
HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Hal kut sllzGdür: Halk bununla si>rür. 
SON PO 8 TA Halkın kulatıdan Halk bununla ifitir. 
SON POS t A Halkın d i 1 l d i rı Halk bununla ilayler. 

" 

''MATBUATIN SEviYESi AL ALIYOR, 
Kalem Hürriye
tinin Muhafazası 

T araftarlan 

~ 

icra Ve İflas Meselesi 

" Muhalefete Nihayet 
Verilirse Sonra Seviye
ıi Daha Alçalmış Ola
rak Dirilecek,, Diyorlar 

Borç Hapsinde Yeni 
Bir Şekil Bulundu 

Meclis Adliye Encümeni Çalışıyor 

Ankara, 4 (H. M.) - Mat· 
buat meselesi hakkında verilen 
takrir üzerine yarın Millet 
Meclisinde cereyan edecek 
olan müzakerelerin ilk gllnler• 
de tahmin edildiğinden daha 
mUhim olacağma emin olabi
lirsiniz. Vaziyet şudur: 

Halk fırkasına mensup olan 
meb'uslarm bili istisna hepsi, 
Halk fırkasına dahil olmıyan 
ıazetelerin neşriyatını muzir 
bulmakta müttehittirler. llun-

'larm kanaatlerine göre bu 
neşriyat ile yapılan tenkitlerde 
hakikat yoktur, aamimiyet 
yoktur. Münhasiren menfi bir 
ruh vardır ve bu ruh memle· 
kete bedbini vermektedir. 

Halk Fırkasına mensup 
olan meb'usların hepsi de bu 
dilşüncede müttefik olmakla 
berabe:: bu vaziyete karşı itti
haz edilecek tedbiri tayinde 
ikiye ayrılmaktadırlar. 

Birinci grupun fikrine göre 
kanuni yollardan ayrılmamak, 

Ankara, 4 (Hususi) - Ad· 
llye Encümeni icra ve İfllı 
Kanunu üzerindeki tetkikat.na 

devam ediyor. Anlaşıldığına 
göre kanunun hemen her 
maddesi, bir senelik bir tatbik 
devresinde alınan tecrübeler 
göz önUnde bulundurularak • 

tadil edilmekte ve memleketin 'ı 
bugünkü ihtiyaçlarına uydu· 
rulmaktadır. 

Bu hususta edindiğim en 
yeni malümahn hulisası ıudur: 

Haciz usulleri alacaklılara 
emniyet verecek bir şekilde 
yeniden tesbit edilmektedir. 
Encümen borç için hapia usu• 
lünü kabul etmemiştir. Faka,t 
borcunu ödeyecek bir vaziyett~ 
olduğu halde malını ve para· 
ıını saklıyan borçlular ceza 
olarak hapse ab1acaklardır. 

Bu hüküm kanunun eski 
teklinde de vardu'. Faka~ A~ 
ye EncUmeninin yeni tesbft 
ettiği şekil daha kolay ve daha 
emniyetli surette tatbik olu· 
nabilecek ve icra işinde en 
mühim bir mileyyide olacak
tır. Yeni kanun tatbi:c mev· 
kiine girdikten sonra icra mu-
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Mecliı Adliye Encümeni Reisı 
Mustafa Ft!Vzi B. 

aidat almak ıuretile çalıta~
lardır, Bunlar yanlarında iatlh
dam edecekleri memıarlum.. 
ayhklanıu kendileri verecek-
lerdir. · 

Encftmen, eski kanunun 251 
maddesinin tetkikini bitirmlf 
geriye 100 madde kalmıtbr. 

Tetkikat gecikeceii için yeni 
icra kanunu ancak meclisin 
teırinievvel ictimaında müzake
re edliecektir. 

muhalif ve milstekil neşriyatı 
öldürmemek lazımdır. Vatanın 
menfaati bunu amirdir. Aksi 
takdirde gösterilecek şiddetin 
derecesine göre bir sene, iki se
ne, üç sene susulacak, fakat son
ra tekrar söylenilecek ve o 
zaman çıkacak ses belki daha 
kuvvetli olacaktır. İyisi, balkı 
timdiden muhalefete, muhale
feti de samimiyete alıştırmak 

amelelerinin çabuk neticelen· 
dirilebilmesi için her vilayet 
ve kaza merkezinde ihtiyaç nis-
betinde müteaddit icra daireleri 
tesis olunacak bu dairelerin 
amirleri maaşlı memur olmıya
cak, noterler ~gibi hAsılattan 

Reddedilen 

[ Devamı 3 üncü •ayfada] 

·~~~---------.......... ..., ______ ~~~ 
Apartımanlar Dile Geliyor 

• 
Seriye devam ediyoruz. Bugün reıminl koyduğumuz apar· 

bman, Tak-
simde Ayazpa
tada, cadde 
tlatllnd_,dir. İki 
•J evvel 
kaılanmıı ve 
henüz ikmal 
edilmiıtir. Bey
oğlunda mua· 
yenehanesi bu
lunan Mösyö 
Snreyan iımin
de bir dit ta· 
bibi tarafından 
yaptınlmıı t ı r. 
Aıağı yukan 
(65) bin liraya 
mal olan bu 
yeni apartıma• 
nın beı daire-
si vardır. Her ı 
dairesinde altı ._ ..;..... 1 A..{. 

Od ••• bul d ~~~ ~ ·- -..... un u- ·~ .,-.::..;. ' • .. -r- ·• 

iuna ıısre tamuu (38) odalıdır. lertlltatı •llle•meltllt. 

İzdivaç 
Talebi 
Birbirini Çok Seven 
iki Gencin Ölümile 

Neticelendi 

Evvelki gUn Kandillide bir 
aşk faciası olmuş, bir izdivaç 
talebinin reddedilmesi iki gen-
cin ölUmile neticelenmittir. 
HAdise şudur : 

Harbiye mektebinden bu 
sene zabit vekili olarak çıkan 
Vahit Beyle, Felemenk bankası 
daktilolarından ve Ame-
rikan kolleji mezunların· 
dan Mukaddu Hanım bir 
aenedenberi sevişiyorlarmıı. 

Vahit Bey geçende ıevdiji 
kw alleıinden iıtemif, fakat 
ret ceYabı almııttr. Bunun Uıe-
rine evvelki ıun iki ıenç Kan· 
dlllide buluıarak gezmiye 
çakmıılar, Muıtafapqa koruau 
taraflarma ıeldilderi uman 
Vahit B. tabancaıını çekmif, 
eneli •••ıtllllni, ıonra ela 
keadiılal 6ldtirm8ftlr. 

Sıcaklardan \ En Büyük Tehlike: VEREM 

Kurtulmak için Ciddi 
Bir Mücadele Lazımdır 

30 Kişi Öldü 
Toronto, 3 (A.A) - Onta

rlo (Kanadada) eyaletinde bir 
ııcak dalgası hOkfim sOrmek· 
tedir. 30 kişi ölmüştür. Bun· 
ların 14 U banyo yapmak için 
denire girmişler ve orada bo· 
ğulup telef olmuşlardır. 

Kabine Akalliyette Kaldı 
Londra, 3 (A. A.) - İntiha· 

bat kanununa ait tadil teklifi· 
nin lortlar kamarasında müza
keresi esnasında hükumet 39 
reye karşı 80 reyle akalliyette 
kalmııtır. 

LAhi Divanında 
Llhi, 3 (A.A.) - Avusturya 

ve Almanya gümrük birliği re· 
jimine ait ilk şif ahi müzake· 
rahn batlangıcı 20 Tem muz 
olarak tesbit edilmiştir. 

ı 

Tayyareci Kost 
Ayın On Beşinde Şeh

rimize Gelecek 

1. a9ga1esile buraya gelec~k- 1 
olan M. Kost 1 

Pariı, (Hususi) - Tayyare 
filosu kumandanı Jeneral Dö 
Kois bir tayyare bölüğil ile 
buradan Malmoya hareket etti. 
Geçen sene Avrupadan Ame· 
rikaya geçen meıhur tayyareci 
Kost'ta tayyaresile bu hava 
seyahatine iştirak etmektedir. 
Filo birçok Avrupa şehirlerini 

dolaıtıktan sonra bu ayın on 
betinde lstanbula muvualat 
edecektir. 

DENiZ YARIŞLARI 
Din Hnenin ilk denb mil

ı .. bakaları yapıldı. Fakat beye
caD81:& geçti. Spor mubarrlrl
abln nrdij'I tafaU&t (~) ınel 
aayfamı:ıdadar. 

Verem Denilen Bu mühlik Afet, Yalnız f stan 
buldan Senede Vasati Olarak ( 2500 ) 

Vatandaşı Mezara Sürüklüyor 
YAZAN: Meliha Avni 

Körpt1 çalda mlkruplarla kııcalc kucala .• 
Verem, Tilrk illkeıinde her aene 40 bin vatandaşı mezara gBtD• 

rlyor. Bu feliketten kurtulmanın çaresi vardır: Sıkı ciddi ve asri 
milc~del~ .. Biz, muharririml~ Melih!l Avni Hanımın' fayanı dikkat 
tetkıklerını yaparken bu mucadelenın esaslarına da girişeceğiz. Bu
gün neırettiğimiz istatistik zihinleri ürkütecek mahiyettedir. 

12 
hinde 
Türk 

.. 
Teşrinievvel 1927 tari- in'ikadında doktor Asım İsmail 

toplanan ikinci Milli Beyin verdiği izahat arasında 
Tıp Kongresinin ikinci (Devamı 6 mcı sayfada ) 

==-===-='====· 

Dil At!ünm~aşalan A1ünasebetile 

Beıim Atalay Bey - Doktor, ıu dilime bakar mısınız? 
biraz midem bozuk galiba .. 

Doktor - Midenizde birtey yok... Sixin biraz diliniz uzun! 

1 



2 Sayfa 50N POSTA Temmuz S 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

ı ı Huua Be1 - Çea·ldar- Mepll•b 
~••... Ne Yar? Be-•11da ıtmdelijl .... ., 2 ı Çocuklar - Huu Bey •• Maarifin yeni 

bltpiiade parua Jokmut. bua mektepleri 
lra lise bol bol tatil 1 

Pazar Ola Hasan B. Ve Mektepler 

3: Huu Bey - Buna .eYinilir ml? At
lanır buna, atluur.. Kaçılın ondu.. 

4: Hu.. Bey - Bir mektep açan bir 
hapialıane kapabr, derler. Bir aektep kapa-



1 

S Temmuz 

Her gün 
Bir Muvafıkla 
Bir 
Hasbıhal 

·-----M. ZEKERiYA 
Geçen gün Halk Fırka.sına 

mensup bir dostumu ziyarete 
ritm iştim. 

Bugünlerde muvafık ve mu
halif gazeteler arasında cere
yan eden münakaşalara karış
m~dığımdan dolayı beni tebrik 
ettıkten sonra ilave etti: 

- Fakat siz de yine kız
dırıcı ve sinirletici tenkitler 
yapmaktan çekinmiyorsunuz. 
O derecede ki, hazan sizi 
ikaz etmek mecburiyetini du
yuyorum. 

- Mesela .. 
- Mesela şu aparbmanlar 

meselesi.. Nenize lazım sizin 
efendim, Ahmet Efendi zengin 
olmuş, Mehmet Efendi apartı
man yaptırmış. Bunları yaz
m:ı~la ne fayda bekliyorsunuz. 
Nıçın halkı zenginlerin aleyhine 
tahrik ediyorsunuz? 

- Öyle ise dedim, sen 
b~zim yazdıklarımızı okumuyor, 
b~r taraflı düşünüyorsun. 
Pıyasa durgun. Bu gidişle işler 
bütün bütün durmıya mahkum 
görünüyor. Hükumet, parayı 
İstikrar ettirdikten sonra, va
zifesini yaptığına kani, bir 
köşeye çekilmiş lakayıt seyre
diyor. Bunu söz olarak hepimiz 
biliyoruz. Fakat Uç apartıman 
resmi neşredip te piyasadan 
k~ç~n paranın büyüklüğünü 
gorunce berkes şaşırdı. Hüku-
met bunu görür de harekete 
geçer ve piyasayı durgunluk
tan kurtarırsa fena mı olur? 

Hem efendim, neye kızıyor
lar anlamıyoruz. Bu neşriyata 
fena gören zatler apartıman 
sahibi iseler bu neşriyattan 
evvel, aparbmanı yaptırırken 
dUıllnmeli idiler. Hergiln bin
lerce kişinin gördüğü bu ser-
vet abidelerini gazetede gö
rünce mi halk gayız ve haset 
duyacak? O halde aparhman 
resimlerinin neşri değil, apar
taman yaptırmak fıkaranm 
gayzım tahrik ettiği için, on· 
ların sahiplerini mücrim diye 
neye tevkif edip mahkemeye 
vermiyorlar? 

* Arkadafım verecek cevap 
bulamayınca bahsi değiıtirdi : 

- Ya geçen gün altalta 
•ıraladığın muhtelif senelere 
ait bUtçe rakamlarına ne bu
yurulur 1 

- Ne olmuf. Rakamları 
tahrif mi etmişim? 

- Hayır amma, meseli 
orada Büyük Millet Meclisi 

• bütçesinin seneden seneye ka
bardığı görülür. Bunun kaba-
rıtının sebebi de ıudur: 
Son senelerde Divanı Muha
•ebat ve Şürayı Devlet 
blitçelerl Millet Meclisi bütçe
sine ilhak edilmiştir, Arada 
g&rlllen rakam farkı bundan 
doğuyor. Sen bunu neye tasrih 
etmiyorsun? 

