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NÜSHASI HER YERDE S Kr. 

4 Temmuz 1931 CUMARTESi No. 337 

iDARE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF S HERGÜN NEŞROLUNUR S O N P O S TA Hallaa glSdldilr ı Halk bununla ılSrür. 
SON P O S TA Halkın kulatıdın Halk bununla ltitir. 
S O N P O S TA Halkın d 1 1 l d l rı Halk bununla •8 ler. 

YENİ KANUN HAZIRLA IYOR 
Adliye Vekilinin 

Riyasetinde 

Mecliste Münakaşalar 
Matbuat me•eleal iki meb'u• 

tarafından nrllen bir takrirle 
Millet Mecll•lne intikal etti. 
Takrir44.e muhalif ıueteler fikir 
taka••tl yapmakla ltlaa• .... 
llvorlar. 

Ditw taraftan Ankara mu· 
habirimlı pazar ıGnkü Mecll• 
içtimaının çok tenkitli ve hü
cumlu olacatını bildiriyor. Lö.t
fen üçüncü .ayfamızda okuyunuL 

. Buglln de ~ON POSTA nın yaptırmakta olduğu matbaa 
bınasımn reımıni dercediyoruz. Bu bina iki katbdır ve on 
odalıdır. Makine için büyücek bir boll Ye tertip heyetinin 
çalışmuına mahsus bir salonu Yardır. BtltOn bina on bq b;~ 
liraya malolacak
br. Son Posta 
aahipleri, llakal 
12 - 15 •eneden
beri muhtelif 
matbuat ıahala-

nnda, gazetecilik, 
matbaacılık ve 

neıriyat iflerinde 
çalışmıt insanlar
dır. Bu d6rt aa
hip, uzun sene-

lerin mah•ull 
olan kllçtık taaar-
nıflanna yanyaaa 
aetinnltler, fula 
olarak birçok 
taahhtUlere de 
rirlşmiıler, bu 
binayı yapbrmıya 
başla mlflardn. 

Her gazete 
bir binaya mub
taçbr ve çadır 
altında. neıriyat 
yapmak mllmklln "eğildir. Bin hftcam edenlerha hepsi, bundan 
t•ha mtlkemmel binalar içlacledirler. Fakat biz onlara bu 
işabneleri çok g6rmedik. Zira, memlekette klltlphane mektep 

mal ~ aa hastane gibi milletimidn maddi manevi ııhbatiai ve 
•e imet' · t · .. Aı ' iftih ınd . emıne \'Cllıfan bina~ ann çoğaldığını g6rmekle 
ta Jr e enz. [ Dllnkll Cumhuriyetin yazııina ve o yazıya 

r ar olanlara cevabımız da 2 inci .. yfa ıtltunlarındadır.) 

,. s o R uy o R u z" VEREM, Bizi c:~den Kemi?y~r 
Vekil(er Heyetinin B~Dert~eMucadelelçın 
Verdigi Kararların Bır Sanıye Beklenemez 
Hükmü rok kludur? 

yi hatırlatmak mecburiyeti vardır. 
Gazi Hazretlerinin ıahıl 

do•tu olan Fethi Bey, Sofyada 
sefir bulunurken ateşemilter 
olan lnllf&l'llnileyh teşriki me· 
sai etmif. Malta menfasından 
d6nilıte Ankarada Dahiliye 
Vekiletini deruhte etmi, 8q 
V ekilet ve Bıiytlk Millet Mec
liai Reisliğini ifa eylemiftir. 

( Duamı 2 inci uyfada ) 

Şilt Maçı Din Değiştiren 
Türk Kızı G~latasaray - Fener Bu-

.. •• gun Çarpışacaklar Mı ? 
Neler Soyluyor? Bu ayın yirmisine doğru 

Y onan muhtelitile tehrim iz 
Ha~darpqa Demiryollan muhtelitinin bir maç yapmuı 

teaellOm ve se•k Amirliği dak- tak11rrnr etmişti. Fakat Yunaa 
tilo•u Nedime Arif Hammıa ıporculan dun bir telgraf g6n
tanuaur ettiğini dünkll nuaba· derek bu tarihte gelemiy•· 
mızd!' yazdık . celderini, bu maçın tehir 

1 
Dın Ye dtınya işlerini biri- edilmesini bildirmişlerdir. 

birinden ayıran bu memleketin ( Devamı 3 Gncil sayfada J 
; ecnebi mi•yonerlerile papazla-
rına kendi öz evlatlarını ayart- Ve bundan Uç sene evvel 
ınalarına mtisaade edemiyece- Kadıköyde, Tubini kilise.ine 
ğini ilive ettik • giderek vaftiz oldum . İsmim 

Dtln de bir muharririmizi artık Nedime değil (Suil) dir . 
ba din değiştiren kadanla g6- Bana kim karıtır. " 
ritımeye memur ettik . lıte ba Bu sözleri işittikten aonra 
kadının sCSyledikleri : elleri , kolları serbest olarak 

- Hıriatiyan olmak içi11 din propagandası yapan mi11-
beni kimH teıvik etmemiıtir. yonerlerin bu serbestinin daha 
Buna, okuduğum birçok ki- ne kadar zaman devam edece
taplardan ıonra karar verdim. ğlnl sormak hakkımız değilmidir"ı 

1 

" Nüfus Siyasetine Verdiğimiz Kıymet, Sened 
Kırk Bin Kurban Verişimizle Mukayese Edilirs 

Nereye Yürüdüğümüzü Görmek Kolaylaşır" 
YAZAN : Meliha A t1ni 

Verem 611/uıutı Ge11çlllba tlişnuuıı4ır 

erem; tlmdlJ• kaclar Wdp •ttltfab nefl'lyabmı.4an .. .... 
utadıtum veçhlle, .. ede, ita .... ı.keta (48) W. caaa ..ı ohıte. 
ffutalw •ı1a1, ı...tahlr ywy ..... •ıa ....-...ihlal •er lralbl mMehM• 
Mecek bir •amfmlyetle ifade ecl• muharri.rtmS. Meliha AYDI Hmnill, 
ltugln bu •&tunlarda, mGşahedelerinln •lzerinde bırakbta derin ~ 
huliıa ediyor. Verem afetile glSzröır.e n ylıyGn ıeldlktea ....
Meliha Hanımın burClnkil hitabı ayn bir mana Ye ehemmiyet ahycrr 

Şehrin bir köşesinde kımsız Tnrk yaYrulan, feda• 
yangm çıkınca olanca kov- kir Tllrk anaları, ıilAhım 
vetimiıle oraya koşar alev- omuzlarına YW'arak her tirli 
leri, atetleri söndUrmiye çalı- zulmete göğtıa geren kabramu 
tını. O halde neden buraya Tnrk erkekleri için için yam• 
koımıyor; bu günahsız insan- yor, knl oluyor. Niçin ellerlmi
ların i~dadına yetişmiyo- zi onlara uzatmıyoruz?? .• Ufuk
ruz? gözOmüzün önünde tab-1 lanmızı tutuşturan bu zehirle
ta parçalan, sigortala binalar, yici, kahredici alevi neden ga. 
pırıl, pırıl eşyalar değil ba- (Devamı 6 ancı .. yfada) 

Hükumet Gazetelerine Kalsa ... 

HDk6met matbuat kanunile firaklı Wr t•ksim yapacak " 
muhalif ıazeteler ağh7acaldar ••• 

1 
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AB 1L1 ( H_':!_kxn ~si 'ı ı 
Apartım anlar •------------------------•'sr~~-~d 

