
iDARE: ISTANBUL NURUOSMAN1YE ŞEREF SOKAÖI HERGON NEŞROLUNUR SON P O S TA Halin• J"lJ&üdGr ı Halk bununla J"lSrilr.J 
SON P O S TA Hallua kulatıdın Halk bununla ltltlr. 
SON POSTA Halkın d l l l d 1 rı Hail& bununla ılJ ler. 

TAYYARE PİYNGOSU 
, ~ 

KEŞiDEYE BU SABAH DEVAM EDiLDi 
VE BiTiRiLDi KAZANAN NUMARALARI 
7 iNCi SAYFAMIZDA OKUYACAKSINIZ. 

Zehirli Hapı 
Yiyen Adam Harikzedeler İçin Son Posta 

T erkosu Dava Ediyor 

Maarif Vekili lj D il 
Esat Bey Dün Kitapçı- --------------------

Anketi 

Osman Ağa, Köpeklere 
Atılan Et içinden Düş
müş Bir Hapı Yemiştir 

Son Maçka yanğmında yine yüz kadar eY Ye dftkk&ıı 
yandı, VilAyet, polis, gazeteler, yang~nın .bu d:rece . bllyll
mesinin müıebbibJ olarak Terkos Şırketıni goıterdıler. 

larla temas Etti Hüseyin Cahit Bey 
Fikirlerini Söylüyor. 

O&man Ala lıastan•d• 
Köpekler için sokağa ahlan 

zehirli bir hapt, Osman ismin-
de bir betbaht yedi ve zehir
lenerek hastaneye yatırıldı. 
Dün, hastanede görUştUğümilz 
bu safdil insan başından geçen 
•ak'ayı şöyle anlatıyor: 

- O gUn camiye gitmiş 
Danıaz kılmıştım • Caddeden 
geçerken kaldırım üzerinde 
tekere benziycn yuvarlak bir 
cisim gördilm. Dilimin ucu ile 
dadına baktım. Tatlı geldi. 
Ben de yedim. Yer yemez de 
IDUthiş bir sancıya yakalandım. 

* Hastane doktorlarının be-
Janma göre ekıeriya bu nevi 
haplar bir parça etin içine 
konulup köpekler için sokağa 

. •tılmaktadır. Fakat köpekler 
~ eti yerken bazan düımektedir. 
•Bu kazanın işte böyle olması 
•ihtimali çok kuvvetli görünüyor. 

~ramvag 
Altında Ayağı 
Kesildi 

Kazazed•, lıastaned• 
Evvelki gUn 6ğle Oıeri Pan

taltıda feci bir tramvay ka
l~sı olmu§tur. Şiılfden Tfinele 
t•den bir tramvaydan atla
~ak istiyen döşemeci Nikol 

f. ayağı kaymış, yere dilt· :u • sat ayağı tramvay altın· 
J> a .. kalarak parmakları ve to• 

ugu ezilmlttir. 
tlıı Nikol Ef. Fransıı hastane· 

• kaldırılmııhr. 

Şirketin ıehri susuz bırakmakta göster~iği bu inat, 
artık bu şirketin cezasız bırakılmamuını ııddetle emre
diyor. 

Birçok sigorta şirketleri, şirket aleyhinde dava açmıya 
karar vermişlerdir. Fakat birçok evler sigortasızdır. Sahip
leri dava açmaktan Aciz bir vaziyettedirler. Son Posta 
bu gibi kimseler namına ve şirket aleyhine dava açmıya 
karar vermi~tir. 
Yangından zarar görenlerden, hergiin Galatada Dördün· 

cü Noter Mithat Cemal Beye müracaat ederek namımıza 
hazırlanmış vekaletnameyi imza etmelerini ve bize zarar· 
Iarmın miktarını bildirmelerin( rica ederiz. Son Posta, 
harikzedelerin bu davalarını kendi avukatları vasıtasile 
takip ettirecektir. 

Gazetemiz, bu davanın kazanılarak harikzedelere zarar 
ye ziyanlarımn tazmin ettirileceğine kanidir. 

Acele ediniz ve Notere gidip vekaletnameyi lmzalıyarak 
bize zarar ve ziyanımzın miktarım bildiriniz. 

Ticaret 
Ve Sanayi 
Bankası 
iş Ve Ziraat Banka

larile Anlaştı 
Ticaret ve sanayi bankası

nın tekrar açılması için ban
ka meclisi idaresile, İş ve Zl· 
raat bankaları meclisi idare
leri arasındaki müzakerat 
hüsnU ıuretlo neticelenmiştir. 

Ticaret ve sanayi bankası· 
na yardım için hazırlanan mu
kavele her üç bankanın 
mümesailleri tarafından imza 
edilmiştir. İJ kredinin açılma
sına kalmıştır. 

J 
Kundakçılık 

ispanyada Bir Gazete 
idarehanesini Yakblar 

Bilbao, 1 t (A. A.) - 10-11 
ağustos geceai saat 23 e doğru 
birçok eJhaatao mlreldcep bir 
ırrup, mmtakamn katolik ga• 
ıetesi olan Gaceta da Norteua 
binası lSnOne gelmiştir. 

Bunlar, petrol gazı teneke
leri ile iyice gaıladıktan sonra 
binaya ateş vermişlerdir. Polia 
miidahale ederek kundakçılan 
dağıtmıştır. ---

Sahte Bir Polir 
Hüseyin Avni isminde biri 

kendine polis memuru silıil 
vererek doJaıırken yakalan· 
mıştır. 

Vekil Esat Beg 

Maarif Vekili, diln lstanbul
da hayli faal birgün ge
çirmiştir. Maarif Vekili Eıat 
Beyin baıhca mefgalelerinden 
birJ, vaziyetlerinden şiddetle 
şikAyet eden kitapçıları dinle
mek olmuştur. Bu teması mü
tedkıp Esat Beye mUllki oldu
ğumuz zaman Vekil Bey bize, 
yani umumiyetle matbuata' 
ene1A bir latife ile bitap etti : 

- Bana, dedi, birıey aay
ı:mediğim halde birçok ıeyler 
söylettiniz. Ya söylemit olsa 
idim, daha neler söyletecek
tlntz. 

Esat Bey, kitapçıların ıikA
yetleri hakkmda diyor ki: 

- Kitapçılar bir iıtida ver
diler. Diyorlar ki veklletin, 
mekteplere ait kitapları DeYlet 
Matbaası basmasın. Bize veriniz. 

Dosyalar Ankarada olduğu 
i~n pazar günü dönüşümde 

(Duamı 7 inci 1ayf.tda ) 

Ormanlar Yaz Koşularında 

Ruhsatiye Meselesinde 
Kolaylık Gösterilecek 

f zmir, J 2 (Huıuıl)- Orman 
mahıulAtının mahvolmaktan 
kurtarılması Ye memleket için 
bir ıenet olan bu mabıulOn 
tekrar ihracı için orman rub
satiyelerinin verilmesinde bO
yllk kolaylaklar gösterilmeıi 
allkadarlara emredildi. 

Buyuk Hava Manevraları 
Roma, 11 (A.A.) - Gaze

teler, M. Balbonun 15 ağuı
tosta Fisede icra edilecek ha
va manevralarında hazır bulu
nacafını haber vermektedir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkil nflshadnn Devam ) 

Aziz arkadaşlar; matbuat 
bllrriy tini suiistimal edenlere 
karşı burad bUtiln rllfekanın 
söyledikleri sözler hakikat ol
makla beraber ben, onlan 

Devamı 7 inci uyfada) 
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[Koşunun başlangıcını ilAn eden tabanca patladıktan sonra:] 
Çocuk - Aone... Bak tabancadan korktular da öyle bir 

kaçıyorlar kL. 

" inkar Edilemez Ki Alfabemizin Bugünkü 
Şeklile Türkçeyi Hakkile Yazmak Kabil 
Değildir. Fakat Bunu Alfabenin Fenalığına 

Atfetmek Büyük Bir Hatadır. ,, 
1 - Alf abo, iml4 kaidele- f 

rinde ve gramerde tadilata 
taraftar mısınız? Ne gibi? 

Hüseyin Cahit Beyin mek
tupla verdiği cevabı imlAsına 
dokunmadan neşrediyoruz : 

-Esasa girmeden evvel, hiç 
kimsenin inklr etmediği pek 
basit bir iki hakikati hatırlat
mak isterim: Yeni Türk harfle-
ri bir gaye değil bir vasıtadır, 
bir alettir. Bu alfabede "mis· 
tik" bir hassa, tabiat fevkinde 
bir kudret yok dur. Yeni alfa
be, her alet gibi, ancak iyi 
kullanılmak ve yerinde kulla
nılmak ıartile bir fayda te
min eder. 