- Bunu timdi senden öğ
reniyorum. Bilseydim elbette 
kaydederdim. Fakat hükumet 
gazeteleri bunu bu suretle 
tashih edeceklerine, neye 
:'Yalan,, "İftira,, diye terbiye 
ile telifi mllmknn olmıyan bir 
lisanla htıcuma kalktılar. 

Doatum yavaşça itiraf etti: 
- O da onların hatası. 

* ( Bebel) isminde eaki bir 
Alman sosyalisti vardı. Bu 
adam Almanyada komllnizmin 
ilk müdafilerinden birisiydi. 

Ufak bir mecmua çıkanyor, 
orada fikirlerini neşrediyordu. 

Ne vakit kendi kanaatlerine 
nıuanz arludaşlanndan biri 
gelip te o gün çıkan yuıamı 

bbeğendiğinl ı6ylerse, Bebeli 
ir diitllnce alır : 

- Yine bir yerde bir bata 
>'8 P.bk galiba 1 

Dermiş. 

-
ŞON POSTA 

~n~•~mR~~h_._M_a_k_a_k_s_i _____ ~--~-C_e_M_r_e_t_~~I 

l 
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1 - Bazı insanlar, tehlikeden yılmazlar, 
ölümü bile göze alıp atılırlar. Bunlur 
ceıurdurlar. 

2 - Bazı in.1an1ar da vardır ki, tabanca 
görseler uykulan kaçar, kan göraeler bayı
lırlar. Fakat bir kanaat için, bir mefkure 
için ölümü göze alırlar. 

3 - Asal cesaret, bu ikinci nevi ccıa
rettir. Bir cemiyetin en büyük iatinatgihı 
bu ikinci ceaurlardır. Maddi ceaaret çok 
görülür, fakat manevi ceaaret nadiren. 

~======-====-====-=====================a=====ı======-~ 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

MUALLiMLER 
Ankarada Kurs Tahsili 

Görecekler 

Ankara, 4 ( H. M. ) - Tatil 
ortalarında lise ve ortamek
teplerin tabiiyat hocaları bu-
rada toplanacaklardır. ~()() ki
şilik bir kafile teşkil edecek 
olan bu muallimler kurs tahsili 
göreceklerdir. 

Sahte Şeyh 
Bir Genç Kızın Irzını 

Berbat etmiş 
Erbaa, ( Hususi )- Geçen

lerde burada bir üfürükçülük 
hadisesi meydana çıkarıldığını 
bildirmiştim. Son yaphğım tah
kikat neticesinde meselenin ıu 
suretle geçtiğini öğrendim: 
Canbulat köyünde Bekir ismin
de kendisine şeyhlik süsü ve
ren bir hoca bir kızı izdivaç 
vadile kandırmış, ırzını berbat 
etmiıtir. Bu adam tevkif edi
lerek mahkemeye sevkolun
muştur. 

Suriye Muhtarlarma : Ayhk 
Cebelibereket (Hususi) ~ 

Bntün Suriye muhtarlanna hU
kiimct bütçesinden aylık ve
rilmesi hakkındaki liyihayı 
Berut Fransız komiseri tasdik 
etmiştir. 

Suriye İntihabatı 
Aylardanberi Niçin Ya

pılmak Bilmiyor? 
Cebelibereket, ( Hususi ) -

Birkaç def& tarihi değiştirilen 
ve son dafa mayısa talik olu
nan Suriye intihababndan elan 
bir ses ve seda çıkmamakta
dır. Bunun sebebi şudur: Suriye, 
iki büyük kısma ayrılmıştır: 

Kozan Taraflarında Türeyen 
* * ~ Haydutlar Takip Ediliyorlar 

~-------------------------------------Adana, 4 ( Hususi muhabirimizden ) - Asayiş meselesini 

tetkik için Kadirliye giden Vali Vehbi Bey buraya döndü. 

Evvelki telgrafım da Maraş, Cebelibereket ve Adana Valilerinin 
Ceyhanda içtima ettiklerini, Kadirli taraflarmdaki eşkıyaların 

tenkili için şekavetin men'i hakkındaki kanunun tatbikı husu

sunda Dahiliye Vekaletine ınüracaatte bulunduklarını bildir

miştim. Öğrendiğime göre Vekalet bu müracaati kabul etme

miştir. Son gelen haberlere göre Kadirlide türeyen şerirler 

şiddetli takip neticesinde Kayseri taraflarına kaçmışlardır. 