BABIRLB 
Mazhar ı A t J y ~ · Neşriyatına par ıman ar e enı 
Osman Posta 

• 

~~~ş~p .. ~!~~ hak- Bey S O D C e V a b 1 m 1 Z Pulları 
kındaki netriyatımız, baıa 
kimseleri sinirlendiriyor. 
Biz, bizim netriyabmızı 

ve yapılan tahrifleri kari
lerimize arıederek bir da
ha halkın hakemliğine 
müracaat ettik. Bugünf Hk 
te atatıki cevapları aldık: 

irfan B. " Kıragilmrük Hır1'alşerlf 
1H,, 

Son Postanın daimi okuyu
cularındamm. Tenkitleri müs
pet olduğu kadar nezihtir de .. 
Son günlerde hükumet muhar
rirleri ( inkılAp baltalanıyor ) 
diye bir yaygara kopardılar. 
., apartımanlar dile geliyor ,, 
diye bir baş makale yazılmış. 

Garip tahliller yapıldıktan 
zonra (işte muhalefetf.) deniyor. 
Memlekette iktısadi buhran 
var, tüccar kazançtan emin 
olmadıkları için paralarını 
gaynmenkule yatırıyorlar . 
Halbuki bu paralar tedavül 
etae eyi olur. Diye Son Posta 
inkılabı tehlikeye mi koymuş
tur, apartmanları neşretmekle 
muhalefet mi yapmıştır? Bence 
bunun kadar karıtık ve ıakat 
manbk olamu • 

Jt 
llahmat Emin B. HSultaııhamamı 104. 

Hükumet gazetelerinin hllcu
munda hakikate tercfiman ol
maktan siyade zedelenmİf bir 
ıabrabı vardır. 

(Son Posta) Apartıman re
almlerini niçin nqrettiğini bir 
bqmakale ile izah etti. Bu 
TUZuh ve aarahat karıııında 
Aparbman reami neşretmesini 
muhalefet sayan ve bunun 
içinde İnkılabı, mukaddcsab, 

·tatiklili tehlikede göstermek 
4ıtiyenlerin mantığına yalnız 
•cımak lizun gelir. 

• llaau B. "Sultanabmet Firuaaja 11., 

- Son Postanın tenkitleri 
ntıkumetin ve hükumet gaze
telerinin istediği tekle tama
men uygundur. Nezahet daire-
~inde yapılan müsbet tenl<itleri 
"'Millet Meclisi kilrsülerinde 
mevzuu bahisoldu. Meseli 
huinei evrak meselesinde Mec-
llıin ıilkranlarım bile kazandı. 
latan bulun baş belası olan Ter
koı itinde kuvvetli neşriyat 
yaptı. Hükumet ve Meclis bu 
aeıriyata iyi bir muakes oldu. 
Bunları yapmak ihanet midir, 
kllfilr mlldUr ? Sonra esbabı 
mucibeıini göstererek apar-
bman resimleri neşrediyor. 
Bunun üzerine ateş pllskürU
yorlar. Küfnrler ediyorlar. 
KDkftmet gazetelerinin boğ
mak istedikleri muhalefet bu 
ı.. pek yazıklar. 

Pırlanta Küpelerinin 
Parasına Kavuşuyor 

Doktor Mazhar Osman Beye 
alt ( 1800) lira kıymetinde iki 
pırlanta kllpeyi dolandırdığı 
iddiaıile Mahkemeye verilen 
tellAI Fuat Efen dinin muhake
m esi dün neticelenmiftir. Üçün
cü Ceza Mahkemesi Fuat Efen-
diyi emniyeti suiistimal cllrmile 
bir sene hapse ve pırlantaların 
bedelini ö demiye mahküm et
mi~tir. 

Yalova Ve Agova Yolları 
12 kilometrelik Yalova -

Buraa yolunun eaaıb bir ıu· 
rette tamiri Ye 8 kilometrelik 

Teke - Agva yolunun yeniden 
yapılmasına karar verilerek 

(130) bin liraya keşifleri yapıl
mııtır. Bursa yolu bu ıene 

ikmal edilecek, Teke yolu ge
lecek sene bitirilecektir. 

Karaağaç Hattı 

Edirnede Yeni Yapıla
cak Hat Para Bekliyor 

Şimendifer hatbnın Yunan 
arazisinden geçmeksi%in doğ
rudan doğruya Edirneye git
mesi için yeni inp edilecek 
kısman gUzerglbı tayin edil
mişse de inşaat için lbımgelen 
plln ve proje hen(b yapılma

mıtbr. Rumeli hatlan komise
rinin verdiği maU\mata g5re 
tirket bu inıaat için Nafıa 
VekAleti tarafından verilecek 
paraya intizar etmektedir. 
Halbuki bu tahsisatın henüz 
bütçeye dahil edilip edilmediği 
malüm deiildir. 

Direğe Çarpmış 
1942 numaralı otomobil ev

•elki akşam Arnavutköyünde 
elektrik direğine çarpmış, par· 
çalanmııtır. Şoför muavini Ha
ıan tehlikeli surette yaralan
mıf, ıoför Sezaiye birıey ol-
mamıttır. 

Cihangir Hasan Yakalandı 
Maruf deniz hırsızlarından 

lnebolulu Cihangir Hasan dün 
akşam Unkapanında Haydar 
Beyin kereste mağazasından 
kereste çalarken yakalanmıştır. 

Bütün Bu Gürültü Neden? Niçin Apartımanlar 
Serisi Sizi ~ukadar Ürkütüyor? Gayri Meşru 
Servetiniz Yoksa Neye Bukadar Alınıyorsunuz? 

Bizim apartımanlar hakkındaki neıriyatımız, bütün izahla· 
rımıza rağmen, hlli tenkit ediliyor, hill bu neşriyattan dolayı 
bize ıuiniyet atfedenler bulunuyor. 

Bu zatlara verilecek aon cevaplarımız ıudur: 

Apartıman yaptırmak, aile münasebeti gibi gizli kapaklı 

birıey değildir. Apartıman, herkeain gözU önünde yükselen 
bir servet abidesidir. Hergün binlerce kişi cnündeo geçer, az 

çok meraklı olanlar sahibini de öğrenirler. Hatta bazı zen

ıinler apartımanlarının Üzerlerine isimlerini koyarlar: Hacı Bekir 
apartamam, vmı y akoel, ve saire gibi. 

Gazeteye Gelince ı Ne lsteyorlar? 
O halde her gün binlerce HllkOmet gaıeteleri bunları 

kitinin gördüğü Ye bildiği bir mı müdafaa etmek istiyorlar? 
binanın resmini ve o bina sa- , Gayri meıru kazanılan aervet
hibinin ismini gazeteye koy- lere karıı göz yumulması llzım-
mak neden cürüm oluyor? geldiiinl mi iddia ediyorlar ? 

Aparbman yapbrmak, lSniln- Gayri meıru servet hiçbir 
den geçen yUz binlerce fakirle devirde, hiçbir memlekette 
alay eder gibi - eğer bu bir tecviz edilmemiıtir. Faziletli 
alaysa • binalar yükseltmek Türk Cumhuriyeti ise bunlara 
cürüm olmuyor da, onların, ni- kat'iyyen iÖZ yumamaz. 
hayet birkaç bin karii bulunan O halde blltün bu lfirllltO 
bir gazetede neşri mi bir neden ? Niçin apartımanlar se-
cUrUm tetkil ediyor? risi aizi bu kadar ürkütüyor? 

Apartımanlarının tethirinl Gayri meıru servetiniz yoksa 
iatemiyenler, ıadece bu apar- neden bu kadar alınıyorsunuz? 
bmanları gayri meşru ıervet- Bırakınız, hırsızlar endite et
ler yapanlardır. ıin ve onlar tellşa dütsilnler. 

Siyasetten Niçin Çekilmiş 
( Bat tarafı 1 inci Hyfada ) 

Bu ıuretle de ne sadakab, ne 
hüsnüniyeti hiçbir suretle calibi 
şüphe addedilemez. Harare~ 
vatanperver, idealist, geniı 

görüşlü bir insandır. Alicenap 
düşüncelerinin hakikate olan 
yakınlığı ve onun hüviyetini 
alabilmesi hakkında tereddüt 
gösterilebilir. 

Fakat bu bir hüküm tecrü
besidir. Afaki iş yapmıya 

başlıyalım: 
Bakınız AH Fethi Bey kendi 

teşebbüsünü nasıl tavsif ediyor: 
- Çok mea'ut oldum. Çok 

çabuk ve çok muvaffak oldum. 
Bu da endişe doğurdu. Çekildim. 

Arkadaşım fU mülahazayı 
dermeyan etti: 

Büyük Millet Meclisinde , 
Müstakil meb'us ııfatile vazife 
ifa, birçok hakikatten bahis 
ve mUessir bir mlirakabe faa
liyeti gösterebilirdiniz. Esasen 

bunu ıizo teklif te ettiler. Ni
çin istemediniz? 

- Neye yarar ? intihabat 
kat'i surette ıerbeat olduğu a-8n 
taliimi deneyebilir Ye milnte
hiplerin vicdanına hitap ede
bilirim . Şimdi faydaaızdır .. 
Esaıen evvelce TUrkiyede ser-
best intihaplar yapılmııtı. lıte 
buna dönmek lazımdır. 

- Bu serbestinin tehlikeli 
olabileceğini, irticaın muvaffa
kiyetini intaç etmesini bugün 
mağlüp edilmif olan mutaassıp 
gayrı memnun, yani bütün ka~ 
ranlık ve cehalet kuvvetlerinin 
kendilerine verilecek aerbeıti
den istifade ederek inkılibın 
eserini mahvetmelerile netice
lenebileceğini zannetmez misi-
niz? · 

Muhatabımız, bir parça ha· 
raretle mukabele etti: 

- İrticadan ne kaatediyor
sunuz? Şahsi rejim mi? 

O takdirde cümhuriyetin 
esası olan htirriyeti tefekkürü 

Klışeler Hazılandı, Haf
ta içinde Basılacak 
Damga Matbaasında bası

lacak pulların ilk nümuneleri 
Dahiliye VekAletine g~nderil
mişti. Bunlar beğenilmediği 
içio Üzerlerinde tadilat yapı
larak iade edilmit ve yeni 
şekilde pulların kılişeleri ve 
resimleri tamamen hazırlan
mıştır. Şimdi kalıplan çoğal
tılmaktadır. Basılacak pullann 
miktarı ( 120 ) milyondur. Bu 
pullar ( 19 ) çeşit ve her biri 
ayrı renkte ve muhtelif fiat
leri göstermektedir. Y nlnız 
bunlardan 1 ve 2,5 kuruşluk
larla (tO) parahkların renkleri 
Beynelmilel Posta İttihadı ka
rarları mucibince yeşil renk
tedir. 

Bu yeni pulların salı gll
nünden itibaren basılmaaına 
başlanacaktır. En fazla ihtiyaç 
bir kuruşlukta olduğu için ilk 
defa bunlar basılacak ve der
hal piyaaaya çıkarılacaktır. 

Bir Anne 
Uyku Esnasında Çocu

ğunu Boğdu •. 
Balatta Simitçi sokağında 

oturan Menabem isminde bir 
Musevinin kansı Amarka bir 
aylak çocuğu Beharı uyutmak 
için yatağa yatırmış, kendiai 
de çocuğun yananda uyukla
yıvermiştir. Uykusu ağır olan 
Madam Amarka uyku esna
sında elini çocuiun yüzüne 
koymuı, ağzı ve burnu kapa
nan kOçOk Behar nefea ala
mıyarak boğulmuştur. 

lhlll etmekte bir irticadır. Fakat 
bunun bir bahane olduğunu 
aörmllyor musunuz? 

Memleketin bütün mUtefek
kirleri, milletin münevver ve 
temiz kısmı tamamen cUmhur
yet fikirlerile meşhudur. 

Diğer kısım kale alınmağa 
değmez . Diğer kısım, yani 
kütle ne ihtilal ve ne irticaa 
ehemmiyet vermez. Her ikisine 
karşıda ayni hürmetsizlik ve 
alakasızlığı gösterir. 

Esasen her ıey düşünUlmUş
tü . F ırkam namına konacak 
bUttın namzetlikleri bizzat 
kendim kontorol edecektim . 
Hissiyatı bence katiyen emin 
olmayan kimselerin yoluilu kese
bileceğimden emin olmanızı 
~ederim.,, 
~thl Bey iıte bu ıekilde 

Günün ~rihij 

Otellerin Tasnifi 
Belediye Yeni Bir 

Cetvel Yaph 
lstanbuldaki otel, bar, ıine

ma, tiyatro, lokantaların taıni
fine ait cetvel belediye iktısat 
mlldilrlliitl taraf mdan haı;ır
lanarak dün daimi encümene 
Yerilmiftir. Daimi enclimen bu 
tasnifi bir talimatname ile 
tesbit edecek ve küşat resim· 
lerile cuma ruhsafiyeleri bu 
talimatnameye göre alınacaktır. 

Haydutlar Yakalandı 
lzmir, 2 ( A. A. ) - 4 kişiden 

ibaret müsellih bir çete Bayın· 
dır • Torbalı yolu Üzerinde geç
mekte olan bir otomobilin içinde 
bulunanları aoymuşlardır. 

Takibat neticesinde haydutlar 
kimilen derdea edilmişlerdir. 

Belediyede ihtilas 
Belediyeye merbut dairelerin 

teftişi neticesinde Bakırköy bele
diyesi köprüler tamirat komia
yonu muhasebecilerile fen memu
ru Kenan Beye işten el çektiril
miştir. ~500 · lira ihtilas edilditi 
söylenmektedir. 

Süvari Zabitlerimiz 
Balkan binicilik müsabaknla· 

rına ittirak etmek üzere ıekiz 

süvari zabitimiz eylülde Sofyaya 
gideceklerdir. Zabitlerimiz talim
lerine muntazaman devam etmek
tedir. 

Haliç Şirketinin Vaziyeti 
Haliç Şirketinin zararı kıta 

nazaran iki misli olmuştur. Şir

ket tekrar belediyeye müracaat 
ederek otobüs rekabetinden kur
tarılma•ını iatemiştir. 

Celal B. Ankarada 
iş Bankası Umum Müdürü 

Celal Bey dün Ankaraya gitmit
tlr. 

Yoksuzluk Yüzünden intihar 
Balatta oturan Anden iıminde 

60 yatlarında bir Rum, yoksuzluk 
yüzllndenl 5 metre ynlcseklikten 
pencereden afatı atılarak intiha
ra teşebbüs etmiştir. 

Vilcudünün muhtelif yerlerinden 
aA-ır surette yaralanan Andon 
ümühıiz bir halde hastaneye kal
dırılmıştır. 

konuştu. 

Bu muhavere esnasında not 
almadık . Esasen - gizlemt!ye 
ne hacet - muhterem muha~ 
tabımıı bu sözlerin matbuatta 
intişarına müsaade de etmemişti. 
Fakat gazetecilerle konuştuğu
nun da farkında idi. " 

G. Primi. 
Bu zat, fransızcn L'ackşam 

gazetesinin tahrir heheti müdUril 
olup mülakabmn nihayetine 
bazı zati mlitalealrı da ilive 
etmiştir. 

1 : Verem mikrobu - Huan Bey, mer
haba, seninle biral fÖrilfmİye fe)dim, Yer 
tini ••• 

2 : Hasan Bey - Amao, kış, kıf... Çekil... ı 
ıaktan merhaba .•• 

3 : Verem mikrobu - Haaao Bey ... Sizin 
gazete bana fena çabyor. Seninkilere çıtlat, 
ciğerlerini deoerim ha ••• 

4 : Hasan Bey - Ayol aen milletin ciğe
rini deıiyorıun... Aldıran yok... Ha milletin 
ciğerini deomişsin, ha bizim, hepıi bir. 

.. . 



4 Temmu2 SON POSTA 

•• ergun 
Matbuat Kanununa 
ihtiyaç 

ır Posta'nın Resimli Makalesi Hakiki Refah 

Var Mıdır? 
·---... --M. ZEKERIY A 

Gazeteler arasındal<i müna• 
~aşalar, Matbuat Kanununun 
tadili ihtiyacını tekrar ortaya 
çıkardı. Hükumet bu kanunun 
c~mhuriyet prensiplerine layık 
bır tarzda tadili için bir heyet 
teşkil etti. Bu heyet yakında 
faaliyete geçecek ve kanunda 
mühim tadilat yapacaktır. 

Jt 
BugfinkU Türk Matbuat Ka· 

nunu 65 sene evvel yapılmaı, 
Meşrutiyetten sonra 325 te bir 
defa tadil edilmiş eski ve 
iptidai bir kanundur. 

Bu kanun, yapıldığı zamanm 
ruh ve kanaatlerinden mülhem· 
dir, ve o vaktin rejimini koru-
yacak tarzda tanzim edilmiştir. 
Bu sebeple matbuat hürriyetini 
tahdit ve takyit eden birçok 
'cayitlerle doludur : 

Gazete çıkarmak için hü
kumetten müsaade almak, Ali 
tahsil . görmü§ olmak, 500 lira 
depozıto yabrmak lazımdır. 
Bir sahibi imtiyaza, bir de 
mes'ul müdüre ihtiyaç vardır. 
Hükumet, Vekiller Heyeti ka
rarile gazeteleri kapatmak 
hakkını haizdir. Ve saire ve 
saire ... 

. Bütün bu takyidat, cümhu
rıyet ve demokrasi rejimi ile 
t~lifi f!!iln>:kün olmıyan şeyler
dır. Nıtekım son çıkan Ceza 
Kanunu, Matbuat Kanununun 
dörtte üç kısmını mefsuh ve 
manasız bi.r hale getirmiıtir. 

Ctimhunyet ve demokrasi 
içinde böyle bir kanunun de
vamı, rejim için affedilmez bir 
hatadır. 

* Sekiz sene evvel teıehhfit 
miktarı Matbuat Umum Müdür
lüğü etmiştim. O zaman dahi 
Matbuat Kanununun tadili dii
şünUlmüş ve bu iş bana havale 
edilmi§ti. Esaslı birşey yapmış 
olmak için bir taraftan Türk 
muharrirlerinin fikirlerini sor
muş, bir taraftan da demok
rasi ile idare edilen memle
ketlerin Matbuat Kanunlarım 
getirtmiye teşebbUs etmiştim. 

O sırada Amerikalı gazete
ci dostlanmdan Dr. Bing (Şim
di Berlinde 1500 gazeteye ha
ıadiı veren bir Amerikan 
'jansmın Avrupa mildürüdür) 
f\nkarada bulunuyordu. Ken
disinden Amerikan Matbuat 
Kanununu getirtmiye delalet 
etmesini rica etmiştim. 

Amerikalı dostum gülerek 
vllzilme hakb, 

- Alay mı ediyorsun? Dttdl. 
- Niçin? dedim. 
Cevap verdi. 
- Demokrat bir memleket

te Matbuat Kanunu olur mu 
hiç? Matbuat ile yapılabilecek 
cDriimler Ceza Kanununda ve
ya diğer kanunlarda münde· 
miçtir. Matbuat için hususi bir 
kanun, ancak istibdat ile idare 
edilen ve matbuat hürriyeti 
olmıyan yerlerde bulunabilir. 
.
1 
Filhakika Amerikade, in

~ .. terede, F ransada, Isviçrede 
~~yle ~ir kanun bulunmadığını 
Dgrendım. 

Jt 
.Bizim Matbuat Kanunumuz da 

~stıbdat sejiminin mahsulüdür 
Eski Ceza Kanunumuz, m~t

buat cürümlerini ihata eden 
Şamil bir kanun değildi, fakat 
bu~n climhuriyet ve demok
rası rejimi içinde yaşıyoruz. 
Ceza Kanunumuz, fertlerin 
1ı~kumetin, devletin hakların; 
mudafaa ve muhafaza iç.in her 
tiirlU ihtimalleri nazan dikkate 
almış ve masuniyeti temin et
ıniıtir. 

Artık ayrıca Matbuat Kanu· 

1 - Birçok kimseler, yaş lleriledikçe 
kendilerine mevki ve serYet yapar, masra· 
fını çoğaltır, evini bOyültilr, ve bu maddi 
sıenlşleme onu tatmin eder. 

2 - Fnkat maddi hayatına refah temin 
etmeyi düşünen bu adamlar, ekıeriya fikri 

ve manevi hayatlarını genişletmeyi dilşiln· 
mezler. Ufukları yine dar kalır. Kafaca 
çocukluktan kurtulamaziar. 

3 - Kendisıle ıki l<elime ;conuşamadı

ğınıı, ıöılerinc ve kaba düşüncelerine 

tnhnmmül edemediğiniz gö rüşü dnr bir ada· 
mın maddi servti sizi cczbetmem.-Iidir. 

Rüşvet lddiasile Mah
kemeye Verildi 

Cebelibereket, (Hususi ) 
liabçe kazası hAldml Burhan 
Efendiye Adliye Vekaleti ta-
rafından işten el çektirilmiıJ 
ve irtişa cürmile maz· 
nun olarak bura Ağır ceza 
mahkemesine verilmiştir. Ya
kında muhakemesine baılnna· 
caktır. 

Şikayetçilerin iddiasına göre 
Burhan Ef. kısa bir 
müddet zarfında burada 
birçok hah ve kilim sahibi 
olmuf, bir hayli de koyun 
almıştır. 

Burhan Ef. işten el çek
tirildikten sonra 25-26 haziran 
gecesi sarhoş olarak tabanca
sını çekmiş ve eşraftan KüçUk 
t\bmet Ef. nin evine de taar-
ruz etmiştir. 

ayri Mübadil er 
Bonolarını Ağustosun 

Birinde Alacaklar 

Ankara, 3 (Hususi)- Gayri 
Mllbadillerin Yunanistan da 
terkettikleri emlak ve arazi 
kıymetlerinin takdiri için giden 
heyetlerden bir kısmı dön· 
mUştür. 

Bu heyetlerin koydukları 
kıymete göre gayri milbadiller 
Yunanistanda bıraktıkları em· 
lak ve arazinin kıymeti yekunu 
6 milyon liradır. Buna nazaran 
gayri mübadillere verilecek 
bonolar yüzde 20 - 25 arasında 
olncakhr. Bonolar ağustosun 
birinden itibaren dağıtılacaktır. 

Devlete Ait Mallar 

Ankara, 3 (Husust) - Dev· 

Hakiki refah, manevi refahtır 

Takrir erild·, Meclisin Pazar 
* * ~ • 

içtimaı Çok Hararetli Olacak il 
Ankara, 3 ( H. M. ) - Gazetelerdeki son neşrıyat, bilhassa 

muhalif gazeteler meselesi geçen salı günü Halk Fırkası Mec

lis Grupunda müzakere ve münakaşa edildi. Bu mesele • dün

den itibaren Elaziz Meb'usu Fazıl Ahmet ve Aksaray Meb'usu 

Süreyya Beylerin verdikleri mü~terek bir takrirle Millet Mecli

sine intikal etti. Takririn metni ıudur: 

Takririn Metni 
"Bazı gazetelerimizin takip 

ettikleri muhataralı istika-
met, vatandaşların siyasi 
iz'an ve medent vicdanı üze
rinde sarih bir fikir şekaveti 
icra ederek masum ruhlara 
tamamen ıehirliyecek mahi· 
yetler almıya başladı . Hele hiç· 
bir faydası olmadığı gibi ati-

ye de bir5ok vahamet ve ı.arar 
hazırhyan bu felaketli cereyan 
karşısında hükumet ne düşü· 
nüyor. 

Milli varlığı istilAya başlıyao 
şu zehirli havadan ammenin 
vicdanı pek muztariptir. Bina
enaleyh Büyük Millet Meclisi
nin vaziyeti mütaela ile bu 

hususta bir karar vermesini 
~lzem görllyoruz. 

HUkümettet Soruluyor 
Cemiyeti, matbuatın suiis

timallerine kartı müdafaa için 
timdiye kadar müracaat edi
len tedbirlerin kafi olmadığı 
meydandadır. Binaenaleyh key· 
ffyetin hükumetten istizabına 
teklif ederiz . ., 

Takrir Meclisin yarınki cel· 
&esinde okunarak ruınameye 

ahnacak \le pazar günü tekrar 
top1anılacaktır. 

Pazar içtimaında birçok 
meb'uslarıp ııöz söyliyeceği ve 
wufıalif gazeteler neşriyatının 

şiddetle tenkit edileceji ve 
bir kelime ile bu içtimam çok 
hücumlu olacağı anlaşılıyor. 

Takrirde aorulan suale Ba,
vekil ismet Pş. uı.un blr cevap 

l verecektir. 

~~~~--------··------------~-T ebessUm Ettiren isim 
Ankara, 2 (H.M.) - ikdam 

gazetesi sahibi Ahmet Cevdet 
Beyin damadı Hariciye memur· 
tarından Şemsettin Arif Beyin 
bir oğlu olmuş, ismini faysal 
koymuştur. Hariciyede bu isim· 
den tebessümler bahsedilmek· 
t~dir. 

Amerikanm Bir Kararı 
Amerika hükumeti zeytin

yağmdan aldığı gümrüğü bir 
miktar indirdiğini hUkümeti· 
mize bildirmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulu 
Ankara, 3 (Hususi) - Ad

liye Encümeni Ceza Muhake-
meleri Usulü Kanununun bazı 
maddelerini tadil için mOıa
kercye devam etmektedir. 