Bu hakikatleri tekrar edişi
min sebebi pek basittir: Tat
bikatta bunlan unutuyoruz! 
Türk harfleri bir nsıta değil 
de bir gaye imiş gibi hareket 

ediyoruz. Lisanımıza uymayın-
ca aletin kullanma tarzını de
ğiıtirmeyi diişünecek yerde 
lisanımızı değiştirmcğe kalkı
yoruz. Bu neye benzer bilirmi
siniz? Tıpkı, hazır bir esvap 
satın ahb da vücuda uymayn-

ca ötemizi berimizi yontup dii
zeltmeğo. Çünkii inkirı kabil 
omıyan bir hal<ikathr ki alfa
benin bugünkü şeklile türkçeyi 
hakkile yazmak mümkün değil
dir. Fak at, bunu alfabenin 

fenahğmdan ileri gelme bir 
mahzur telakki etmek bDylik 
bir hata olur. Yeni Türk alfe
beıi tatbik edilmeden evvel. 
faydalari hakkında söylenen 
Jöıler nazari birer mlltalea 
mahiyetinde kahyordu. Birkaç 

senelik kısa tatbikat fıbat 
etti ki Türkçeyi yazmak için 
bundan iyi bir vasıta aramaya 
hacet yokt.ur. Ttirkçemiz asıl 
hüviyetini ve istiklalini bu 
alfabe sayesinde bulmuJtur. 
Y aloız çok teessüf olunacak 
ıeydir ki alfabemiz kusurludur. 
Bunlar ilk gilnlerde belki ev
velden kestirilemezdi. Fakat 
tatbikatın ortaya koyduğu 
nokıanlara bakarak vakit kay
betmeden bu kusurları düzelt
mek ikhıa eder. 

lmlA kaidelerinde ve gra
merde do tadilit zaruridir. 
Bu tadilat bugiln değilse yarrn, 
yarın değilse öbUr gUn behe" 
mehal vukua gelecektir. Çün
kü bir lisana tahakkUm edile
mez. Y nşayan bir uzviyet olan, 
bUtUn bir milletin malı bulu" 
nan lisan, şahsen ne kadar 
kıymetli olurlar&a olsunlar, 

. 
Hüseyin Cahil B. 

Dil Anketimiz 
Dil EncG--inia ilga•• Gzew 
rine lıaJledilmemit · bir halde 
kalan bütün mculeleri ay
dınlatmak için 1alihiyettar
ların fikirlerini topladık. 
Suallerimizi aıağtya yazıyo
ruz:. Bütün tilrkçe ve edebi
yat muallimlerimiz de bite 
cevaplarını ve resimlerini 
g l>nderebilirler: 
1 - Alfabede, imli kaide· 
lerinde ve gram .. rde tadilita 
taraftar mısınız? Ne gibi? 
2 - Eski Tilrk dillerinden. 
çagatayca ve uygurcadaa 
bugiinkü dilımiıe kelimeler 
alınmamı mümkün müdiir? 
Ve lizım mı? 
3 - ilmi ıstılahların arapça 
ve acemceden mi, yunanca 
ve litinceden mi nlınnıasına 
taraft:ıuınız? Niçin? 
4 - Dil meıelelerinin tetkik 
ve münaka,ası için bütlln 
alakadarlardan mürekkep 
bir kongre toplanmasını 
faydalı bulur musunuz? 
S - Daimi bir dil encüme
nine ihtiyaç var mıdır? Du 
encümen kimlerden mürck· 
kep olmalı, nerede ve nasıl 
çalışmalıdır ? .. 

birkaç ferdin keyif ve hevesi
ne oyuncak olamaz. 

Gramerde tadilAta taraftar 
mısınız diyorsunuz. Sorarım: 

hangi gramer? Bugün gramer 
kalmış mıdır? Ortada bir gra• 
n:..er var mıdır ki onda tadilAt• 
tan bahsetmiye imkAn bulun• 
sun? BugUn bir çocuğa, bir 
ecnebiye Türkçeyi nasıl öğre
tiyo rlar, şaşıyorum. 

Tarafdar olduğum tadilatı 
size burada alelacele izah 
edemem. 

2 - Çagatayca ve uygur· 
cad n bugUnkti dilimize keli
meler almak mümkiln müdür 
ve IAzımmıdır? 

( Devamı 6 ıncı sayfada ) 
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Resmi Ve Sivil •. ----miiil:lliliilmy~iBZ!ES:mlmımıM~-ll--S-~~Zllll3Eı:mii:!!l-D~m:ı:m~Rsmm:~d~~ Dahiliye Ve Hari~ 
Tayyarecilik Kar- lstanbulun er İ a ar ergisi amal eri in ciye Vekilleri 

Şısında Halk Zirai ou·· K··ş t Ed.ıd· Müstehase Evvelki gün Ank .. adan o•h· 
ır . ı· n u a ı 1 Kolleksigonu rlmbe hareket eden Dahiliye •• 

Amerikalı tayyarecilerln Y QZlge l Hariciye Vekilleri, dün tr~n Pen· 

Nevyork - l.tanbul UÇUfU Fakat Bazı Milli Müesseselerimiz Sergiye Evvelce Satılan Kol- diğe geldiği zaman lnmlıler ve 
münuebetile hararetli Bu Sene Ekilen yer . 1 hir motörle Yalovaya gltmlılerdlr. 
bazı münakqalar cereyan iştirak Etmemişlerdir. Bunun Sebebin~ ki leks~yon Şimdi Maarife Ayni trenle aelcn Jandarma 

B ı_ı T __1_ Az, Fakat Mahsul Ge- a 
etli. azı &ımaeler, &ra Taraf Ta Ayn Ayn Anlabyor Teklif Edildi Umunı Kumandanı Kizım Pı. da 
tayyarecllerini teşebbGa- I çen Senenin Aynıdır Yalovaya Jritmiştir. 
ailzlQklc ithama kadar 
vardılar. Tayyarecllerimlz İstanbulun her tarafında çe-
lac cevap verdiler. Yap- kirğe mtıcadelesine nihayet 
tıkları büyük hizmetleri verilmiştir. Yalnız: Silivri ve 
hatırlattılar ve tayyareci
liğin daha ziyade inkiıafı- Çatalca havalisinde fare mU-
nı, rumi tayyareciliğin cadelesine devam edilmekte
raaında •İvil bir tayyare dir. Buralarda fare kesafeti 
teşkilatının bo1ıınmaaı n. yllzde ıeksen azalmııbr. Şim
mflmkün wördüklerfnf an- diki mücadele yalmı: kaYUD ve 
lattılar. Bu bahla etrafın
da bakınız halk ne diyor: karpuz tarlalarının etrafına in-

hisar etmektedir. Kazalarda 
HalU B. - Bakırköy latulyoa ead. 47-
- Son zamanlarda tayya- arpa malısultl tamamen, buğ-

relerde ve tayyarecilikte bil- day harmanlanmn da ytlzde 
,ak bir teklmlil Tardır. Bo- aelueDI kaldınlmııbr. latubu
,thıktl medeniyet blru da lan bu aeneki ziraat, ekilen 
ıllrat demektir. Buglhı tlmen- d6ntım itibarile ıeçen ıeneden 
dlferin yanında kajnı ne lee * Ye fakat mah.W itibarile 
'f Ulll tayyareııha JaDDlcla ti- h h meııdifer de kağnı olacaktır. emen ema geçen aenenin 
Bb de sitil bir tayyarecilik aynıdır. t.... ederek bu teklmtıle uy- iki• • Vak'a 
malıyız. T ayyarecllik resmi 
kalcbkça tekamül imkhı ga-
7et JaTaf tabak1mk eder. .. 

r.a.. B. o.lllkpqa Kmalıap cad-
cl•I lU 

- Btıtk• memleketlerde ka
dınlar bile tayyarecilik yapı-
yorlar. Btttçeainde bir ru'at 
glnn herkea bir tayyare ala-
hlliyor. Tayyarecilik ıporun bir 
aeT'i oldu. Eğer alril ye aer-
beıt bir tayyarecilik kabul 
edllirH bizde de hevesliler 
çıkar .,.. yllkaclmemize ve 
nkorlar yapmamıza ıebep 

olarlar. Ben bizde serbest tayya
ncllik teessüsüne taraftarım. .. 

lltbteTTer Hamm Beyurt Koıka 

Traan7 caddnl 17 

Tayyarecilik; dOnyamn ıi
meadifer ve fOta ıriyaıetlerini 
deiiftirccek kadar ytıbelmit
tir. Bütün memleketler b"una 
ehemmiyet veriyorlar. Sivil 
tayyarciliği teşvik ediyorlar. 
Bizim tayyarecilerimiz de bunu 
latlyorlu. Bence bu haklı ve 
babetli talep terviç edilmelidir. .. 

Kiall B. [Beykcn Yah köytlnde 23) 

Tayyareciliğin bllttin diğer 
iyiliklerini nazan itibara alma-
uk bile bugün tayyareler en 
iyi bir rekllm vasıtasıdırlar. 
Bldm l1e reklAma fcvkal!de 
llıtiyacımıı: vardır. Ben ılmdi 
Amerikaya veyahut Amerika
dan buraya uçmıya Jnzum 
r6rmtıyorum. Bir, iki tayyare-

Bir Kavga, Bir Cerh 
Hadisesi 

T ablmde oturan kalaycı 
Artin Efendi ile kereste taciri 
HBaeyin Efendi aruında bir 
ibtilAf çıkımı, Artin Efendi 
muarWDJ.D llurine bir el .Ulb 
afmıt, kurfwı bota ıftmiftir. 
Sillh atu tutulmufbır. .. 

Muzaffer, Halit, Awam is-
minde llç adam enelld l'ece 
Taksimde, Şifli aokağmda 
Y orgi Efendinin bakkal dnk-
kAm.ndan bir ılte rakı almak 
iatemlşler. Bu aırada kavga 
çıkmış. Mmafferle Anam bak

kalı bıçakla ytlzllnden yara
lamı§lardır. ikisi tutuJmuı, 
Muzaffer kaçmııtır. 