Bununla bera ber Kozan ve Kadirli halkı henüz yaylaya çık

mam1şlardır. 

~~~--------· ... ----------~~~ 
Kalem Hürriyetini Muha

fazasına Tar-af dar Olanlar 
( Baş tarafı 1 inci ıayfada ) Bu noktai nazarı müdafaa 

ve bu muhalefetin seviyesini edenlerin en makul dlltllneni, 

\ iZMiRDE SPOR 
Dün İzmirde Heyecanlı 
Futbol Maçları Yapıldı 

1 zm i r, 3 (A.A) - Buglln 
Alıancak spor sahasında lik 
maçlarına devam edilmiştir . 
Günün en mühim ve heyecanlı 
maçı Altay - lzmirspor arasın
da yapıldı. Geçen haftaki çir
kin hadiseler üzerine bugün 
sahada polis ve jandarma 

kuvvetleri her zamankinden 
daha fazla idi. Hakem İsmail 

Beydi.Saat 9,35 te oyun başladı. 
Yarım saat oyun mütevazin 
devam etti. Son 15 da.kikada 

hakimiyeti lzmirsporlular ele 
alarak Altay kalesini çok sıkış
brmışlarsa da gol yapamamış
lardır. H:ıftayim sıfır ııfıra 
beraberlikle bitti. 

yükseltmektir. tanınmıt simalar olmakla be- . 

İkinci haftayim lzmirıporlu
larm hakimiyetile başladı. 
12 inci dakikada A!tay aley
hine bir penalb oldu. fzmir
s porlular bu fırsatı kaçırdılar. 

Bu noktai nazan mOdafaa raber akalliyette kaldıldannı 
edenler ili.ve ederek diyor- illve etmeliyim. 
lar ki : Halk Fırkaıına mensup olan 

-"Son yirmi senelik siyui 1~1 apb'uslaruı eeseriyeti ise fid
tarihimizi tetkik ederseniz biz de ı~ d'et taraftandır. Bu tiddet 
muhalefet seviyesinin gittikçe taraftar!arı!lın başında Fırka 
alçalmakta olduğunu anlarsınız. gazetecılerınden bazılannın bu-

Bir defa meşrutiyetin ilk lunduklarını söylersem bunu 
senelerinde muhalefet namına başmakalelerinden de yazmış 
yazı yazanların isimlerini ha- oldu~lan. i~in kendi!erine yan-

. . lış bır fikır atfetmıı olmam, 
tırlaymız, bır de bugün kar· zannederim. 
şmızda bulunanlara bakınız, « 
arada mevcut farkı derhal gö- Halk fırkası meb'uslannın 
rilrıllnüz. · muhalif neşriyat kelimesi ile 

Vatanın menfaab bugün kastettikleri gazeteler üç kıs
bcğenmediklerimizin yerine bir ma ayrılmaktadır. 
müddet sonra daha kötülerinin 1 - Adanada ve diğer vi-
gelmesinde değil, bunların )Ayetlerde çıkan gazeteler .. 
seviyelerinin yükselmeıindedir. 2 - lzmirde çıkan Yeni 
Bu tarzı hareketin birde hariç· Asır ve Hizmet.. 
te lehimize olarak yapacağı 3 - İstanbulda çıkan Son 
tesir vardır ki hesap harici tutul- Posta ile Yarın,. 
mamak lazımdır. Bu Uç kısım gazeteden bi-

Bundan sonra hikimiyet 
Altaylılara geçti. Fakat iki 
taraf ta gol yapmadan ikinici 
haftayimi de sıfır sıfıra bera
berlikle bitirdiler. 

İspanyada 
Karışık Vaziyet De

vam Ediyor 

Madrit, 3 (A. A.) - Sendi
kalar tarafından yapılan bir 
toplanmanın hitamında orada 
bulunanlar, Kapftsen papazla
rına ait bir zaviyeyi yakmış-

lardır. Zaviyeye mensup papaz
lar o sırada içerde bulunmu
yorlardı. 

Vataniler, Aleviler. Vatani par
tisi büyük ~kseriyeti teşkil edi
yor ve Suriye istiklAli gayesini 
güdüyor. Aleviler ise küçük ,,,-------------------------..., 
bir ekalliyettir ve fakat kayıt- 1 
sız olarak Fransız taraftarıdır. 
İşte bir tUrlü yapılmak bilmi-

rinci kısma fazla ehemmiyet 
verildiği yoktur. Nazarı dikkati 
f zmirde ve fstanbulda çıkanlar 
celbetmektedir . 

yen Suriye intihabahmnm iç 
yüzil. 

Fransızların Alevi nüfuzunu 
kuvvetlendirmek için bulduk-
ları çarelerden biri de Aleviler 
namına pul bastırma)arıdır. Bu 
pulların Uzerine ( Suriyetül~ 
Aleviye ) ibaresi yazılıdır. 

Tehlikeli Bir Böcek 
Cebelibereket, ( Hususi ) -

lktısat Vekiletinin bir tami· 
mine iÖre Bulgaristanda pa · 
muklan mahveden yeni bir 
böcek bulunmuştur. Bu böce
ğin memleketimize sirayet et
memesine dikkat olunması alA
kadarlara bildirildi ve tertibat 
alındı. 

• • • 
ister ister inan, 

• 
inanma! 

"Yılmaz,, gazetesi ka- zetedeki ortaklarile bir 
pandı. Kapandı amma, ar- iti)lfname imzaladı . Bu 
kasında bir dedikodu mi· itililfname muribince CelAl 
rası barakarak . Nuri Bey yazı işlerinden 

Malumya bu gazeteyi çekiliyor, fakat gazetedeki 
vaktile Tekirdağ Meb'usu tı nukukunu muhafaza edi· 
Celil Nuri B. tesis etmişti. yordu ·. 
Hetta bir müddet hayli Yanı bir tara~an farka-

k• k 1 sına karıı gazete ıle alaka-
ten ıt Ar yazı ar yazmıştı. k · .. u d"" h. 

S 
. . • sını esmış gor n u, ır 

onra bırdenbır Mecl15 t ft b' 1 k 
~ ara an, me us o amama 

~aı'lıp meb'us ıkıinti- ihtimaline karşı, gazetede 
a 1 or~aya ç nca hukukunu muhafaza etti. 

lf-
Bu Uç çeıit gazeteyi çıka-

ranların hüviyetleri ve seviye
leri yekdiğerinden çok farklı 
olmakla beraber tefrik edil
memekte ı 

- Hareket tarzları ayrıdır, 
fakat yolları bir noktaya 
çıkar, denilmektedir. 

« 
Matbuat hürriyetinin llğYi 

ile mukayyet te olsa muhafa
zası taraftarı olanlar bu daki-
kada mutavassıt bir noktada 
birleşmiş görünmek irler. Bu 
nokta matbuat kanu nun tq
dididir. 

Bu maksatla teıekktıl eden 
komisyon dUn cuma oJmaıma 
rağmen toplanmıştır. BugUn 

: -·~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~• de~plGuakb~ Kuun l~-

Cell
1
l N~rı Bey şaşırdı . Artık bu hakikati g6r

Meb uslugu kaybetmek teh- dllkten sonra, Celil Nuri 
likesini göze alamadı. Ga· Beyin dürllstlUğüne, 

ister inan, ister inanma! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 1 
Zarf 
ile 
Mazruf 

• • 
Binalar da insanlar gibidir : 

içlerinde yeni doğanları, kenç
leri, yaşlilan, hastalan, ameli
yata muhtaç olanları, uzun ve 
kısa boyluları, azemetlileri, boy
nu bükükleri, zarifleri, derbe
derleri, züpbeleri, şışmanları, 
sıskaları, bodurları, afilileri, 
cakalı ve fiyakalıları , meşru 

anadan babadan olanları , baba
lan meçhul olanları, babalan 
malum , fakat gayrı meşru 
olanları vardır. 

SON POSTA binası henüz 
ana rahmindedir . Nevzat, bu 
fani dünyaya gelmeden evvel, 
irili ufaklı komşuları huysuz
luğa başladılar; bilyiikleri birer 
homurtu, kllçUkleri birer ca
yırtı kopararak, bu en kllçük 
eşleri için adeta kıskançlık 
allmetleri gösterdiler. 

" Son Posta,, binası ha
kıkatle zekAnın izdivacından 
doğuyor. Mütevazı mimarisine 
rağmen o, kendine g6re bir 
hürriyet abidesidir ve halkın 
malıdır . Çnnkft bu binanın 
gllnden gtlne tekAmlll eden 
ve halkın glSzll, s6zfi ve 8dl 
olan bir gazete neşretmekten 
başka hiçbir ihtirası yoktur. 

Meslek Mektepleri 
Ankara, 4 ( Huıuıi )- Meı

lek mektepleri programlannı 
tetkik edecek olan komisyon 
dün burada Maarif vekilinin 
riyasetinde ilk içtimamı yapb. 
Programlar ihtiyaçlara g6re 
tadil edilecektir. 

Yugoslavyamn Nüfusu 
Belgrat, 3 (A.A) - Yapılan 

son n&fua tahririne nazaran 
Yugoslavyanın nüfusu 14 rnJl· 
yona baliğ olmuftur. Şu hale 
nazaran 1 O sene evvelki nllfu
sa niıbetle 2 milyon fazlalık 
vardır. 

Erzincanda KUtUphane 
Erzincaa, (Hususi) - Vali 

Ali Kemali Beyin teşebbllaile 
burada bir milli kOtftphane 

açıldı. Maarif veklleti kOtlp
baneler mllfettifl Ahmet TeY
hit B. tarafından da kBttlpba
ney e ( 100) cilt kitap hediye 
edildi. 

66 

Nedir? 

sının yarın öğle zamanına ka
dar bitmesi muhtemeldir. 

Başvekil ismet Papnın ya
no yapılacak münakqalar es-

nasında ~imdiye kadar irat 
ettiği nutuklann en mtıhimlo

rinden birini söylemesine inti
'Yar edebilirainiz. 



t'rakyada ... 

Hayraboluda 
Mahsul 
Vaziyeti 

Hayrabolu, (Hususi) - Son 
gllnlerde yağan yağmurlar 

çiftçimizin kısmen olsun yüzü
nü güldürecek neticeler verdi. 
Ekinlere oldukça faydası do
kundu. 

Kazamızm başlıca ihracat 
maddesi olan kuşyemi bu 
sene epey yetişti. Şimdiden 
okkası 8 kuruştan alımlar 
vardır. Bu fiatm biraz yükse
leceği Umit olunuyor. 

Size biraz da belediyenin 
ıon aylara alt laaliyetinden 
bahsedeyim: 

Belediye umumi bir 
helA yaptırmaktadır . Evkaf
tan devir alınan eski mezarlık
lardan bir kısmını belediye 
park haline getirmiye karar 
verdi. Belediyeye ait olan 
harman yerleri tamamen kiraya 
verilmiştir. 

Kavun Ve Karpuz 
LUleburgaz, ( Huımi ) - Bu 

aene kavun ve karpuz mahsulü 
piyasaya çıkmak üzeredir. 
Mahıul iyidir. Fakat fiat meae
leıinden köyltı biraz endişe 
ediyor. 

1 A1 eh met /{ilmi Bey 

Yeni Adım 
Muharririnin 
Ölümü 

Jskeçe, ( Hususi )- Burada 
çıkan ( Yeni Adım ) gazetesi
nin sahip ve başmuharriri 

Mehmet Hilmi Beyin bir ame
liyat neticesinde vefat ettiğini 
bi!drrmiştim. Mehmet Hilmi B. 
bııradaki öz Türklük içinde 
milliyetperverlik ateşile yanan 
bir gençti. Bütün bir şiddete 
rağmen Türklük menfaatlerini 
ıazetesinde heyecanla müdafaa 
etmiş ve bu uğurda hapislere 
atılmış, menfalarda sürüklen
dirilmiştir. Zcıvalh genç 25 
haziran perşembe günü bir 
ameliyat neticesinde gözlerini 
bayata kapadı. Bura aki he
yecanlı Türk gençliği Mehmet 
Hilmi Beyin vc:fatile cidden 
elem duymuştur. 

UzunköprUde 
Uzunköprü, 3 (A.A) Mınta

ka reisi Ahmet B. ile bugUn 
Edirneden Paıaeli klübii gel
miş ve yapılan. çok heyecanlı 
bir maçta Ergene ıpor 1-3 
ıalip gelmiıtir. ----Edirnede Spor 

Edirne, ( Hususi ) - Edirne 
gençliği ıpor sahasında oldukça 
geniı bir faaliyet gösteriyor. 
Her fırsatta tertip edilen ıpor 
milıabakaları halk ve gençlik 
tarafından bliyUk bir alika 
ile takip ediliyor. 

Burada yakında ehemmiyetli 
bir apor bzahllrtıne ıahit ola
cağız. Bu huıuıta ıimdiden 
eiddt teşebbllı adımları atıl
mııbr. 

YENf PLANA GÖRE ANKARA ~rb:;a;;:;~l J 
1N ASIL İMAR EDİLECEK ?~z;ı;;~~k';;;gor 

Ankara, ( Husuıt ) - Anka
ranın imarı iıi gllntın mesele· 
lerinden biridir. Hatta bugüntın 
değil, istikbalin de bir mesele
si hilinded:r. 

Ankara HUkfımet merkezi 
olduktan sonra imar meaeJeal 
bir Devlet işi oldu. Belediye 
takviye edildi ve HUkümet te 
mühim naktt 1 yardımlar yapb. 
Bu arada ev ihtiyacını tatmin 
için bir plan tanzimine vakit 
kalmadan gelişi güzel bina in
faatına başlandı. Fakat bu va
ziyet böyle devam edemezdi. 
İmar faaliyetini tanzim için bir 
İmar Mlldürlüğü teşkil olundu. 
İşte bu sırada şehircilik mu
tahassııı M. Y ansenin Alman· 
yadan davet edilmesine karar 
verildi ve bu ıat onar bin lira 
harcirahla iki defa buraya ge
lerek ıehrin yeni plAnını vücu
da ıetirmeye başladı. Bu plln 
Ankaraya 160 bin liraya mal 
olmaktadır. 

j r~nın plAnını bitirmek ll~ere
dır. Fakat p!in henüz bıtme
diği halde burada pek çok 
inşaat yapılmıştır. Bunların 

mühim bir kıımı proje harici 
şeylerdir. 

l Diğer taraftan Y ansenirı 
planı daha tamamlanmadan 
aık ıık tadile uğramakta, her 
tadil neticesi birkaç bina yı· 

kılmaktadır. 

Şimdi M. Yansen plinmm 
ıon aldığı şekle göre, tama· 
mile yeni inşaattan mürekkep 
olan Işıklar caddesinin iki ta
rafındaki binaların yıkılması 
llzımgelmektedir. Nafiz Beyin 
muazzam apartımam da bu 
meyandadır. M. Y ansen 
Ankaranın büyük kooperatif 
binasının da yıkılmasını teklif 
etmiı, fakat müdahale netice
ılnde bu fikrinden vazgeçiril
miıtir. 

Bu arada Y enişehirdeki 
havuz kısmı da yıkılacakbr 

· çtınkü Yansen plA.n yapıyor. Ayni zamanda Yansenin 
adamlarından Orley isminde 
bir mimar da ( 2500 ) lira ay
lılda imar mUdürlüğilnlln ba
tına getirildi. Fakat aradan 
geçen günlerin tecrübeleri ne