Oun Akşamki içtima 
Vali, Polis Müdürü ve Müd

dciumumf dün akşam topla· 
narnk asayiş meselesi etrafında 
görüşmüşlerdir. Söylendiğine 
göre Dahiliye Vekiline veril
mek Uzere bir rapor hazırla· 
mışlardır. 

Bütçe Encün1er.i Tet
kikatına Devam Ediyor 

Ankara, 3 (Hu usi) - Büt
çe Encümeni dünden itibaren 
mülhak bütçeleri tetkika baı
ladı ve ilk olarak Devlet De· 
miryolları bütçesini aözden 
geçirdi. 

Encümen bu idarede memur
lardan tasarruf yapılmasını ileri 
sürmüş, fakat bunun mUmkUn 
olmadığa cevabını aldığı için 
yüksek maaşlardan tenkihat 
yapmıya karar vermiştir. Ku .. 
çllk memurlann maaşma do
kunulnuımıştır. Enc~men rna· 
kam maaılarını töyle teabit 
etmiştir: 

Umumi Müdür 600, muavini 
500, umumi katip 250, evrak 
müdürü 150" muhasebe umum 
mildOrü 400, umumi mUfettitı 
550 , ticaret , müteferrika 
hasılA~ riyaseti 400, hareket 
riyaseti 450, malzeme riyaseti 
400, yol, haber, atelyelcr reis
likleri 250 şer, sıhhat işleri mil·., 
diirülüğü 250, zat işleri mUdUr
lüğli, 250, Müfettişler muhtelif 
derecelere ayrılmış, birinciye 300 
ikinciye 250, üçüncilye 225 ve 
dördüncUye de 200 lira maa9 
tesbit edi'miştir. Müfettit Mu
avinliği 150, ticaret mllteferri
ka ve hasılat dairesi Müdllr 
Muavinine 300 lira maaı kon· 
muştur. 

t:ncümeo gelecek hafta tO
tün ve müskirat inhisarları 
bütçelerini tetkik edecektir 
Bu iki inhisar idaresinden 
700 bin Jirahk laHıruf temini 
mukarrerdir. 

Millet Meclisinde 
Jete ait olup ta gizli kalmış r-------------------------
olan mallan veya alncakları 
haber verenlere ikramiye da-

Pansiyonlar Layihası 
Tehir Edildi 

ğıtılması için bir kanun layi
hası hazırlanmaktadır. 

Adanada Bir Cin.ayet 
Adana, ( Husust ) - Seyhan 

nehrinde bir kadın cesedi 
bulundu. Cesetin boynunda 
ağır bir taş vardır. Hadisenin 
bir cinayet eseri olduğu anla
~ılmıştir. 

nu yapmıya kalkmak, istibdat 
cihniyetinin devamını gösteren 
bir vesika hazarlamak de
mektir. 

Matbuat hUrriyetini tesis ve 
temine çalııtığmı söyliyon 
İsmet Pı. Hükumetinin böyle 
bir vesika vermekten içtinap 
edeceğini Umit ederim. 

• • • • 
ister inan, ister lnannıa! 

Apartımanlarm resim
lerini neşre başlayışımıı 
hükumet gazetelerinin ho· 
şuna gitmedi. Derhal bir 
ağızdan hücuma geçtiler. 

Ne cürümler, ne gü
nahlar işliyormuşuı. Mem· 
l~kette para kazanmayı, 
apartıman yaptırmayı fena 
gösteriyormuşuz. Bunlara 
karşı fakir halkın garezini 
uyandmyormuşuz. Hulasa 
v:atnna biyanet ediyormu· 
şuz. 

Halbu ki "haniya apar-

tımanlar serısıno 

başlamıyorsunuz ? ,, 
ve bizi ikide bir 
eden yine onlardı. 

of ye 
O iyen 
tehdit 

Aparhman seri.sinden 
ho,!anmıyanlar içlerinde 
korkulan olanlardır. Ne
den filAn veye falan va· 
tandaş böyle bir korku 
izhar etmiyor. 

Artık apartıman seri·· 
sinde bize çatanların söz· 
lerindeki samimiyete vo 
içlerinde korku bulunma
dığına, 

isler inan, ister inanma/ 

Ankara, 3 (Hususi) - Miltet 
Meclisinin dOnkU içtimamda 
mOhim kanunlar mU~akere 
edilmedi. Rumamede lise pan-
iyonlarına ait IAyiha vardı. 

Fakat Kemal Zaim Beyin tek
lifi veçhile bu layihanın 931 
Maarif bUtçesile birlikte mü· 
zakeresine karar verildi. 

Irak Kırah Memle!<elimizde 
Kıral Faysal Hz. 6 temmuz 

pazartesi saat 1 1 de Ankaroya 
muvasalat edecektir. 

Muammer lRaşit Bey 
Darülfünun Emini Muammer 

Raşit Bey dün Paristen şehri· 
mize dönmlişlUr. 

~ayfa 3 

Sözü Kısası 
Bir Bardak 
Suda 
Firltna ... 
- Sizin mız.:ırmızda Arif 

Oruç nedir? 
- Sözlerinin hiç ehemmi

yeti olmıyan serserinin lıiri. 

- Merhum "Yılmaz,,ı çı

karan Ahmet Kadri nedir? 
- Gene sözlerinin hiç ehem· 

miyeti olmıyan bir çocuğun, 

bir mektep kaçkınının biri. 
- Anadoluda çık.m muha

tif gazetelerin sahipleri? 
- Onlan bütün biihin ge

çiniz, irapta mahalleri yok. 
- Türkiyede m hnı:f g ze

teler bliyiik satışlar yaparlar 
mı? 

- Asla.. " Yarın ,, gaz tesi 
dUne kadar petrol ışığı altında 
çalışıyordu. Hükumet gazeteleri 
ona biraz çattı da sntışı yük
seldi. " Yılmaz ,, hiç sablmı· 
yordu, nihayet kapandı. Hele 
Anadoludakiler çok iptidai 
şeylerdir. 

- Pek gUzel.. Anhyamadı
ğım bir nokta var: Nasıl olu
yor da, gazeteleri sahlmıyan, 
sözlerinin hiç ehemmiyeti ol· 
mayan bir serserile, bir mek
tep kaçkını, sizde bu kad8J' 
tesir yapıyor ve nazarınızda 
ehemmiyet kazanıyor? Bir hiç 
için bu gtirUltü, bu kızılca 
kıyamet, bu asabiyet nedir ? 
F arzediniz ki Arif Oruç ve 
Ahmet Kadri, matbuat hilrri· 
yetine konmuı iki piredir ; . 
pire için yorgan yakılır mı ? 
Ehemmiyeti olmıyan ıeylere 
hUcum ederek ehemmiyet· 
lerini çoğaltmıyor musunuz? 
HUcumlarınızla onlann saht· 
larını yükselterek propa· 
gandalarmın hududunu genit· 
lctmiı olmuyor musunuz? Bir 
ı;erserile bir mektep kaçkını 

için Başvekilden ve Meclis 
t"eisinden odacıya kadar teşrii 
ve icrat bütün kuvvetlerin ha
rekete gelmesine lüzum var 
mı? Buhrana kızıp muhalefete 
hUcum ediyor gibisiniz. Öfke· 
niz hedefini şaıırmııa benziyor. 
Hakiki dü§manımızı unutmıya• 
hm. Biz, incir çekirdeği dol· 
durmıyan ıeyler iç.in boğuıur• 
ken, bUtçe, mllvaıene biliyor. 

Tekme Yüzünden 
Bir Adam Hiç Yoktan 

Ôlüme Sürüklendi 
Beıiktqta Necip iımlnde 

bir çöpçU iki gllo evvel arka• 
daıı Hasanın kamına bir tek• 
me nırmuı, Hasan bu tekme 
yUzUnden dün hastanede &1-
mUttUr. Necip yakalanmııtır. 

Şilt Maçı 
\ Baı tarafı 1 inci sayfada ) 
Galatasaray ve Fener ku• 

Jilpleri bugllnkn ıllt maçın 
tehir için mutabık kalmışlardı 
Fakat futbol heyeti bunu ka 
bul etmemekte ve maçın bu· 
giln yapılmasını israrla iste· 
mektedlr. 

Bu sabah Galatasaray ku
lübllne mUracaat ettik, fakat 
kat't bir malOmat alamadık. 
Bu vaziyete nazaran buglin 
Galatasaray ve F enerln milsa· 
baka yapıp yapmıyacaklan 

henOz belli değildir. Fakat 
futbol heyeti bugUn sahaya 
çıkmıyacak olan kul~bUn hak• 
kını kaybeueceğlnt t"Uiğ et• 
aiştfr. 

' 
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Bana Göre 
Atletizmimiz 
Ne Halde 

Y AZANı KOŞUCU BESiM 

Maruf koıucu Besim Beyin 
atletizm hakkında bir yazııını 
dercediyoruz. ıahibine ait olan 
bu fikirler etrafında biz de 
ayrıca kendi kanaatlerimizi 
7azacağız. 

Mevsim zarfında hiçbir fa
aliyet yapamadığı cihetle lı
tanbul atletizm heyeti esasen 
mühmel bir halde olan atletizm 
itlerini yQz llstU bırakmak ıu
retile lıtifa etti. Bu işte mu
cibi endişe olan cihet mevıi
min bayii llerlemft olmaıına 
rağmen ademi faaliyetleri qo
layısile bir tfirlll harekete 
aeçmiyen allkadar makamabn 
bu istifayı mevaim nihayetinin 
takarrübO buebile ayni sUkü
netle karşılamasıdır. 

Atletizm Heyetinin istifası 
Senelerce lıtanbul ve Tür

kiye şampiyonluğunu kazanan 
Ye hilen bir Tllrkiye rekoruna 
aabip olan ıahsiyetlerden te
ıekkDI eden bu heyetten içi
mizden olmaları cihetile çok 
ıeyler ümit ettik. Onlann gel-
dikleri gündenberi yakalannı 
bırakmıyan taliıizlikleri nihayet 
garip bir şekilde iş batından 
ayrılmalarına sebep oldu. 

Atletizim heyeti istif asına 
belli başlı iki mllhim ıebep 
gösteriyor: 

Biri Mali dhet ki: Bu her 
gelen ve giden heyetlerin 
umumi şikAyetJerinf mucip 
gayrikabili tedavi bir hasta
lıktır. 

ikinci ve bizce en esaslı 
olanı ki: O da atletizmde 
anarşi meselesidir. 

Atletizmde Gruplar 
Atletim heyeti alenen atle

tizmde anarşi vardır diyor ve 
bunu antranör grupu, Besimin 
grupu, B "}fiktaşlılarm gruplarile 
üçe ayırıyor. Bu bir görüş 
meselesidir. Hazırlanacak her 
hangi bir atletizm hareketinde 
mevcut atletleri bir arada ya
rışırken görmek bu noktayı 
çürütmiye kafi olmakla bera
ber atletizm işlerinde içinden 
çıkılmaz bir karışıklık olduğu 
da muhakkaktır. 

.Niçin Çahşamıyoruz 
Derdimizi soran ve dinliyen 

olmadığı içindir ki her telden 
bir aaz çalınıyor. Meseli: Bize 
bir avuç atletsiniz alıp vere
mediğiniz nedir dedikleri gün 
mrasile henüz temmuz bidayeti 
oldutu halde yarışacak saha
mız hazır değil, dünyanın her 
tarafında namOtenahi müsaba
kalar yapılıyor, biz onlann 
neticeleri le kendi beye-
canlanmızı tahrik Ye tes-
kin etmekle meşgul. ÇUnkll 
mllsabaka yapamıyoruz. Ge
çen sene fena ıurette mağlup 
olduğumuz halde önümüzdeki 
tam Oç ay gibi aözUmüzU açıp 
kapamadan geçecek kadar kı
N bir zaman kaldı. Balkan 
oyunlarına bazırlanamıyoruz. 
T abil bu ıene ayni akibet ba
m. 9'l4 Ye 9'l8 aibi un ha
mnn en muhtetem olimpiyat
larma iftirak ettik, Balkan 
olimpiyatlanna. gittik. Oralar-
da atletizm ftlerine naııl e
hemmiyet Yeriyorlar biliyoruı. 
Bugtınkn uyuıuk halimizle bo
tln bunları g6rdUğUmllse bin 
bir pblt llzım.. lstanbul atle
tizm heyeti de bpkı bizim jibi 
akut ediyoruz diye baaınyor. 
Bundu daha ciddi, daha aa-

ION 
----

PıOSTA Temmuz 4 

S P O R K 1 S M 1 
f Memleket Haberleri 

· Kocasından 
'------,---------------::-----.. --.-.· ,Dayak Yiyen 

Viganada Yeni Su Sporları Başladı f utbolc'(f ~r!mız Bir Kadın 
Bir Disk Rekoru . ampa ırıyor .. Kendini Evinin Tavanına 

Vlyanada atlet Jozef Daran
yi, (7) kg (240) gramlık gül
leyi uğ ve ıol ellcrile ceman 
( 28,04) metreye atarak yeni 
bir rekor yapmıştır. 

Bugün, Beykozda ilk Deniz Yunan muhtelitinin ırelip Asarak intihar Etti 
M •• b k J t Ed•J• ıelmiyeceği henüz kat'l ıuret-

USa a a an Cra 1 ıyor te teayyiln etmit değildir. Maa-

Sai elile (14,80), sol elile 
de (13,24) metreye atmıştır. 
2 haziran ( 1912 ) ıenesinde 
resmen tesbit edilmiı olan eıld 
rekor müteveffa ( Ralfruz) da 
idi. Bu atlet gUlleyi aağ elllc 
( 15,39) metreye, ıol elile de 
(12,61) metreye atarak ceman 
tam (28) metre elde etmiftl. 
Y enl rekor bu beaapça ( 4 ) 
aantimetre faıJadır. 

Bu yeni rekorun reamiyet 
kesbedip etmiyecetf maJOm 
değildir. Tek kolla a-ftll• reko
ru hail ( 9'28 ) olimpiyadınd• 
Amiıterdamda gülleyi (16,87) 

..... 

Bu Mevsimde Yapılacak Deniz Sporlarının 
Umum Y el<i'ınu Tam On Sekizi Buluyor 

//el gilzm• lı1111ru• gapılıgor 
idman Cemiyetleri ittifakının J nı daha enelce blldlrmittik. 

latanbul mıntakuı ile, Şirketi Şirket, havuz dabllf nde (V ater-
Hayriye ara11nda yeni bir 

J 
mukavele yapıldı. 

Bu mukaveleye göre mınta-

polo) denilen ıu topu oyununa 
mahauı kalelerle atlama kule
ıini yaptırmaktadır. Bu inşaat 
yakında tamamlanacakbr. 

Darangi gülle atıgor 

metreye atan Amerikalı Fok· 
tadır. 

Futbol Heyeti 
Şilti Maçının Oynanma· 
ması Kararı Önünde 

F ubol heyeti, tilt maçının 
bu cuma oynanmasına karar 
verdi. Gelecek Yunan takım
lanna karşı hazırlanmak !sti
yen Galatasarayla Fener ku
lüpleri ise maçı oynamamayı 

kararlqbrdılar. 
Dün futbul heyeti resi Bas

ri Beye ıorduk: 
- Ne y1tpacaksımz? 
- Biz de oturup bir karar 

veceğiz. 

Demek iş karara kaldı! 

mimi, daha esaslı ve yürekten 
şikiyet olur mu? .. 

Antrenör Meselesi 
Antrenör meseleıl b&Jlıba

şına bir derttir. 928 de lstan-
bula gelip bir sene ıonra bin
lerce atlet yetiıtireceğim, ilmi
diniıin fevkinde rekorlar yaptı
racağım diye bol bol vaitlerde 
bulunıp bugUn üç sene oldu· 
ğu halde bence hiçbir f aide 
temin edememiıtir. Sahamız 
yok, atletizm kadromuz çürük, 
mtııabaka yapmıyoruz bu pa
raya Ye antrenör bulundurmak 
ıuretlle hakkımızda göıterilen 
IDtOfklrlığa günah değil mi? .. 

Biri çıkıpta bu adam Oç 
aenedir ne gibi bir eser vtıcu
da aetirdi diye sorsa o ve biz 
nuıl bir cevap bulacağız ? .. 

ka Denizcilik Heyeti bq ıene 
mOddetJe 'deniz milsabakalannı 
yalnız Botaziçinde yapmayı 
taabbOt etmektedir. Şirket 
idareıl de müsabakalarda dağı
tılacak mükAfatlara karıffi~ 
olmak &zere her ıene ( t 1Po ) 
lira verecek ve müsabakalara 
fİrenlerin adedi arttıkça bu 
para da fazlalaştırılacaktır. 