Afyon Tacirlerinin Top_lam,ı 
ihracat ofiai tehrimizdeki 

afyon tacirlerini davet etmlt
tir. Afyoncular bug(hı ihracat 

ofisinde toplanacaklardır. Afyon 
fiatlanmn fevkalAde sukutu kar
şıaında alınması icap eden 
tedbirler mllzakere edilecektir. 

miz Avruupa payıtahtlarını bile 
gezaeler bizim iç.in bllytık 
bir reklAm yapDUf olurlar. 
Bu da aivil tayyareclllil kabul 
etmekle mOmküodilr. 

Din ~lan Yeril llalla S.'6islni11 ıım•mi llUllUllrası 

D&n aç.dan Üçlbıcll Yerli 1 yalvardık. bize cevap blle 
Mallar Sergiaine g&.terilen vermediler. Bunlardan ikisi 
rağbet evvelki aenelere naza- Alpullu ve Utak teker fabri
ran pek fazla olduğu halde kalaru:lır. Çok iatiyorduk ki 
memleketimizin birkaç mtihim yerli şekerlerimiz do tqhir 
mlieueaeainin bu sergiye itti- edil mit olsun.,. 
rak etmemesi biraz da dikkate Bu fabrikaların mildllriye-
f&J&ndır. tinden bu meseleyi aorduk. 

Bunlar latanbul Te Trakya Bize ıunları aöylediler: 
şeker. fabrik~an, Tllt~ ve - Bize, ıergiye lıtirak 
MOskırat İnhısarları, Süreyya etmemiz için kimse mUracaat 
Pqa Mensu~t Fabrika11 gibi etmiş değildir. Eğer aergi 
mUcsseseJerdır. . heyeti tertibiyesi bizim ittlra-

Sergi heyeti tertibiyesi, kimizi iatese idi bize müracaat 
bu müesseselere müteaddit ederdi. Ve biz de ittirak eder
defalar müracaat ederek ıer· dik. Sergiye i~tirak etmememiz
giye iıtirak etmelerini rica de baıka hiçbir maksat yok
ettikleri halde muyaffak ola- tur. Sırf bize mtiracaat etme-
mBdıklarmı, hatta müabet, dikleri için iştirak etmedik." 
menfi bir cevap bile alama- Süreyya Paşa mensucat f ab
dı ki arım söylemektedir. Heyeti rilcası iıe, geçen ıene ıergiye 
tertibiyeden bir zat bize tun· lftirak için birçok fuzuli mas
ları söyledi: Taflar yapbğını, bu ıenenin 

- Ne Ticaret odasından buhranı ise, bu masrafları 
ne de Belediyeden hiç bir yapmıya kudret bırakmadığı 

d - d b" tii için sergiye iıtirak etmecliiini yar ım gorme en u n gay- st 1 kt .ı· . . l . . l auy eme euır. 
retımız e ıergının açı masına ----
çalıştık. Muvaffak olduk. Mem- Selanik Sergisi 
leketimizin mühim yerli müe.1- SeJAnikte, eyliil ayı ıarfında 
s~ıel.eri, evvelki s~nel~ri? keu: bir sanayi ve Ziraat ıergwi 
dılerınde bıraktıgı ıstifadeli açılacaktır. Bu ıergiye muhtelif 
tesirleri nazarı dikkate alarak memleketlerden iştirak edil
ıergiye iştirak ettiler. Fakat 1 mektedir. Yunan hiikumcti bizim 
çok mOteesaifiz ki yine baı:ı 1 iıtirakimlzl de iltimas etmiıtlr. 
mfthim yerli mOesseselerimlz Trikotajciler bu ıergiye tıtirak 
ittirak etmediler. Uğraşbk, temayOliindedirler. 

Bir Kısım Kadroları Gelmedı 
Villyetin lktııat · VekAletine 

merbut olan Ziraat, Baytar, 
Orman ve Ticaret Müdüriyet -
)erinin kadrolan henüz tebliğ 
edilmediği için maaşları veri
Jememittir .Kadrolarının bu giln· 
)erde tebliğ edilmesi muhteme!dir. 

BUyUk Zaferin Yıl DönUmU 
BüyGlr taferfn} yd d8nflmG1lGn 

parlak tekilde tea'ldi için Dahi· 

llye milıteşarının rlyuetinde bir 

komite kurulmuıtur. Dumlupı

narda ve Gazi çiftliğinde çok 
parlak tea'lt meraalml yapıla
caktır. 

Damat F eridin kablettarib 
devirlere ait (400) parça taş 
kolleksiyonu ile otuz kırk ka
dar yine bu devirlere ait muh
telif müstehaseler, eski eserler 
mUtehassw Nurettin RUş

tU Bey tarafından alınmış ve 

aaklanmıfb. Dtin Nurettin RUş
ttl B. Maarif Vekili Esat Beyi 
ziyaret ederek bunlann Maa
rif namına satın alınmasını 
teklif etmiştir. Esat B. eserleri 
tetkik ettireceğini söylemiştir. 

Bir Haydut Yakalandı 
Ömer tamlode bir haydut Çal 

kazaaı dahilinde auı olarak ya
kalanmııtır. 

Bir Sahtekarlık 
Meçhul Bir Adam Bir 

Rumu Dolandırdı 

Hü•iyeti tcıbit edilemiycn 
bir phıs Bebekte, 246 numa
ralı evde oturan Y orgi Ef. ye 
gitmif: 

- Senin 13 lira 75 kuruş 
vergi borcun var. Hemen ve
receksin! demiı. Y orgi Ef. ga
fil bulunarak paralan vermiş, 
meçhul adam da sahte bir 
makbuz toka etmi~tir. Dolan
dırıldığının sonradan farkına 
varan Y orai Ef. zabıtaya mü
racaat etmiştir. 

Buğday Meselesi 
Emir Geldi, Köylü, Ziraat 

Bankasına Buğday 
Verecek 

lktısat Vekaleti dün Vilayet 
Ziraat Bankuı Müdüriyetine 
sr6ndcrdiği bir emirde Ziraat 
Bankasının köylüden alacağına 
mahıuben buğday tahsil ede
ceğini bildirmiştir. Tebliğ kısa 

olduğu için Bankanm] buğdayı 
ne suretle ve kaç kuruşa ala
cağı anlaşılmamıştır. Daha 
~azıb talimat bekleniyor. 

Rekabet Başlıyor 
Şirketi Hayriye yakında Tak

aim - Büyükdere araaında otobüs 
ftletmiye bathyacaktır. 

Veni Kanunun Tatbikı 
Vilayet yeni Matbuat kanuna 

Ozerinde tetkikat yapmaktada. 
Kanunun tatbikı noktaaından, VJ. 
liyet tarafından ~azctelere bazı 
tebH,.at yapılacağı •Öyleniyor. 

T ayyarecilerin Mazbatası 
Amerikalı tayyarecilerin Yeşll

kayde yere indikleri aaatio tea
biti makaadile Amerika •efanti 
tuafınd&D bir mu.bata yapılmıı 
Ye o sırada hazır bulunanlara im
.zal•tbnlmlfbr. Vali Muhiddin ve 
Poll• MGdllril Ali Rıu Bey de 
mazbataya imza atmqlardar. 

Tayyrecllu bal'ÜD Manllyada11 
npurla Amerikaya hareket ede
ceklerdir. 

ldam MahkOmunun T ahliyesl 
Umumi harpte dütmana tea

li ıa olduktan Hnra l'IY•bea ida
ma mathküm olan n giz.Jice b
mire gelerek nida •eue ltıklu 
k«lyGndeld e'rinde saklanan n 
sonra yakalanan tayyareci Sabri 
Ef. lzmir Adllyeaince tahliye 
edllmiıUr. Muhakemul aakerf 
mahkemede Ye gayrı mevkuf 
olarak yapılacaktır. 

Hayat Ucuzladı 
Ticuet Odasının l•tatiatfkfne 

nazaran i'eçen temmU% içinde 
hayat diğer aylara niabetle daha 
ucuz a-eçmiftlr. 

Gemlik Soyguncuları 

Yalova - Gemlik ıoyguocula• 
rından henGz yakaJanmıyanlar da 
buiü.nlerde e1e geçirileceklerdir. 

idam Edilecekler 
Genç bir kadınla bir delikao• 

hyı öldüren dört kişi Y ozgatta 
idama mahküm ediJmitlerdir. 

Katil Deli imiş 
Bir müddet evnl Taksimde 

bir a-encl öldüren Ligor faminde 
bir yankesicinin deli oldutu an• 
lqılm14, Bimaraneye ırönde.rll• 
mlştir. 

Bir Tashih 
DllnkU nllahamızda Surye 

bUkfımetinin Dünü isyanını 
tertip edenler hakkında bir af 

ilAn ettiğini yazarken aftan istir 
na edilenlerin iaimleri affedil· 
mişler meyanında gösterilmiştiı 
Bu hususu tashih ederiz. 

Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sokak Köpekleri 

1: Huan 8. - Puar ola belediyeci bqı ••• 1 2: Belediye memuru - Hasan Bey... So-1 3: Sokak köpeği - Biz gUle gOle ölüyo-

Ba k6peldere De 1apıyonmı? kak k6pe1derini 6ld0rllyoruz. ruz, Hasan Bey. 
Hasan B. - Hayır ola, neden 1 

4: Sokak k6peği - Eh, artık bu dllıı,,.
da Adem oğulları bile ı:or geçiniyorlar, blf' 
lere ekmek kalmadı. 
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Her gün 
Yeni Kanun 
Ve 
Almangadaki Hadise 

MATBUAT KANUNUNUN 
RUHU 

Yeni Matbuat Kanunu daha 
tatbik mevkiine geçmeden, 
aramızdan iki arkadqm tevkif 
edildiğine ıahit olduk. 

Bu vak'a bizim için teessiire 
fayandır. Fakat yeni kanunun 
ıruhunu ve yarattığı havayı 
anlatmak itibarile cok dikkate 
tayandır. 

Yeni kanunda hAkim olan 
nıb , gazetelerin seviyesini 
yükseltmek, evlerimize ka • 
dar giren , çocuklarımızın 
ve kızlarımızın eline verilen 
yevmi gazeteJerin mfinderecab 
fçinde selim hislerimizi rencl· 
de eden açık ve müstehcen 
resim ve yazılara meydan 
vermemektir. 

SON f?OSTA 

Son Posta'nın esimli Makalesi ~ Edisonun Son Sözü * 

1 - Edlaon 84 yıapndııdır, ölüm yat•ğında yal· 
m•ktadır. Doktorlar ihtllAttan menetmlşlerdlr. fıı· 
kat o, kondinf blra:ı: iyi hl.sacder etmez yntnğındıın 
kalkıp at.tycalne geçmek ve çahşm•k istiyor. Hııa
ta bakıcılar onu m•a'e çalıştıkları zamanı 

2 - Canım, diyor, adam oğlu yatıp 
uyumak için yaratılmamıştır. Bon yatakta 
işsiz durabilir miyim? 

3 - Edlson uykunun aleyhindedir ve 
uyku ile geçen zamanın auıme müıınvl 

olduğunu iddia etmektedir. Bütün ömründe 
gecede 4 1aatten fazla uyumnmışbr. 

BUGÜNÜN r, 'LGRAF HABERLERİ 

SADIK VEKil Yeni Kanun İzmir Gazetele- BiR YANGIN 

Sayfa_!_ 

Sözün Kısası 
Münderecatzm1zzn çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Bir Nazırın 
Hatası Bir 
Mesele Oldu 

Almanya cfklin umumiycsl 
şayanı dikkat bir hAdise ile 
meşgul oluyor. Almanlar, umu
miyetle seyahat etmesini se· 
ven insanlardır. Bu yüzden, her 
sene, memleket haricinde bir
çok para aarfederler. Son ma
li buhran, bu nevi mirasyedi 
hayabna mllsaade edemiyec.,_ 
it için Alman hükumeti bir 
kanun çıkardı ve harice git· 
mek istiyenlerden (100) mark 
verai alınmasına karar verdi. 

Matbuat hUrriyetinln, Ceza 
Kanununda musarrah madde
lerden gayri maddelerden tak
yit edilmesine taraftar olma-

Mahmut Esat Beyi 
Kedi Isırdı 

._ * • 
rinde Tebeddül/ere Vesile Oldu 

İzmir, 12 (Hususi) - Yeni Matbuat Kanunu bura matbu· 

atında bazı değişikliklerin husule gelmesine vesile olmaktadır. 

Burada sabahları fransızca olarak intişar eden Löl6vaıı gaze

tesi sahi plcrioden Sırrı Bey, kendi hissesini Yeni Asır gazeteal 

muharrirlerinden Bebıat Arif Beye devretmiştir. Lölövan ga• 

zetesinin yeni kanuna göre tahrir müdürlilğilnii Behzat Arif 

Bey, baş~uharrirligini M. Mişel Kamber oğlu deruhte etmiılerdir. 

balyada Koca Bir Kasa
bayı Mahvetti 

Alman kabinesine sandalya· 
sız nazır sıfatiylc dahil bulu
nan MHsylJ Treviranüs te bu 
mllnasebetle radyoda bir kon• 
feranı verdi. Yeni kanun bak· 
kmda halkı tenvir ve lilzumıuz 
masraflardan kaçınmak Jilm
munu habrlatb ve kanunun 
yirmi dlJrt ıaat içinde meriyet 
mevkline gireceğini bildirdi • 

makla beraber, Türk matbua
bntn bu noktadan çirkin bir 
manıara arzettiğinl itirafa 
mecburuz. Bunun kanun ile . 
ıalab edilebileceğine kani de-
lili%. Fakat gazetelerin lisan

larında ve mllnderecabnda 
uaml derecede nezahete riayet 
etmelerine, açık resim ve 
YllZllarla sayfalarmı kirletme
nıelerfne şiddetle taraftarız. 

Dtınyanın hiçbir yerinde 
bizde olduğu gibi, yevmi ga
ı~telerde bu kabil yazı ve re
•itnlere tesadüf edilmez. Biı, 
Franıanın ecnebiler için çıkar
dığı ve Fransada satılmumı 
lllenettiği fıkra ve resimleri 
kopyo ede ede, gazetelerimizi 
bir bahname haline getirdik. 
Gazeteci olarak, bunlan iyi 
g&zle g&rmek milmkiln de
ğildir. 

Bize, lngiliz gazeteleri gibi, 
temiz, vakur, nezih bir gaze
tecilik IAzımdır ve yeni kanun 
bunu istihdaf etmektedir. 

ALMANYADA 

Almanyada iki glln enel 
bntun dünyayı tiddetle alA
kadar eden milhim biı' intihap 
vapıldı. 

Prusya Diyet Meclisinin 
feshi lhım gelip gelmediği 
lıalikında halkın reyine mü
racaat edildi. 

Bu intihap bfitDn Alman
yanın, hatta blltnn dilnyanın 
reçhesini değiştirebilecek mll
~im neticeler verebilirdi. Çün
~ Almanyanın siyaseti üze
rinde Prusyaoın mllhim rolü 
vardı. Bu intihaba, Almanya 

lllüntehiplerinin Uçte ikisi işti
rak ediyordu. Müfrit fırkalar
dan her hangi birinin galibiyeti 
Prusyayı, Almanyayi ve belki de 
bnuin dünyayı altllst edebilirdi, 
bir taraftan komtinistier, bir 
taraftan Hitler taraftarları 
bu fırsattan istifade etm~k is
tediler. MUthit surette faaliye· 
te geçtiler. Prusya heyet.:anlı 
IÜnler geçirdi • Sokaklar nU
lllayişçilerle doldu. Kanlı kav· 
2a1ar, bombalı tezahilrler ya
~~ldı. HUkdmet bUyOk tellt 
•çınde idi. 

Nihayet dnn netice ilin 
9dildl (26) milyon mllntebipten 

1alıuz 9 milyona Diyetin feshi 

lımir, J 2 (Hususi) - Şehri
mizde bulunan sabık Adliye 
Vekili Mahmut Esat Beyi bir 
kedi ısırdı. Kedi yakalanarak 
mllfahade albna ahndı. 

Gizli Gazete Yok 
İzmir, 12 (Husuıf) - Bura· 

da gizli olarak yahudice bir 
gazete çıkarıldığı hakkındaki 
haberler doğru değildir. 

Otomatik Telefon 
Ancak Kanunuevvelde 

Başlıyabilecektir 

Telefon Şirketi, otomatik 
tesi1atın faaliyetine devam 
ediyor. Abonelere alt tesisat 

kamilen bitmiştir. Şimdi tele
fon merkezinde yapılacak ta· 
dilAta baılanalmııtır. Fakat bu 
it ancak bir kaç ay ıonra 

bitmiş olacaktır. 
Otomatik telefon muhabere· 

ai iıe ancak kAnunuevvel aon
Jarına doğru baılıyacaktır. Bu 
sene yalnız İstanbul ciheti tele
fonları otomatik olacaktır. Ge
lecek sene de Beyoğlu telefon
larında otomatik tesiaatı vn-
cuda getirilecek, bir ıene son
ra da Kadıköyde tesisat baılı
yacaktır. 

Diğer uf ak merkezler, es
kisi gibi madmazeller tarahn· 
dan idare edilecektir. Bu 

hususta, şirket tarafından ha
zırlanmakta olan rehber iki 
aya kadar bitecek vo abonele
re tevzi edilecektir. 

kalmasını istemiş, fak at mObim 
bir ekseriyet beyaz (milstenkif) 
rey vermişti . 

Almanya Hükümetl derhal 
geniş bir nefes aldı. KomO
nistler kazansaydı Almanya 
baştanbaşa komilnizme d6-
nebilirdi. Hitlerciler galip gel
selerdi, Almanyamn bugllnkü 

sulh aiyaıeti iflAs edecek, 
belki de harp doğacaktı. 

Sosyal Demokratlar bu mu
vaffakıyetlerini mali buhran 
karşısında aldıkları tedbirlerin 

halk üzerinde iyi tesir bırak
maıına, ve halkın iümadıDI 
kazanmasına medyundurlar. 