ticesi olarak Orleyin maqı 
( 1500) liraya indirildi. Yalnız 

Plan mucibine• yıkılmaları lizımgel~n Ankaranın muazzam Şunu da söyliyeyim ki bu 
Kooperatif binası ile Işıklar ~addesindeki apartımanlar plin yilzUnde~. bugün. ~nk~~

_emrine bir de otomobil tahsiı yet hlsıl olduğu burada her- ı d~ ki~se ev~nın sahıbı degı!
olundu Şunu da söyleyim ki k . w d d 1 k d 1 dır. Çunkll hır gön plAn mucı-

: . . esın agıın a o aşma ta ır. b. k 1 k hl"k · d bu zatin yaptığı mşaattan bır ınce yı ı ma te ı esı var ır. 
kısmının yıkılmasına mecburi- . M. Y ansen Berlinde Anka- Sabahattin Reşit 
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36 Bin Liralık 
Esrarlı Bir İş 

• 
lzmir, En Asri Bir Nakil 

* . * * 
Vasıtasına i Kavuşuyor Fakat Maalkara Belediye Reisinin Suiistimal !le ....._ ________ ..._ __________ __, 

Alakası Yoktur 
Maalkara, ( Hususi ) - Ge 

çende bildirdiğim sahte se
net tanzimi meselesinde be
lediye reisi Nazmi Beyin ali
kası olmadiğı anlaşılmıştır. 

Çünkü hem serveti, hem 
içtimai mevkii buna müsait 
değildir. 

Bu zat, oturduğu ev için 
maliyeden para mahsup ettir
memiştir. Namına sahtekarhk 
yapıldığı zannı mevcut olan 
marangoz Hüseyin Efendi de 
(at'iyyen para almadığı iddiasın- I . _ 
dadır. Bu mesele münasebetile zmır, ( H.ususı) - Geçen 1 

suiistimal edilen para miktarı hafta fe~rımıze yıyanada çıka~ 
( 36 ) bin liradır ve hadise · (Noye Fıreye Pırese,, gazetesı
şekli itibarile çok karıııktır. nin umum müdiirtl M. Elek 
Adliye ehemmiyetle sahteklr- geldi. Bu zat burada tetkikat 
hk failini arayor . yaptı ve birçok noktalarda çok 

O. Nuri iyi bulduğunu söyledi. Yalnız 
---- Kordon boyundaki atlı tram-

Adana Bekçileri vayları görünce= 

Kursa Devam Ederek 
Bilgilerini Arttıracaklar 

Adana, (Hususi) Bekçiler 
için bir Temmuzdan itibaren 
bir talim ve terbiye kurıu 
açılması için bir tasavvur var
dır. 

Bu tasavvur bir hakikat 
olur da kurı açıhraa gece 
asayişi daha emin ve daha 
kuvvetli bir ıekil almıı ola
caktır. 

Bekçiler bu kunta mesleki 
terbiye alacak, yürüyüş ve 

1 miicrimleri yakalamak usulleri
ni öğrenecektir. 

lzmirin ihracatı 
İzmir, 3 ( Hususi) - Li

mandan son bir hafta içinde 
18 bin kilo balmumu, 72 bin 
kilo afyon, 21 bin kilo ham 
deri, 26 bin kilo da halı ihraç 
edilmiştir. 

"- işte, dedi, .Piyerlotinin 
hayali romanlarındaki efsane-
leri andıran bir manzara . ., 

Bu zatm söylediklerine hak 
vermek mecburiyetindeyiz. Bu· 
gün bu tramvayalar hUkiimet 
konağının önünden pasaort 
denilen yere kadar yarım sa-
atte zor gidebiliyorlar. 

Rıhtım Şirketinin Umumi 
MüdllrD Mösyö T oni F ordan 
birkaç gün ı evvel şehrimize 
geldi. Belediye reııı SezıU 
Beyle Kordon tramvaylanoın 

elektriklenmesi meselesini göf 
rllıttı. Mösyö F ordan bu ara .. 
da şirketin yeni bir teklifinden 
de bahsetti. Bu teklif ıudur: 

- Bu sene Avrupanın birr 
çok yerlerinde Trolühllı deni• 
len rayıız bir nevi nakil Tası• 
taıı kullanıl mı ya bqlandı. T r°i 
lübUs, otöbUıftn . tadil edilmit 
ve konforu daha fazla bir şek7 
ildir. KlfıD aoğuklarına karfl 

t 
1 

l 

Yukarda: /zmirin gakında 
kavuşacaiı asri nakil va
sıtası. 

Aşaiıda: Hala işligen 
Nuh zamanından kalma atlı 
tramvag. 
radiyatör bile kullanmak müm
ktindür. Kordonda elektrikli 
tramvay yerine Trollibüa itle
tilmeıi bizce daha muvafık 
olacaktır.,, 

Belediye Relıi Sezai B. bu 
teklifi eaaa itibarile muvafık 
bulmuş ve Nafıa Veklletine 
bfldlrmi,tlr. M&yö F ordan bu 
hafta içeriainde Ankaraya gi
derek TekAletle de temaa ede· 
cektir. Adnan 

Eşekle Yarış 
Eden Bir Yılan 

Koşuyu Yılan Kazandı, 
Fakat Netice Bir Facia 

ile Bitti ... 
Alliye, (Hususi) - Burada 

sıarip bir hadise oldu : Kestel 
köyllnden ZUlfli oğlu Mevlüt 
kaybolan keçilerini ararken 
nstnne bindiği merkep bir
denbire UrkmOf, bağırıp kaç
mıya başlamıştır. Mevlfıt eşe
ğin ansızın UrktUğünU görünce 
arkasına bakmıı ve görmnı ki 
kocaman bir yılan eteği ko
Talamaktadır. Zavallı köyUl bu 
manzaradan korkarak muva
zenesini kaybetmit ve yere 
dtışmUıtür. Bu sırada da yılan 
yetişerek Mevliıdun yelek ve 
gömleğinden dişlerini geçirmiş 
ve sağ omuzundan ııırmıştır. 
MevHidun hayatı gtlçltıkle kur-
tarılmışbr. M. A. 

Anne Katili 
Mücrim Şimdi Delilik 

iddia Ediyor 
Trabzon, ( Hususi ) - Bu

rada kuyumeu Hamdi iıminde 
birisi biri müddet evvel anne-
'ini öldürmUştU. Bu adam 
bu ağır cürmü yaptıktan ıonra, 
delilik iddia etmiş ve muayene 
edilmek Uzere lstanbul adliye 
tabipliğine gönderilmiıti. 

Kuyumcu Hamdinin muaye
neıi yapılmış, teıbiı konarak 
raporu yazılmıı ve tekrar bu
raya gönderilmiıtir. Muhake
mesine bugünlerde devam edi· 
lecektir. 

Konyada Ucuzluk 
Konya, ( Hususi ) - Ekmek 

flatları ucuzladı. Birinci nevi 
ekmek 9 dan 8 kuruşa, ikinci 
ekmek te 6 kuruıtan 5 kuruta 
indirildi. 

Erbaa, (Hususi) - Kasaba
mızdan senede bir buçuk mil· 
yon kilo tütün çıkar. Ayrıca 
afyon, sansar derisi de kasa· 
banın ihraç mallarının başında 
gelir. Bu suretle Erbaaya, ha· 
riçten senede bir buçuk mil· 
yon lira girer. Fakat buna 
mukabil israfa fazla meyil 
gösteriliyor. Lüks merakı, rakı 
ve kumar fazlaca revaç bul
muştur. Bilhassa poker fazla 
taammüm etmiştir. 

Kasabanın en mühim dert
lerinden biri de susuzluktur. 
Mahsul suslizluldan ekseriya 
% 50 derecesinde mahvoluycr. 
Kasabanın civarnıdan geçen 
Kilkit ırmağı boşuboşuna ak
maktadır. (200) bin liralık bir 
masrafla kasaba bu ırmak 
vasıtasile ihya edilebilir. Fakat 
buna teşebbüs edilmemekte
dir. Bu susuzluk neticesidir ki 
fakir halk zengin tabakanın 
himayesine girmiye mecbur 
kalmaktadır. 

B. A. 

Ali Ve RLza Beyler J 

Zonguldaklılar 
Ve Peşte 
Segaha ti 

Zonguldak ( Huausl ) - Ge
çenlerde tertip olunan lıtanbul
Peıte ıeyahatine şehrimizden 
bir manifatura, bir de bakka
liye taciri iştirak etti. Seya
hatten ıonra dönen bu iki 
tacirimizle görilıtUm. 

Manifatura taciri Rıza Bey 
seyahati fU vecize ile hulAaa 
etti: 

- Elli yaşında bir adam• 
dım. Bu seyahatten aonra ken• 
dimi yüz yaşında hissediyol'um. 

Bakkaliye taciri Ali Bey de 
ayni hissi taşıyordu. Bu iki 
tacirimizin bana anlattıklnrını 
ıöyle hulasa ediyorum : 

- Bulgar hududuna girdiği· 
miz zaman Bulgar köylUsUnün 
eşsiz çalışkanlığı bizde bllyllk 
bir tesir bıraktı. Bulgar köy· 
ltısU, kadınlı erkekli &yle çalı
ııyorlardı ki.. Sofyada bir te· 
aadUf eıeri Bulgar Baıvekilinin 
kardeşlerile karıılaıbk. Bunlar 
milli Bulgar ıayağındaıi yapıl
mış elbiıeler giyiyorlardı. Sırp 
topraklarında da ayni faaliyet 
manzaraıına fAhit olduk. 

Bu manzaraları Macaristanda 
da glSrdllk. Fakat bu arada 
bizim de g&tatımlizU kabartan 
birıey vardı: Peıtedeki TUrk 
Serıiainln bnynk bir allka ile 
karıılanmuı. HulAaa, tekrer 
memlekete dönerken muvaf
fak olmanın sırlarım da yerin 
den öğrenmiı bulunuy orduk. 

Ahmet 



5 Temmuz 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

İzmir Üzümleri 
Hakkında 

Efendim, 
28 haz:iran tarihli ve 331 nu

marıih nüahanızda İzmir iktıaat 
nııntakaaı ticaret müdürü Ziya 
Beyin beyanatına atfen muhabi
riniz tarafından üzüm rekoJte
•inln geçen aenenin rekoltesi 
k~dıır gösterilmeıl dotru dej~U
dır. Hakikati anlamadan yazmak 
ihracat mahsulü Qzcrine teair 
yapacağından bu gibi lktısadi me· 
ıelelerde fazla tetkikat ve ma
ltlmat alınarak dercedllmeal daha 
münHlp olur ıannındaylm. 

Bu sene Gxüm mahıulQ blda· 
yatte havaların aoğuk gitmeal 
dolayıılle çiçek doğuşu azdır. 
Billhare yağmurların fazlalığı 
ve dolu Afati de bağları kıımen 
tahrip etmittir. Ve ıon günlerde 
Poaeon hHtalıtı zuhur ede· _,k 
b~rçe>k bağları mahvetmiştir. Ha· 
kıkati ıöylemek lizım gelirse, bu 
•enenin fizüm rekolte1i geçen 
ıenenlnk!nin nııfı derecesindedir. 
Y alnııhk acaba ticaret müdil· 
rünOn ifadeıinde mi, yokaa lfa
d.,ıinln hatala nptedllmeainde 
midir ? 

lımlr Cumaovaaı Bağcılanndan 

Hasan Tahsin 
SON POSTA: Bu kariimtze, 

tahkikat yaparak cevap verecetiz. 

Mailli Gazilere Dair 
Efendim, 

1- Heyeti merkeziye ekseriye• 
tile birlikte cemiyet relıl aıfatlle 
vaki İstifayı heyeti umumiyeye 
arz makaadlle inikat ettirUen bu 
defaki kongre mukarreratı mua). 
le) görUldüğilnden cemiyetin 
mührü, nukudu ve kuyudatı he· 
aabiyeai yeddi emin aıfatile Vili· 
yete teıHm edilmiştir. Keyfiyet 
henüz polis tahkikatı aafhaaında 
bulunduğundan kanunen cemiye
tin umuruna vazulyet bir varlık 
hilen yoktur. 

2 -- Bu defa reiılite intihap· 
edilen Bekir Sıtkı B. birinci 
dereceden malül ve Şark •lmen· 
diferlerinde muvazz:af binbaşı 
mütekaididir. 

Sabık cemiyet relıl Liman 
şirketi milfeltl9lerinden 

Bekir 

Bu Nasıl istir? 
l 

Geçen gün Harbiyeden Fatihe 
giden (101) numaralı birinci mev• 
ki tramvayda an tarafta güzel ve 
•'k bir hamm oturuyordu. Bilet
çiye pencereyi kapatmasını ı8y
ledi. Fakat biletçi kaba bir ifade 
lle: " Görmüyor muıun, pencere 
bozuktur., dedi. Ben hayret et· 
tim. Bir blletçl mütterllere bayt• 
mi muamele yapar? 

M. Nuri 

Cevaplarımız 
Karllerimizden Salih Beye: 
Gazetenin takvim cetveli, 

menut tak,·imle:re sröre tertip 
edlllr. Maamafib bundan böyle 
dakikaların yanlıı olmamaaına 
dikkat edilecektir efendim: 

Tefrikamız : No. 70 

SON POSTA 

Hayata Atılacak Gençler Ve ~ileler Okusun 1 K a d ı n Ve -Kalp . ş le r i 1 

~uvaff ak _Olmak için Onu \~A-ş-kl-a~v~en-e~-r~e--
Sır larını Oğrenmek Lazımdır· den es'ut amaz? 

imtihanlar bitti. Birçok gençler tahsillerini ikmal ederek 
hayata atılmak mecburiyetindedirler. Fakat tereddüt içinde 
çırpındıkları muhakkaktır. 

Gençliğin bu müşkül vaziyetini takdir eden "SON POST An 
onlara, bu yolda rehberlik etmek istemiş, daha evvel meslek
lerinde muvaffak olan kimselerle görüşerek mütalealarını al
mıştır. Herhangi bir mesleğe intisap etmeden evvel bu yazıları 
okuyacak gençler herhalde istifade etmiş olacaklardır : 

* .. Ankara,, vapuru süvarisi 
Sait kaptan gençlere tunları 

tavsiye ediyor: 
Gemiciliğin; memleketin va· 

ı:iyeti coğrafüıi, ithalat ve ih· 
racatı dolayısile ne büyük bir 
ihtiyaç, inkişaf ve terakkisi ne· 
kadar lüzumlu bir şube olduğu
nu tekrar etmek lüzumsuzdur. 

işte suallerinize ııra ile 
cevap veriyorum: 

S - Bu mesleği intihapta 
hangi mülAhaza ve ümitler 
amil olmuştur ? 

C - Ben, Boğuiçinde doğ
dum. Orada büyüdüm.. Daha 
henUz bayata girerken kulağı
ma ıelen ilk ses Boğazan 
rakit bavasinı ihtizaza getiren 
vapur dUdUkleri, sakin sularmı 
döğen uıkur sesleri oldu. 

Her 1&hil ç'lcuğu gibi bu 
intibaları bende denize karşı 
duyduğum muhabbet ve meyli 
uyandırdı. İlk mektep sıra
larında henüz okumıya baş

ladığım vakitlerde babamın 
kütUphaneıini karıştmrken eJi
ıne geçirdiğim meşhur .. JUi 

Vern,.in"On beş yaşında bir kap
tan,, namındaki romanından aldı
ğım zevki hiçbir hiklye ve ro

manda bulmadığımı itiraf ederim. 
En ıevdiğim dera Coirafya idi . 

BugUn Maliye Müfettiş, 
olnn ve çocuk!uğumuzu bera· 
ber geçirdiğim Muammer Bey-