Bundan baıka Şirket, Bot.az· 
da bir de yUıme havuzu y~p

brmayı taahhüt etmittlr ki bu 
ı ... vuzun inşaatına batlanıldığı-

Bu sene ilk daniz m61aba
ka11 bugOn Beykozda yapıla

cak ve kayık yarışlarile baıh-

yacaktır. 17 temmuzda lıe BU· 
yükderede yüzme yarııları ya
pılacaktır . 

Bu mevsimde yapıJacak ya-
ntlar ıunlardır: 

4 Defa Kayık yarata 
6 .. Yilame • 

2 ,, Kotra ,, 
2 ,, Motarbot " 
4 .. Outboat motar yarıtı 

Amerikalılar Çok 

1932 ıeneıının olimpiyadı Los - Ancelosta yapılacaktır. 
Demek oluyor ki bütün dünya atletlerinin boy ölçüşmelerine 
ancak bir sene kaldı. Amerikalılar, milyonlar sarfederek burada 
bir Stadiyom yaptırdılar ve çalışıyorlar. Resmimiz, Amerikamn 
kadın yüzücülerinden ( Olive Hateb ) ı mObim bir atlama 
yaziyetinde gösteriyor. 

Arkası gelmiyen bir iki re
kor kimi tatmin eder? .. 

Antrenörden evvel yetİfmİf 
atletlerin uzun mesaileri neti
cesi, elde ettikleri rekorlar 
tabii olan birer tekimül eseri
dir. 929 aenesinden ıonra yeni 
rekorları kaydeden kronomet
reye t .. adüf edilmeı oldu ... 

Acaba bu hal çocukların 
kabiliyetıizliginden mi?. 

Kabiliyetsizlik Nerede ? 
Malim üç bet rekormenden 

baıka kimleri ıayabiliriz?. Kaç 
atleti bir arada görmek kabil?. 
Kaç klDbilmüzde atletizm faa
liyetine ıahit olabiliriz?. lstan-
buldan uzak ve yakın hangi 
diğer bir ıehrimizde memle
kete antrenör girdikten ıonra 
bir hareket görüyoruz? Antre
nör Uç sene zarfında atletizme 
dair irıatkir kaç konferansı 
verdi? Muntazaman hangi tek
nik makalelerini sayabiliriz?. 

itte namütenahi uzatabileceğimiz 

mafih aksi, yani gelmiyecekleri 
kat'ı ıurette sabit olununr.ı
ya kadar futbolcUlerimizin vali 
ve belediye reisi Muhittin Be
yin d~ tensibile kamp olnral~ 
intihap edilen ( Y eşilk6ypa1As) 
ta çalııtırılmalan tekarrür et
mfttir. 

Kampın idareıi Galtasara; 
umumi kAtibi Vamık Beye Ye
rilmiştir. 

Üç k:Inbün, yani Galatasa
ray, F enerbahçe ve Beıiktaşan 
ıallhiyettar adamları kampa 
ıirecek futbolcüleıi on altı 
kiti olarak teıbit etmiştir. 

Bunlarda: 

Galatasnraydan: Ulvi, Avni, 
Burhan, Vahi, Mitat. Nihat, 
Suphi, Rebii, Kemal Faruki, 
Mehmet Salim 

F enerbahçeden: Zeki, All
ettin, Fikret, Muzaffer, Cevat 

Be9iktaştan: HUsniidUr. 

Futbolcüler kamp hayatları 
esnasmda muntazaman bedeni 
idmanlar yapacakları gibi, 

kampın civarındaki sahada da 
topla idman edebileceklerdir. 

Muhittin B. tarafından kamp 
için verilen tahsisat kampın 
Yunan maçlarına kadar mun-
taıam bir ıurette 

temin edecektir. 
idaresini 

Diğer taraftan, eğer vazi
yeti oynamaya mOıaitae, Beki
rin celbine de teşebbUı edil
miştir. 

F utbolcülerimizin kamp mlld
detince ciddi çalışarak Yunan-

lılar geldiği takdirde yüzümU
ıil güldürecek muvaffakiyetler 
ıöıtermelerini temenni eyleriz. 

Son Maçlar 
Romanya, Sırp Takımını 

Mağlup Etti 
Geçen pazar gDnn Zağrepte, 

Balkan futbol tumuvaıının fi
nal maçı yapılmıf ve intizar 
hilafına Romanya takımı, Yu
goıliv takımını ( 4 - 2) mağl(ip 
etmiştir. ... 

Stokholmda yapılan l.nç -
Danimarka maçı ( 3- 1 ) Dani
marka kazanmışbr. .. 

ZUrihin Grashopperı takımı 
Pariıte, MüstemlikAt turnuva-
sını kazanan Uranya ile bir 
maç yapmış, ııhr ııfıra bera
bere kalmıılardır. 

Alman Kadmları Galip 
Franıız Alman kadın atlet 

takımları Pariste kartılatmıt
lar, Alman kadın atlet takımı 
43,5 sayıya kartı 52,5 ıayı ile 
galip gelmiştir. 

en bUyilk dertlermizden biri 
ve belki en mühimmi budur. 
Atletizm heyetinin dediği anarşi 
hakikaten mevcut iıe onun 
eserlerini Abrabamın phsiye
tinde aramalıdır. Her Alekıl 

Abraham Uç ıenedlr fevkal&de 
ıönUk geçen mesaisine muka
bil bol bol aldıtı maqı kili 
görüp memleketi terketme
dikçe ben atletizm itlerinin 
kurtulacağına inananlardan 
değilim... Ômer Besim 

Aliiye, (Hususi) - Mahmut 
Seydi köyünden Sağır oğlu 

Mehmedin kaçak olarak ektiği 
tütünleri inhisar memurları 
imha etmiştir. Bu muameleye 

fena halde kızan Mehmet, eve 
gelince karısını bayıltıncıya 

kadar dövmüş, l<adıncağız da 
buna müteessir olarak kendini 

evin tavanına asmış, intihar 
etmiıtir. 

Fare Mücadelesi 
Konya, ( Hususi ) - Ilgm 

kazası dahilinde son bir hafta 
içinde ( 5000 ) dönüm arazi, 

tarla farelerinden temizlen
miştir. Mücadele devam ediyor. 

Eski Tarihi Eserler 
Ermanak, ( Hususi ) - Eski 

Karaman oğullarına ait tahta 

oymacılğının en gllzel nümu
neleri burada muhafaza edili-

yordu. Bunlar Konya müzesine 
naklolunacaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Balıkesir, ( Huıuıi) - Şid

detli takibat neticeıinde llç 
tütJn ve sigara kağıdı kaçak-

çısı, beı te kaçak tütün kul
la nan köylü yakalandı. 

Bir Kamyon Kazasi 
Adana , ( Huıusi ) - Sulaklı 

yolunda eşya taşıy"ln bir kam
yon bir hendeğe yuvarlanmış, 
9 amele yaralanmıttır. lkisinıo 
yarası ağırdır. 

Adanada Maarif 
Adana, (Hususi) - Bu sene 

ıehrimiz ilk mekteplerinden 
( 220) talebe ıahadetname al
mıştır. (71) ri kız, ( 149) zu er
kektir. 

Bir Sarho,un Cinayeti 
T arıuı, ( Hususi ) - Afgan 

mahallesinde iki çocuk kavga 

ederken hariçten birkaç kişi 
müdahale etmiş, fakat bu se-

fer bunlar da kavgaya başla
mışlardır. Neticede bir erkekle 

ikl kadın ölmüş ve dört kiti 
de yaralanmıştır. Katil Aplak 
Mehmet isminde birisidir. Bu 
cinayeti sarhotlukla yapmıştır. 

Bir Kazamn Feci Neticesi 
İzmir, ( Hususi ) - Birgi

den Ödemişe yirmi yolcu ile 
hareket eden bir otomobilin 
yarı yolda frenleri bozulmuı, 
yolcular heycanla kendilerini 
dııanya fırlatmışlardır. Bunlar
dan dördü ağır ıurette yara
lanmıf, Ali ismindeki yolcu da 
beyni parçalanarak ölmnıtiir. 
Şoför te•kif edilmiştir. 

ismet Pafa Kazası 
Cebelibereket, ( Husuıt ) -

lılahiye halkının gösterdilJ 
arzu nzerine kazanın adı 
utımetpaşaf,, ya tahvil edilmiş
tir. Bunun için yaı;ılmaaı 
lhımgelen kanuni muamele 
icabı olmak ilzere belediye 
kanununun dokuzuncu maddesi 
mucibince belediye meclisi 
karar vermlt ve o auretle tes
cil olunmuttur. 

Dtırmıı, 
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ION POSTA 

Kari Gösile 
Gördüklerimiz 

Hayata Atılacak Gençler Ve Aileler Okuaun K ti 

1 
a ın 

Mesleğinde Muvaffak Olmak çin B .. tü 
Ve Kalp 

• 
işleri 

Bir Teftiş Ve Bir 
Mantık Meselesi 

Kemalpaıadan Baba Şefik lm-
1.aafle yazılıyorı Birkaç f(lndea• 
beri iki mOlklye mGfettifl Bey 
kazamızda teftltte bulunuyorlar. 

Büyüklerin Sözünü Dinle in.. 0 n 
lancı imtihanlar bitti. Birçok ıençler tahsillerini ikmal ederek Eczacı Hasan Bey 

hayata atılmak meeburiyetlndedirler. Fakat tereddDt içinde .. ------------.. 

Erkekler Ya
Mı Doğarlar? 

MOfettitlerln reldllderinl du· 
J'an bazı alikadarlar, utradıkları 
•akıızhkların tamiri için ken
dilerine mGracaat etmlılerdlr. 

çırpmclıklan muhakkaktır. 
Gençliğin bu mOtldll vaziyetini takdir eden "SON POSTA" 

onlara, bu yolda rehberlik etmek fatemİf, daha evvel mealek
lerinde muvaffak olu kimselerle g6rtl9erek m&talealannı al-

Kaç Turlu Yılancı Vardır? ı B L UA Z 
Bu sualin uhibi bir genç 

kadındır. Sevmft ve aldablmıt 

_ Bu arada mOnteblplerfnln a-lr
dup bazı hak.ıs muameleden 
aıütH11ir olan bir Belediye Mee
liıi azaıı mOfettiılere müracaat 
etmit, çatırılmı" aralarında fly· 
le bir muhavere a-eçmittlr: 

- ŞlkAyetinlz dotru Ye at. 
hakhıınız. Fakat yapılan buı 
kanunıuz Ye yolıuz itlerde bir 
ıufniyet rBrmedfm. Belediye relıl 
acenaf, encOmen lııc bilmez. Bir 
daha tekerrGr etmlyecetlnl amıt 
ediyorum. 

- Cezaya t•rpılmak, haluızı .. 
t• uframak ıfbl Yaslyetlere dfl
fenlerln haklan ae olaeakbr? 

- Acemlllk ylslnden olup 
bl~en bir itten dolaya BeJedlye 
reııl •e enctbnen asalarını atar 
ceza mabkeme.tne mi Yerelim? 

- Bu, kanunun takdir bakla
dır. it bulamayarak aı kalan Wr 
adam, ekmek pldıta sam.,- kanun 
onu affetmiyor, •akkında yalaız 
eıbabı mubaffefe kabul ediyor. 
Ve muhavere burada bltmiıtlr. 

Son Poıta: Bu kulla mektu· 
bunu mOcmllen n ..... dlyoru. 
Mevzuu dotru lae feblha, defllM 

•aziyetln tanlh edllecetıne ttlP. .. 
J'Oktur. • 

Dllfbr. Herhangi bir mesleje intisap etmeden evvel bu yazılan 
okuyacak ıençler herhalde latlfade •bnİf olacaklardır : 

* Eczacı Huan Bey ~or ld: Nasll Muvaffak Olunabilir? 
Babam taccar idi. Ticaretin Muatahzaratta muvaffak ola· 

lyilijini babamın vaziyetinden bilmek için terkibin ıayet iyi 
giirtlyor •e ftltiyordum. Pede- olmuı ambalajın temiz ve 
rimfn zahire ttlccarlıjı yapmua mllke~mel yapılması ve bu it 
çocukluk t"J!'ncelerl altında etrafında kuvvetli bir propa-
bana pek a ıirtlnOyordu. ıanda temini lhım idi. 
Toptan yapılan bllyllk muame- Çok çalııbm. O 11rada yeni 
lelere rajmen klnn azlıtım evlenmif bulunuyordum. Aile 
16rdlkçe ticarete k&l'fl olan he- dllf&ncesinden fula mllstahza. 
vuim kınlayor, yav~ hotlanma· rahmın ıellmeti için bazan 
mı~ b8fhyorclam. Bir ~manlar ayku bile uyuyamıyordum. Sa
aan atklr olmak he•uıne dllf- bahları gazeteleri ele aldığım 
mllftlm, halbuki osamanlar zaman ilk itim illnlanna bak· alytle plıfbm. Bugtme ka
aan'ate de lhımıel~ ehemmi- mak oluyordu. Gece yatarken, dar sebat ve alylmde 1llV em. 
yet ....Umesdl. San atklrların yemek yerken, it yaparken yonun. Her nekadar eald ka
eberiya aç kaldıklarının da hatta rllyamda bile mllatab- sanç eaki ubt devam edemi
~6rtlyordum. B~r g8m babam zaratamla mefgul oluyordum. y_orsa da yine buffbı için 

anana bir naaıhat Yerdi: Mesaim boff gitmedi, mg.. En fazla aataı Tllrkiye miia-
Bir Baba Nasihati •affak oldum. bk mtıatabzarım tahzarah içinde benimkilerdir. 

San'at ile ticareti mezcet- Hasan kuvvet ıurubudur. Bu- Tavsiyelerim Nedir? 
mek. Bundan dolayıdır ki dok· nun terkibindeki iptidai mad· Bunun aebebi ise iatihzarda 
torlulda eczacılıiı birleıtirmek deden ıekeri bile en iyiıinden muvaffakiyet ve farta iatika
aklımclan ıeçti. Ortamektep alıyor ıayet temiı ve ıarif ti- met, ticaret aahaemda be alış 
talıalllnl bitirdikten 10nra 111 ıelere koyuyor, güzel ambalaj yerişte dOriiat hareket etmektir 
tahail için bDyOk bir heYea yapıyordum. Borcunu bilmektir. Alacaktan 

Cevaplarımız duymuyordum. San'at •e tlca- Göz Kamaştıran Muvaffakıyet ziyade verecetinl muntazam 
Sa reti& beni aç bırakauyacaja hk Hne ( 15) bini tecavüz yapan bir tüccarın ftiban fd-

lm imzulle mektup •ID- ve memlekete faydalı olabile- eden ıatıtım g6zDmD kamat- lılışıs. Ve bu da muvaffakı
deren kariimiıeı Hakkımzı tu- cetfm hakkında pederimin brdı. Adeta inanamıyordum. Bu yettekl avamllden en mlllıim 

-im ediyoruz. Fakat bahsettijialz taqlyelerl &zerine eczac:ı mek· ıuruptan herku memnun idi.Bir- olanıdır. 
me':zu da yine hGniyetin RIA- teblne pdim. Eczacıhjın be- kaç Mile zarfında y6z binlece Gerek ecsacılıta " her 
meli nam- bım ı.-atl .ım usuluımı tatmin od- oatabUeceğimi anlıyordum. Ba t'I bir aan'at veya bir lica·· 
tabii g6receiioizi lmit etmek lfne Ye kafi derece para da eınade Harbi umumi patladı. r ıe intisap edecek rençlere 
ı,,terdik. kaıanabilecelfme kanaat getir· BUtlln bayat durdu. latihıa- \ iyem ıudur: 

Adanada eık~ tapu memurla- miftlm. Nihayet diploma alarak ratta mlltktUlta maruz kaldım. ( fİ iyi Ye temiz yapmak, 
r!ndan Meh ... t e.y., Tekliflnls mektepten çıktım ve hemen bir Ne yapacağımı taıırdım. Mevad- ftzta çalışmak, kuvvetli pro
cıddl sclrünmedlti için mevzuu eczane açtım. hk umanlar dı eauiye memlekette azalnııtb. pagancla temin etmek Ye ucuz 
bahsedemedik. l>Gtllntlnenia ılz de para kazanamıyordum. Aı kal- Şlte de bulunmuyordu. Şeker •ermek. Doğruluktan tatmamaı 
~:~: .f:~:~:-•s neticeye Yaru- am bu vaziyet beal aç bar.. ( 4,a) y8ı kurut• çıkmıftı, ftl.. en bGyOk muvaffakıyetin lllTl-

if. kacaldı bil~ S-.a'atjmJ ilerı.t- tur getirmedim. Yerli '1Dah fİfe ~ lfi Abteklrlıta vunnak, 
Ke.ldnd• .....,,_ Beyit 1a; ~ lihi çelc clafhdaiııi. fİll- Y•Pbrdu.. Pelr pahalıyad. mal fidiluır etmek d•mektır. 

sınızı nazarı dflckate alacajıL Bu hayet multabsarat vtlcuda ge- olaa mevaddı eaHfyeyi tedarik iman bu mealelrte moaffak 
m6ıabakalara diter tehirferdeld tirmlye karar verdim. ettim. Beterin fevkınde bir oMUkça lntirah duyar .... elim. 
karilerimiz de airebillrler efendim. -----=='-===-=---===-=~-=------=-------~-,;,_-....;. ....... ___ -== 

Binbaıı Nuretı. Bayeı D Ü ny ada Ne 1 er o 1-ı.y o r? 

