Hantiğin bizden haber-
.O olarak yapbğı bu iki hare
ket canımızı o kadar ııkb ld 
m69terek bir mektupla Emire 
mllracaat ederek: 

- Fon Hentiğin hareketi 
f&hsi bir harekettir, heyeti 
allkadar etmez. Biz kendi be
ubımaza kafilenin buradan 
gitmesi için hiçbir sebep rör
miyoruz. Fakat siz misafirliği
mizi fula rarecek olursanız 
emrinizi derhal ifa ederiz, de
dik. 

1 f Hintli arkadqlarımı11a da yar• 
damile hudut kabailinden bazı· 
lanm elde etmiftik. Hudut 
berinde e1Uen g6rllmekte 
olan raleyandan istifade etme
.... çarelerhal arqbnyordü. 
Ldria mabadı kabile reW .. 
rlnl kendine ballamak IUl'etile 
tqebblallmtlzla antbae geç
mekten lbaretf. 

• Bu aarada Emli'da bir da-
•etname aldık. Bizi sarayda 
bir ziyafete çajmyordu. Bu 
mllnuebıtle Fon Hentiibı mll
nuebetaizllji bir daha gBrllldtlı 

- Gltmlyecep, Efsaa 
Emlrlnl ancak iki fln aonra 
ft mllnhasaran arza veda için 
dyaret edebilirim, dedi. Arbk 
memleketine dönmek için 
Hiadiatandıuı ıeçmek flkriae 
de Yecla etmİf, Kara yolundan 
d6nmek ffkriae kapılmafb. 

Hatirıma ıelmifken llze 
lngillı caaullarıoın ne bOyllk 
bir wkufla çalaıtaklannı g&
teren bir Yak'ayı anlatacağım: 

.. 
1 

.. 

AnrmE/en-' 
dl: Tecrtıbell, 

Ye ftfdzardır, 

hazan hırçın· 

dar. Hileden, 
yalandan fazla 

einirlenlr. israfı 
sevmez, 
diren 
olur. 

na· 
nq'eU 

98 

lbr•lıim IMg ı Ağarbqlı ve 
olaundur. lnti-

• ·- 1 
zamdan hoe-
lanır, zevk •• 
ejlenceyi ih· 
mal etmez. 
Sobpetten Ye 
mizah mevzu
larandan haz. 
ıeder. Dostlu· 
j'unu kaybe
denlere bir 

d ;ıha yOzllnD çevirmez.-

« 
Biz Klbil yolunda iken Ef. 

ıaa Emirine Hindiatan V alil ~ 
amumiıinden bir mektup gel
mlfti. Bu mektupta hullsaten 
f6yle denlllyordu: 

imzasını okuyamadığımız 

bir kariimiz : 
Hassas ve maj
rurdur. Hayal 
ve heyecan 
mevzulanmn 
cazibelerine IA· 
kayıt kalmaz. 

Amanullah laan oe /Jiigilc lcartleıl lnagetallalı lıan 

" Size muhtelit bir heyet 
gelecektir. Bu heyetin içinde 
bulunan Hintli hayalperest 
Alman aptal, TOrk ise genç 
bir zahittir, ümit ederim ki 
b6yle bir heyetin teklifata nez· 

Kendisine ehe
' mmiyet veril-

işittik: Efgan hllkilmetl zengin Bu ıuale verilecek cevap 
değildi. Buna rağmen c6mert- baılttir : 
likte bulunuyordu. Acaba buau - Klbilde sakin bir hayat 

dl ıahanenizde tebeuilmle rinl beycnir 
karşılanacaktır." kanidir. 

mesini ister, fiil 
ve harcketle

ve doğruluğuna 

neden yapıyordu ? reçlrmekte olmamıza rağmen 

Meb'us 
Ve 

Sırrı Bey 
istikraz 

(Baı tarafı 1 inci aayfada ) lkbaat Vekili Mustafa Şeref 

(Mabadı yarın) 

Fordun 
Mukavemet 
Tecrübesi 
Bir F ort Otomobili 
Edirneye On Saatte 

Gidip Geldi 
liman itlerinin bir elden ida· Beyin Halk Fırkasınca devlet• 
resini temin maksadile yeni çiliifn nasıl tellkki edildiğini 
bir kanun hazarlandatını, bunua anlamak için, Şeref Beyin fır. 
yakanda Meclise verilece;inl, kada s6ylediği ıu 16zleri bir Fort fabrika11 dtın lstanbul
yeai kanunun bütln mahzur- daha g&zden geçirmek lbım- da monte ettiii otomobiller
lan ve lrusurlan ortadan kal- dır. Mustafa Şeref Bey demit- den bir tanesine mukavemet 
dıracatam 16yledi. Liman itle- ti ki: tecrilbeai yapbrtb. Maksat 
rinln ıslalu hakkındaki bu - Fırkanın ikbsadiyattald iYica~ bir yolda on, on iki 
tetebbftı beni memnun etti. noktaf nazan devletçi olmakbr. saatlik f asıluız bir ytlrlytltD 
Seyrisefain blltçeıi Meclisten Devletçi olmak demek ken- mllteakıp mot6rll ve makaslan 

Casusluk 
Lehistanda Bir Binbaşı 

Kurşuna Dizildi. 

Varıova, l8 ( A.A) - Sov· 
yetler lehine casusluk etmiı 
olmakla itham edilip idama 
mahkClm edilmit olan binbqı 
Demkovakl, kurıuna dizilmiş
tir. Reiıiciimbur af ıalihiyetini 
istimal etmemiştir. 

geçerken fikirlerimi tekrar dial bizzat ticaret hayabna, r6zden geçirmekti. 