le gündeliklerimizden ayırdı
ğımız para ile cuma günleri 

sandal gezintisi, yelken seyir
leri yapar bu yUzden hayli 
azarlara da uğrardık. Daha 

sonraları denizcilik ve iyi bir 
kaptan olmak arzusu bence 
bir gaye oldu. Fakat babamı 
ikna edemediğim için gizlice 
müracaatlerimle mektebi bah
riyeye kaydedildim. 

Bunu pek tabii olarak ha
ber alan pederim fena halde 
kızdı kaydimi sildirtti.. Hafta
larca teessürümden gozume 
uyuku girmedi.. Babama du
yurmadan tedarik ettiğim fen 
kitaplarını okur, seyriıefain 
ve heyeti bahriyeye ayrıca ça
lışır, deniz haritalarında tet-

kikler yapardım.. Beni ya doktor 
yahut mühendiı yapmak emelin· 

1 de olan babamdan; ev halkımn 
da inzimamı muavenetile bir 
gUn muvafakat cevabı aldım .. 

O sıralarda yeni teessüs eden 
"Ticareti Bahriye,, mektebine 
bir gün babamla beraber git
tik ve kaydimi yaptırdık .. Fa
kat ovakit düşilndüğüm bir pi
lanı daha iyi bularak Uç ay 
aonra mektebi terk ve oza• 
manlar mer'i kanunun müsaade
sinden istifade ederek lngilte· 
re ve Amerikada ve bazı mem
leketlerde olduğu gibi dört ıe
ne tahsil müddetimi dört sene 
mecburi staj müddetimle tev-

hit etmeyi ve bu suretle her 
ikisini beraber ikmal etmeği 

daha müfit gördüm ve bu su
retle hayattan dört ıene gibi 

mühim bir zaman kazanmış 
oldum.. İşte ben gemiciliği 
bir meslek seçmek zama
nı geldiği vakit değil; ta; ço

cukluğumda "ide,, edinmiştim. 

S - Bu meslekte muvaffak 

olmak için nasıl çalıştınız ve ne 
gibi müşkülata maruz kaldınız? .. 

C - Eğer ben; mesleğim
de muvaffak olmut telikki 

ediliyor1am bunu mesleğe intl· 
saptan ıonra idrak edebildi· 

ğim ve karşılqtığım azim mUş· 
lcülAt Ye aarfı icap eden ıAyi 

lktiham hususundaki tahammll· 
lüme borçluyum ... 

Yalnız en ağır itlere gemi
ciliğin icap ettiği en çetin 
anlarda ihtiyarımla atıldım. Bir 

gemici gibi çalııtım.. Gemimi 
evime tercih ettim .. Stajyer bir 

kaptan olduğum halde balat 
diktim, direk raspa ettim. 

borda boyadım.. En küçük 
teferruata kadar bile bilmek, 

yapabilmek için hiçbir şeyden 
çekinmedim. Harbı umumide üç 

defa battım, ıaatlerce deni1de 
kaldım, bir hafta ıonra yine 

her türlU tehlike kar~ısında 
seve, ıeve denize çıkmaktan 
çekinmedim.. Yirmi ıeneli 
meslek hayatımda hakikati ve 

azim müşkülleri hayli metin 
karşıladım ve teslim ederim ki 
her halde mükAfatını gördüm. 

S - Bu mesleğe intisap 

masım, pırlantam, gülüm, ka· 

f Ankara Vapuru Süvarisi ı 
ı Sait Kapdarı --

edecek gençlere ne tavsiye
lerde bulunurıunuz. 

C - Bu mesleğe intisap 
edecek gençlere hatırlatmak 

iıterim ki; gemicilik çok şc· 
refli, çok mümtaz bir meslek 

olmakla beraber elde edilmesi 
hakikaten güç Ye çok dye 

muhtaç bir ittir .. Düşlinmelidir 

ki birinci ımıf bir gemi sUva· 
risi, her milletin efradından 

bir kıımınm mukadderatı ba
yatiyesi, milyonlarca liralık 

malın selameti, büyük bir ge· 
inin akıbeti yedi iktidar ve 

-liyakatine tevdi emniyet ve 
itimadını kazanmıŞ herhalde 

mühim bir adımdır.. Beynel
milel bir mevki sahibidir. 

İstikbalin bir gemi kap-
tanından bu meslek; pek 
yUksek faziletler beklemek-

hakhdır. Tabiatin her 

türlil şedaidile bütün hayatın
ca boğuşacak kadar metin ve 

soğuk kanlı olması icap eden 
bir gemi kaptanı, en yUksek 

bir sosyetede vaziyeti idare 
edecek, daima hürmet ve tak-

dir celbedecck kadar adabı 
içtimaiye aahibi bir terbiye 

adamı da olacaktır.. İngilizler 
"iyi gemici" ve "fena gemici,, 
diye bir tabir kullanırlar.. Ben 

pek şümullü manasile bu iyi 
gemicilikten bahsetmek iste

dim.. Kendinde bu m6şkUIAh 
lktiham kabiliyet ve istidadını 
görmiyenlerin bence bu mes
leğe intisap teıebbUaQ çöle 
dikilmiş bir ağaç kadar ıeme
resiz kalır. 

lzmirde Ahmet Nedim İm· 
.11sile bir mektup aldım. Bu 

l~~· ............... -.:: 

genç diyor ki: 
"Yirmi sekiı yaşındayım. 

iki sene evvel bir kıza aşık 
oldum. Ailesi kızı vermek is
temediler. Kız bana Aşık de
ğildi. Benimle görUştüğU za· 
man yüzUme giiler. ailesinin 
yanına gitti mi beni unuturdu. 
Bu kıza sahip olmak için aile
mi feda ettim. işimi feda et
tim. Ailemden tevarüs edece· 
ğim serveti feda ettim. Niha· 
yet evlendik. 

Kız harikulAde güzeldi. lki 
sene çok mes'ut yaşadık. F cı· 
kat timdi onun bana karşı · 
olan aşkı artmasına rağmen 

ben ıoğudum. Daha doğrusu 
kızın gururu, hırçınlığı, ruhun· 
daki kabalık, manasızık, haya
tımı cehennem haline getirdi. 
Bazan e6ki atkımın tesirile 
tahammül ec!iyorum, fakat ha-

zan da tahammül edemiyecek 
hale geliyorum. Tanıdıklanm 

arasında 1tşkla evlenenlerin 
ekseriya bedbaht olduklannı 

görüyorum. Bunun sebebi ne
dir? .. ,, 

Bunun sebebi gayet basit 
oğlum. Aşıklar tıpkı leyleklere 
benzerlor. Avcıdan kendilerini 

korumak için başlarını karın 
içine sokar, ayaklarım meydan· 

da bırakırlar. Avcı gelince 
bacaklarından çeker çıkarır. 

Aşıklarda tıpkı bu leylek· 

lere benzerler. Leylekler kor
kudan ak1ın1 kaybettiği gibi 
ifıklar da hırstan tuurlarmı 

kaybederler. ilk gördükleri 

gilıel bir kadına Aoık olurlar. 
Onlan cezbeden şey kadının 

gözleri, veya vücudunun güzel
liği, zahiri bir cazibedir. Bu 

miknatisi kuvvet onu çeker. 
Bu kıza sahip olmak onda bir 
hırı haline gelir. Bu fırsatı 
tatmin edinciye kadar herşeyi 
paraıını, mevkiini, ailesini her 
ıeyi feda eder. Kızı alır, hırsı 
tatmin olur, sinirleri gevşer, 

şuuru yerine gelir .. 

O zaman kızin yalnız zahiri 
taraflarını değil, batınını da 

görür. Hakikatle karşı karşıya 
gelince aukutu hayal başlar. 

Bu gibi aşklar, bir birstır, tat
min edilinciye kadar devam 

eder, tatmin edildikten ıonra 

ıen sağ, ben sela"Det. 
Hanımtegze 

sa a 
z 

anız 

nı 

th 
Blftz müsabakamız bu~n ıle 

bitti. Şimdiye kadar bu r 
müsabakaya iştirak etmemit 

olruı karilerimiz, çıkan blüz 
resimlerini havi nüshaları ida-

rehanemizden tedarik ede· 
bililer. 

Bugiln on beşinci bluz çıktı. 

Bu resimleri keserek, en zi

yade beğendiğiniz üç resme 
ait kuponlara işaret koyarak • 
idarehanemize göndereceksi-
Diz. 

Gelen cevaplar tarafımız· 
dan tetkik edilecek, en ziyade 
beğenilen üç bluza rey veren 
kariler arasında kura çekile· 
cek ve üç karie bedava üç 
bluz yaptınlacaktır. 

Bu müsabakamıza taşra ka· 
rilerimiz de iştirak edebilirler. 

Kuponu (7) inci sayfamızda 
bulacaksinız. 

PATRON KUPONU 
Karilerimiz.in 51"Österdiği ar• 

z.u üz.erine (7) inci sayfaya 
nakledilmiştir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayacakaınız. 

!1 

l 

--== TAKVİM ~ 
- ---.r 

GGD sı 5- Temmuz· 931 Hızır 61 

Arabi 

11· Safer • 1350 

vakıt·eıııni·vaaati 

Gllneşj08.SO 4.34 
Öğle -4.33 12.17 
ikindi 8..53 16.18 

Ruınt 

22- Haziran -1547 -vakıt-ezant·vaııatt 

Aqıım 12.- 19.-45 
Yatın 2.02 21. -48 
lın1ak 6.27 2 .12 

geliniz de eğlenelim. 

• 

I 

o 

IUCP.HTAn 
w ranfilim, yıldızım, güneşim, kA· 

H U C ft 61 inahm, vay benim güzel Ner· H minim, Nerminciğim, afa· 
can kızım, karım, sevgilim; 

B E D J ruhum, hayatım, efendim, gel 

Biran, masum gUnlerinin neza
hetini duydu • Sonra batını 
kaldırdı ve bir köşede garip 
bir tarzda 6pilşen bir çift 
gördü ve derin bir nefret 
duydu. Hemen kendini dışarı 

atmak istiyordu. Fakat Nadi· 
renin uzattığı . kadehi bUyilk 
bir arzu ile aldı ve rakıyı bir 
hamlede içti. 

- Kafir... müthiş bir lfif 
ıöyledin. 

Sonra kaşlarını çattı ve dU
tllnmiye baıladı. Mahzun gi
biydi. Nadide onu kolundan 
tuttu: 

Atd B. silkındi: 
- Hayır, dedi, müsaade 

ediniz... Nermine bazı şeyler 
söylemek istiyorum... Husutt 
bazı şeyler ..• 

r: 
il 

SERVER 

Nermin hayretle bağırdı. 
- Kime 1 

Atıf Beye ... 
- Sahi mi? Ya ... Ne diyor? 
- EvvelA epey şaştı, aonra 

bir durdu, dllşUndii, diişündU: 
"Onu da aranıza aldımz ? .. 
P ekili... Ne diyelim? Alın 
yazısı bu imiş." dedi, arkasın
dan: "Haydi birer kadeh yu
varlıyalım 1,, dedi, beni bUfeye 
çekti. Kıskanmazsan birşey 
söyli yeyim ki bana fena sula· 
nıyor. 

bakahm ıeni tU elAleme inat 
- Allah Yer1in. bir &pllp sıkahm, gel, gel... 
- Biraz tiımanca olma1a Atıf Beyin bu uzun hitabını 

fena değil amma... herke1 ıusarak dinlemİf ye 
- Canam okadar içmek lı· ıonunda alkıılamıfb. Nerminl 

tiyor ki, abla... dudağından uzun uz.un aptil. 
- Haydi, yUrü, çıkalım itte. Sonra mUsamabakAr ve mtıı• 
Nermini elinden tutarak dı- tebzi bir sesle: 

şarı çıkardı ve Atıf Beyin ya- -Hammefendimiz de bura• 
nma götürdü. lara düştU ha... Eh, gtlnah ben .. 

O, büfede, rakı içiyordu. den gitsin de başka birtey 
Nermini görür görmez kadehi demem. 
elinden bıraktı, iki kolunu da Nermin batını önilne iğdi. 
bütun genişliğile açtı: Atıf B. onda genç kızlık hica· 

- Vay benim ıekerim, el- f hının hatırasına uyandırmııta. 

Atıf Bey ona biraz evvelki 
mUsamabakir ve mtııtehzi 
gözlerle bakı yordu : 

- Matallab, dedi, terakki 
var. 

Nermin hırçın bir gUlUşle 
cevap verdi: 

- Sayenizde! 
Abf Bey, birdenbire dikildi, 

gözlerini açb, kollarını kavuı· 
turarak bağırdı: 

- Aman... dedi, haydi, ( Arkaaı var) 

DiKiŞ 
BU S 

MAKARALARI 
Sağlam ve ucuzdur. y~rde Arayınız. 

Dlinya KUpek 

MARKALARA 
Nalça 

DiKKAT 
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Kariler Muharrirleri 
Nasıl Görüyo:rlar? 

Ali Bir Kılıç Darbesinde ''Hazreti 
Vücudunu 

EJ• derin Anketimize Gelen Cevapları 
Muntazaman Neşrediyoruz 

iki Parçaya 
YAZAN: M. KAZIM 

-24- -· 1 

~adır Ahşap Eve Müreccah .. 
Bu noktada, Efganistanda 

kervan yolculuğunun, İran ve J 
Arabistanda yapılan mümasil 
yolculuklara, faik olduğunu 

zikretmek islerim. 
Bir defa kafilenin bütün 

.andıkları kahn tahtadan ya
pılmış ve ilstüne dikitli me
şinden kalın birer kılıf g~
rilmiştir. içine yağmurun, su· 
yun ve karın nüfus etmeıf 

ihtimali yoktur. Sonra kafilenin 
çadırları modem denilecek 
derecede muntazamdır. Sakafı 
iki katlıdır. Cidarlarında muh
telif pencereleri vardır. İngiliz 
çadırlan ile mukayeıe edilebi-
-ir. Hem yağmurlu, hem de 
aüneşli havalarda pek kulla-

1 nıtlıdır. Kendi he5abıma ben 
1 bu çadırların büyüklerini bizim 

- dstanbulun ahşap evlerine ter
C \:ih ederim. 

• Kervancılar sandıkları, ça-

E/ganistanda bir Tcabfl• 
Bu sırada başka bir hırafe 1 burasmi göstererek: 

daha işittim. Türbenin ileri· - Bakınız, dediler, burada 
sinde bir mezar vardır. Bana bir ejder yatmaktadır. Hazreti 

A d Anketimiz tudur: 

Y 1 r ) ·,, Matbuatta imzaları çok ıörülen, birçok eserlerile ai:ıe 
kendilerini tanıhp sevdiren muharrirler vardır: Nazım Hikmet, 

_J 
V'I& Nurettin, Peyami Safa, Mahmut Yesari, Ahmet Haşim gibi. 

-"----------- Şimdi size soruyoruz: 
Ali bu ejdere aşağıda, ovada 
rastgelmif, bir kılıç darbesile 
başını gövdesinden ayırmış ve 
o kadar hızlı vurmuş ki başı 
buraya kadar sıçrnmış, göv
desi ·de ovada kalmış ... 

Rehberime Hazreti Alinin 
hiçbir zaman buraya gelme-
miş olduğunu, hik~yesinin de 
bitabi hakikate uyamıyacağını 
söyleseydim inanmıyacaktı, 
sustum. 

* Ertesi gün "Çeşti,, isminde 