~:~~~=~~?~;F~:-!-;; Fransa ile Amerika Anlaşıyor. kaıt yapan bu 1arraf hakkında 
bir taraftan Merkez kumandan- • • 

lıtına, diter taraftan zabıtaya A • k d s kt 700 K • • Old •• 
~:;:aa~m~:~~ ... u~.~:~ =~~ merı a a ıca an ışı u 

bir kadın •• 
Ejer, lnaanlar yalancı mı 

dofar demft oluydı, cevabı 
daha kolaydı. Çtıııktl erkek 
kadın, yalan alylemiye Ye ya
lan clinlemiye o kadar muhtaç 
ld.. Buda cinsiyet ayırmak 
çok tarafgirane bir it olur. 

Eter yalan olmua, hayat, 
sade ucu aim hakikatlerden 
ibaret olsa, hiç birimiz tabaın· 
mili edemezdik. Hayab haki
katin aC1S1ndan kurtaran ya
landır. 

Erkekler Yalancı Mı 
Doğarlar? 

Bu cibilli mi yoksa ldabl 
bir haalat mı? Bilmem... Fakat 
muhakkak olan bir py varsa 
erkeldtıllİI sevki tabiilerinden 
biri de yalan s&ylemektir. Yal· 
nız tipler deiifir... Bazı er
kekler, bir artist gibi hayal· 
lerle ıO.lenmiı yalandan hi
klyeler eöylemekten hotlam.r
lar. Bazılan en mnıktll mese
leleri idare için yalan uydurur
lar ••• Bu zeki ve kabiliyete 
bağla bir iftir. ,Diplomatlar bu 
aamfa dahildir. Bazdan yalan 
s6ylemif olmak için yalan 
a6yler... Bunlar çaplan er
keklerdir. En uata yalancılar 
bir defa slSyledikleri yalanı bir 
daha uutmıyan, kendilerini 
ele vermiyenlerdir. Bir de te
fahlr için yalan alyliyenler 
....... BiD1- keiuUlerilô aldtik
tamun feftfncle ghtennek ı.
tiyenlerdlr ... Tllccarlar bu zllm
redendir ..• Vakayii izam ede
rek lıakikati gizlemek için 
~alan ı6yliyenler de avukat
lardır ... Bir de kanlanm aldat· 
mak için yalan a6yliyenler var ••• 
BUi cins ve mezhep erkekle· 
rln hepsi bu aınıfa dahildir. 

Hanımtegze 

Müsabakamız 

Bl6z milsabakamız yana 
bitiyor. Şimtliye kadar IMa 
mtisabakaya iştirak etm .... 
olan karilerimiz, çıkan blfal 
reaimlerini havi nlisbaları ida· 
rehanemizden tedarik ede
bililer. 

Y ann on beıinci blm çıkblr
tan sonra bu resimleri kesecek, 
en ziyade beğendiğiniz tlç 
resme ait kuponlara ifaret 
koyarak idarehanemize rlD
derecekıiniz. 

Gelen cevaplar tarafımm. 
dan tetkik edilecek, en ziyade 
beğenilen liç blüza rey verea 
kariler arumda kura çekile
cek Ye llç karie bedava iç 
bliz yapbnlacakbr • 

Ba mtiaabakamıza tqra ka:
rilerimiz de iftirak edebilirler. 

Kuponu (7) inci aayfamıtcla 
bulacaksınız. 

PATRON KUPONU 
Karilerimbln ,.aıterdij'I ar

zu Oserine (7) inci ıayfa,. 
aaldedllmiıtlr. Oradaki patroa 
kuponlarını toplayaeakunas. 

bir cOrüm Yardır efendim. 

AKIT - 2' - 6 • cuma ailnG 
SabıuYarda ltalyan mabedinde 
~e1lm Mlzrabl Beyle Sara 
Kneper Hanımın aktl icra edl· 

Paris, ( A.A) - Fransız Na· · aonra Amerikan teklifi bak- Amerikıda Bütçe Açılı '-irçok hayyanabn telef oldu- cereyan eden milzakerecl• 
zırlarile Vaıington hDkiimeti- kında Fransa ile Amerika Vafington, ı (A. A.) _ ao tu haber verilmiıtir. sonra Sıtlu pqa kabineaiae 
nin en ıon talimatına almlf o - arasında cereyan etmekte olan Haziranda nihayet bulan mali Detroit'daki Ford fabrlkala- ittifakla itimat beyan etmipir. 
lan Amerikan Nazırları arasın- müzakerelerin ümit verici bir seneye ait blltçe açıiı (903) n dakftmhaneai sıcakların art- [spanyada intihabat lecektir. 

TAKViM ==-
01a ıı 4- Temmuz- 931 Hmr '° 

• 
• 

Arabi Rumi 
20· Saf• - 1sso -•akıt• ... al•YaHtf 

21- Haziran -ısa -vakıt·esanl·vaaatl 

Akfam 12.- 19.45 
Yata 2.02 21. 41 
lmaak 6.27 2 .12 
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da mDzakereye yeniden baş- aafha gösterdiğini aöylemiştir. nıilyon dolardan ibaret bulun· ması yOzilnden muvakkaten Madrit. ı. ·(A.A.) • Ahora _p• 
lanmıtbr • Bu mUzakere saat · faaliyetini tatil etmiftir. setelerl, intihabı biten 320 Meb"• 
17 de bitmiştir. iki hükumet Alman Nazırlarmm Seyahatı muttur. Canavar idam Edildi laakkında ıu ısaı.ab Yermeld.6 
nazırlan yarın akşam tekrar Roma, 1 ( A. A. ) - Siyasi 766 Kişi Sıcaktan OldO Duueldorf,1 (A.A) _ Ya- Soıyoliıt, 77; Radikal-Soayoıut: 
t 1 k k ·ı 38; MO.takll Cumhuriyetçi, 3 ' op anaca hr. mehafilde Alman Bqve ili ı e Nevyork, 1 (A. A.) _ Bir nn ubah Duuldorf canaYan Sat cenah liberal Cumhuriyetçi 

Ümit Fazla Hariciye nazmnın Romayı Pa.. nınddettenberi Amerikada Kuerteu idam edilecektir. 18; cumhuriyetçi alulyona, l'ı K • 
Vqington, 1 ( A. A. ) - risten daha evvel ziyaret et· hUkUm sBrmekte olan sıcaklar MtSlr Kabinesi talonya •ol cenahı, 14 MWS,.t

pener katolik, 13; Fecleralcl, l G 
Hariciye Nazın V t:kili M. Caa- melerinin arzu edildiği &ay- fittikçe artmaktadır. Şimdiye Kahire, 2 ( A. A ) - yeni dlter mGteaddlt fırkalar da Wr-
tre M. Hoover ile görilştiikten lenmektedir. kadar 766 kitinin 3ldftğ0 ve meclis luralın nutku hakkında kaç meb'uıluk kazanmıılanllr • 

~~====================ıı===-===========-==-========-====-~-===~~~=:==:====:===ıı:::===============-
kuruluk vardı. Yakıcı bir içki- Kaçbn mı ? Diye baiardı. 

KUCIÖI 
BEDi 

ve biraz evvel Nadire ile gir
dikleri odaya dalarak aaklandı. le bunu gidermek " tekrar Gtıllyordu. Merminin kolun-

nrhot olmak arzu11UDcla leli. 41an tuttu ı 
Oda kapısına yaklqtı •• - Gel, haydi, ıel... DeclL 

dttanyı dlnleclL Her kafa- - Gelemem... CM8Ntlm 
aan bir aeı çıkıyordu •e ne 1ek.. Bir py olur dly" korku· 

yorum. 
- Gel eliyorum. 
- Berak ablL. 
- Gel, a efendim, .,_ 

Mnln burada olduğuna o• 
a&yledim. 

(Arkuı var) 

Kapı açalclı Ye herkes o 
tarafa baktı. 

Oç bet ldfi baivclı: 
- Ooo.. Atıf.. Atıf Bey I. 
Herkesle beraber kapıya 

bakan Nermin, blrdea bire 
hayretinden donakallDlfb: Atıf 
Bey 1 Evet, içeri giren o idi, 
Atıf, Atd Bey, ta kendiail 

liyor? T eaadDfen mi geleli? 
Yoku o da 6tekiler gibi da
vetlimiydi? Şimdi onu burada 
ı&rllnc:e ne yapar ? 

Atıf Bey, girer airmez, bl· 
rlnin kucağında çanlçıplak ya
tan Nadireyi ılrd&p için .,.. 
doinı yllrlhaOıtG: 

Hakikaten, Nadirenin ver
diği beyaz toz onu ayıltmıf, 
başına tatlı bir aerinllk ver
miıti. On senelik hayatı bir 
iki saatin içine toplamıt gibi 
binblr macera ile geçen bu 
ıece, Btıytlkada bahçesi, moHSr, 
gemiciler, Nadirenin denize 
atabfi, sonra bu apart.maa. 
dan1. Atıf Beyin ıellti Ner
mine &at Gate &yle bttytlk 
heyecanlar vermiftir ki bittin 
kanı damarlarında pyet tatlı 
bir hızla kotuyor, onu daha 
bDytlk cotkunluklara g&tarecek 
ıibi oluyordu. 

konuıuldupnu anlamak ka
bil delildi. Nermin ı •• l>lfUI 
çalcıvenem ae olacak ? Ne ya
par bana Atıf ?. Kızar mı? Ne 
olur kızana? ,. Diye dlflal
Jt»Jdu. 

. 

DiKiŞ 
BU S 

MAKARALARI 

. Nermin, birdenbire, mllthlt 
bır korku içinde dlltllndü : 

Ne anyor burada o? Acaba 
t~~diainin burada olduğunu 
ıruıden haber alda da ma ıe-

- W ay, diye batırdı, ba 
peri - peyker • kim? Ne gtlzel 
ıey, ne harikullde ıey efendimi 

Nermin, Abf Beyin arkaaaa-
da ve uzakta kalmlfb. Hemeo 
kalabahjaa aruuıdaa llJfllcll 

içmek, içmek latiyordu. Bur
nuda bir aerinlik Ye dama
imda farfp bir IOtuJduk ft 

Fakat ceunt edemedi n 
itekledi. Yirmi dakika kadar ...... 

Nihayet kapı wnılmuftu. 
Nadlreala Hli: 
- Benim, Nermin, aft di

yordu. 
Nermin ualatan pYlrdl " 

Nadire lprl pli. 

Sağtam ve ucuzdur. 1!7. ArayıraD 
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afilemizdeki AlmanlarBaşlarınaSarık Sarmış
lar, Efganlılar Bunlara Hayretle Bakıyorlardı 

A 

- . -------

Temmuz 4 

Kariler Muharrirleri 
Nasıl Görüyorlar? 
Anketimize Gelen Cevapları 

Muntazaman Neşrediyoruz 
Anketimiz tudur: 
Matbuatta imzaları çok görülen, birçok emerlerile aize 

YAZAN: M. KAZIM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ kendilrrini bnilip uvdiren muhau~~ vardrn Nium H~me~ 
Vila Nürcttin, Peyami Safa, Mahmut Yesari, Ahmet Hqım gibL 

Şimdi size soruyoruz: -23-
KAbil Yolunda 

Ağustosun 25 inci salı gUnG 
sabahı saat onda muntazam 
ve muhteşem bir kafile halin
de hazırlandık. Evveli Server 
hana giderek teşekkürde bulun
duk. Sonra da mihmendarımız 
kaymakamın Efgan adeti mu
cibince muvaffakıyetimiz için 
okuduğu duayı dinledik. Daha 
l!enra da teşyiimize koşan hal
ka veda ederek yola çıktık. 

Vali namına refakatimizde 
bulunan zevat ta ovaya kadar 
birlikte geldiler ve ancak ovaya 
dahil olduktan sonradır ki veda 
ederek geri döndüler. .. 

(Herat) ile (Kabil) arasında 
(800) kilometrelik mesafe var
dır. Bu mesafe dahilinde ilk 
menzili (Pehlivanpiri) adını 
tqıyan iki yüz evlik bir köy 
tetkil ediyordu. 

(Server Han) ın (Klbil) e ka
dar bize mihmandar tayin et
tiği (Abdurrahman) han bu kö
ye bizden evvel varmlf. 

Hanın toprak zeminli ka- . 
ranlık odalarmı temiz göster
mek için elinden gelen her 
ıeyi yapmış, her tarafı temiz 
1eccadeler ile donatmııh. .. 

Burada ilk defa olarak 
dikkat ettim: Efganistanda 
köy kadıclara tesettüre riayet 
etmezler, başlarında siyahlı 

beyazla dokumadan bir örtü 
Yardır. Ziynetleri bizim Arap 
•e Kürt kadınlarının takındık
ları ziynetlere benzer. Burun
lannda, kulaklarında halkalar, 
boyunlarında paradan v:e bon
cuktan gerdanlıklar, kolların
da da bilezikler vardır. Buna 
mukabil şehir kadınlarının kı
yafeti acınacak bir haldedir. 

Tepelerinden ayaklarımn uç
lanna inen bir örtUnün içinde 
amacıya benzerler. 

Sabahleyin erken uyandık; 

ltugiln Herat ile KAbil arasın
.. ikinci menzili teşkil eden 
(Merva) köyüne gideceğiı. Ev
Yell kafilenin ağırlıklarını yola 
cakardık, bir saat sonra da 
biz hareket ettik. 

K6y halkı yola dlıilmiş, 

bizi hem seyir, hem de teşyi 
ediyordu. itiraf ederim ki ga-

E/ıanın merkezi Kahilin flaruşları 

rlp bir manzara göste.tYorduk. gôya halka yabancı görünme
Filhakika Almanlar kim- mek için sakal salıvermişler, 

bilir nereden öğrendikleri yan- başlarına da birer sarık ge
lış malümata istinat ederek çirmişlerdi. Buna mukabil He-

VEREM, Bizi Bidden 
' e., tarafı ı ind 1ayfada) 1 gfinahk4r ölülerin mezar taı· 1 

remi yor? Görsek te niçin sön· larına kazdm. Bütün bunları 
dUrmiye kotmJyoruz? GUzel yapmıya kadir olan sen hemen 
yurdumuza dilfman gelirse ka- her vatandaıın ciğerlerini ke
nımızın son damlaıma kadar miren bu dört ağızlı düşmana 
feda ederek çarpışırız, O bal- kızıl •UngUnO neden uzatmı
de neden ciğerlerimizi kemi- yonun ?? Gllzel toprağının 
ren asıl düımana nldırmıyo• her hangi bir köıesinde yan• 
ruz??? gın çıkınca olanca kuvvetinle 

Türk doktoru( Tllrk hocası( 
· orıya koşar atetleri, alevleri 
ihtişam ve debdebe içinde 

söndOrmiye çalıtırsın; o halde 
yaşı yan Türk kızı! Memleketin 
mukadderatı omuzlarma yUk- neden buraya koşmıyor, bu 
!etilen ey Türk genci L günahsız insanların imdadına 

Hasta, aç çocuklar! Zavallı niçin yetişmiyor gözünün önün
ümitsiz genç kızlarl... Kan de tahte parçaları, sigorfalı 
tüküren cesur delikanlılar!!.. binalar, pırıltılı eşyalar değil 
ÜksUrüklü titrek ihtiyarlar! bakımsız Türk yavruları asil 
Derdinizi, ıstırabınızı gördük- ruhlu Türk anaları, silihını 

ten, dinledikten son bende omuzuna vurarak her türlO 

yaşayan bir gam oldum. Ynk- zulmete göğüa geren fedaklr 
sek bir dağın yamacından TOrk erkekleri yanıyor, kOl 
olanca aesim ve kuvvetimle oluyor. Ufuklarıni tutuşturan 
haykırarak senin kanıyan ııtı· bu kara yaniını neden g6re
rabını anlatmak isterim. 

miyor .. Görsen de niçin 86n
Aıiz, asil Türk milleti!! 

dürmiye koımıyorsunn 
Bu ıstırap senin ıstırabın, bu 
fe1iket senin felAketindir! Ne- Nüfuı aiyaıetine verdiğimlı 
redesin ??? kıymet aenede en aı verem-

Atet1er püskürerek ağzına den kırk bin kurban •eriti· 
gem vurmak, mağrur alnını mizle mukayeae edilirse nere
yerlere sermek iıtiyen •ah.ti Y• doğru yürüdüğümllıll ve 
kurtları içindeki hürriyet atkı- nasıl yuvarlanacağımızı görmek 
nın sönmez alevi içinde knl kolaylaşır. Saadete, IJığ'a irit
ettin. Esaret yolunun ıztırap, mek için hep beraber yürO
elem, hicran şarkılarım bu mek en büyUk bir ihtiyaçtır. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
ratını taşıyan çantalardan biri 1 
olacaktı. Maamafih bunun da 
ele geçmesi hoı birıey değildi. 
ÇUnkü sefaret memurlarından 
bazıları hususi mektuplarında 
boşboğazlık etmekten kendile· 
rini alamıyorlardı. 