Efpn Emirinin Almanlarla edeceğim. istihAI hayatına girerek ka- Otomobil sabahleJin beji 
Vekil Beyin inhiurlar laak· zanmak ıayeaini takip etmek iki ıeçe F ort mllfeM-1-lerindea 

Buyuk Bir Hileli lflAs 
Berlin, 18 ( A. A. ) - Şi· 

malt Almanya ylln konsorsi· 
yomunun ifllsı hakkanda tah
kikat llzerine iki Labusen bira
derler hileli ifllı tGbmetile 
tevkif edilmişlerdir. 

,.pmakta olduğu müzakereyi kandaki cevahi ffJuime muva· demek deiildir. Devletçilik ... .,... 
llieniyete dökmesinin ilk tesiri fak relmedi. inhisar halkın te- tanzim eder, mllrakabe eder, Muhittin Beyin idarul albnda Bu, bilhassa yollann bozuk 
,arüldil: ' tebbiis kunetini aelbeden bir himaye eder, teftlt eder, ica- hareket etti, yolcu olarak için• olduj'u nuan dikkate alınırsa 

Nigazl 
Olduğu 

rlSrtınmiye 
temayil vı 
mimldir. 
ve harek 
rinde fiddet 
m8cadele 
tur, ani-~. 
ister. K 
aculdlr. 

.,, 
Ari/ Efendi: Şakacı 

Siyası B1. 

-ılaycıdır. f 
çalıımak 
kendini yo 
istemez, eti 

Hasan Sa 
h••: Zeki 

. milteceuia t 1 
Menfaatler i D 

IAkayıt de" 
dir. Bir işte 

·ayak 
' Rahab husus 

da ihmalcid' 
Parayi iaraf e 
mez. 

AlımetEm 

1 Beg: Ağı 
' başlıdır. K 
1 dine ehem 

yet verilme · 
ister. Büyü 

l 
lükten, sa 

maktan ha 
eder. Nefsi 
llkayıt kal 

Varşova, 18 (A.A.) - l 
senesinde Sovyetler birliği 

Varşova orta elçisini öldilrm 
olan Koverda 10 sene ha 
mahküm olmuı ve Grudzia 
hapishanesine nakledllmit • 
Katil intihar teşebbüsün 
bulunmuıtur. 

Şiddetli Bir Fırtına 

Santiaro, "Şili" 18 (A.A 
Burada tiddetli bir fırtına 
muştut. Juan F emandez kil 
si yıkılmış, on ikiye 
kimse telef olmuştur. 

OUkklnlar Yağma Edildi 
Berlin, 18 (A.A) - G 

kirchende çıkan karga 
e111asında komlhıistler ~ ka 
majazayı Ye dilkkAıu 
etmişlerdir. 

ln,ınz hilkümeti Efganista· tqekktıldür. Bu tqekknl, fer- banda amme hizmeti teklinde de otomobil mektebi mlkltırl mtUılm bir muvaffakayettir. Bu 
na ecnebi devletlerle ıiyasl din hukukunu ıiyanet eden bizzat idare eder. Mllrakabe Fikri devfik B. ile baza ıazete• muvaffakıyetin derecesini an• 
mlnuebata ririımemeai için hllkumet rejimine de muvafık etmek, teftit etmek, hima· ciler vardı. Netice ıu oldu: latmak için şunu ı&yliyeyim: 
•er sene 1,800,000 rupye tah· delildir. ye etmek, tanzim etmek Otomobil saat (10,25) te Edir- Şimendifer lstanbul ile Tayyare PiyAilfO 
llaat vermeyi kabul etmifti. ls.L!'--az meselesine gelince, iqebbtııll phal esuile deY· neye varmış, (11,50) de avdet Edirne arasındaki mesafenin ğtinden: 
takat Oç aenedenberi bu pa- UIU" 1 l k d bb h f b l k Vekil Bey' biitlln milletin ka· etçi i esasın a tefe üall aeya a ıne 8f a..ıııt a şam yalnız giditini ( 11) saatte ka· 1 O uncu tertip 6 mca k 
rayı göndermiyor, Hint ban- Dile yazılmlf olan (Lozan) Mu· ıahıiyf eıaa olarak kabul ede- (5,10) da lstanbula dönmllşttır. teder. Otomobil ise bu yolun de liıtuinde l,OOO lirahk 
kalannda biriktiriyordu. Fakat b 1 d rek bizzat idare ettitf husuat Ed" d ld ı•-tik gı"dip relmuini (10,5) aaatte 
mllzakerelerden haberdar olur ahedesinin ozu muı en işesi· mOeueıeler llzerinde ancak ırne e ve yo a .. klfat kazanan numaral 

nı. serdederek Mecliıin hu.u- dem•tirmek ve benzin almak katetmiftir. Fort bu tecrllbe- 15 626 h 15 -ima• o vakte kadar bı"rı"kmi• 1:.mme hı"zmeti ıeklın" de yani •"T , numara ıe ven • ... ... ..,. · ti t t"l • t a ı · "ril h • t sinden çok memnun olmuttur. olan parayı bazı hediyeler ile aıye ne emas ıure 1 e guı er· bir temettQ kastetmekaizin çın geçı en zaman arıç u· olarak b--ılmııbr. Binana! 
d ki fir · n tul bil ( 10 •) Fakat biz kendi hesabımıza .,. birlikte (Kabil) e aöoderdf. ili yaıet Ye uetin m • milıterek menfeatleri iıtihsal urıa • otomo •" aaat 15,626 numaralı bilet aahl 