başka bir köye uğradık ve bu 
köyde de başka bir hırafe 
işittik, bermutat köyün mutana 
bir mahallinde bir türbe vardı, 
içinde "Hocai Çeşti,, adı ve
rilen evliyadan bir zat yatı-

yordu. Köylüden bir zat meza
rın etrafında yığılı duran kar
puzları göstererek anlattı : 

- Bu gördüğünüz taşlar 
vaktile karpuzdu, hocanın bir 
işaretile taşa tahavvül etti. 

(Mabadı yarın) 

1 - Bu muharrirleri hayalinizde nuıl tuavvur ediyorsunuz? 
(Genç mi, ihtiyar mı, güzel mi, çirkin mi, z:üpbe mi, aju

başlı mı falan. ) 
2 -- Ne kazandaklarını tahmin edersiniz? 
3 ·- Naul yaşadıklaranı zannedersiniz? 
Bu üç sualin cevabına yazıp bize gönderiniz. Arzu ederseniz 

bir de resminizi ili.ve ediniz. Gelen cevaplar aıra ile neşre
dilecek ve anketin sonunda bu muharrirlerin her blri hakkındıt bu 
üç sualin, gazetemiz tarafından, hakiki cevapları verilecektir. 

Hakikate en ziyade yaklaşan karilere o muharririn imzalı bir 
fotoğrafisi ile, imzalı eserleri hediye edilecektir. 

Nazım Hikmet Beg • 
1 -- 30 yqlarmda vardır. Gök 

?,Ürilltüsünü andınr nurlu naralar 
fırlatan bu adamda züpbelik ara
mak herhalde gülünç olur. Çirkin 
delildir. Uzun boyu, - kendi ta
birile - iri kemikleri, geniş omuz
ları, elik başa ve mavi birer alevi 
andaran gözlerile, erkek, kadın 
herkesin boşuna gidecek bir 
gençtir. 

2 -- Mahiye 100 lira ltazana
bileceğini tahmin ediyorum. (Hu
susi varidata var mıdır bilmem.) 

3 -- Evvela cemiyet, sonra 
midesi için yazdığa şiirlerini bi
tirdikten sonra çok sevditi dost
lariJe muhakkak güler, içer ve 
oynar. 

O ilhamını kafasından ve ka
f asmı acı acı sızlatan canh hadi
sat ve tablolardan aldığı için 
mil:ımin marazi manzaralara fazla 
ehemmiyet vermez. 

ce başbaşa kalmıya muhak
kak düşkündilr. 

Fazla laübali olmıyan. Fakat 
samimiyeti ciddi olan bir şah
siyet olarak tahayyül ediyorum. 

Peyami Safa 
1- Peyami, benim hayalimde, 

(30-35) yaşında, tipik, nrafeti 
seven ve züpbe olmayan, sami· 
mi tavırlı, Jaiibaliliği nezahetle 
birlikte yürüten bir edip ola
rak canlanıyor. 

2 - Türk edebiyatına cilt 
cilt nadide eserler, mensur, şi· 
irler, ibda eden bu aziz mu
harrir ayda her halde (150} 
liradan aşağı kazanmaz kana
atindeyim. 

dırları ve bütün ağırlıkları 
yerleştirdikten sonra bir hay
vanın yularını k~ndisinden 

sonra gelenin semeri.;.e bağla
mak suretile heyeti mecmuası
nı bir daire ıekline getirerek 
·11erbest bıraktılar. 

En Büyük Tehlike: VEREM 
Nuruosmaniye : C. S. 

Ahmet Haşim Bey 
1- 45, 50 yaşlarında bulun

ması lazımdır. 

3 - Gazetelere hazırladığı 
tefrikalar, hikayeler, ve husust 
köşeler bittikten sonra boı 
kalan zamanının bir kısmını 
okumak ve diğer kısmını da 
arkadaşlarile belki musahabe 
ve zevk etmekle geçirse ge
rektir. 

Bizde hayvanların uzun bir 
yürüyüşten sonra yem ve su-
dan evvel azami yarım saat 
dolaştırılmasına mukabil, bu-
rada iki saat dolaştırılmakta, 
ancak bundan sonradır ki yem 
ve su verilmektedir. 
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Köyden ayrıldıktan sonra 
müteakip menzilimizi küçük 
bir Efgan kasabası teşkil 
etti. Bu kasabanın adı (Obi)dir. 
Münbit bir ovanın ortasında 
kaindir. Bir buçuk saat kadar 
ilerisinde, bir dağ eteğinde 
mükemmel bir kaplıcası var
dır. Bu kaplıcanın bir köşe
sinde büyük bir mezar vardır. 
Ağızdan ağıza dolaşan hıra
feye nazaran Hazreti AH za
manında buralarda şehit dü
ıen sahabelerinden birinin 
tlirbesidir. 

Türbenin duvarlarına bakar
aanız etrafında koyun, keçi 
ve ceylan boynuzlarının birer 
kUme teşkil ettiklerini gö
rürsünüz. 

Rehberime sordum: 
- Bu nedir? 
\' e anladım ki bizde tür

•.tere eski bez bağlanmasına 
mukabil burada da boynuz 
hediye edilmektedir. 

( Baş tarafa 1 inci •ayfada ) 
şehirimizdeki verem vefiy&tmın 
azametini gösteren aşağıdaki 
satırları aynen naklediyoruz: 

Meseli İstanbul şehrinin son 
yirmi beş senelik umumi vefi
yat ve verem vefiyat cetvelini 
şöyle bir gözden geçirelim: 
Sene Verem veffyah Umum1 vefiyat 

1902 2753 14771 
1903 2695 14136 
1904 2641 15808 
1905 2836 15755 
1906 2700 15949 
1907 3013 15740 
1908 2804 15741 
ı 909 2863 16631 
1910 2838 16730 
1911 3055 17984 
1912 2886 21662 
1913 2639 18538 
1914 3078 17717 
1915 3018 18490 
1916 2447 18483 
1917 2515 20851 
1918 3515 33615 
1919 2546 17920 
1920 2731 19155 
1921 2652 16591 
1922 268() 16256 
1923 2703 16556 
1924 2781 15139 
1925 2278 13436 
1926 2438 13524 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKİL.ATI 
- Yazan: M akenzie -

Bir müddet sonra ele geçen 
hususi mektuplardan bazı par
çalar bitaraf matbuatta intişar 
etmiye başladı. Bu mektupların 
asıllarını da imparator Fransu
va Jozef Kral Rorja gönderdi. 
Bunlardan ancak bir taneıini 
hatırlıyorum. O da, Erskine'nin 
valdesine yazdığı bir mektuptu 
ve bunda Erkkine, Yunaniıtan
daki vaziyetin yegAne çarel 
halli, kral Koatantinl Yunan 
tabbndan defetmek oldutnu 

No. 17 

yazıyordu. 
Tabtelbakir suvarısınm tel

sizle Napier ile Wilsonun 
hareketlerinden habcdar edi
lip edilmediğini tayin etmek 
kabil olamadı. Hareketinden 
bir akşam evvel Napier harbiye 
nazırını ziyaret etmişti. Harbiye 
nazırı da Napiemin Yunanis
tana kartı şiddetli tedabir 
alınması taraftarı olduğunu 
biliyordu. Belki Napiernin Yu
naniatandald vaziyet hakkında 

Şu cetvele nazaren İstanbul 
ıehrinde son yirmi beş sene 
zarfında veremden ölenle-

. rin miktarı ( 69014 ) e 
baliğ olmaktadır ki vasati ola· 
bir senede ( 2760) kişi verem· 
den ölüyor -demektir . lstaobu
lun nüfusu biraz mübalağalı 
olarak bir milyon dahi ad ve 
itibar edilecek olursa şu halde 
her on bin nüfusa 27,6 verem 
vefiyah isabet ettiği anlatılır. 
Aşağı yukarı ayni şeraiti baya· 
tiyeye -belki ~aha fenasına
malik olan diğer şehirlermizde, 
memleketimizin diğer aksamın· 
da da ayni vefiyat nisbetinin 
bulunmadığmı kim iddia edebilir. 
Türkiyenin nflfusunu (12) mil
yon tahmin ederek hesabımızı 
ona göre yüriltecek olursak 
göriirtız ki her ıene memleke-
timiz dahilinde pek yakın bir 
ihtimal ile ( 33 ) bin küsur şa
hıs veremden 61mekte, yani (33) 
bin adet ekserisi bentiz sayü
amel kabiliyetinde ve bittabi 
evlit yetiştirecek yaşta kıy· 
metli istikbal unsurları mahvu 
harap olup gitmektedir. lzmir 
şehrine ait elde edebildiğim 

rakamlar t 92,5, 1926 senesine 
aittir. Ve bu iki senenin bele
diye kuyudatile yalnız emrazı 

Cuninghame tarafından verilen 
izahab tekzip etmesi muvafık 
görülmemişti. Belki de Yu
nan hilkümeti Lort Kiçnerin 
tavrunu bir blof zannederek 
İngilterenin hakiki maksadına 
anlamak için kuriyeyi ele ge
çirmek istedi. Fakat böyle ol
sa idi, Avusturya tahtelbahiri
nin suvarisinin gemiyi de ta
harri etmesi lazımgelirdi. Ma
amafib bir müddet sonra bu 
meseleyi tenvir etmesi ve yahut 
ta sırf bir tesadüften ibaret 
ret bulunması muhtemel bir 
vak' ayı keıfettim. Şöyle ki 
Eleusiste Marienbod isminde 
10,000 tonluk bir Avusturya 
vapuru yabyordu ve bunun 
ıuvarisi de Triesteli idi. Bu 
a:atın bize haber verdiğine na• 

sariye hastanesi ihsaiyabna 
dahil verem vefiyatına nazaran 
İzmirde vasati olarak senede 
~14 kişi veremden ölmektedir ki 
l:iu adet her halde hakikatin 
çok dunundadır. Şehrin nüfusu -takriben yüz elli bin olduğuna 
nazaren burada da hemen he
men ayni nisbetle kartılatıyo

ruz demektir. 

Görülüyor ki verem her sene 
memleketimizde cidden hepi-

mizi ehemmiyetle düşündüre

cek derecede tahribab mucip 
olmaktadır. Vefiyat nisbeti 

herhalde on binde otuzu geç
mektedir. Bundan başka vefiyata 

umumiyeye nazaran verem 

vefiyab miktannı tetkik ede

cek olursak bu nisbetio do 
yüzde on beti bulduğunu 

görürüL Yani yüz ölllm Yak'•· 
sandan on betini veremdem 
ölmiiş olanlar teıkil etmetekdir. 

-GLORYA
MILTON 

BEOAVACILAR ŞAHI 
5 inci hafta 

zaran gemının telsizi zanne
dildiği gibi 1914 ağustosunda 
çikarılmamış, ancrk Napierle 
Vilsonun esir aldıklarından 
sonra çıkarılmıı. Her~ ne ise, 
ben bu zabitlerin yakalanmasını 
tamamile bir tesadüfe hamle
diyorum. Kuriyenin ele geç
mesi yüzünden Atinadaki kan
çilaryamız son derece haşlandı 
ve kuriye çantalarına konan 
kurşun ağırlığı birkaç misHne 
çıkarıldı. Hiç unutmam. Bir 
tarihte Londradan V enizelosun 
ıabsana verilmek llzere hususi, 
mahrem ve küçücük bir 
kuriye çantası götürmüştüm. 
içerisine okadar kurşun koy· 
mutlardı ki bizzat V enizelosu 
taıımıı olsaydım kollarım bu
kadar yorulmaz, atrımazdı. 

Ben Haşimde çirkin olmıyan 
ve insana itimat bahşeden bir 
sima tahayyül ediyorum. Tab'
an kalender fakat ayni zaman
da vakur olsa gerektir. 

2 - Elyevm muallim oldu
ğuna nazaran aşağı yukarı 
t00-150 lira alır. 

3 - Tllrklerin bu biricik 
ve kıymetli aembolik taırı 
bilhassa yaz mevsimini bedii 
mefgalelerle geçirse gerektir. 
O, tabiatin şiir dolu rengin 
ve engin manzaralarını seyret
miye, onlarla uzun uzun sessiz-

V cila Nurettin 
1 - Bu kUltürHi ve genç 

muharriri 30 yaşında tahmin 
ediyorum. Tabii giyinen, çok 
güzel olmıyan fakat sevilebilen 
bir tipi vardır. 

2 - Ayda 150 lira kadar 
kazandığını zannediyorum. 

3 - Durup dinlenmeden, 
roman, hiklye yazan, sütunlar 
dolduran bu genç her zevk 
etmeyi, gillmeyi, ve güldt\rme
yide sever. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Salilı beg: Çahıkan ve 

zaman hırçın]ı 

...ıü dek kik tir • 
Muhatabına ka
kapılınaz, iti
madını israf et· 

meı. Muame
leainde usul ve 
ıekle tlbi olur. 
Mtlfkülpeaent • 
liğe temayül 
eder. inadı se
ver. Kızdığı 
gösterir. 

Maamafih bu kadar kurşu
na rağmen 1917 senesinde 
Rusyaya giden lngiliz kuriye 
çantasını da Şimal denizinde 
ele geçirmişlerdi. Bunun da 
muhteviyatı bitaraf matbuatta 
oeıredilmİftl. 

Haslvck'le benim birdenbire 
' Atinadan infikak edişimiz ve 

bir ay ayrı kalışımız işlerimizi 
okadar karıştırmıştı ki, aklıma 
geldikçe hail tüylerim ürperir. 
V bizim Ani hareketimizi lm-
rozdaki karargAbı umumiye 
bildirmediği için, ben yokken, 
el'an tahtı tevkifte bulunmak
ta olan bazı maznunlar hak
kında üstilste ve müstacelen 
malumat istemekte bulunmuı, 
bizden hiç cevap verllmemiştt. 

Gelip te tekrar karargAhta 
Deedeı ile muhabereyi temin 

Mehmet v,. 7l: Olgun ve 
ha ı im k irdır. 
Mihnet ve me

ıakkate mlite

hammildir. Keo 

eli istirahatini 

ihmal eder. Her 

şeye karıtmaz. 

Hiddeti de.-am· 

~ı ve kinli olur. 

ettiğim vakit, Çanakkalenin 
tahliyesine başlanmış vs bu 
yüzd~n biz de mali istinatgahı
mızdan birini kaybetmek üzere 
bulunuyor~uk. Bu telA~ ve en· 
dite yetişmiyormuş gibi Seli
nikteki ordu karargaEuoın lm
rostakl Bahrisefit kuvvayı sefe· 
riyesi karargthı umumısınm 
her türlü kontrolilnden izade 
olması, Selinikteki ordu entel· 
licensi bürosunun V nin gerek 
Selinikteki, gerek Atinadaki 
teıkilitmın faaliyetine son d~ 
rece engel ve hatta mani ol· 
masını intaç ediyordu. 

Halbuki bizim bütün faali· 
yetimiz lmrostaki karargAhı 
umumiden alacağımız malumata 
bağlı idi. O .zaman, meselenin 