CASUS TEŞKİLAT! 
- Yazan: Makenzie -

Bu listenin düşman eline geç• 
mesi bu casusların akibeti 
için mnthif bir şeydi. 

Bilahare öğrendiğimize göre 
bakikatta kuriye çantalarından 
ancak bir tanesi alınmıf, diğer· 
lerini ise bir Amerikalı kadın 
alarak muhafaza etmiş. Fakat 
ancak lort Kiçn~re teılim ede-
ceğini ıöyllyerak Romadakl 
aefaretimbe bile vermekten 
imtina etmişti. Şimdi mesele, 
ele ıaçea potama baaıf çao-

• • 
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ta oldupnu tayin etmekte idi. 
Eaer denize atılan çanta kur
tunıuı çantalardu birisi ise 
o halde o kadar merak etmiye 
IUzum yoktu. ÇUnkü V nin 
listesini ve asıl mühim evrakı 
havi olan çantalar hep kur-
tuıi'lu idi ve denize atılır atıl
maz derhal batardı.· Avustur-
yalıların eline geçtiğine naza
ran her halde kurtunsuz çan
talardan, yani sefarethane 
memurlarınaa husuai muhabe-

Spetzai vapuru tekrar pire
ye avdet ettiği vakit kaptanla 
glSrOıüp vak'anın nasıl cereyan 
ettiiini tespit etmek için T uc
keri gönderdim. Tuckerln bil
Ahare bana anlatbğına nazaran 
vapur tam Korent körfezinden 
lyooyan denizine gireceği es
nada karıılarına Avusturya 
bayrağını hamil bir tahtelba
hir çıkmıı ve vapurun baı 
tarafından geçmek üzere bir 
a-Ulle ıavurup durmuını İfaret 
etmif. 

rat valisi namma bize refakat 

eden mihmandarın başında ko

caman bir İngiliz şapkası vardı. 

Takip ettiğimiz yola düz 

bir zeminden geçiyorduk. Bu 
yolun sağında ve solunda ara 

sıra kavun ve karpuz tarlali:lrı

na rastgeliyor. Bazan da ova-

nan ortasmdan geçen nehirden 

istifade için kanalların açılm ış 

olduğunu görüyorduk. Öğle 
üzeri yolumuza bir han isabet 

etti. Burada biraz dinlenerek 

yemek yedikten sonra akşama 

doğru konak yeri olan "Mer

va,, köyüne vardık. Dün ak
şam olduğu gibi köyün hanı

na yerleştik. Kafilenin hay\':ın

larmı da ahıra çektik. 

(Mabadı yarın) 

.. 
Kemiriyor 
ileriye doğru giderken içimiz
deki bu kara dumanlı yangını 

ı6ndürmezsek geri dönmemiz, 
batta boğulmamız muhakkaktır. 

Muayene etmek, ilAç ver
mekle mücadele olmaz. V ~-

rem... Medeniyetin aczi olan 
bu hastalık memleketimizi 

baıtan başa sarmıştır. Koca 
lstanbulda sade iki dispanser
le ne it görebiliriz ki?.. Dis

panserlerin tahakkuk ettirdiği 

veremliler için nevi ve şekille

rine göre hastaneler, ıanator

yomlar, her birinden başka 

başka istifadeler edilecek mü

esaeseler açmak ve bu zaval

lıları oralara yerleştirmek, et

raftakilerle temastan alıkoy

mak bir ihtiyaçtır ve bu ihti
yaç zaruridir. 

Uyumak, tunu t3yle yapa
lım, bu b6yle olsun demek 
ıamanı geçmittir. Eğer müca
deleyi bakkile yapmazsak de
ğil senede (40000), en az 

(80000) bin kurban ••receti· 
miı aşikArdır. 

O halde yllrilyelim 1 Bu ka
ra dumanlı yangının 86nmeei 
için hepimiz birden Ofliyerek 
yürüyelim ti 

Meli/111 Avni 

Daha yaşlı ve daha tccrJ 
beli olan Coloncl Napier hiç 
ıükutnnll bozmamıı ve mllbim 
evrakı imha etmek için derbal 
komaraııoa iomiı. Captaln 
Wilıon, billkia fena halde 
telAşa ..düşmOt ve kuriye çan
talardan birini kaldırarak va
purun kıçından denize atmı~. 
Fakat çanta batmamış. Bu 
sırada tahtelbahir ıuvariıi, Lir 
flika indirilerek yolcu liste
ainin kendisine getirilmesini 
iatemit ve listeyi okuduktan 
ıonra flikanın tekrar vapu
ra giderek Colonel Napier'le 
Captain Wilsonu getirmeıini 
emretmiş. 

Bunlara geline_, kendilerini 
esir telakki e tmelerini tebliğ 
etmlf fakat eşyalarını alıp 

1 - Bu muharrirleri hayalinizde nasıl taaavvur ediyoraunuz? 
(Genç mi, ihtiyar mı, giizel mi, çirkin mi, ı:üpbe mi, ağır• 

batlı mı falan. ) 
2 -- Ne kazandıklarını tahmin ederainiz? 
3 -- Nasıl yaşadıklarını zannedersiniz? 
Bu üç sualin cevabını yazıp bize gönderiniz. Arzu edersenl:ı 

bir de runıinizi ilave ediniz. Gelen cevaplar aırn ile neşre
r\ilecek ve anketin sonunda bu muharrirlerin her biri hakkındll bu 

ıç sualin, gazetemiz tarafından , hakiki cevapları vcr ilecelttir. 
Hakikate en tiyade yaklaşan karilere o muharririn imzalı bir 

fotoğr afisi ile, imzalı eserleri hediye edilecektir. .. 
Nazım Hikmet Bey 

1 - G enç. G üzel. Ağırbaşlı 
görüniir fakat ziiı be. 

2 - Ayda yüz lira kadar 
kazanır. 

3 - Rüyalarında Rus}aya 
seyahatler yapar. Gündüzleri 
sur yazar, geceleri müstakbel 
bir fırkanın planını hazırlar. 

VAIA Nureddin 
1 - Genç. Çirkin. Züpbe. 
2 - Ayda 250 lira kazanır. 
3 - Gece ve gündüz alem-

de, daimayazar. Kışm cuma ve 
pazar günleril ( Kız Kollejine ) 
boza ve şeker taşır. Gördüğü, 
duyduğu genç kızın arka'Jın
dan koşar. GiizeJ, nikahlı ka
dınları battan çıkarır, uzun 
sözün kısası vaktini av avla-

Zıt İşler 
Barem, Kıdemi Kabul 

Etmiştir. Hatbuki 
Aksi Yapılıyor .. 

Ankara, 2 (Hususi) - 13a
rem Kanunu, mcmuı larm ter
fii için ali tahsil görmüş me
murlar da iki, ali t ahsil gör
miyenlerde üç sene çalışm~yı 
şart koymuştur. Maliye Vekii
leti memurlarını imtihanla al
dığı ve Barem Kanununda 
memurların terfii için imtihan 
kaydi olmadığı halde sadece 
Maliye Vekaleti memurlarının 
her terfii için imtihana mecbur 
tutmaktadır. Bu gayri kanuni 
muamele memurları müteessir 
etmektedir. 

Nl§AN MERASiMi 

Ankara Maarif Müıfirl eıbakı 
ve Albayrak çay depolan sahibi 
Muıtafa Nuih Bey kerimesi Ne
zahat Hanım ile muharririnden 
Şemıi Beyin Nişan merasimi bu 
ıün Bebek'te Turku:ız'da icra 
k ı lınmıştır. 

getirmek için tekrar vapura 
avdet etmelerine müsaade c.· 
mit. Colonel Napier o kadar 
sakin, o kadar soğuk kanlr 
baraket etmiı ki Spetyainin 
kaptanı onu meth ede ede 

bitiremiyormuş Wi1sonla Napier 
eıyalarım almıya gittikten 
sonra tahtelbabirin suvam;ı 

denizde yüzmekte olan çanta

yı görmüı ve alınıp getirilmeıl 
için bir flika göndermiı. 

Vapura taharri etmemişler. 

ÇönkU tahtelbahirin ıuvarisi 

tekrar dalmak için istical ve 

asabiyet gösteriyormuş. Wilıo

nun diğer çantalarım bir Ame
rikalı kadın muhafaza etmif. 
Onu adeta piliçlerini mlldafaa 
eden bir tavuk gibi saklamıt 

makla ve kazandığını onlara 
sarfetmek1e geçirir. 

Peyami Safa Bay 
1 - Orta yaşl1, güzel de

nemez, züpbe değilse de ağır 
başlı da sayılamaz. 

2 - Ayda 150 lira kazanır. 
3 - Vaktini yazı yazmakla 

geçirir. Darülbedayiden tutu
nuz da hususi mektep temsil
lerinin aleyhinde yazı yazmak 
için fırsat bulursa oralara ko
şar. 

Ahmet HAşim B. 
1 - Orta yaşla, gOzel değil, 

çirkinde değil, ağır başlı. 
2 - Ayda 200 lira kazanır. 
3 - Vaktini yazı yazmak 

ve hayır cemiyetlerine uğra
. makla geçirir. 
l O. A. Mehmet 

Uşaklılar 
Afyon Vilayetine İltihak 

Etmek istiyorlar 

Uşak, (Hususi) - Halk bin 
imzalı bir istida ile Dahiliye 
Vekaletine müracaat ederek 
yeni mülki teşkilatta U~ağın 
Afyonkarahisar vilayetine rap
tedilmesi ricasında bulunmUf
lardır. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
Al.KAZAR -- Slbirya Ye dinamit ı~ 
Al.EMDAR - CenQet budur 
A S .R I - Suııtı. hane 
ARTiSTiK - Don Petroyçe 
ETUV AL - hd kalp blrletlaoe 
ELHAMRA - muamma 
EK L E R - Goril ve yaYl'ucuk 
Ol.ORYA - Bedavacılar şahı 
M A J l K - Deli Şar!.ıcı 
MELEK - Bir kadın yaJaru 
MlLLf - Yılmaa 
FF.RAH - Muhtelif temalllw 
OPERA - Eilence k8prilıl 
SIK - lıpanyol A~kı 
Takıim - Varyete 
Çlftlikpark- Hafız Yaııır n Aleko 

efendller 
Ku kulesi parkında .. DarüttaUaı 
SAHiR OPERETi - Loun aulbu 

(Betlktqta) 

ve kimseye vermemiş. 
Wilsonun niçin batabilecek 

kurşunlu çantalardan birini at
mayıp ta, kocaman ve hafif 
çantayı attığını bir türHl hail~ 
demedik. 

Napier de Wilson da Avus
turyada hayli zaman esaret 
çekmişler, fakat birkaç ay aon-

ra Vilson mübadele edilmişti. 
Belki de meb 'uı olduğu için 

mübadele edilmişti. Fakat bazı 
rivayete göre de esir bu

lunduğu müddetçe Avusturya· 
hlan miitemadiyen trat etmit 
olduğundan, bunlar nihayet 
müdafaai nefis kabilinden ken· 
disini mfibade!eye tabi tutarak 
bqlarmdan defetmişlermiş ! 

(Arkuı var) 
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Şunu Rica Ederim 
Şarkıyı Kim Söyliyor, 

Öğrenmek Mümkün Müdür ? 
l NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 9 

Hamit, 
Dedi. Bu 

[ Her hakkı malıfıızdru J 
Söylerken ıeıi titriyordu. 
Cebinden altın tabakuım '· 

çıkardı. Uzattığı cigarayı aldım 

baıımı cama yaklaştırdım. U
zaktaki eve bir daha baktım .. 
Pencereler kapanmış ve ay
dınlık kalmamıştı. ve hemen kibritimi çakarak 

onun cigaraaım yakmak için 
uzattım. O, tabakasını aağ 
cebine yerlettirirken ıol elinde 
tuttuğu altın çakmaiı göste
rerek: 

- Siz, buyurun.. Yakın .. 
Benim ateşim var. 

Dedi ve çakmağın yayma 
bastı. Çakmağın ucunda, ktiçük 
ve mavi bir alev parladı. Bu 
alevden evveli zıvana tarafını 
geçirdikten sonra cigara-
ıını ağ:ıma aldı ve çak-
mağı yukarı kaldırdı. Solgun 
yii:ıU, bu alevle bir an parladı. 

Dikkat ettim. Simasının 
Asabı okadar gerilmişti ki, ne 
büyük bir heyecan geçirdiğini 
derhal anladım, ve .. Bu kadar 
beyecane rağmen, ittihaz ettiği 
usulleri ve itiyatlan feda etml
yecek kadaı- metanet göster
mesine hayretle bakbm. He
nUı esbabmı bilmemekle be
raber onun şu dakikada çok 
acı bir teessllr ve tef ekkUr 
içinde olduğunu pek AlA g&rn
yor ve böyle bir zamanında 
cigaranm zıvanasını alevle te
mizlemeyi unutmamuım çok 
ıayani hayret buluyordum. 

Abdnlhamit. cigaraaından bir 
kaç nefes çekinciye kadar 
ıustu. Anladım ki, ıöylemek 

istediği şeyleri düşünüyordu. 

- Biliyorum ki, burada blr 
Yazifenlz var. Diye başladı, 
•aı:ife, mukaddestir... Yine 
biliyorum ki; çok muhterem 
bir de vicdanınız var... Rica 
ederim, şu ande, ıözlerimi 
riyaya atfetmeyini:ı. Ben, sizi 
Dk gördOğllm ande, vazifenizi 
Yicdanınza.. Vicdanınızı da va
lifenlze feda etmiyerek ikisini 
birden yDr:ltecck kadar temiz 
bir yaradılışa malik olduğu
nuzu anlamııbm. Buna binaen, 
kaç g-llndllr, ılze, bir ricada 
bulunma~ istiyordum. Bu rica-
mı kabul etmek, etmemek size 
aittir. ( Haıbelvaı:ife), bunu 
dinlemek iater misiniz .• lıtemez 
miılnlı? 

- Emredeniniz Efendim, 
elimden ıelen birıeyıe ... 

- T etekkiir ederim •. Elden 
ıelmiyecek birıey değil... Ne 
devlete, ne millte dokunmıya
eak birfey... Zaten görtiyor
ıunuz ki. artık benim devlet •e millet itlerile hiçbir alikam 
kalmadı. 

Suatu. Sık ıık cf garaıım 
~kiyordu. Araya bqka lakır
dılar kanıbrmaıı, belki de 
ka~arım Yeremediğinden ileri 
ıelıyordu. Halbuki, benim de 
aaburauzluğum artıyordu. 

- Benim ılzden ricam, çok 
basit.. Belki de buna gülecek 
Ye hayret edecek.iniz.. Sade-
ce bir merak, Mr ıtıphe, emin 
olunuz, yalnız bunu halletmek 
latiyorum. 

Onu biran enel l&yletmek 
isin aabırmzıılda aordum: 

- Ne olana olauc Efeaclla. 

Doktor Atıf B. 

Emir buyurunuz •. 
Başını pencereden tarafa 

çevirip, elile göstererek: 
- Şu, biraz evvel musiki 

seıi gelen evi gördünüz değil 
mi? .. 