• k .. 1. -•-·· yılabil" F k ( ıuw ) kil ı bir temenni izhar edelim: lf- uatıoı CUUU9 aa ır. a at etmek ve o menfeatleri busUll yUrllmllf, uuı ometre yo rinin ikramiyelerini almak ·-"" 
Aradan birkaç aGn geçince ben Lozan Muahedeıinin ru· teşebbüse bıraktığımız takdir- katetmİf, bu mnddet zarfanda Hiç değilıe hudut ile hl- _..,,. 
Efgan htıkümetinin bu pa• huna kat'iyyen dokunulmadan de vatandatlarm bir kısmı ne moUSrllne, ne de diğer kClmet merkezimiz arasındakt ,e Tayyare Cemiyeti ıub 

radan hudut tlzerinde yqıyaa latfkraı yapılabileceği kanaa- diğerlerinin nef'ine çahımakla akaamına dokunulmam11, hatta ana ıoıayı Avrupadakilerine ne veya Piyanıo MOdGrllWl'I.._ 
~_JllliWl:~t___g~L_....Alwıdwı~L.J....~tin~d~e~im.~~~~~~~~-1.~m~ll~n~te~hl~o~lu~r~. ~ll~l~h~ .• ~~~~J.J~•ıt~v~e~ıu~d~a~k~o~nm~am!!!llf~br~.:...__J_b!e~nz~eb~ek~l ~~~~~~__j mllracaatlan llAD olunur. 
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ve 

Hail ey Yıldızı Bir Mesele Küçük 
Bahar l'eldL Şehirlerden k8) lcrc, aayflyelere çıkıl:ıcaktır. Klray:ı vcrnccek 

talı dalrenfs odalannıı varsa veyahut klralahacak ev, daire ve oda isti) orunı:a: 

~amalı ve
1 

80rmalda val.:lt ıeçlrmeylnlı. (25} kurUJla ıbe bu iti yapabiliriz. 

(J 6) kellmdlk bir Din klfldlr. Her kelime fa:ıdaaı lçfa bir kuruş ilin cdhıb. 

k DOKTORLAR 
Olmuştu.AbdülhamitUyumıyara o;:,!~ •• ~.~~T u~=~· 

DIŞ TABiPLERi 
DIŞ 

SUAT 
TABiet 

ISMAIL 

MOTENEVVI 
KOLAY SÜNNET 

Dürbünle Yıldızı Takip Ediyordu ~::J§}!!;::,;h~.c~4i 
NAICILfr ZİYA ŞAKIR - 26 ---~----__. PARISTIPFAKÜLTESINDEN llezua 

Anupadaa aelml,tir. YenipOl
tane caddulnde ikbal kütüpaneli 
kartaaında No. 8, Telefoa lat. 4156 

-t 

Ameli yeai için mefhur Halepli 
ude doktor Talip Beye beş gün 
evvelden haber •erilmeli. Sirkeci 
Nemli.ıade Hanı. Telefonl.tanbol 
1486 -9 

( H•r lıalc/cı malı/a'ltl.,) 
AbdOlhamit, bu bahsi, epey• 

ce uzattı. Sema •e ,ddadar 
hakkında, bir çok Ayetler, ha· 
dialer Ye f ariıl beyitler okudu. 
Bravo Abdülhamide •• Hafıza· 
sını çok mnkemmel mubafua 
ediyor.. ZekA11ndan da hJçblr 
feY kaybetmemlf •• 

1 Mayıı S2' 
Zavallı adam.. Gece aa· 

bahlara kadar elind~ dUrbftn .. 
Havayı tarassut etmelda meı
ıuJ. Şl>hrettin Atanın daveti 
lzerine salona gittiA'im zaman 
AbdnJbamidf renksiz Te solgun 
buldum, Sık aık 8ks0rtıyordu. 
Beni görOr aörmez, hemen 
elini uzatarak: 

- Canım neredeıiniı? Bi
ıe ıu kuyruklu yıldızdan ma
lümat verininz. Bizim ağalar 
•ekilharçtan saçma ıapan bazı 
teyler İfİtmif.. Ben bunla· 
ra inanmadım.. lMuhim birşey 
•ana, tabii a-azeteler yazar .. 
liz görmUplinllzdiir. V alua 
ıuetelerin mOndericahnı lSğ
reamekten meneclildibe de, 
bu mesele aiyuiyata taallök 
etmez. Umumi hayata, hepi
mizin hayatına taalluk eder .. 
Zannederim ki, bize bundan 
bahsetmekte bir beis yoktur. 

içimden gülmekle beraber 
mahza onun haleti ruhiyesini 
dahi iyi anhyabilmek için cid
di bir tavır takındım ı 

- Vallahi efendim; gaze
telerin ağıma bJkılırs~, iş 
fena .• 

Dedim. O, endişe ile ıordu: 
- İf fena mı ?.. No gibi ? . 
- Yıldız takarrüp ettikçe, 

Alimler vaziyeti daha feci gö
rllyorlarmıt- Yıldızın kufl'Uğu, 
enelce zan Yfll tahr::ıin olundu
tundan, çok bOyUkmn~.. Havi 
olduğu (mevaddı aulbei nar.ye), 
behemehal kllrei arza çarpa
cak ve bu zavallı dUnyamı%1, 

(ktlnfeyekUn) edecekmif.. 
Herkes, artık (kıyamet) in 

muhakkak bu olduğunu söy
IDyor .. 

Abdülhamit; dudakların(Ia 
korku, endişeye, tereddıjt ve 
ademi itimade.. HnlAsa binbir 
mlnaya ırelen anlaşılmaz bir 
tebessfim olduğu halde bunları 
cllnledikten sonra, yine kendi
llne bizzat teselli veriyor gibi, 
mukabele etti: 

- Hayır canım, hayır •. Ben 
bunların hiç birine inanmıyo
rum.. Hatta, içime en kllçllk 
bir korku bile gelmiyor .• 
(Şeyh Ahmednlkadirf} Haı
retlerf, (bq ıeyf, Atahtan 
baıka kimse bilmez. Bunlardan 
birincisi ruh. ikincisi, atom. 
ÜçUncUsU, leylel kadir. - Dör-~ 
dOncUıil kıyamet • Beıinclsl 
de (ilmi cefir ) dir. ) buyur
muılar. Böyle ıeylere inanmak 
tllnimizce memnudur... Mem
nudur amma, ne de olta, ln
lallda bir zaaf Yar. Umumi 
eereyana tabi olmaktan kut'· 
tulamıyor •.. Eh, pekall ••• Yıldız 
•• zaman çarpacak diyorlar ? 