Almanya ve dünya bir mlld
det lçia olaun, yal bir buh-

Halkın Se.I gazetesi tahrir mOdürlOğünil Faik Şemsettin B. 

kabul etmİfae de bu gazetenin batmubarrirliğini kimiu de

ruhte edeceği belli değildir. 

Yeni Asır gazetesi bat muharriri eıkiden oldutu srlbi 

lımail Hakkı Bey, tahrir mUdüril ise Ali Şevket B. olacakbr. 

Hiımet gazetesinde de bazı değişiklikler vukua gelecetl 
tahmin edilmektedir. 

Burada (HAdiıat) isimli akıamcı bir gazete intişara bqlı· 
yacaktır. Bu gazetenin imtiyazını eski gazetecilerden Ahmet 
KAmJ Bey ile hukuk mezunlarından Faik Beyler almııbr. 

Mübadil Borçlan j 
Fazla Kıymette Mesken , 
Alanların Borçları 

Kendilerin• tahsiı edilen 
meskenlerden dolayı bu mes· 
ken luymetinin iıtihkakandan 
fazla olması mllnasebetile borç· 
lu kalan mübadillere alt ka• 
nun tebliğ edilmişti. Mübadf· 
lin lık1nı Adi derecesine ka· 
dar olan borcu bu kanunla 
affedilmekte, fakat mesken 
milbadilin aile nOfuı ve içti-
mai vaziyetinden fazla ise bu 
fazla kısmın bedeli Borçlandı· 
rılacaktır. Bedeli de borçlan· 
ma Kanununa g5re tahsil e~l
lecektir. Şark villiyetlerf ani· 
Jiyetçilerile memleketlerinden 
herhangi suretle nakledif enlere 
verilen meskenlerin iskanı Adi 

derecesi bedava temlik edilecek· 
tir.Bu gibilere verilen mesken· 

• 

Şüpheli Adam 
Polislere Ateş Etti, 

Fakat Tutuldu 1 

Evvelki gece Beyoğlu cad
desinde devriye vazifesi gören 
polis Fahri ve Saim Ef. ler 
istiklal caddesinde dolaşan blr 
a~amın vaziyetinden şUpbelen
mışler. IJurmasmı ihtar et-
mişler meçhul adam, bu 
ihtara itaat edecek yerde 
kaçmıya batlamış, memurlar 
arkasından takibe koyulmuılar. 
Meçhul adam memurların Oı.e-
rino bir el tabanca atmıı, 
mukabele görünce teslim ol-
muıtur. Bu adamın ismi Ra
ıittir. Fakat hOviyetini slSyle
memektedir. Tabancası da 
llzerinde bulunmamışbr. 

ler iskinı Adi derecesinden faz
la ise bu fazla kısım borç
Jandırılacakhr. 

ister 
• 

inanma! 
• 

ister 
• 

inan, 
Mütekait, eytam ve era· ıeriya saatlerce beklemek 

milin altı ayda bir maat ve1aire, (hep bu iziyetler 
yoklamaları yapılır. Maaı araıındadır. 
yoklamalarını yaptırır· Az maqb bir kadınca· 
keo bu ıavallılar1n çek· ğız, birkaç lira aylak al· 
tikleri lziyetlerl anlı· mak için fotoğraf, muhtar 
yabilmek için mütekait· parası, pul ve yol parasa 
lerden yahut eytam ve ilAb... için iki liradan faz
eramilden olmak IAzımdır. la masraf etmiye mecbur 
Fotoğraf çıkarmak, muh· olduğunu bize s8yledi. 
tarların ve ihtiyar heyet- Bu zavalhlann ınalen ve 
}erinin peıinden koşmak, bedenen uğradık.lan gilç· 
mensup olduğu kazanın IUkleri gördilkten sonra, 
kaymakamına iİtmek için onları cidden düşünen ve 
hazan uzak mesafelerden işlerini kolaylaştıran bu
a-elmiye mecbur olmak, ek- lunduğuna artık : 

/star /111111, ı.,.,. lnallllllll 

Otrşnt, 11 ( A.A. ) - Bir 
yangın, Garde a-ölO üzerinde 
klin Bolopano kasabasını 
tamamUe harap etmiştir.. Ha
aar, iki milyona baliğ bulun
maktadır. Bir telef ve alb 
yaralı vardır. Yangan mahsu
llb da yakmıı ve 450 kişiyi 
yersiz yurtsuz bırakmıtbr. Me
murlar, felAketzedelere yardım 
f çin hemen icap eden tedbir
leri almıılardır. ----
Hayvan Vergisi 

Kaydedilmiyen Hayvan
ların Cezası Ne Olacak! 

Bunun lizerine, harice seya
hate huırlanan binlerce Al· 
man, seyahat acentelerine mll
racaat ederek aldıklan biletle-. 
ri geri iade ettiler . Sonradan 
anlqıldı ld konferansı verea 
nuır bir tarih hatası yapmıt
tır ve konferans verdiği zaman 
yeni kanunun tatbikine 24 
saat değil daha beı giln varda. 
Bu hata ytlzünden pek çok 
zarara uğradıklannı g6ren 
seyahat acenteleri Nam Tre
viranOs aleyhine dava açmıf, 

hAsıl olan zarar ve ziyanlarını 
isteyorlar. 

Hayvan •ergi.ı hakkında 
gelen mal6mata glSre temmuz 
sonuna kadar kayıtları yapıl
mıyan hayvanlardan beı miali 
vergi alınacaktır. 

Manda, sığır, at, eşek, ka
br, domuz gibi hayvanlar, 
temmuz ondan son taksit 

mllddetinin hitamına kadar mek
tum olarak meydana çıkarılırsa 
bu gibilerden bir misli fazla 
vergi ahnacakbr. 

Rus Seyyahları 
Gelen Kafile Bir Müka

fat Seyahati Yapıyor 

Bugünlerde şehrimize gele
ceğini haber verdiğimiz ( 308 ) 
Rus amele kafilesi Okrayna 
vapurile gelmektedirler . Bu 
amele , Baltık sahillerinden 
bqlıyarak fngiltere de dahil 
olmak ilzere birçok memleket
leri geze, geze gelmektedirler. 
Bunlar, Ruslann vilcude getir-

dikleri beş senelik pliloın ta
hakkuku için en iyi çalışmıt 
ameleler olduktan için sırf 
kendilerini mUkAfatlandırmak 
üzre Rus hükumeti tarafından 
ıeyyahate çıkarılmi~lardır. 

Feyezan Faciaları 
Bombay, ı l (A.A.) - Bom

baya 150 mil mesafede klln 
Malven mıntakasında TUkua 
gelen feyer.anlar dolasile bin
lerce kiti yersiz kalmıştır. 

Birçok kişi boğulmuıtur. 

Bilet Kavgası 
Şoför Ihsan ve arkadafl 

Niyazi, bir piyango bileti yO
zilnden Cevdet Efendi isminde 

birini yaralamıılar ve yaka· 

Kavun İhracı 
Bir Hafta Sonra 

Başlıyacak 

Uzunk5prft Ticaret Odua 
kavunlann variyeti ve ihraca 
hakkında, ofise bir rapor g6n-
dermiştir. Bu rapora nazaran 
Uzunköprüdeki kavunlar bir 
hafta ıonra bostanlardan çıka· 
rılmıya başlanacak ve ilk defa 
olarak Berline kavun sevkedi· 
lecektir. Cineveden de birçok 
milracaatler vaki olmuştur. 

Gubada Galeyan 
Havana, 1 l ( A. A.) - Bfr 

mllsademe esnasında 9 aıi ile 
bir onbaıı ve bir sivil muhafıs 
t~lef olmuştur. Alb klıi de 
agır surette yaralanmı§br. 

ispanyada Grev 
Barselone, 10 (A.A.) - Oc

retlerinin arttınlmasını istiyen 
balıkçı gemileri tayfaları grev 
ilin etmişlerdir. 

Grev illn edenlerin mensup 
olduklan gemilerin adedi 180 
dir. 

Bir Dayak 
Üç Kişi Bir Olup 
Sakayı Dövmüşler 
Tavukpazarında 2 numaralı 

dllkkln sahibi lranlı Ali Ekber 
ile arkadaşı Cevdet ve çırağı 
Mehmet, dnkkana su getiren 
Mehmet ismindeki sakayı dDk
kAnın bodrumuna alarak döv
müılerdir. 

Saka Mehmet poliıe bu id
diada bulunurken ayrıca gırt• 
lağına da jilet bıçağı dayadık· 
larını s8ylemif tir. Sebe au 
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'-----Mem_leket_Haber_leri ıı p AZAR OLA 
Yamanlar HASAN B. Tayyarecilik Aleminde 

• 
lstanbul 

Dağında 
Sanatorgom 
Bu Bina için Y anm 

Milyon Sarfedilecek 
lımir, 11 (Huıual)- Sıhhiye 

Vekiletl, Yamanlar dağında 
YeremliJer için bir Hnatoryom 
lntaıını karar albna almıı •• 
keşfinin yapılmasına karar Yer
mlıtir. Bu aanatoryom yanm 
milyon lira ıarfile yapılacakbr. 

Bulgarlar Balmumu Ahyorlar 
lımir - Bulgar kiJiıelerl 

için milnakaıa ile alınacak 
balmumu için lımlr Ticaret 
Odasına da mllracaat edilmiş
tir. Alınacak aarı balmumunun 
mfktan on bet bin kilo lmlf. 