- Evet efendim .. 
- Sizden yalnız ıunu rıca 

ediyorum.. O evde kim otu-

ruyor. Ve o (Serenadı) kim 
söylüyor?.. Bunu öğrenmek 
imkinı var mı? •. 

Şqırdım, hayrette kaldım. 
Birdenbire cevap vermiyerek 

Her hareketinde, hatta her 
nefes alışında hile bır mana 
ve maksat takipeden Abdül
hamidin, bu sualinde de mü
him bir sebep iÖrdüm: 

MOsterih olunuz efen
dfm.. Y ann 6ğrenir, efendi
mize arzederim .. 

Dedim. 
Hiç blrıey ıöylemedl. 
- Teşekkür ederim. 
Bile demedi. Fakat, öyle 

bil' vaziyet ·aldı ki, onda bin 
teşekkür mündemiçti. 
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Abdillhamit; gözlerini göz
lerimin içine dikmif, btıyük 
bir merakla beni dinliyordu. 

- İti, baştan arzedeyim. 
Dün, öğleye doğru bir iş ba
hane ederek köıkten çıkbm. 
Her ihtimale binaen ıurada 
burada dolafbktu ıonra, o 
e•e fittim. Kapıyı açan hiz
metçiye: 

- M6ıyö Piyer .• Evde mi? •. 
Eğer kendisi yoksa madamım 
da görebilirim. Benim vaaatamla 
kendilerine bir paket geldi. 
Onun hakkında görGıeceğim; 
dedim, Hizmetçi bir Musevi 
kızı idi. GlUdil ve b8flDI ..ı
ladı: 

- Y anht geldiniz, buruı 
Mösyö Piyerin değil, komia
yoncu M. Gabriyellanın evidir, 
dedi. Ve sonra hizmetçi ile 
aramızda ıu muhavere geçti : 

- Canım nasıl olur?. Bana 
burayı tarif ettiler. Madam 
gayet güzel piyano çalarmıf.. 
Sesi de çok gilzelmiş.. Hatta, 
bu gelen paket de, Madam 
için Iİpariş edilmiı notalarmlf. 

- Çok Yanlış.. Bizim evde 
piyano vardır amma Madam 
çalmaz.. Knçnk kızı vardır. O 
den alır •• Daha çocuktur •• 

( Arkuı Yar) 

Bilmecemizi Dogru Halledenler 
[ DünkG nGabamızdan mabat] J Sahil boJU ıos Cemal, Tanu Awkat 

Birer Kitap Kazananlar Sadettin B. vuıtuOe .. yda orta mektep 
. talebeatndan 511, Yoal'at Maarif. MGdü· 

Fatih Haraççı Muhlddın mahalleal mek- rtıntln km Ayhnn, Kuaguncuk Bağcı 
tep eokak 11 Ncrlme, lzmlr yeni m6z.a- sokak 44 Sabahattin Nuri, Adana Ga· 
yede ••lonu a•annda ka••d Hü•eyiıı 
AYHI, Ortııkl:ly 2Sllncl1 ilk mektep Ha
tice Sllreyya Hanımlar ve Beyll!r 

Birer Kart Kazananlar 
42 l•cl ilk mektep 236 Hadiye, Kon· 

ya K6rkçU oflu mahallul 432 Hamsa, 
Flru:r.ağa Matara aokak ıs Yıldız Ce· 
mal, Aksaray Nalıncı •okak 213 Servet 
Aaml, Konya Gaz.lp&f& mektebi karşı· 
aanda bakkal Halil, Vefa orta mektep 
76 Galip, Ankara lmallb harbiye Tüfek 
fabrikası 434 Nihat, ManlH Uzunç&l'fı• 
da Tahmis Rebi Ef. Muhtumu Hikmet, 
Bahkealr Merk•• K. inzibat sabiti Ke
mal 8. vHıtaalle biraderi Saim, Adana 
Çuaarb ilk mektep C Gadl •amf Emel, 
Ankara Ulucanlar Anafarta mahalle•I 
5 Ziya, S3ke Tapu kltlbl Cafer Efendi 
oflu lbrahh11 Cafer, Fıkret (KIUp aı:a
•ndan), Cağaloğlu Mahmudiye caddeal 
Neytre, Adana Kapalı Çut• 175 •ama• 
rah dllklnda Vekku Nevaat Beyde• 
Mehmet, Yozrat Jale G8nlU mualllm 
Şe•ket Dolan Beydeu, Adana Kaleka· 
pıaı aktar &.a çaYUf mahtumu Mahmat, 
Kadık8y Şemsltap sokak Metin, Tekir 
aai Orta mektep 210 Ahmet, Adua 
pHta kutuu 129 Kener, Harkal terlf 
Kurban malıalleal Tekke sokak CO Fala· 
rlye, Vefa imam Mes'ut sokak 5 Fatma 
Perlbaa, Edim• Dof an mahallul K.-
rutMI s.ı ... otla .... KmltoPl'ak 
....... ..,... ..... Ali, lle)o ....... 

ı:ete bayii Refet Beyden Bozkurt, Ada· 
na Ticaret mektebi talebealnden Hik
met, Sivas Erkek lisesi Net'et Nafiz, 
Nl9aııtat Kız orta mektep 175 Jlllrvet 
Asla, Zonıruldak Ttitiln lnhlsan memur· 
lannda.. Fenl 8. km Muııues Eeval, 
lamlr, Kokaryah Tramvay cadcleal 1062 
Vedat, Konya lsmctpaf& mektebi Tilr
blıı, latanbuJ Ll•eal 7'4 Tanlı:, Ankara 
Kayan topane, mermi ambar memuru 
Hllaeyla, Cerrahpqa Cami sokak 18 
Cevat, KurtulUf, Kaytancı sokak S6 
BIUent, Ankara Atpaıı:arı Kule Hatl 
kartı11nda '5 Hamdi, Birinci Uk mektep 
H Bakir, Ad ... Kolordu caddeal bak· 
kal R...U yuıtaalle lamaU, famlr Ko
bryaJı balan,. eadd..a ıoo 
Nejat, l..ır KU'fıyaka maya 
pa p-cla Blab&fl lluhJttl., ıc-y• 
Llae 567 Kbım, KumkaJll TIU
ı...tçl aokak J Dllrcl..., Y OZJ'at Clm
laurlyat Mektebi Emlae Tilrkb, Yorııat 
C8mhurlyet llektebl Ruhi, lamlr mah
keme! aallyede kltlp Osman Beyd
Sabahattln, Teklrdai Dıramah Ahmet 
llltbat B. hanealnde LOtfO, Zonıruldak 
TOtUn lıahlaanada Rıza B. oflu Suat, 
Kandilli Derman aokak Bahatthı, 
Talulm Tatlı çıkıt flkmaa1 SS Vedat, 
Sen·Buua mektebi '3ı Fahrettt., ı..
Yat:ım mektebi lluhtar Beyin oflu 
Hlda7et Edremit Akçar Kuılkeçell 
metebl ş.,iİ Hun, BeyHıt Sofuaja 
..UUMI 4 lllaaa Huamlar we ..,._. 

Resminizi Bize 
Gönderiniz 

lf. .. 
Size Tabiatinizi 

)öyliyelim 
Re•minl:r.i blıı:e r&nclerlnenla ... e 

tablat!niıl •6yliyeblllrlı:. Fakat a.-
lçtn al>•derllecek rHlmlw iyi Ye tabii 
pozda çık .. ıt oı..... lhlmdar. Taki 
müteh•Hıaınu:r. mütaleaaında hataya 
dütıueslıı. .. 

Tablatlertnt anlamak laere W.. 
rHim .,ander•• lı:arilerlml.s haklmıda 
aıitehaHuımııın miltaleaaım ... tmı 
ubrlwcia okuyablllr•inl:r.: 

• 
Perin be: : Kendini gös-

termek ve ken
disine ehemmi
yet verilmesini 

ister. izzeti nef
sini okşıyacak 
hareket ve me
dihlerden fada 

baz duyar, tak
dirden hoıla
nır. Tenkit ve 
•.abakküme ta

lıammlU edem~z. İyilik ve mu
avenetten çekinmez. .. 

lbralıim Cemtıl HIJ: Ha-
tırşinaıbr. İk
ram ve iuzı 

sever. Muame

ieainde mliaa
mahaya mnte
mayildir. Ei
lenceyi ihmll 

etmez, parayı 

ıarfetmek is
ter. Dimağını 
fula yormak, 
hlliriyetini takyit etmek lıte
mez. Menfaatlerinden bqkala
nm da istifade ettirir. .. 

Ulvi beg ı Sakindir. Mihnet 
ve meıakkate tahammnl g6a
termek ister. Karatlannda, fiil 
ve hareketlerinde kat•iyet Ye 
sarahat yoktur. bıtiyatkArcLr. 
S..izliji taftZlla Ye k••aat
klrhj1 tercih eder. 

Jf-
Hlcran HanıA: Zelü ve- ev 

idaresinde be- -
ceriklidir. Müt
klUitla mllca
dele eder. Söı 
albnda kal
maz. Bqkala-

rına minnet et-
mekten çok 
endiıe eder, • 

mnstağnl kal
mak ister Ye 
herteyden korkmaz •e ceaur 
görGnmek ister. .. 

(Fotopahnuı clerdDI ana etalyor) 

A. Bedri beg: Sakin, sıkıl
gan ve fazla ıaygıhdır. Karar
larında mütereddit, daha! ziyade 
vehme kapılır. Kendi başına 
bir it takip etmez. Y araba 
kudreti zayıftır. 

Jf-
ltema fhcl-- Nml karii....._ 

mltehaHgımm• cnalft pclldltl ~ 
aabıraulanıyor n mektup rladerenk 
fotoirafllulııı. aldbettnl lire••• ı .. 
tlyorlar. Bu foteirafti• latlpr edecek 
tir. Bu lııuuata mlaterU. elmalaruu rlea 
ederb. 

--------------------Yeni Neıri6at: 

Ceza Tatbikab 

- -- - ---
Bu Sütunda Hergün 

Yazan : Ant/re Birabo 
TercürtN etlen: Server B•Ji 

HAYVAN 
Klod evine geldi. 
Karıaa bir kadınla konu

ıuyordu. Klod, çekingen ve 
nazik bir tavırla irkildi: 
-A~ dedi, metgul muaun? 
- Evet, hi:r.metçi idareha-

nesinin gönderdiği ıu matma
zelle konuşuyorum, mutfakta 
Klemanaa yardım edecek, bi
liyorsun. 

Klod nezaketen "Eve~ evet,, 
dedi, fakat doirusu, Klemansa 
yardım ıçın, bir hizmetçiye 
daha ihtiyaç olduğunu bilmi· 
yordu. Bu muıikiıinaa, evin 
teferrllabna ait itlerle mqgul 
olmazdı. 

Hizmetçiye tatlı tatlı ıtflllm
sedi: 

- Affımr.ı rica ederim, bir 
dakika milaaade ediniz, dedi 
ve kanıına d6ndllı 

- Konaerdeki loca meaele
ıi, dedi, bizim loca d&rt kifi
lik... Senin akrabanı mı yam
mıza alalım, benimkileri mi? 
Vakıa orkeıtra koltukları da
lıa rahattır amma, anneni 
yanımızdan ayırmak istemem. 

Sevimli, daima nazik Klod 
Kendisi de bestelerine, uerle
rfne nekadar benziyor, o ıef· 
faf, havai mai, gllrllltilıllz beı
teler. Karııı bu ıevpj adama 
şefkatle bakb. 

Klod, karııile bu loca me-
ıeleaini hallettikten aonra çalıf
ma od&1ma gitti ve kadın 
hizmetçiye d6ndll: 

- Şimdi ltimize aelelim. 
D&rt yüz frank mı istiyorum 
dediniz? Fakat, hizmetçi bir 
cevap vermeden dedi ki: 

- Bey Ef. harpte bulan
du ma? 

Evet. dofruau, Klod harpte 
bulanmUfhı. Duvarlara uılı 
yirmi kadar resmi arasında 
uker Klodun da fotografiai 
Yardı. Heniz kır dlifmemiı 
Açlar llzerfnde kırık bir "Kepi,, 
ile, btıytık bir top arabasının 
yanında duruyordu. Bu resimde 
&yle mOtfik bir tebessüm ve 
&yle hülyalı gözler vardı ki 
Silviye, ( Klodun karııına ) : 
" Benim kocam bu olacak. ,, 
dedirmifti. 

Fakat hizmetçi niçin ona 
bunu ıoruyor? Klodun asker 
olduğunu nereden biliyor ? 
Hizmetçi mllphem cevap ve-
riyordu: 

Harpte, K.lod, cephe arka
ıında, akrabasının birinin çift
liifnde fmif, onu •&rUnce hiz
metçi tanır gibi olmUf. 

Sllvf, hizmetçiye dikkatle 
bakıyor. Hayal değil. Yüzii 
birden bire sararmış, elleri 
titriyordu. Bu yaşsız ve adeta 
9ekilsiz, bilyük göğüSlii ve 
bllyük elli bir kız.. Bilinmez 
neden, kırları ve inekleri, 
6kllzleri hatırlatan bir kız. 

Birçok ısrardan ıonra, Klo
dun kan11, tunları öğrendi : 

Çilnkii, öyle ya, insanın 
patı giiniine uymaz. Ve Kloda 
anlatmak iatemiş ki ona el 
dokunulmaz.... Fakat, ne der
ıiniz, Klod buna kulak uma
mıı ve bir yumruk wrmUf 
OM.. yan baygın bir hale 
getirmiı onu... Ve ırzına 
~eçmiş. 

Klod! 
Hizmetçi bunu kesik Ye 

kısa. kelimelerle, bllyiik bir 
zahmet içinde anlatmıı, çllnkl 
mecbur obauttu. 

Silvi hiç bfrtey ıöylemedi, 
kımıldamadı, debtete dlltmüı· 
tll. Atır ltir sllktt. 

Hizmetçi mBphem bir eda ile. 
- Harpte ... Erkekler ... Bi

lininlz ya... Diye mınldandı. 
Silvi cevap vermedi. Düşli

ntıyordul "Klod ... ,, Fazla aıkılan 
hiımetci: 

-O halde ben gideyim, dedL 
- Peki, 
- Allahaıımarladık, Madam. 
Hizmetçi gitti. Silvi hep 

ayni yerde idi. Nihayet, bir
denbire uyananların yataktan 
11çramalan fibi kımıldadı ve 
birdenbire kocaamın çalışma 
oduına firdi. 

Klod maaasınm başındL 
Elinde nota klğıllarile, düşünll-
yor. Silvi onu bam başka gö
receğini zannetmişti, fakat 
hayır, o hep o : Sevimli. Ka
Fmın srQrllltüıOnll duymuştu, 
kansına doğru d6ndü ve gti
lümsedi: 

- Çalıtıyorum. Fakat sen 
beni rahatsız etmezsin. Otur 
orayL 

SilYI kocası çalıprken her 
nldt oturdutu yere ilifti. 
Klod alıfbiı bir tavrı yapı· 
yordu: Kanıile kendisi arasına 
bir duman bile girmesin diye 
cigara dumanını elile savu
yordu. 

Silvl dnınndn: Hayır, bu 
adam bir mürai delil. Tatlılık 
rolO oynamıyor. Sevdiği, be
yendiği bu erkek cidden iyi 
kalpli. Y almz, onun ta içinde, 
berşeyin ta içinde oldugu gibi 
"Hayvan" var. Hizmetçi diyor
du ki: 

"Harpte... Erkekler.. Bilir
siniz ya ... " Evet, bu mftşfik 
adamda " Hayvan ,, ın zuhur 
edebilmesi için blUOn bunlar 
llzımdı: Sert bir -ıaker bayab, 
kadınsızlık ..• 

O ıırada, içeriye, bet ya
tındaki çocukları girmişti. 

Annesi: 
- Girme iceri, ~ •l benlttale 

gel, dedi. 
Ve çocuğunu dııan çakarda, 

onu mUdaf aa ebnek ister sibi, 
kenadisini mftdafaa etmek iater 
gibi, göğsünde sıkb, çlnkU azap 
çekiyordu, çünkO nefret ecli· 
yordu, çOnkn, biliyordu ki tatlı 
bir adaman, karısına ve luzma 
ıefkatle gülümsediği bu zarif 
odada, göze görtinmiyen çirkin 
bir " Hayvan " da Yardır, o, 
göze hiç srörGnmiyecektir, fakat 

hep oradadır o, daima orada o. 