neden neıet ettiğini kavraya'" 
cak kadar tecrllbeli değildim. 

( Arkaaa var ) 
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Küçük 
Bahar reldl. Şehirlerden laly\en, sayfiyelere çıkılacaktır. Kimya vrıil,cek 

..-ıs, clalrellla1 oclalarınıt va,..8 •eyabut lrlralahacak ev, daire ve oda lslı) oranım:: 

Aramak •e aormakla Y&klt geçlrıneyl.nlı. (25) kuruşla ah:e bu işi yapnblfül'I.. 

Abdülhamit, Güzel Sesli 
Kız Hakkındaki Sözleri ·Dikkatle 
Dinliyor Ve Heyecanlanıyoı·du 

NAKiLi ı ZIYA ŞAKIR -·· 10 -
( Her haklcı mahfuzd'll.r ) 

SATILIK EVLER 
KADIKÖYÜNDE SATD.JK mü

ced det klrgir hane - Kadık8-
yünün en eğlenceli yeri olu 
Yoturtçu parkı yanında Çaınlıca, 
Fenerbabçe, Kalamtf koyuna na• 
uretf fcvkalide1i olan, üç daJreH 
apartman tarı.ında in.. o)unaa 

Taliplerin Galatada Mehmetall 
- Ya, sesi?.. 1 PRA GU ESPULSJ 

Hizm~tçi kı~; n:ıerdiven ba- lıa p.rima donn& 
tına dogru serı bır nazar fır-

l sayet havadar hane aabhkbr. 

-.u.. rnALU • L",,... ""·~ ••• • 1 Pı. hanında 41 numaraya mD· 
FR.A GLJ ERPULSI racaatlcri. -1 , . 

~ ha vloHoista dl Abd-rıl Namıd ~ aOYOKDEREDE sATlLIK ha-
lattıktan ıonra kulağıma eğildi: o del teAtr.- da WU...Ktcı• e 

-Sesi de çok fenadır. Benim 
ıesim onunkinden çok giiı:el
dir.. Size, çok yanhı söyle
mişler ... 

- Allah.. Allah.. Ben dlln 
akşam buradan geçerken Ma· • 
damın ecsini kendim işittim .• 
Ne kadar gilzeJdi. 

- Haaa ... O başka ... Onlar, 
lıtanbuldnn gelen misafirler .•. 

işte iyiya.. Sakın Mösyö 
Piyer yahut Madam Piyer de
dikleri onlar olmasın ... 

- Hayır.. Hayır.. Piyer ı 
Fransız adıdır. Madamın miaa· 
firleri, kendileri gibi İtalyandır. 

- Atları ne? 
' . - Mösyönün ismi, ( Alfret )- 1 

tır. 

- Ya Madamın? .. 

ne - Piyasaya iki, iskeleye üç 
dakllca mesafede Japanya aefa
rctanesi sokağında bülbüllerilc 
mefhur Sefaretane bahçeai kar· 
t111nda iki daireye mflnkuem 
·apartman tarzında lnıa edllmlt 
hamam, elektrik, terkoau laavl 
( 9 ) odah 26 numaralı hane ••· 
tıhktır. Taliplerin Galatada Meh· 
metali Pı. hanında 41 numaraya 
müraeaatlerL -1 

KALAMIŞTA SATILIK, kiralık 
mGkemmel k8tk - lıkeleye, fs
taayona bet dakika meufede 
plljlar civarında, muntazam bahçe 
dahilinde nezareti fevkaladeyi 
haiz (24) odalı, müştemilatı aalre-
yi havi k8şk aatıhk oldutu gibi 
toptan yahut d6rt kısım olarak 
kiralıktır. Taliplerin Galatada, 
Mehmetalipaıa hanaoda 41 numa
raya müracaatleri. -1 

(16) kelimelik hlr llAn klfldlr. Her ke\ime faı.laaı öçirı bir kuruş ilave edinb .. 

DIŞ TABIPLER1 
DIŞ TABiBi 

SUAT ISMAIL 
Avrupadan gel mittir. Y enipoa• 

tane caddealnde ikbal kütipaneai 
kartı•ında No. 8, Telefon lat. 415' 

1 Diş Tabibi K. Jamgoçyan 
Harbiye polfa karakolu aıra

aındaki kötebaşında 73 numaraya 
nakletmiştir. Sabah 10 dan akfam 
dokuza kadar. --10 

. T b'b" H ı· Cumadan Dış a ı ı eca ı - mada ber 

srfin sabahtan akşama kadar 
hutalarını kabul eder. Pangalb 
Hamam caddeai No. 17 -70 

DIŞ T ABIBI AHMET HIK-
Pl.ET - Fenni surette atnııı 
dit çıkarılır. Altın ve her nevi 
ıaff dltler, mutedil Ye müaalt 
tcralt ile imal olunu.r. Ankara 
caddesi No. ısı -8 

Dişçi Kalfası Aramyor 
Harbiye polla karakolu aıra

aındaki k6tebaıında 73 numarada 
dit tabibi K. Jamgoçyana mGra
caat. -1 

EV ALIYORUZ 
ACELE SATILIK dükkin hane 

n kiiçük apartmanı olanlara: 

DOKTORLAR 
DOK.TOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahili hastalıklar. 
Hane: ficyoğlu. C Tarlabaşı 
145. Muayenehane: Galata C. 
Topçular 164. -47 

Paris tip fakültesinden mezun 
CDt ve Zllbrevl hutalddar •iteU .... 

Dr. 8AHATI1N ŞEVKi 
Kabul saatleri sabah •ekiz.len 

akıam yediye kadar Babıili 
Meaerret oteli karttsında No. 13S 
birinci kat. -136 

GÖZ ve Gözlük mütehassl8l 
doktor Fuat Aziz Bey - Muayene 
ile rBzlnk sabhr. Muayene ücreti 
alınma&. Bahçekapı Hamidiye 
caddesl 50 numaralı mağaza. -19 

EMRAZI Z0HREVIYE tedavi
haneai - Doktor Aristidi Bey : 
Emln6nü aabık Karakaş Han 
No. 8 ·-31 

SATILIKLAR 
TAŞRAYA AZiMET dolayısih 

devrea aablık dilkkin - Piyasa
nın en ltlek mevkiinde üç yol 
ağ~ında her işe elveritlid'r. Ye· 
mif, Taıçılar caddesi ı<.u~.u ye: 
mişçiler köşesinde No. 78 bor~kçı 
Hamdi Beye müracaat. -5 
--~~-~~~~~-------

SATILIK DEG.IRMEN VALS
Yn:r, yüz. yirmi çuvallık bir Vala 
değirmeni yerine ( Montaj )etmek 
şartile çalışbrıp ucuz fiatlc satı· 
hktır. Galalata Havra sokağı 
Camaat hamndP. Nuri Beye 
müracaat. -2 - Amilya ... 

- Demek akşam 

KADIKÖYÜNDE Mühardarda 
aatıhk hane- Dl>rt kattan ibaret 
on bir oda, mutfak, kuyu, bahçe, 
elektrik, havagazi, banyoyu haYi 
nezareti fevkalideyi balı: hane 
aablıktır. Taliplerin Galatada 

Beyotlu, şı,u, Karak6y, Eminönü, 
Mabmutpafa, Sultanhamamı, Sul
tanahmet, Divanyolu, Saraçane 
clvarmda aahhk emllkl bulunan
lar raı:etemhı:de K. O. adresine 
mfiracaat. -1 

---------------------------
o gUzel aeı; Madam 
nm dı öyle mi? .. 

- Evet ... 

iılttfğlm 
Amil ya· 

- Affedersin Matmazel, le· 

ni rahatsız ettim .. 
Hizmetçi, bu iltifattan pek 

memnun oldu. Ben, artık gi
diyor gibi yaparak biraı ka
ptdan çeldldikten sonra, lakayıt 
bir ta vur al arak: 

- Doğrusu çok gO:r.el söy· 
lüyordu. Bir kere daha işitsem 
çok memnun olurum.. Acaba 
daha burada kalacaklar mı? .• 

- Galiba bir ay daha ka
lacaldar ... 

- Mersi Matmazel.. Seni 
işinden alıkoydum.. Kusura 
bakma ..• 

- Bir ,ey değil.. Adiyö ... 

" Ben, btJ muhavereyi anlatır-
ken Sultan Hamit dinliyor ; 
ve dinledikçe heyecanı artı
yordu. Bilhassa, Alfret ile 
Amilyanın isimlerini söylerken, 
dudaklarmdaki tebessüm ge
nişledi ve solgun dudaklarına 
penbe bir renk geldi. 

Ben sustuğum zaman ; bir 
mUddet önilne baktı.. Derin, 
derin içini çekti. Dudaklarının 
tlstUnde daha bili hazin bir 
tebeuUm geziyordu. Elindeki 
cigaradan derin bir nefes çek
tikten ıonra, bqım iki tarafa 
ıallıyarak. enell kendi ken
dine: 

- Hey gidi dünya bey ... 
Dedi ve ıonra bqını kaldı

np yllziime bakarak ıözllne 
devam etti ı 

- Dilnyada katü inaanlar 
çoktur .. Fakat, iyi imanlar da 
az değildir. Ttırk olsün, Müa
ltıman olsun .. Fremu:, İtalyan, 
hatta Çingene olsun.. iyilik 
bilir insanlar henüz dünyadan 
kalkmamıf .•. BakıD1% ıize bu 
meselenin ne olduğunu anla
tayım... Durdu. Geniş bir nefea 
aldı. Göz kapaklannı hafifçe 
kısarak, ıanki habrabnda 
bi11ey aradı. 

Şlpheaiz ltitmipiabcllr. Yal-

Abd•lluımltl/11 ~ok Nl•ndlli 
Prima Don11a Aınelganın 
o oalcit ltalgan ıazetele-

rinde çıkan bir resmi 
dı.1 1arayında benim bir tfyat· 
rom vardı. Hem kendi kendi
mize eğlenmek, hem de gelen 
ecnebilere, aan'at muhibbi 
olduğumuza g~ıtermek için 
bu tiyatroya ehemmiyet verir-
dim. ltalyadan, F ransadan 
oyuncular ve muzikacılar ge
tirttim. Birçok masraflar ihti· 
yar ettim. Herşeyi dllzgün, 
bir tiyaro vilcutda getirdim. 

Prlnı• Donna A••lganın 
A6diillaamidin saragında vf • 
golonistlik eden ıenç kuı; 
6a resim o zaman ltalyon 

ıazetttlerinde çıkmıştır. 

Tiyatromda, bilhassa operalar 
oynatırdım. 

Oyuncularım da cidden ma
hirdi. Musiki takımım, çok iler· 
lemişti. Bilhassa bir (prima 
donnam) vardı ki; cidden em
salsizdi. Sesi kendinden, ken
di de ıesinden güzeldi. Adı· 
na da, (Amilya) derlerdi. 

( Arkası var) 

Dünyada Neler Oluyvr? 

'Amerikanın Son Teklifi Fransayı 

Müşkül Bir Vaziyete Düşürdü .. 

Doello Edecekler 
Bnkreı, 2 ( A. A. ) - Don 

meb'uaan meclisinde M. 
Bratiano ile M. Duca ara-

Pariı, 2 (A.A) - Petit Pa- 1 
risien gazetesi yazıyor: "Bey- 1 

nelmilel tediyat bankasına gös· 
terilecek teminat esas dolayı· 
sile ortaya çıkan mtişkiilitan 
Franıa ile Amerika araaında 
alelAde fikir teatisi suretile 
halli mllmkün olmıyacağına 
kanaat hisıl edilecek olursa 
elycvm cereyan eden müzake
relerin daha geniş bir istişare
ye doğru yol alması ve bu 
yolun da moratoryom hakkm
daki Hoover planının baıı 
maddelerini izah ve ikmal \'a

ıifeaile mükellef bir konfera'1-
sı niçtimaa davetine müntebi 
olması kuvvetle muhtemeldir. 

ıtnda bir hldiae olmuttur. 
Mibakerat eaaaında liberal 

1 fJrkası reısı M.Duca M. Bratia
no 'ya " hokkabaz " demiştir. 
Bunun üzerine M. Bratiano mu
arızına ıahitlerini göndermiştir. 
Bu mesele tiddetli bir heye· 
can uyandırmıştır. 

Matin gazetesi Amerika ta
rafından gönderilen muhtıranın 
Fransa hükumetinin vaziyetini 
nekadar kuvvetli müdafaa et
tiğine dclilet eylediği miltale
asında bulunmaktadır. Bu ga
zete Amerikan muhtırasının 
Amerikanın Fransa tarafından 
ileri ailrülen itirazları anlamak 
Ye mDmkün olduğu takdirde 
kıymetten dtişllrmek istediğini 
göaterdiiini de ilave etmekte
dir. 

Yugoslavyada suikasıtçllar 
Belgrat. 2 ( A. A. ) - Dün 

gece hariçten gelen ve muh
telif üç iatasiyona bırakılan Uç 
vagonda infillklar olmuştur . 
Bu infilikları, Hırvat pkileri
nio ıon mahkemesinde mey· 
dana çıkan auikast bareketile 
alAkadar olduğu zannedililiyor. 

Mühim Bir SahtekArhk 
Paris, 2 ( A. A. } - Le 

Journal gazetesine nazaran, 
Seine adliyesi milhim bir ifliı 
meseleıindeo haberdar edil
miştir. Pariıin biiyük mUteah
hitlerinden M. F elin Audouin 
bu meselede methaldardır. 
Mumaileyh hali firardadır. 
Açık 150 milyoa franaa balJi 

Mehmetallpqa hanında 41 numa· 
raya mtıracaatleri. -1 

AKSARA YDA ACELE aablık 
J ne- Tramvaya üç dakika ıne

aafede d8rt kat yedi oda, matfak, 

SATILIK HANESi olanlara -
Pek 4erefalı yerlerde olmamak 
fArtllıe, 1500 liradan 2000 lir aya 
kadar dart. bet odalı aablık 
hane, dGkklnı olanların Galatada 
Mehmetallpaıa hanında 41 nu
lllaraya milracaatleri. -1 

1 

kuyu, bahçe, elektrlti havi hane 
aablılrtır. Taliplerin Galatacla 
Melımetalipafa hanında 41 numa-
raya müracaatlerl. -1 

SATILIK EV ve iKi DÜK
KAN - Caj'alotlu TOrk ocatı 
karııaında 56 - 58 • 60 - 62 nu· 
maralı kirgir ve iki baUltU müt· 
t mil bir bap hane: Dokuz oda, 
hamam, terkoa, elektrik, havara· 
u, bahçesi ve altmdakl iki dük· 
ltlnile beraber aablıkbr. Taliple
rin içindeki mal aahlplertne mtı· 
racaatları. 

iNŞAAT 
APARTMAN, hane lnta etmek 

latlyenlere - Apartman, laane, 
diikkln in.. etmek latlyealer ile 
Üsldldar - Kısıklı tramvay wüı:er
rlJıında ve dij'er sayfiye mahal· 
lerinde (Villt) tananda ldSfk lnıa 
etmek iıtiyenle.rin Galatada Mela
metalipata hanında 41 numaı aya 
mllracaatlerL 

(İnıaat parası nokaaa olanlara 
teahlllt göaterlllr.) -1 

olmaktadır. 

Kanadada Kurakhk 
Ottava, 2 (A.Aj - M. Be

nett, mecliste beyanatında aı· 
caklık yüzünden Piraire vili
yet l erin deki zirai vaziyetin ha· 
kiki bir milli feliket şeklini 
almakta olduğunu söylemiştir. 
Ve demiıtir ki, geçimsiz kala
cak çiftçilere yardım için husual 
tedbirler alınacaktır. Bu sene 
takriben 5 milyon dönUmlDk 
arazi kat'iyyen mabıul vermi
yecektir. 

SATIUK EMLAKJ olanlara -
Galatada, Beyotlu, Şiıli, Ma\'ka, 
Oımanbeyde aattlık apartman, 
haneıl, Galata, Beyotlu, Emin-
8n6, Sultanhamamında mağaza 
ye dGkkinı, Sultanahmetten Be-
yuıda Beyazıttan Fatih ve Ak