Muhtelis Bir Memur 
Çeşme - Bura emvali met

ruke tahsildarı iken zimmetine 
90 lira geçirerek kaçan Şahap 
Ef. tutul mut Ye buraya ıeti
rilmfıtir. Mumaileyh cUrmOnü 
itiraf etmiştir. 

lzmir Edebiyat Çemiyetinde 
İzmir - Bura Edebiyat Ce

miyeti Reisi Tokadı ~ade Şe
klp Beyle idare heyeti azala
rından bazılarının istifası nıe
rine yeni heyeti idare seçilmiş 
riyasete eski Tanin başmu
harriri Muhittin, Umumi kA
tipliğe Asım İsmet Beylerle 
azalığa Niyal, Nevzat, Handan 
Sermet Hanımlar, Şair Hüseyin 
Ami, Hakkı Baha, Muallim 
Haıim, Hukuk işleri müdtırn 
Muzaffer, Celil Enver Beyler 
ıeçilmişlerdir. 

Bir Yunan Takımı lzmirde 
Yunanistan dan lzmire T o

lazviyakoı isminde bir futbol 
takımının gelip K. S. K. klu
bile bir maç yapacağı bildiril
mektedir. 

Oç Kocah Kadın 
Üç kocalı bir kadın hak

kında lzmir adliyesine kadın 
için bir ıikiyetname ve
rilmiştir. Kadının iki kocaıı 
lzmir, bir kocası da T orbahda 
imiş. 

Kıbrıs Konsolosluğu 
Kıbrıs - Bura Türk Kon -

ıolosluğuna Kudüs Konsolosu 
Sabri B. tayin edilmiştir. 

Boğulan Kadm 
Balye - Kör Küsüm ismin

de ellilik bir çingene kadını 
evinde ölü bulunmuştur. Zabı
ta, faaliyete geçerek kadının 
boğularak öldürüldüğünU, bu
nu yapanın da Erzincanlı kör 
Ziya isminde bir amele oldu
ğunu meydana çıkarmıtbr • 
Cinayetin para tamaile yapıl
dığı söyleniyor. 

Su Sıgırhkta Spor 
Su sığırlakta beş eyini lamin

de bir İdman kulübU teıekknl 
ctmiıtir. 

Bir İngiliz Grupu 
İzmir Piyasasından 
Mubayaa Yapıyor 

İzmir, ı 1 ( Husuıl ) - Bir 
İııgiliz grupu namına hareket 
eden Miıter Vayt lıminde bir 
ıat buraya geldi. Muğla, De
nizli Ye İzmir piyaıalarından 
aeytln yağı •• afyon ıabn 
aldı. Bu grup, bundan ıonra 
lımlr piyaaa1lle muamele ya• 

1 • 
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Plaja Gidemigenler 

• 

- Haaan 8.- Bira:ı dar amma 
boğulma tehlikeal yok. 

O Da 
o 
Demek . 

Hasan Bey, bir gUn, Beyoğ-
lu caddesinde 
genç bir ahba
bına rastladı: 

- Delikanlı 

buralarda işin 

ne ? Diye sor· 
du. 

Genç Hasan 
Beye dedi ki: 

Şurada 
bir ıengin adam var. Ona 
gideceğim, bir ıey istiyeceğiuı. 

Hasan Bey ıordu: 
- Para mı istiyecekain ? 
- Hayır, kızını istiyeceğim. 
Hasan Bey güldü: 
- O da para istemek de

mektir. 

Bir Çocuğun 
Cevabı 

Pazar ola Haaan B. bir kö
ye i'itmişti. 

Bir aıçı dilk
kAnı arıyor· 
du. Önüne 
sekiz yaşın
da bir köylü 
çocuğu çıktı. 
Hasan B. 
ıordu: 

Oğlum , buralarda bir 
aıçı dükkinı var mı? 

- Hasan Bey, ıu taraftan 
yUrll, aağa ıap, bir çeıme 
vardır, onu geç, mesçldin kar
fUnnda bir han vardır. Orada 
hem iyi yemek bulursun, hem 
de Ali rakı vardır. 

Hasan B. hayretle ıordu: 
- Sen rakının iyisini, k~

tOıUnll nereden biliyorsun? 
- Hasan B., oraya kim 

girerse zil zurna sarhoı çıkı
yor. 

Bir Kadının 
Sırrı 

Bir kadın Yardı ki hiçbir ıır 
ıaklamazdı. Duy
duğu, tördOjil 
ıeyleri herkeae 

ı anlatırdı. Birgthı 
Haaan Beye de
df ki: 

- Benim ıır ıaklamak ade
tim değildir. Bende hiçbir ıır 
kalmaz. 

Heıan Bey gUldn : 
- Yalnız bir ıır ıaklıyor

ıun Ye onu dotduğun gUndon 
beri kimseye ıöylemlyoraun. 

Kadın hayretle ıordu? 
- Nedir o? 
- On&dnlr11n tarih. 

YÜZÜCÜLERE NASİHATLER 

Denizde yOz, fakat takın boğulma, 

Güzellerin araıına ıokulma, 

Göz kulak ol, aya~ını tetik al, 

Adem gibi cennetlerden kovulma 1 

• 
Hem pek öyle enginlere açılma, 

Soyun, fak at pek açılıp saçılma, 

Kenardadır aelAmeti ararsan 

Fak at durgun denizlerden de yılma. 

• 
Günette çok yanma, harap olursun, 

Kumlarda çok yatma türap olursun, 

Güneşten de, sevdadan da ıakın ha ı 

Karışmam ben, sonra kebap olunun 1 

Pa. O. Ha. B. 

Hasan Beyin Rüyası 

Hasan B. (rüyada) - Alacaklılar şimdi karşıma çıksa da 
borçlarımı ödesem. Paralı zanmanımda hiç yanıma uğramazlar 
da ııkıntı zamanlarımda karşıma çıkarlar. 

Pazar Ola Hasan 
Beyin Düşünceleri 

Yerli Mallar 
Yerli mal alan parasını bir 

cebinden çıkarıp öteki cebine 
koymuı olur. .. 

Dalma ıöyle dOşUnmell: 

YerH malının fenası, ya· 

bancı malının iyisi yoktur. .. 
Yerlisi dururken, yabancı 

malı alan kimse bu mem

leketin yabancıııdır. .. 
Bir yabancı malı alırken 

do,un ki verdltin para, gOnDn 

birinde, bir kurşun halinde 
tenin kalbine girebilir. .. 

Tanıdıklanna, aor. Yerli malı 

kullanmıyorsa 
utandır. .. 

onu ayıpla, 

Baıımıza gelen fellketlerin 

çoğu, bugllne kadar yerli malı 
kullanmadığımıı içindir. .. 

GöıUn ferliıi, malın yerliıine 
bakar. 

• Yerli malı kullanmaıeak, 
yersiz, yurtauı kalabiliriz. 

* Yerli malı kul1anma11ak, 
yerimizde aayarız. 

* Y orH malı almak, yerli ye· 
rinde bir it yapmaktır. 

* Yerli mala ucuz değil, be-

Nevgork 

Bakış 1 Uçuşu __ 
Hususi Bir Tayyare ile Bu 
İşi BaşarmakMümkündür 

Genç Allah şahidimiz 
olsun ki bizden bahtiyar ni
ıanlılar yoktur. 

Hasan B. - Vallahi, buna 
Allah ta ıahit, kul dal 

Ne 
Vakittenberi 
• 
işsiz 

Hasan Bey, bir glln, kah
Yede bir ser
ıerile. konu
şuyordu. O
na dedi ki: 

( - Yahu •. 
( Böyle işsiz 

güçsüz kah
ve köşele
rinde ne pinekleyip duruyor-

ıun? 

Ne yapayım, Hasan Bey, 
İf bulamıyorum. 

- Ne vakittenberl böyle 
itsiısin? 

Serseri batını kaşıdı, dil
tllndü, taıındı : 

- Vallahı, dedi, Has4tn 
Bey, doğduğum tarihi hatır
lamıyorum. 

Meğer 

Yabancı 
Değilmiş 

Hasan Bey, Sirkeci garında 
bir ahbabına 
r a ıtgo 1 m i şti • 
Ahbabının e
linde bavullar 
vardı. Hasan 
Bey sordu: 

Nereye 
böyle Hazret? 

- Hasan Bey sevgilimle 
beraber Avrupaya gidiyorum. · 

- Ya 1.. Sevgilin nerede, 
hani? 

Hasan Beyin ahbabı, par
maklığın önünde duran bir 
kadın gösterdi. Yanında bir 
erkekle çok teklifsiz konuşu-

yordu. 

Hasan Bey •ordu : 
-- Ayol, onun yanında bir 

adam var. 

Hasan Beyin ahbabı cevap 
verdi: 

- Yabancı değil: Ağabeysi 

davadır: ÇUnkU bizim kendi 
malımız, öz malımızdır. .. 

Memleket zengin olmazsa 
ıen zengin olamazsın. Memle
ketin zengin olmasını iıtersen, 
zengin olmak iıteraen yerli 
malı kullan. 