- Efrenci Mayısın 18 inci 
Perwenıbe ı•cul. Alafrauıa 
... t ildd .. 

...: - Ben, 6yle · diyorum, hiç 
hlqey olmıyacak •• 

Onu bu vaziyette ben de 
teselliye mecbur oldum: 

- ŞOpheaiz efendim.. Bn
Uln banlar, zan ve tahminden 
ll>uet. Bu huıuıta söz ılSyll-
J•D tllmlerln elinde henüz 
kat'i bir delil yok.. Müsterih 
oluam, biç korkmaymız .• 

Bu MSzlerim, ona tatlı bir 
çimdik acısı gibi geldi. Hafifçe 
yerinden ııçradı: 

- Ben mi?.. Ben zaten 
b&yle ıeylerden korkmam ki ... 
Kıyamet kopsa da, kopmasa 
da netice, alom değil mi? .. 
Bahusus, burada... Ne yapalım; 
berkeale relen, düğün bayram. 
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Buılin haber aldım. Gece, 
Abdnlhamit hiç uyumamıı. 
DilrbOnle aabaha kadar havaAhtlilllıamlt devrinin •az«.- ya bakmıf .. 

cilt1rindsn ve meşhur salıt~ 1 ... ,.... "' 

nişanlar kalıremanı Sabahleyin, erkenden AbdOl-
Baba Talılr hamil bana haber gündermif. 

-Bugiln efrenci Mayısıa kaçı? Daha aaloo kapıaında: 
O dııı dD - Gördilnüz mil? Sizin Alim-- D ur ••• 

- Desenize, daha dCSrt g&n- lerin iddiası boıa çıktı ... 
lok amrümliz var... Sözlerile beni karşıladı. Za· 

- Rivayete bakılıraa öyle vallı adamın, nekadar ıatırap 
efendim... çektiği yOzUnden anlaşılıyordu. 

Abdülhamit kanepesinin Us- 1 Oturduk, ıundan bundan 
tünde rahat oturamıyordu. ! bahsetti. Söz, böbrek butalık-
F akat mütemadiyen kendisi- larına intikal etti. 
ne telkin yapıyor.. ( Arkası nr) 

Meclisteki 
bıtlarını 

Son Müzakerenin Za
Aynen Yazıyoruz. 

( Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 1 ediyor da bukadar yOkaek 
Bunun için hükumetimizi teş- ruhlu olan bu adamlar neden 
kil eden zevattan neden bu 
suretle bulaıtmcı bir mahiyet 
arıeden bir hastalığın memle
kette kaldığını ve neden buna 
karşı tedbir alınmadığım aor-

!mak mecburiyetinde bulunuyo _ 
r-lZ. Arkadaılar ; bizim İstedi
ğimiz bir hürriyeti matbuat 
formülü üzerindeki zehir saçan 
ve gittikçe yayılan haşereye 
bir ( antiseptik ) bulmaktır. 
O haşereyi itlaf için bir for
mül ist "yoruı. Çünkü o mu ha
lef et matbuabnın eserlerini Ye 
sözlerini burada tekrar etmek 
bir cinayet teşkil eder. ÇUnkU 
onların yaııları için hususi bir 
lügat yapmak lAzımdır. Onlar 
bizim anladığımız lisanla yaz
mıyorlar. Külhanbeylik ve ıe· 
kavet menıubininin kullandıiı 
bir llaan kullamyorlar. Birçok
lanmızın bu matbuat, bizim 
işlerimizin fena ve kendi dO
tUncelerinin iyi olduğunu ı&y
lerler. Arkadaşlar mademki 
bukadar iyi dilflinen ve ma
demki bukadar zeki aarfedon, 
madem bukadar milleti dnın
nen insanlardır, neden iki haf
tadır, Millet Meclisinin mesa
isini takip etmiyorlar ve bir 
kelime yazmıyorlar 1 Birtakım 
bldiıattan Ye bunun etrafında
ki ubraplardan dopUf bunca 
meul urfedilerek vDcuda ge
tirilmlf, değil devletin ricali, 
ve meb'uslan, dıtarıda bittin 
mil!eti alAkadar etmif sıayet 
m 11 kanunlar mDıakere 
ediliyor. Hatta bunlardan bir 
iki taaul kesbi kanuniyet 

dolayı bu noktalarda zerre 
kadar alika göstermiyorlar. 
Eğer zerre kadar memlekete 
hizmet etmek emelinde olsay· 
dılar, belki yenibaştan bir hata 
içerisine girdiğiğimizi görerek 
bizden evvel kaleme sarılarak 
fU veya bu noktadan biıi 
ikaz ederlerdi. 

Arkadaşlarım; ıizin günler
ce gözleriniıi yoran ve beni 
okumakla yoran bu kanunlar 
hakkında tek bir kelime gör
dilnUz mll? Hayır. Yazamazlar. 
onlar yazamazlar. Çünkll millt 
kaynak olan buradan çıkan 
veya buradan kuvvet alan hD· 
k6metin getirdiği eserler bir 
abidedir. Fakat onlar abide
lere bakmazlar. Onların göıU 
daima aıağıdadır. Onların göıll 
aıırlardan beri Babıili kaldı
rımları altında sıizlenen levsle· 
re bakmaktadır. lımirdeki fa
ciaların kokusunu aramakta
dırlar. Muh&lefet matbuatının 
başımıza çıkardıkları gaile yal· 
nıı ıiyast değildir, bunun bir 
de ahlakı kısmı vardır. Siyasi 
cepheden daha millenea bir 
hareketleri •ardır ki daha 
muıırı bunun hedefi ne aiui
nlz, •• de ben. Hedefi doiru
dan doiruya namus, aile na
mU8U, ıaf ıençllktir arkad.,.. 
larl 

Arkadaılar: Hunar ltlgat
larla ancak anlayabilecejinlz 
yazılarla aile namuaunu, aile 
bağlanm, evliJik hayatım ye-
tfttirdiğinlz ve tızerinde tit· 
ndilinla lmlanmma ha,U1 .. 