Klod Lir giln bu kızın kö
ytbae gelmif. Evet, gtipegtin
dtız.. Bu patates topluyormuş .. 
Klod onun OıUine yürümUt ve 
yalan söylemiı.. Yalan.. Tatlı 
bir adammıı amma.. Canı ia
temlş.. Fakat onun ( hizmet
çinin ) canı latemiyormuf •.• 

Geçen HDe Adliye V eklletl , 
tarafından ağırceza mftddei- B L Q Z 

ALTINCI 
PATRON KUPONU 

omumilerine Ankara Hukuk 
mektebinde verilen kurslardan 
V aafı Rqit Beyin Ceza Mu
hakemeleri UsuHl Kanununun 
tatbikat ye sakkine ait 8 den 
bu kerre Ankara Hukuk Mek
tebi tarafından baıbnlmııbr. 
Fiati 1 lindır. Teni mahalli 
CU... Kltlpaeli. 

KUPONU 
14-

Gazeb mlzin betin el aayfa
•ıada intişar eden blGz mOaa
bakuıaa lttirak etmek uti
yenler bu kuponlan toplama
bdırlar. Hera"iln bir blaz reaml 
Ye bir kupon neıredllecek Ye bu 
a .. r~1at ıs ınn devam edecek· 
tir. Kariler 15 kupOll toplıya• 
ealdardır. 

No.7 
O...t..U.de relec:ek .,...be 

ıtaa çıkacak Patrenu betlan al· 
.. 11 latlyoraaDC, bu kupenu ke•lp 
aaklayını• •• pcrıembeye kadar 
~kacak kupo"1an toplayı .. L P.ü• 
ronlarımızdan pek memnwa ola
cakmmz. 

Patro..ı.r 11qredildlklerl ~ 
.. ltlbarea l.tanbul karilerlmla •lr hafta1 latra karilerlmla o• 
sin lçbıde kuponlanm shd.
•elldlrler. Buatldcl«.-ctıkt-_.a k bbul edlbıMa. 

o. 
bu
ıaU 
ur: 
nıl• 

lha 
~1 .. 
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öğrenmek 
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ıçın 

TAVSİYE EDİLECEK İKİ MÜHİM ESER: 
Galatasaray Lisesi İngilizce muallimi Mister Thomson'un 

İNGİLİZCE 
Ameli-Gramer 

INGiLiZCE . 
Ameli - Ticari 

Bu kitaplar tatil esnasında size bir lisan kazandınrlar. 

Bu kitaplar herbiri ciltli olarak 2 şer liradır. 

IE> Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 

Dr 1 
hyan yanında 
mektep aokak (; HORHORUN• Beyoilu,TokatJ 

ilt ve emrul :r.llhreviye tedavi'-anui Herglin .abahtanak 
3
:ama kapar 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğ'aziçJ vapurlarına mahıuı yaz tarife1i Temmuzun altıncı pazftr

teıi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler Cumarte1i ıa· . 
babından itibaren gişelerde 1atılacaktır. 

Satılık Ve Kiralık Bina . 
Sirkecide Yeni postane sırasında Türkiye Sanayi ve Maadin 

Bankasına ait bina satılık ve kiralıktır. 
Talip olanların Galatacla Voyvoda caddesinde Türkiye Sa· 

nayı ve Maadin Bankasına müracaatları. 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
ıtanltul emrua ııtllhrevlye dlıpanıerl batheklml 

Ankara caddeai İkdam Yurdu karşısnda No. 71 

lstanbul D&rdllncn icra Me- ı~----------
murluj'undan : Müteveffa Kö- B A H R ı· S E f ı •T 
ıeoğlu Haralamboı Efendiye 

İllanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı para
ya çevrllme1l mukarrer Fort 
markalı kapah 2373 belediye 
numarala otomobil 21-7-931 tari
hine müıadif ıalı günü 1aat 10 
ili 11 de Şitlide Bilyükdere 
caddeıinde 401 numarala otoma· 
tör Türk Anonim tirketl fabri
kasında açık arttırma auretile 
oatalacağından talip olanların 

mezkür a-ün ve 1aatte mahallin
de banr bulunacak memu
rumuza 931-113 numara ile mü· 
racaatları ilin olunur. 

Sultanahmet 5 inci Sulh hu
kuk hikimlijfodenı Beyuıtta 

Veznecilerde 19 numarala hanede 
mukim ve riltt yatına henüır Yiaal 
olmamıt ana, babadan mahrum 
ikbal ile ve akıl haatabğına n 
akıl zayıflığına mGpteli, lbrahfm 
Şeblıterl Efendiye latanbulda 
Çakmakçılar yokuıunda 23 num~ 
rah yaıuhanecle mukım Şefi :ıacN' 
Mehmet Efendinin vbl tayin edlP
mlt oldutu kanunu medeninin 
371 lnel maddeıl muelblnee U&n 
olunur. 

latanbul DördUacl lua Dalruladeaı 
Oaktldarda Altual sade mahallMbıde 
Raıafpaıa aokafında atik t ft f ft 6 

izafeten •arislerinin Sait Pt. F E L E M E N K B A N K A s 1 
zade Münip, Atai, Vehbi Bey- lST ANBUL ŞUBESİ 
Jer zimmetindeki alacağından İdare merkezi: AMSTERDAM 
dolayı mahcuz bulunan ve Mezun sermayesi: 

1 

1 
va 1 numarab bir tarafa yol dit• ta· 
rafları lhaan n Şadan Beylerle tiatfil 
Karabet baJlarlle mahdut Hmlal Ylii 
fakih Hkfıntlan maa tarla tq .... 
lannın n maa bat klfkla ...ı. 

dosyasında mevcut barit~ mu- 25,000,000 FL. 
cibince ifraz olunan Teıvikiye Tediye edilmiş sermayesi: 
mahallesinin Kiıtbane cadde- 5,000,000 FL. 
ıindc klin 24 numaralı arsalar ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
tapu kaydi ve mezkur harita Galatatla Karaklly palaata Telefoaı 
mucibince 30 giln mtıddetle Beyoilu s111-s lıtanbul t1ll ıub .. tı 
ibalei evveliye ilAnına konmuı- "Merkeı Poıtane1l lttıaallnde Alla· 

tur. Kavak ıokape mukad- lenaol haa, Telefoıu lat. 569 

dema Teşvikiye caddeıi halen Bihlmum banka muamelitı 

nzerinde Ihlamur Niıantqı Emni et Kasaları icarı 
caddesi levhası talik kılınan 
iki sokağın noktani iltisakanda 
kain 1 harita numaralı arsa 
Vehbi B. uhdesine isabet edip 
bermucibi harita mesahası 
72, 62 metro terbiinde olup 
hududu: Bir tarafı Akkavak 
ıokağı, bir tarafı Atai Bey• 
laabet eden 2 harita numarala 
arsa arkası Sait Pata vereıe-

ıine ait garaj ile mahdut olup 
iki tarafında kısmen yıkılmıt 
duvar ve arkasında mezk6r 
garaj duvarı derununda iki 
dut ve Vehbi Bey arsasile 
noktal iltisakında 1 incir ağa
cı vardır. 2 harita numaralı 

mahal borçlulardan Atai Beye 
ait olup mesahası kezalik 
72, 61 metro terbiinde olarak 

bir tarafı Vehbi Bey 
arsası diğer tarafı Oıman 
Beye ait 3 harita numaralı ma-

hal önli hilen Ihlamur Nitanta

şı caddesi arkası garaj ile 
mahduttur. 4 - Harita numa
ralı mahal Milnip Beye ait olup 
mesahası kezalik 72,61 metro 
terbiinde olarak hududu bir 

• • 

tarafı Oıman Beye ait araa di
ğer tarafı Hacı Ziya Beye alt 
hane arkaaı kısmen raraj ... 
kısmen Sait Pqa Yereıesinln 
konak bahçeaile mahduttur • 2 
harita numarala Atai Beye aJt 
ananın 6nünde kısmen yıkıl
mıt duvar arkaaınaa ıaraj da-

van içinde bir ayya bir incir 
ağacı Mllnip Beye ait 4 harita · 
numaralı ananın lSnll kısmen 

yıkılmıt duyar arkaıı ıaraj •• 
kıımen konak dairesile malı• 

duttur. içinde bir elma fidanı 
mevcut olup kıımen bottur. 

Kıymeti mubammenelerl iter 
3 araanın metre murbbaı · 1 a 
liradan her biri bin sekaen 

dokuz lira on beter kunıttur. 
Talip olanlarin kıymeti mu· 
hammenelerinin ylb:de onu niı
betlnde pey akçelerini mllı

taabiben Ye 8-8-931 tarihinde 
saat on dörtten on albya ka
dar bizzat veya bilvekAle ha
zır bulunmalan ve 3~460 nu
maralı doıyeıinden fazla ma
lılmat ita edileceii ilin olunur. 

ebnlye l'tlrumu •• qçen kırk ••lds 
Hhlm itibarile otu it Hlual toluar 
yG• dlkt ıelllm tertlbll• o• dert " yine 
meskClr mahal •• ıokalda atllıı 6 awar 
rah bir tarafı Rauf ,ap IOkafl •e 
ba:ıe• ç.,.11 .. lımall P ... Yu .... ı ltatı 
dlier taraftan V aldo kun batı n 
tarafı rabU tariki illa• •• bu:- Rauf 
p8.fa bafı ile mahdut otwı iki Hhtm 
itibarile yirmi dlrt Hhml tekrar Jils 
dlSrt ••hlm ltlbarU• o• dlrt .. ı..ı 
lıteH meak6r ıokalrta atik cedit 2 No. 
bir tarafa aoa:cuba.tı hafi bir taralı 
Ferit Pqa YCl'Helerl lllaia tarafı ralllll 
tarlld am ile mahdut maa kltk bir 
kıt'a bala• semi• •• ebnlye •• ılra
muaua 1440 Hhlm ltlbarll• 961,5 eeh.t 
tekrar 104 Hhlm tertlbUe 14 eehla 
ke:r.a mHk4r aekakta atik S4 numarala 
bir tarah haffaf Klrkor nreHıl bir 
tarafı Rauf paıaana klStkl bir tarafı 
Rauf pa.. ..kala bir tarafı Eftlk 
Hrlıtlk H Aıanl laiuelerlae tabela 
lulınaa mahal Ue mahdut bir kıt'a 
batan uaıln ebaly• •• ıllrumuaa 
104 eehlm itibarile H aolala Rauf Pt• 
:r.ade Mehmet Salt B•J• alt olup ba· 
llda hudut n mllıtemlllta ılkroluaaa 
hlaHler mumalleyhla Fehmi Be1• olan 
3000 Ura borcuadaa dolaJI SO ıla 
mlddotl• mHkll m8aa7•d•1• .... ıu
oarak dlrt ,O. liradan talibi uhdeılnd• 
olup bu kero ylhdo b-. 1amma H 

- b .. ıh mllddetle lhalel kat'lno-1 
mlaa:red .. lao yuolunmuftur• Umam 
hleaelerl• kıymeti mahammenMI 1800I 
lira olup baadaa Salt Beyin ht ... lerl•• 
alt miktar alebetla4i• .. 1 akçelerllll 
alarak '28 • S066 doıya aumarah 
ıan/9S1 tarihinde saat 14 t•• 16 1a 
kaclar l•taabul DZSrdllDcl icra Moaur· 
lupaa mllracaat o:rlemelerl Ula ohıaur. 

Dojum ye kadın hutalıklan 

miltehUSUll 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Tilrbe, uld Hillllahmer binuı 

No. 10 Telefon l.t. 2122 

KIZ KULESi 
PARfK ve PLAJINA 

Vesaiti Nakliye 
KlSprUden Salacık ve Üıkndara gece ve sıtındUz mOteaddit 
vapurlar, Haydarpaşa, Çamlica ve Üskndardan tram-.ay, 
gece avdet için Çengelköy,Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsklldar 

Kadıköyüne hususi otobüs ve gece yarısına kadar 
Köprü ve Beıjktaıa vapur var 'ır. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Alt mUhendiı kısmı -Sanayi kurlan 16 Temmuz
dan itibaren her Perıembe ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye 
kadar müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavaiye olunur. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddtıt ediyorsunuz? Mllziç, nahoı tealrile 

ılzi harap eden, yazın sevkinden mahrum eyliyen (ter) 
ipeklllerinizi de çUrUtmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-RONO PERTEV'in 
Bu mahıuru kDIJiyen izale ettijfnden haberdar 

detilaenl• ltıthn arkadqlafınıa bir kere 80runuı. 
Aldıjımıı tqelddlrumeler &lae, hu mlatahzarı, aize 
tavsiye etmek cuaretinl veriyor • 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

6 me1keşide11Temmuz931 d 
BÜYÜK ikrcimiye 
200,000 LiRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE ı 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

ITRIY A Ti 
Kibar ıınıfın nftanel zarafet16. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre Ye parfönler 

Bltlll çetf tlerlnl latanbul Yerli mallar 
puannda bulununuz 

Toptan !atıf Merkeıi : Sirkeci Y alıköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 2.0, 32 

OKOFE ITRIY AT F ABRIKASI 

~{yolı'rı 
_()İŞ_;YIRCUNU 

• 1# -.· • 

ZAYi - 1324 HDealnde 
muallimlik kurıundan almıt 
oldujum ehllyetnamemi zayi 
ettim yeniılni alacajımdan 
eakiılaia bllkmll yoktur. 

Gldcle 01man 

Patolog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GOLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLl MLE RINDEN 
Dalı.Ut, ve intani butalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olun•. 

Adres : Babıali caddeli 
Yillyet kartJa1 15 No. 
llua1uolMıMı Teleloa l.ta.bal 2S2J 
lkaaeta'llla ı • • 21S6 

1 VAPURLAR] 
Cuma 

Bugun Beklenen Vapurlar 
Çanakkale - Tllrk - Antal

ya Mersinden 
Cide - Türk - Cideden 
Nilüfer - Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Güzel Bandırma - Türk Ban

dırmadan 

Daçya - Romanya - Kös
tenceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Anafarta - Türk - Antalya 

Mersine 
Kırlangıç -
Feyax 

maya 

" 
" 

- lzmite 
- Bandır-

Marmara .. - Mudan-
ya Gemliğe 

Excharb - Amerika - Kös
tenceye 

CJyanikolo - ltalyan - Tri
yuteye 

Seyrisefain 
Merkes aeentHl: Galata köprü 
Batı B. 2362 .Şube ac:enteılı Sir
keci MlbQrdar sade hanı 227 40 

IZMIR SÜR'AT POSTASI 
( Gtılcemal ) 5 Temmuz 

14,30 da Galata Rıhtımın· 
dan kalkacaktır . 

ALEMDAR: ZADE MEHME 
VAPURLARI 

L&kı •• aeri Karadeniz 
poıtaaı 

Bülent ev~;~!~ 

Pazartesi 
,nn& aktam ıaat 18 de Sir
keci nhtımından hareket 
edecek fıkelelere azimet 
Ye avdetle uğrıyacaktır. 

Yak •• yolcu için Sirke
cide Vezir iıkeleıi Hkak No. 
61 acentesine müracaat. Tel. 
21037 

Haliç lıkeleıinde mazbut Ye 

mabfu:ı 1776 kilo mahlebln tlm
dlye kadar vukubulan 163 buçuk 
lira ma1rafile badema telllliye 
ilin ve ıaire gibi vukubulacak 

kiffei maıııarifl müfterisine ait 
olmak tartile beher oklrasına 

kark kurut bedeli eaaı takdir 
ettirilerek 17 - 7 • 931 perıembe 

gilnilne kadar müzayedeye ko

nulmuotur. 1zahat almak ve rr.ah 
görmek iıtiyenlerin Haliç orman 
idare1ine ve yevmi ihalede Def· 

t~rdarhk blna1mdakl ihale ko· 
miıyonuna müracaat eylemeleri. 

SON POSTA 
Yevmi, Slyul, Ha.,.db ve Hal" ırautn 

Waro ı l.tanb:i:'Nur11Hmanl,. 
Şorol aokaft 35 • J7 

TeJe.~ıs• ı.tal\bw - 2oıoı 
P•tn k11hll111 lat.ınbul • 741 
Telıralı latanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKtYE ECNeB1 

1400 "'· ıs... 2790 Ju. 

760 • 'A.1 1409., -• s • 800 .. 

uo • ı .. IOO , 

Gc enevrals liJDl'I verlL:neL 
bWardaıa ı.ncaull_yet alıı11a11. 

M•'ul Mndllr: S•llrl S•lim 