Amerikalı bava kahraman• 
larıuın koca Atlas denizini bir 
hamlede aşıp şehrimize gel· 
meleri münasebetile böyle bir 
teşebbüse Türk tayyarecileri
nin de girişebileceklerini yazdık 
ve bunu teklif ettik. Teklifi
miz bilhassa Türk havacılık 
Aleminde büyük bir alaka 
uyandırmıştır. Hu arada tayya
reci Hayrünnas ve Vecihi Bey
lerin mütalealarmı da kaydet
tik. Bugün de tayyare işlerile 
çok yakından alAkadar hususi 
bir müessesenin başında bulu
nan bir zat bize şunları söy
lemiştir: 

" - Uzun mesafe rekoru 
bugüne kadar üç büyük kah· 
raman tarafından elde edile
bilmiştir. Birincisi Lindberg, 
ikincisi Kost ve üçüncüsü de 
Amerikalı misafirlerimiz •.• 

Amerikaya iadei ziyaret 
meselesi çök hoş, çok güzel 
birıey ve Türk tayyareciliğinin 
ıöhreti, inkişafı namına hayırlı 
bir hamledir. Fakat bu her .. 
ıeyden evvel bir teknik me
ıelesidir. 

Mesel! Amerikalı tayyareci 
Boardman ile Polandonun 
bindikleri tayyarenin motörli 
iki büyük tayyare fabrikasının 
birleşmesile meydana gelmiş 
olan Körtisrayt fabrikası tara· 
fından hazırlanmıştır. Teknesini 
de başka bir fabrika yapmış· 
tır. 

Adi tayyareler beş altı 

saatlik bir uçuşa ancak 
kifayet edecek kadar benzin 
alabilirler. Fakat Amerikadan 
İıtanbula kad;ır katedilen (50) 
saatlik mesafe (3) ton benzin 
ile geçilebilmiştir. Bir tayyare· 
ye (3) ton benzin koymak 
meseledir. 

Demek ki böyle muazzam 
bir seyahati yapacak tayyare
nin hıııır!anması, yani satın 
alınması bile pek ehemmiyetli 
bir iştir. 

Bunlardan sonra yola çıka
cak tayyarecilerin ıeyahatten 
evvel uzun müddet hazırlanma· 
ları, idman yapmaları lizımdır. 
Uzun müddet ayni vaziyette 
oturabilmek, aç kalabilmek, 
uyumamak, günlerce devam 
edecek motör gürültüsüne ta-
hammül etmek bir ittir. Sonra 
rüzgarın istikameti de mühim 
bir meseledir. 

Bu zat, Tayyare Cemiyeti 
Neşriyat Bürosunun teklifimiz-
le alakadar olduğunu ıanne" 
diyor ve bu seyahat için lAzını 
olan tayyarenin Yuatl (20) 
bb liraya tedarik olunabile'" 
ceğini, bu paranın temini bet 
şeyden evvel bu işle alakadat 
olacakların adedini çoğaltma1' 
lAzımgeldiğini, tayyare hazır

landıktan sonra bir değil fil" 
kat birkaç Türk tayyarecisiniO 
bu işe ablacağının muhakka1' 
olduğunu söylemektedir. 

Vergi Temyiz Azalığı 
lımir. 1 ı ( Hususi ) - Yerı1 

Yergi kanunu mucibince teşelc" 
knl eden Vergi Temyiz KoJJJ" 

• B 
ılyonu aıalığına aabık Manıs 
meb'usu Kemal Bey tayin edU' 
miştir. Kemal Bey bugUtJ 
latanbul tariklle Ankaraya }ıj" 
reket etmlıtlr. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hastahktan Korunmalıyız 
Çok 4ükür bu aene kavun Ye 

karpuz bclluğu var. Yüz P"rada:ı 
tutunuz' da boy boy karpuz sai:• 
hyor. Niabeten büyük kı..rpuzlar 
a-cçen aenelere göre bu Re!le dah" 
ucuı ıatıhyor. Fakat burada mü
hiın bir meaele lnıana 61ndlıe 
•eriyor. Bir takım kilçük araba
larla ıebrln her taufında kavun 
•e karpuz 1atılıyor. lıtanbul halkı 
da ucuz buldum c!lt t durmad~n 
karpuz yiyor. 

• 
Düngada_N_ e_le_r_Olup Bitiyor ? ( Kadın Ve Kalp İşleri 1 

ru ya Refer3:ndomu Neden Akim ÇirkinlnsanlarıSevmek 
Kaldı ? -Madnt, Hır~ızı En Bol Şe- Mümkün müdür? 
birdir - Harp Borçlan inmiyor MU? sevdada Milliyet Farkı l ___ B_;,_r._as_hih_~] 

Gençler daha ılyade Hvdik· 
lerinln güzelliğine meftun olur-

Herteyin fazlası :ıaur olduku 
rlbi bu güzel meyvanın da fazlası 
tabii insana ıarar verir n huta 
•der. Ne lae bO cihet halkın bfle
ecği f•Y· Fakat karpuzlardan 
Çotu bam koparılmf olduğundan 
haıtahk yapması ihtimalleri çok 
faıJadır. Sıhhatinin kıymetini 
biirnlyen baıı halk bunları ucuz
dur diye kap19ıyorlar. Belediye 
bilhaau bu cihete dikkat etmeJJ 
l"e haatnlığın önOne geçmelidir. 

Beyazıt 

Ali Nuri 

Aksaraya Park Lazım 
Dilferlp Akaarayan bQyük bir 

eksiği vardır ı Park. Bunu, bu 
muhitin Jiaanı halinden anlamak 
mümkündilr. Cuma günleri Yenl
kapi kıyılarına dökülen halk aahil 
boyunca uzanan tozlu yolun mik· 
roplarını yutuyor. 

Eğer buraya bir park yapıla

cak olursa hem esuh bir Omran 
••eri vücuda i•tİrllmif, hem de 
halkın mühim bir ihtiyacına mu· 
kabele edilmiş olur. Halbuki bu 
Yapılacak yerde Kemal Pf. cad
desini~üzel aA-açları birer, birer 
kuruyor. 

Geçen gün de yolun en göze 
çarpan bir noktasında bir köpek 
leşi yerde yatıyordu. Etrafa 1aç· 
tığı pia koku da caba. Bu civarla 
Belediyenin daha yakından al!
lcadar olmasını temenni edenler
denim. 

Aksaray; Ahmet Hakkı 

Cevaplarımız 
Galatadn Züleyha Hanıma : 
Sorduğunuz maaş meselesi 

hakkında Defterdarlığa müracaat 
ettiğiniz takdirde size aarih bir 
cevap vereceklerdir. Haklı olup 
oJmadığınızı ancak o ıuretle 
•nlıyabilecekaini:r:. .. 
Kadıköyünden Z imza.sile mek

tup gönderen J<ariimi:r:e: 
Bahıettiğinlz mesele için doğ

rudan doğruya karakola a-itmek 
•izin için daha muvafıktır. Yapı• 
lacak bir cürmO meşhut netice
ıinde o çirkin vaziyete nihayet 
•erıllr efendim. .. 

F. H. imzalı mektup ıahlbine: 
Efendim Klara Bow'un adresi 
tudur: Clara Baw, Paramount 
Studlo 5451 Marathov St. HoJly
Wood, M. S. A. 

Fakat artiıt ıfnema ılrketHe 
)'aptıtı mukaveleainl ıon zaman
larda bozduğu için bu adre1te 
.. ıalunup bulunmıyacafı malum 
detlldlr. Dlt•r artiıtin adrealnl 
l»lr iki ıOne kadar yazacağız. 

Tefrikamız : No. 109 

Bir Hırsızlar 
Şehri 

~lldrf t ·- MadrlJln aaa
rlt voı:: r~tl haklrıntl& tan· 
ılm edilen bir ı•pora 1'6re 
bu ,chiı de daimi ıurette 
(5. 6) bin hınız bulur.mak
tadır. Muv.ıkkatcm gelenler 
bundan hariçtir. Son ayda 
(30) hırsız hv\clf edilm~ttir. 
Geçen sene lae yakalanan-_ 
la;- (2065) kiti idi. JçJerir.de 
çok mahir kadınlar da var
dır. Halbuki bunları takibe 
memur poltsler (28) kftldena 
ibarettir. · 

Amerika 
Hapishaneleri 

Amerikada hapiahane 
ve ıalahanelerlde tetki
kat yapan komisyon rapo• 
runu vermittir. Bu rapora 
ll'Öre, birçok tehirlerde, 
zabıta, mevcut kanun
ları ihmal, adeta vahflyane 
denilecek bir usul takip 
etmektedir. Komisyon bu 
uıulil takbih etmektedir. 
Rapor, bir maznunun cür
milnü itiraf edinceye kadar 
gırtlağına su akıtıldığın
dan tikiyet etmektedir. 
Rapor, Reisicümhurdan, 
yeni kanunlarla bu usuJJe
rin kaldırılmuını rica 
etmektedir. 

Prusya 
Referandomu 
Ve Avrupa 

Bertin - Prusya Diyet Mec· 
Jisinin feshi için müracaat 
edilen arayi umumiye muvaf· 
fakıyetsizlikle neticelenmiştir. 
Mecliıin dağıhlması lehinde 
verilen reyler yüzde ( 37 ) yi 
geçmemiştir. Halbuki ylizde 
eUiyl bulması icap ediyordu. 