Cilt " lDhreYI baıtaJıklar mltteh•-• 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKl 
Kaltul 1Utlerl ıabala Hkiadea 

q.m yediye kadar Babaill 
Meaerret oteli karııaında No. US 
blrlacl kat. - 129 

GÖZ ye Gazlük mntehHım 
doktor Fuat Ada Bey - Muayen~ 
Ue ,az.lok aabhr. Muayene ücreti 
alınmaz. Bahçekapı Hamldlye 
caddHI SO numaralı mataza. -13 

EMRAZI Z0HREVIYE tedavi
hanesi - Doktor Ariıtidi Bey: 
EmbılSnil ubık Karakaı Han 

. 

Diş T ABtel K. JAMGOÇYAN 
Harbiye pollı karakola 11ra-

11ndakl kll .. batmda 73 aumaraya 
aaldetmlftlr. Sabah 10 dan aktam 
dokuza kadar. -3 

Diş T ABIBJ NECA Ti - Cuma
dan mada her rQn aabalıtan alqa-
ma kadar ha1taların1 kabul eder. 
Panralb Hamam caddeıl No. 17-63 

-
FRANSIZCA, iNGnJzCE -

&kek - kız. GiadGa H rece 
ku•Htinize rare 12 kur. Mek
tepte, lıte, tlcuette muvaffak 
olmak için. 18 1enedeaberl ~ok 
emuh tanzim edilen deulerimide 
nuıl ve ne derece liaan 3A-re-

tiyoruz bunu Ud dera tetlıilr ~de
biliuinlz. Dl•anyolu Firuzağa 
camii yanında lban tetrisaneal 
mfidilrü Ziya. -2 

KISMET PiYANGO GIŞESf -
MalQI Gazi Hüseyin A?Di tayyare 
biletini alanlara 25 kuruıluk bir 
fite Şükufe eaanıı hediye edilir. 
Divanyolu No 111 -1 

No. 8 - 24 • 

KIRALIKLAR 
Diş T ABIBI AHMET HiK

MET - Fenni aurette atr111z MEMUR ve MEMURE iSTl
dlt çıkarılır. Altın ve her nevi YOZUZ - ltiniz olmadıtı uman-
Hff dltler, mutedil ve milaalt larda çalıfarak AYDA 90 LiRA 
ıeralt ile imal olunur. Ankara ka:zanabilinini:ı, bize mektupla ıo-caddul No. 151 -1 1 
----~ ..... ~~~==---lrunuz, lçine 6kuruıluk pul koyunua 

SATILIK EVLER .•• latanbul postanuine 400 -3 

E• •eraldılanna - UleUnin 
EMLAKINIZI SATMAK yahu Jlkıek n hanclu yerinde yeni 

kiralamak için 9 - 12 aruında 1apılm19, metin, Hrif Hbhk e•· 
mlracaat ediniz. Tramvaya, lıke- lvlmlz nrclır. Terkoı, elektirlk 
ıe.,., ıimendlfere 1alun olHlaı a......... tamln olunmu9tur. MO-

racaat yeri: Llleli aparbmanlara mlreccabbr. 
latanbul DlSrdOncl Vakıf Jaan kuııaında karaatlaanecl Ali Ef. 

Aımaka 29 -3 · nııtanle Burhan -1 

TERZiLER 
Uı:un vadeli, mutedil ıerait 
Ue en müşklllpesentlerl memnun 
edecek ıekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 
y uauf Ziya. -27 

Üzüm Piyasası 
Bu Sene lzmir Mallan

na Piyasa Müsaittir 
Atina ticaret Ye sanayi oda· 

aından ihracat ofiıine gelen 
bir rapora iöre Korent mınta
kaaında Uzüm mahsulO bu sene 
az olacaktır. ÇnnkO bu ıenelcl 
don, mahsulü oldukça mntces· 
air etmiştir. Ofis, bu Taziyet· 
ten istifade edilmek için lımir 
ticaret odaıım haberdar et· 
miftir. 

tine, çocuklarımızın fereflerini 
ihlAl edecek yabancı bir ta
kım l neıriyat ile doludur. 
TilrkUn kıymetli fazileti olan 
namusuna dokunan bir paçaf· 
ra haline gelmişlerdir. Siyasi 
tahribat yaptıkları esnada bir 
yandan da bizim hürriyeti mat· 
buat bumudur? Muhalif mat
buat bu mudur? Muhalif olan 
matbuat bana gittijim yol
larm fenalıklarını anlatmak 
6jretmek a-östermek detil 
midir? Biı muhalif matbuah 
aacak tenkit Ye mualıaze ile 
anlarız. Bizce ıamimi tenkit 
•e muhalefet edenlerin çok 
lnymet1erl vardır. 

Fakat kendilerini ula bu 
1olda göremedik. 

Arkadaılanm; aUe bağları
mızın ıevşemeılne kadar teıir 
edebilecek bu çirkinliklerle Ye 
bunlan yapanlarla mUcadele 
ıamanı gelmemlı midir? (gel· 
mittir ıealeri) Bana kalına 
çoktan gelmiftlr, ıeçiyor blle .• 
Bunlara matbuat bllniyeti veya 
matbuatın muhalefeti detll 
lem knltnrndnr. 

Onun içindir ki arkadafla· 
nm çok aabrettlk ve bu sabrı· 
m1.1 ıon haddini bulduğu ka· 
naatlndeyim. Bunun içindir ki 
lalk6metten aarabatea 16yle-

SATILIK - OrtakCSyde Tat 
merdiven Nar Akak 9 numaralı 

ahıap hane uhlıktır. Bet odaaı, 
terkoıu, elektritl, lıuyuıu bahçHI 
•ardır.Derunundakilere müracaat. 