u.raya' kadar banHİ olanların 
Galatada Meh:netalipa,a hananda 
41 numaraya müracaatleri 1 

SATILIK ÇİFTLİK, aradal olan
lara - Anadolu, Rumelinde satı
lık çiftliği olanlar ile Boğaziçinin 
Rumeli cihetinde ytb dönümden 
•tatı <'lmamak iiı:ere ara~iıi. 
Botazlçi, Haliç, Marm1.ra 1ahille
rinde fa~rlka inşasına m:isait 
araa, veya aradai olanların Gala-
tada Mehmetalipqa hanında 41 
numaraya mnracaatleri. 1 

EMLAKINIZI SATMAK, . Ki
RALAMAK için -- iskeleye, •i
mendlfere, tramvaya yakın olan
lar müreccahtır. 9 - 12 arasmda 
müracaat. İstanbul dördüncü va
kıf Han as:ua knt 29 -4 

TERZiLER 
KADIN terziai liıriato - Be

yoA-lu latiklil caddcai Oliyo pa
aajl Oliyo apartman No. 1 e nak
letmlttir. -4 

TAKSİTLE Uzun vadeli, 
mutedil ıerait ile en miifkUl
pesentler. memnun edecek 
ıekllde modaya göre elbise 
ıabdır. Babıali No. M Yusuf 
Ziya. -34 En ziyade hasara maruz 

kalan mıntaka Sakotcheawan 
Alberta ve Manitoba vilAyet· YEDiNCi 
leridir. Bilhasaa birinci vilAyetin p A TRON KUPONU 
vaziyeti çok vahimdir. Sıcak-
tan mutazamr olan 100 binden No. 1 
fazla çiftlik sahibi gt\ratle ted- Gueteıabde selecelr perfembe 

• kt d. stln6 çıkacak Patroau bedan al· birler alınmasını ısteme e ır. mak lıtlyoraanaz, bu kuponu ke•';» 
Muvakkat yardım tedbirleri ıaklayıoı'I. n pert•mbeye kadar 

almak lizere merkezi hUkümet, ==-~r~ to:!:::: ~i!: 
Villyat hükümetlerile teşriki cakaırıız. 

k d. M 'I b Patronlu netredlldlklerl rh-tnesai etme te ır. umaı ey den itibaren latanbul karilerimlz 
itıizlere yardım için yakındı; btr hafta1 tava kartlerlmlz oa 

d d"l 1 rGa lçlnıa. kuponlanm ıiacier· meclise bir IAyiatev i e ı e- mellcffrler. Bu mllcldet r•çtlkten 
c.p.i INldirmİftİr. ıı....-•oOiiiinr;;.;•;.,k;;.·......,o-nliıiiiaro...iiikiiiiıab.-u-.l _.eoiiidlilııilmiıiilıu--.· __ 

O T E L 
----------------------~--ANKARADA Meydanpalia -
Mecliı, Veklletler, devair ve 
bankalara, ticaret mileıses,.Jerine 
çok yakın, Hlkimiyeti Milliye 
meydanında la Bankası karşısın
da yeni inıa edilen "Meydanpa!u,, 
oteli açılmıştır. Su, elektrik, ban-
yo, kalorifer fibi temiz acrvis 
ve istirahati haizdir. Ankarayı 
witmek iıtiyenlere tavaiye olunur. 

-5 

M O T E N E V ı.} 1 
Kolay Sünn~t 

Ameli yeai için meşhur Halepli 
zade doktor Talip Beye beş gün 
evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Nemliude Hanı. Telefonistanbul 
1486 -16 

BÜYÜK ani yorğancı - S<>n 
modaya muvafık temiz ve ıağlam 
model ü:r.erine ehven fiatlc yor
gan imal olunur. Nuroarnaniye 
caddesi 74 - 76 numarada Hnsan 
Çavuş. -6 

T k •tle Thoman ve mLh-a Si - telif markalı bi-
alldet ve Sarolea markala rnotör
alklet ve Gramafon u:ı:un ve ml.
tedil ıeraitle verilir altıncı daire 
Tramvay d\lratı kartısında No.159 
Alekaandır Marenıro -8 

MFMUR ve MEMURE istiyoruz -
işsiz :r.amanlarınız:dn çahşarak 
ayda 90 lira ltuanabilirsiniı:. Bize 
m~ktup1n sorunuz, içine 6 kuruır 
luk pul koyunux. lstanbul po•ta 
kutusu 400 

İYİ USTA ARIY ANLARA -· 
Mahmutpaşa yokuşunda Hürriyet 
otelinin içerisinde mobilye fab-
rikasında merdivenci ve küpeıteci 
mütehass1aı ve bina tamiratı fev· 
kalide yaparım. -- 2 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırbk, 
yanık, srüve yeniQi elbiseler em· 
aaline tesadüf edilmez derecede 
belliaiz: 8rülür. 

Galatuaray Paaaj Amavar 
No. 13 -4 

BLOZ KUPONU ---15-
Ga:r.etcmi:ı:in beşinci aayfa

•ında İntiıar eden bluz 1110-
bakaaına iştirak etmek fali
yenler bu kuponlan toplam•İ 
hdırlar. Heıwün bir bJAs re•ıo 
ve bir kupon neşreclll•cek v~u 
neı-!y.ıt 15 gün de••• ede,':_ • 
tir. Kariler 15 lcupOll top .. ,.•
caldardır. 

• 



~ 
1 

8 Sayfa 

KUVVET 
GENÇLiK 

Kutusu 
200 kuruş 

ADEMi IKTiDARA 
Kartı 

GLANDOKRATiN 
~ 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

6 mcı keşide 11 Temmuz931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE .c 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT· VARDIR 

SON P05TA 

öğrenmek 
• • 
ıçın 

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

1 • 

INGİLİZCE İNGILIZCE 
Ameli-Gramer Ameli -Ticari 

! 

Bu kitaplar tatil esnasında size bir lisan kazandırırlar . 
Bu kitaplar herbiri ciltli olarak 2 şer liradır. 

ID Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 

ITRIY ATI 
Kibar !lınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

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

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eıki Hillliahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 2622 

Temmuz s. • 

SiNİRLiLERE 
Salt Limon Çiçeği Kolonya11 ~ 

yegine çaredir. Depoau: Yeni 
postane karşııında No. 16. 

VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar J 

Saadet • Türk • lımirden 
Mersin - ,, - Ayvalıktan 
Va tan - ,, - Rizeden 
Mamara - ,, - Mundanya, 

Gemlikten 
Antalya - Türk- Bandırmadaı 
Kırlangıç - ,, - lzmitten 
Konstantinopoli • İtalyan -

Cenovadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Asya - Türk - Mudanya 

Gemliğe 

Gülnihal- Türk- Bandırmaya 
İzmit • ,, • İzmite 
Bandırma - ,, - Karabigaya 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
· s ~:~':n~zPAZAR 

günll· akşamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareket 
edecektir. 

t 
A 
l 
liı 
h 

C:4 

nı 

F ,, 
dı 

• 
· :; İstanbul mıntakası Ma- lstanbul Gümrükleri 

yi d. ·· d ·· 1 ·· "" ·· d . başmüdürlijğünden: 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 

ol 
C! 

t 

~ a JD mu ur ugun en. Başmüdürlük binasile mütteınilAtıoın deniz cihetine nazır 
rı Antalya vilayetinin Eğdir maa Kardiç nahiyesinin Çayiçi cephesinin badana, Y ağhboya ve sair tamiratının 8-7-93 t çar-
a karyesinde k!in olup şimalen Doğru yol başı Kapı kaya. Kı- şamba günü aleni mUnakasa11 yapılacaktır. 
v zılca kaya tepeleri beynine mevsul hattı münkesir, garben Kı- Mimar veya mühendis o)ma11 l~ıım gelen taliplerin bu bap-

zılca kaya tepesi çay içi camii Kaklık tepesi noktaları beynini tald şeraite ittila busulile beraber yevmi mezkfırda aaat on 
dörtte evrakı lazimeyi müıtaıbiben bqmüdtirlilkteki komiıyona 

n vasleden hattı münkesir. cenuben Kaklak ve Balcı pınar tepe- müracaatları. 
b leri müstekimi, şarkan Balcı pınar top düdük boşnak ve doğ- ------------------------

e ru yol başı tepeleri hattı münkesiri ile mahdut 1305 cerip Şı.rketı• ~yrı·yeden· . . 
l\ saha dahilindeki mekşuf Krom madeni: 03;~ 
le 1 - Teslim tarihinden itibaren 1 inci sene zarfında (A) 
il maden sahasının 1 : • 5,000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik 
n haritası yaptmlmak ve mufassal fenni rapor ile (B) işletme 

Boğaziçi vapurlarına mahıuı yaz tarifeıl Temmuzun altıncı pazar• 
teai sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler Cumartesi aa-

Münakasa Tehiri 
c proje ve planları vekalete verilmek, babından itibaren gişelerde aablacaktır. 
1 2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir 
J f ıene zarfında 100,000 lira sermayeli bir Türk şirketi teşkil 

1 ederek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek, 

t 3 - İkinci sene zarfında 1500, üçUncü ve müteakıp sene
t lerde argari 3,000 ton cevher istihsali ve bunun °o 10 resmi 

nisbisile işbu resmi nisbinin % 6 sı nisbetinde techizatı asice-
• riye tertibi verilerek imrar edilmek ve istihsal ve imrar 

edemez ise işbu miktara tekabül eden rüsum tamamen ve 
defaten tediye edilmek ve bundan başka madenin ihtiva 
eylediği 1305 cerip arazinin beher ceribi için senevi 1 O 
kuruş resmi mukarrer ve bu resmi mukarrerenin % 6 sı 
nisbetinde techizat tertibi verilmek, 

4 - İmtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak şartna
menin ahkamı maliyesine ait dördücii faslının mevaddı mahsu
sasına tevfikan hissei temettü olarak ton başına asgari 

ı 1 buçuk şilin verilmek. 

1 

5 - Taabhüdatı temin için millt bankalardan birinin 7500 
liralık teminat mektubu verilmek. 

6 - Mülteıimin birinci sene. birinci maddede gösterilen 
(A) fırkasında yazılı hususatı ikmal ettikten maada eski imalat 
kale alınmamak şartile asgari 100 metre galeri veya 50 metre 
kuyu açtığı ve madeni kabili imal olmadığından dolayı hilkii-
mete iade etmek isterse teminat mektubu iade edilmek şartile 
zuhur edecek talibine ihale edileceğinden taliplerin 30-7-931 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
ve teminat uıektuplarile İktısat Veklleti Maden Umum Müdür
lüğüne müracaat eylemeleri. 

Münakasa . Tehiri 
Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Yüksek orman mektebi ile cırman ameliyat mektebine ait 

erzak ve levazımı saireıi 1-7-931 tarihin de ihaleleri icra edil
mek üzere bililan münakasaya konulmuı iao de görülen lüzum 
üzerine m•ınakasaoın 8-7-931 tarihine mlisadif çarıamba ıtınll 
saat 1 O talik edildiii ilAn olwwr. 

• 

Yüksek baytar mektebi rektörliiğilnden: 
Yüksek Baytar mektebine ait erzak ve levazımı 1&lreal 

1-7-931 tarihinde ihaleleri icra edilmek üıere bililin mlinaka
saya konulmu, ise de görülen IUzum üzerine münakaaanın 

8-7-931 tarihine mUsadif çarşamba günü saat 10 talik edildiği 
·ı,n olunur. 
u~ ....................................... . 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHZESİ 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mataır.:"!a istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci ciYarında 

En rahat Ye en 

Tem iz 1 oka n tadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye-

mek 1 tatlı 1 içki 

kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTE.RDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada KaraklSy palasta Telefon: 

Beyoilıı 5711-5 lıtanbul tlll tubul: 

"Merkez Postanesi ltti1allnde Alla
lemcl han, Telefonı lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

_Emniyet Kasaları icarı 

Ômer Abdurrahman 
latanbul emrazı zOhrevlye dlıpan-

aerl başhekimi 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No.71 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
G0LHANE SERlRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahilf, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayene1er, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon lıtanbııl l3ll 
lknmetgAhı ı " " 2235 

SON POSTA. 
Yevmi, Slya,ııt, Hav ıdh ve rlııl.i gu~t=ı 

idare ı lstıını:rN"uruoJ :ıunly• 
Şeref aokajı 35 • H 

Tel '?n: l.stano..tl - 'lH H 
Poıl.\ kutu11u: bıt'l:ıhul - 711 
Teli"':'•f lııt.ınbul SON PJST.ı\ 

ABONE FIATI 
T{jRKIYE ECN1'ijl 

14~ kr. 1 Seno 27.ıa ıu. 

750 .. 6 Ay 1400 ,, 

400 • 5 
" 

800 • 

ıso • l 
" 

soo t 

Gelen evrak geri verllm ~ı. 
lıtıUardan nes.ılly.:t alı ı ın :. 

V aaiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKt 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 

Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Proteıtolar miıli görülmemit bir aüratle g-ider .. 

Mea'ül Müdür: Stıllrl So.lim 
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