-3 

@gatro Ve Sinemalar 1 
AI.KAZAR - Tltanlk n 7&rlf Krah 
A'.BMDAR - P• Nepl 
A •RI - S..m •-• 
.un il ı bt - Sokak kııı 
&TUVAL - Atkın terennUml 
ILHAMRA- Kırık bipler 
1 K L 1 R - Mealekılıler 
GLORY A - Hayalin aonu 
il A J 1 K - Hukea kudt lııahtau 
lıliLRK - Caı kulan 
MiLLi - Yılma• 
JEllAH - llılhteUf •-aW• 
OPERA - BDyUlc Uatiraa 
tDC - LGtfen bir tanıo 
Tabtm - Varyete 
Çtftllkparlr- Halıı Y qar " Aleke 

efendtler 
Kıs kulcal parkında - Darlttallm 

mesini istiyorum ki kendileri 
de bu zamanın geldiğine kail 
midirler? Kaildirlerde harekete 
ıeçmek için önlerinde bir 
mAni mi vardır? Yokaa elle
rindeki kanunlar harekete geç
melerine mini mi tqkil edi
yor 1 Şayet öyle ise o zaman 
bizim Ozerimiıe ve vicdanımıza 
dnıen vazifeler vardır. Biz bu
nu temine ve kendilerine her 
ıaman yardımcı olmıya hazır 
olan ln1anlaı .z. 

itte bunu hük6metteıı moru
yorum : BugUnkll elde bulunan 
kanunlar ihtiyaca kafi gelmi
yoraa bunların nzerinc!c çalıı
mak ııra11 gelmemiş midir ? 

Arkadqlarım · "laman zamalı 
kah kumandası alhnda, kah 
takip ettiği siyasetin peıutiş
kAn olarak kendisile beraber 
vazife almağı kendimiz için 
bir ıeref bilerek J l senedir 
beraber çalıetığımıı kıymetli 
bir HUkümet Reisinin ve onun 
etrafında toplanmıı kıyınelli 
HOkfimet adamlarının bu 
meselede hattı hareketlerini 
anlamak ve biraz da onla· 
ra teııkitklr bir lisanla bu 
ktırsDden bitap etmek bize 
çok •iır bir it olur. Fakat bu 
levıin okadar ilerlediğine, kök 
nldıj'ına kailim ki, bu manevi 
ıstıraba kapılarak bu tenkidi 
yapmayı ve netice almayı ken
dim için mecburiyet .. yıyo-
ram. 

(0....amanr 

ISTEYORUZ - Bir aıçı, bir 
lalzmetçl, bir milrebblye Yteyonız. 
Bize mektupla ıorunua1 lçbıe 4 
kuruıluk pul koyunuz. lıtanbul 
Poıtaku\uıu 547 - S 

ZA YI - Tatbik mührüm& zayi 
ettim borcum yoktur. -1 

Oaküdar Valde ıultan camii 
knnü vaizi Mehmet Fahri 

Muhtelif mOe11eıelerde te1-
•l.ıecllllde metru1, memuriyette 
bulundum. Türkçe ve Franuzca 
ve Rumca billrim her iti yapa· 
nm. Son Poıta H.K. -1 

BEBEK 
Himayei Etfal 

KIR ECLENCESJ 
23 Temmuz 931 Per9embe 

Akta mı 
BEBEK BOSTAN bahçeıine 

Şehitlerimizin 
ralannı Taziz 

Hah
için 

27 Ağuatoı Per,embe GünD 
GD.lcemal Vapurile Bir Ça
nakkale Seyahati Yapılacak 

Seyahat Şehitlikleri imar 
Cemiyeti tarafından tertip 
olunmuttur. Herkca l9tiralr 
edebilecektir. Biletler Sirkeci
de Nemli zade Cemal Beyin 
yanhanealnde, Şekerci Hacı 
Bekir ve Tülbentçi Hacı Mu
hiddin tıcaretanelerinde 1abl
maktadır. 

OslıUdar 
HALE SİNEMASINDA 
RENKLi VESİKA 
Duhuliye 10 KuruFur. 

Kadıköy Hililiahmer 

Sünnet Düğünü 
13 Afuatoı Perşembe ~llnU ve gecul 

Mıaırlıo!lu bahçcalıadc 

SEKIZtNCI 

PATRON KUPONU 

No. 10 
Oa:aetamlıı:dc on bet rnde bir 

._..ide oldufa•ua P..,_a 
lteelaYa alaak ~ .... 
kı.poaa k..tp aalda,.m " u 
kul*' toplayımı. Pat .... ıan....
dam pek memnu.:a olacalmaas. 

Patroalar •••dlldlldsl sln
dea ttlharea ı.t..w 1uır1ı ........ 
bir hafta, tqra lwilerfmls oa 
sin IDde b,...ı.mu ,...._. 
ael er. Ba mlddtt ~ .......................... 



6 aSyfa 

T erldbbıde ktılllyetll mlktada iyot 
tanen ye foıfat mevcut olup en.sicel 
uıviyeye ıtır' ati teme11tılO aayeılnde, 
kanıızhta, vereme latldadı olanlara 
ve bilha11a emrazı uabiye Ye zafi
yeti umumiyeye teıirab tlfalyeıi 
Yardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda teılrab 
nafiası pek seri olup renkıiı, hasta· 
lıklı, zayıf, sıraca veya kemik hasta-

lıklarına m6ptell çocuklar az uman 
zarfında diı çıkarırlar. Çabuk yll.rllr
lcr. Tombul tombul olurlar. 

Sui ityatla sabavetini ve gençli
tini ıuiiıtlmal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek mil1Jirdir. Kanı tezyit 
Ye tasfiye, hazml teshil, renge taze-

lih Ye veçhe teravet bahıeder. Bez, 
evram, ce"dir, çocuklann ytız •• bq
larındald çıbanlar, erıcnlik Ye ekze· 
mada pek mllcasirdir. 

Huan kuvvet ıurubu Avrupadı 
birinciliği ihraz eylediği gibi btıttın 
Alemi tababette takdir tevlit eylemif, 
ecnebi ve memleketimizin etibbasımn 
raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60, 
bllyilk 100 kuruştur. Deposu: Hasan 
ecza deposudur. Eczacılara ve top
tancılara büyük tenzil.it. 

YÜKSEK BAYT AR MEKTEBi 
REKTÖRLÜGÜNDEN: 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 
İstiyen Orta Mektep Mezunlarına: 

1 - Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek küçük Sıhhiyel hayvaniye memuru 
mektebi leyli ve meccanidir. 

2 - Tedris müddeti bir senedir. • 
3 - Derslere 1 • Teşrinievvel - 93 l tarihinde başlanacaktır. 

MEKTEBE KABUL ŞARTLARI 
4 - Munbasaran Orta mektep mezunu olmak, yaşı 18 den aşajl ve 25 den yukarı 

olmamak ve askerlikle alakası bulunmamak, ahlakı mezbut ve ahvali şahıiyeıi tam olmak. 
5 - Talipler istidalarına aşağıda yazılı vesaiki raptederek lstanbul'da Selimiye'de Ytik· 

sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, viliyetlerde ise Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler, 

A - Tnrkiye Cumhuriyeti tabaaıından olduğunu natık Hüviyet cüzdanı. 
B - Had ve müzmin hastalıktan salim olduğunu mtıbeyyio musaddak tabip raporu 

ve qı tahadetnamesi. 
C - Orta mektep şahadetnamesi veya bir sureti. 
D - Dört adet vesika fotoğrafı. 
E - Polisten muıaddak hüsnübru vesikası. 
F - (Terki tahsil ettiği veya ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hükumetin 

göstereceği yerde iki sene hizmetten istinkaf eylediği takdirde hükumetçe yapılan masarifi 
maa faiıi nizami iadeye mecbur olduğu) hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlarin 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli taahhüt senedi. 

SATILIK EŞ y A 'ÖLÇÜ ÜZERiNE FENNi 

1. T. · O h·ı· ı·h t ~ Kasık s. ıcaretı a ı ıye ve raca ........ b \J I 
G .. .. \J •• M .. d .. l .. \J •• d • a g arı 

UIDrUgU U Uf ugun en:- 1 Mide barsak 

Bir adet müstamel ot balya makinası \ böbrek 
lkisandık derununda bir adet müstamel benzin ile müte· düşkünlüğüne 

harrik deniz motörü tıbbi 
Üç adet cevi:ı: kütüğü 
Bir sandık elektrik çorap ütüsü ve kalıbı 
Bir adet müstamel ot balya makinası 
Yukarda yazılı eşya bilmüzayede İstanbul Ticareti dahiliye 

Gümrüğü Müdüriyeti satış komisyonunca satılacağından talip· 
)erin Cumartesi ve Salı günleri satı, komisyonuna müracaat
ları ilan olunur. 

• 

Emlak Ve Eytam Bankası Istan-

Korseler 
lstigenlere 

ilçü tarifesi 
gönderilir. 
Eminönü; 

İzmir Sokaü-ı o 

Zaharya Oreopulos . 

em muz 

Borsada Leylf. Ve Nehari Kız Lisesi 
Tllrk Maarif Cemiyeti Buraada bir kız liaeal açıyor. Muktedir muallim ve 

mllrebbllere malik bulun n bu ilse resmi liselerin programını takip etmekle be
raber ayrıca lngili.zce Almanca Fransızca lisan kursları vardır. Bu kurslar ec
nebi muallimler tarafından idare edilecektir. Talebe mahdut olacağından şimdi· 
den ıeraltf 6ğrenmek için Buraada talebe yurdunda kız lisesi kayit ve kabul 
komisyonuna mUracaatlan. 

YÜKSEK BAYT AR MEKTEBi 
REKTÖRLÜGÜNDEN: 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartları 
l - Ynksek Baytar Mektebi leyli •• meccanidir. 
2 - Yalmz Lise mezunları kabul olunurlar. 
3 - Talipler aşağıda yazılı Yesaiki istidalarma raptederek lıtanbul'da Selimlye'de 

Yüksek Baytar Mektebi Rekt6rlüillne, taşrada Baytar Müdftrltıklerine müracaat etmelidirler. 
A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu nabk hiiviyet cllzdanı, 
B - Had ve mllzmin her tilrlil hastalıktan salim oldutunu nabk musaddak tabip raporu, 
C - Lise ıehadetnamesi veya bir sureti, 
D - Ahlakı ve ahvali ıahsiyesi mazbut olduğuna dair polisten musaddak hllanfthal 

Yesikası, 
E - Terki tahsil ettiii veya mektepten ihraç edildiği, yahut mektebi ikmaldan sonra 

memurin kanun\lnun ıııaddei mahsusası mucibince hllkümetin göatereceği mahallerde 
muayyen müddet hizmetten istinklf ettiği takdirde hllkftmetçe yapılan bilcümle maaarifi 
maa faizi nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında velileri veya Yelileri bulunmayanların 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli kefaletname senedi, 

F - Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul ıeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanlann yol masrafı htık(imet 

tarafından tesviye olunacaktır. 
5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. 
6 - l Teşrinievvel 931 tarihinde derslere batlanacaktır. 

1 VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Karadeniz - Türk - Hopadan 
Seyyar ,, • İzmir den 
Adnan 

" 
,, 

armara • ,, 
<;imlik ten 

·Mudanya 

Gül Nihal - " ·Bandır-

madan 
lmıit ,, - lı: mit ten 
ltalya - ltalyan • lskenderi

yeden 
Daçya - Romanya - lskende

r!ıe, Pireden 

·Bugün Gidecek Vapurlar 
Bülent - Türk - Rizeye 
Bartm - ., - Cideye 
Cide ,, - 11 

Saadet - ,, • lzmire 
Uğur ,, • İzmite 
Nilüfer - 11 Mudanya 

Gemliğe 
Giizel Bandırma - Tnrk -

Bandırmaya 

Koatantinopoli • İtalyan -
Napoli, Marsilya, Cenovaya 

Seyrisefain 
Merkez acenteal: Galata kapril 
Ba,ı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Milhürdar zade hanı 22740 

TRABZON POST ASI 
(Antalya) vapuru 21 Tem· 

muz salı 17 de Sirkeci Rıh
tımında1\ hareketle Zongul
dak İn.Lholu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Giresun Trab
zon Rize Mapavriye gidecek 
dönüşte Of Sürmene Tire
boluya da uğrayacaktır. 

KEŞ 1 F 
Memleketlmldn tarunmış mllderrll 
Joktor ye ldmyakerlcrinden Hadi Faik, 

Numl Asaf, Celllyaıı, Ömer Şevket, 
ve Oıman Şerafettln, Beylerin tahlili 

.ı.lmyeYi ve tecrObe neticesinde veri· 
lea raporlarlle teı.ahtlr f'dcn blr 

TIMsA"i'.i 66 
( C R O C OD 1 LE) Markah Traş Bıçakları 

Haliı lsveç çelitinden mamul olup cildi tahrif etmez. T ravet 
ve güzelliA-i tezyit eden iktisadi bir alettir.Heklmlerimiıin rapor
larına itimat ederek her yerde YALNIZ bu biçakları arayınız. 

Biçakların üzerinde 66 numarası bulunmasına dikkat ediniz. 
Yeglne deposu: lıtanbul Çiçekpazar lıtratiyadl Han No. S 

TUZLA İÇMELERİ 
3 TEMMUZ CUMA GONO AÇILIYOR 

Sabahlari Köprilden Haydarpaşaya hareket eden 7.05 ve 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar gider. 

Fiatlar Tenzil Edilmiştir 

Cilt ve znhrevi hastalıklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbul emrazı zührcvlye dlspan· 

seri başhekimi 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No.71 

Aaarı Atik:a Mcr•klılarına 
S inci Sulh Hukuk Haklmllğlnd«!n: 
Müteveffa Abdul Halim çelebi 

terekcaindo zuhQr eden altınlı ve 
yazma kuran, munevf, ve dljer kıy· 
metU kltaplıırm 27-7·931 tarihine 
müudlf Pazartesi gllnU saat on· 
dörtte çarııyı kebirde belediye me· 
:ı:at idaresinde bllmll:ıayedc eahlacağı 
lllln olunur. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
ldare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayes i: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatadı Kııraklly palasta Tclcfonı 

Beyoğlu !711·5 lstanbul tali ıubcsl: 
"Merkez Postanesi ittisalinde Alla· 

lcmcl han, Telefon: İııL 569 

Bilumum banka munmelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

SON POSTA 
bul Şubesinden: 

ZA YI - Dün KaralCöyde 1 
pasaport, tapu, ve şahsıma Iİlll-İllll--l!lll!lı:m ___ .. llİİİ 
ait ve derununda seksen Jirayı B A R T 1 N •~r~:t P O S T A S 1 

KARADENiZ POSTASI Y evmt, Slyut, Havadlt ve Halli g;ııel'1 

Warc' latan~uruosmanlp 
Satılık Emlak 

Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 
243 Kadıköy lkbaliye mahallesi Uluauluk sokağı 

34 No. maabahçe hanenin nısıf hisesesi 

293 Büyükada Yalı mahallesi Nevzat bey sokağı 

60 

12 20 No. 191 M.M. arsa 50 
294 Büyükada Meşrutiyet m_ahallesi Zühre sokağı 30 

7 No 571 M.M. arsa 
296 Bfiyllkada Maden mahallesi Ayanikola cad-

desi 15 No. binayi havi 5002 M.M. arsa 225 
Balada yazılı emlak' bedelleri peşin tesviye edilmek şartile 

bilmzayede satılacağından taliplerin yevmı ihaleye müsadif . 

havi cüzdanımı kaybettim. Bu- Bartın Vapuru 
lup adresime gönderenlere 

k T 
20 Pazartesi günü aaat mez ur parayı hediye edece- emınuz 

ğimi ve ayrıca kendisini mem· 19 da Sirkeci rıhtımından hare
nun edeceğimi ilan ederim. ketle, Ereyli, Zonguldak, Barbn, 

Amnsra, Kurucatile, Cide iskele-
Beyoğlu TUncl nıeydam Nergfı f 

aokak 4 No. 1ı hıın~dc: lcrine azimet ve ayni tarikle •-
Hacı Davut zade Hasan Ağa tanbul'a avdet edecektir. 

( Diklcat ) Cidc'ye bir gecede 

ZA YI - Boyabat nüfus mü
düriyetinden almıt olduğum nü
fua vesikamı kazaen zayi ettim. 

Elekkoıu karycıinden Sadık 

oA-lu Mustafa 
-1 

yolcu ve eşyayı ticariye çıkarılır. 

1 inci, 2 inci, 3 üncil aınıf kama
ralarla srüverte yolcularına mah
auı mahfuz mahalleri vardır. 

Müracaat mahalli ı Eminönü 
Sebze Sokak No. 8 

Telefon : 23609 ve 23388 

VATAN 22vr::~uz 

Çarşamba 
günU tam saat l 1 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguld~k, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta· 
lığına müracaat. Tel. 21515 

Şeref sckatı 3S - J1 

Telefonı fataııb11I - 2'201 
PKta kutmuı lstıınbııl - 741 
TcJ,,.afı lat1111bul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TORKIYE ECNEB.!_.. 

1400 kt. 1 Sene 2700 ki· 

750 
" 6A1 140D ,, 

400 • 5 • 800 ti 

ıso • 1 .. 500 ' 

Gelencnak geri verllm:u. 
lı!nlardnn mcs:ıllyct ıılı 'l l1 •'" 

M ' l ••d•· S b • S ~fifTI es u mu ur: a rı a • 

J 

1 