Dij-er taraftan Prusya Da
hiliye nazırı ( 60 ) bin Alman 
bavrağı teıkilAtına mensup 
ki~aelere bir nutuk vererek 

MUCAKTAR KUCAÖA 
SERVER BEDi 

- Evli olduğunu 
QJçin gizledi ? 

d 
1 

Nermin bir adım K'eri attı 
sen en .. 1 1 b"t"' Ye bOyUmilş goz er e, u un 

- Sonra itiraf etti. 
- itiraf... Parlak ... 
Nadire de yataktan atladı 

~e bir elini Nerminln yOzUne 
doğru ıallıyarak : 

- Ayol... Senin ağzın ıilt 
lcokuyor, diye bağırdı, ıüt, 
;nt... Budalaıın demfyeceğim, 
•kat ıen çok ıafıın. Atıf 
~ey evJJ deiil, anladın mı ? 

1 
8Yatında bir kere blle ev

e11 

dlkkatile Nadirenin yüzüne 

baktı: 
Abl d dJ. sana bunu - a, e , 

yakıştırmam. 

- Neyi? 
_ yalan 5yliyorsun. 

Nadire güldO: 
_ Pek Ali, dedi, sen bana 

inanma, git, ıor, soruştur, on· 
dan ıonra gel konuıalım. 

Nermin bembeyaz kesilmiş
ti. Bir avucıla kendi 

Bıı cemiyeti, her tehlikeye kartı koruyablle• 
cek olan kunet, herteyden enel bUnyealnl 
Hğlam ve aıhhatll bulunduran lçtlmat müea· 
aeaelerdlr. Bulretl lçtlroalya mUeueaelerl en 
muntuam olan mlllet Ye memleketlerdir ki 
bugijnUn en kunetll kUtlelerl addolunurlar. 
Bunu çok iyi anlamış olan Almanlar, Berllnde 
yeral:ı: yurtıuz kadınlar için bUyOk bir milea· 
aeae ~cude ıetlrmltlerdir. Bikeallğlnl lıpat 
eden kadın bu müeaseıeye alınır, evvell 
huauıt banyo dalrealndc teml:ı:lenlllr, aonra 
aırtına uzun bir entari _giydirdiler. GUnde ve
rilen yiyecek baaittlr. Ekıerlya bir taa çorba, 
klfl miktarda ekmek. Kadın burada boş hıra· 
kılmaz çalıştınlır. Bir taraftan da müeaaeae 
lı:endlıİne iş arar, bulur ve yerleştirir. Miieı
aeıe belediyenin malı olduğu için çalı,an 
kadının papaz mUuteHlerlnde olduğu fibl el 
emeği fıtlımara u!:'ramaı. Makul bir yevmiye 
alır. Birçok kadınları fuhuttan ku.rtuan işte 

bu ılb! mil11uaelcırdlr, 

harbcuyane 
etmiştir. 

tahrikleri tenkit matbuatı, timdilik, beyanı 

MiJJiyetperver bir gazete 
olan umumi Almanya gaze
tesi vaziyeti şöyJe izah ·ediyor; 

memnuniyet ediyorlar. 

Harp Borçları 
e 

inmiyor Mu? 
Londra, - f ngiliz ba~vekili, 

ediyor. Sosyalist "ileri" gaze- Amerika Hariciye nazır M. 
tesi ise diyor ki; Simitson ile yaphğı müzakere

Bu netice, aklın galebesidir. )erden memnun olduğunu ve 

Bir muharebe verildi. Fakat 
kat'i olmadı. Mücadele devam 

BUJov meydanındaki arbed.e- müzakerelerde bütün siyasi ve 
de iki poJis zabiti ö)mliştür: mali meselelerin tetkik edilmiş 
Zabıta, °Kızıl Matbuat, evı olduğunu söylemiştir. 
ismi verilen binanm ağustos ı İki devlet adamının harp 
(20) ye kadar kapah kalmasına { bo!~l~rmın .. y.ara yarı~a lndirile-
karar vermiştir. cegını gorüştüklerane dair 

Arayı umumiye neticesi çıkan haber üzerine merkezi 
hakkında· umumiyetle Avrupa (Bal) tchrinde bulunan Tamirat 

sıkıyor ve kansız kalan yüzünü 
cansızhktan kurtarmak ister 
gibi, İnsiyaki bir hareketle 
didikliyordtı. 

Başını önüne eydi ve ba
ğırdı : 

- Olamaz. 
Titriyordu. Odada, ıağa 

ıo)a, faşkm bir iki adım attı 

ve tekrarladı. 
- Olamaz. 
Fakat, kendi kendini aldat

mak ister gibi söylediği bu 
ıözlere İnanmıyordu. Mütliiş 
bir merak içinde idi. Nadire· 
ye doğru kendini atar gibi 
yUriidü: 

- Abla, doğru söylemiyor· 
&un! dedi. 

- E, sor diyorum, tahkik 
et di Ol' 

- Hayır, o vakite kadar 
aabrcdemem, timdi öğrenme
liyim. 

- Ôy)e lıe inan bana. 
- Hayır, sana da inana· 

mıyorum, kendime de.. Ben 
bu kadar budala mıyım? Sen 
bu kadar hain misin? iftira 
atmıyorsun ya .. 

Nadirenin gözlerinin ıçme 
bakarak ve yalvararak ıordu; 

- Abla, AJlab aıkma, 
doğru söyle. 

Nadire gözlerini kırpmadan, l 
hiç kımıldamadan, yekpare bir 
sesle, ağır ağır tekrar etti : 

- Doğru söylüyorum ; Atıf 
Bey evJi değildir. 

- Sen hunu kimden l>ğ
rendin "i' 

lar. Zahire bakarak hllkmet
tiklerl için, ıevdikJeri kimse· 

lerin karakterini, ahlikını, tabi
atini anlamaya lClzum K"Örmez

ler, zaten buna JOzum K'Örae
Ier bile kendilerinde tah
lil kudreti bulunmaz. Onun 
için gençler çirkin bir kadının 
ve çirkin bir adamın ıevilebi
leceğinl anlamazlar. 

Halbuki gllzellik çehrede 
değil, ruhtadır. Öyle çirkin 
insanlar Yardır ki, K'Uzellerden 
daha ziyade ıevimll ve tirin
dirler. Yalnız bu güzelliği kav
ramak için keskin bir ıekA 
ve ince bir terliiyeye ihtiyaç 
vardır. Nikabın altında gizle
nen hakiki ruhu K"Örebilmek 
kabiliyeti JAzımdır. 

Bu satırları diln bu Ermeni 
kızandan aldığım bir mektup 
üzerine yazıyorum. Bu genç-

kıı, çalııtığı milessedc çehrece 
ıon derece zUğUrt bir genci 

sevmiı. Kendisi ;nzelmiş, bu 
çirkin erkeği niçin Ye nıuıl 

sevdiğinin farkında değil. Sa
dece sevdiğini, ıiddetle aev
dlğinl biliyor. Şimdi bu 1ı-enç 

mllcaseseden çıkmıştır ve genç 
kız onsuz hayatın boşluğunu 

hiasetmiftir. Müteessirdir bana 
ıoruyor: 

"Ben Ermeniyim, o TOrktdr; 
ben güzelim o çirkindir. Bu 
iki hal, sevmeme, sevişmemize 
mAni mir?,, 

Aşk, hiç blSyle kayıtlar ta
nır mı kızım 1 Sevdanın hudu
du ve milliyeti olmaz. O da 

seni ıeviyorsa, buna ne tabiat 
ne ahlak kayıtları, ne de ka-

nun mAnidir. Onu naaıl bula
bileceğine gelince, bu ıenin 

zekl ye dirayetine kalmıı bir 
iştir. 

Hanımtegzs 
=-======-=====-=--"""""'-=-......;;...~ 

Bankası MüdUrU Mösya Kutle 
alakadarlardan aldığı izahat 
Uzerine bu haberin doğru ol· 
madığını beyan etmiştir. 

Kondroyotis Muhribi 

" Efendim, 
Muhterem gazetenizin 25-7· 

931 tarihli nüsha.tının ikinci 
aayf asında ( deniz hamamla
nnda haremlik ve selamlık ve 
kafamızın içinde sarık ) etiketi 
altında yazılan ve hakikate 
külliyen muhalif ve mugayir 
olan makalenizi berveçhi zir 
tekzip ediyorum: 

Şilede ıun'I bir plAj ma
halli yoktur. Plajların hepıi 
tabiidir. Eskidenberi kadanla· 
nn denize girmeleri için iki 
nokta tahsis edilmiştir. Tahsil 
edilen bu kısımlarda kadınla
rımızın denize girmekte ol
dukları bir 11rada bazı adabı 
umumiye düşmanlarının kadan· 
larımıza kavlen ve filen taar· 
ruzda bulundukları kadınlan· 
mızca şikayet edilmiş, bunun 
üzerine Şile] Kaymakamlığı 
makamı da sureti musaddaka-
ıını gönderdiğim tezkere ile 
bu husus hakkında bir karar 
ittihazı için belediyenin nazarJ 
dikluıtini celbetmiştir. 

Şile Belediyesi de bu gibi 
harekette bulunan namus düş· 
manlarım tedip için beş lira 
ceza ile tecziyelerini tahb 
karara almıştır. Belediyenin bu 
kararı doğru değil midir. Eğer 
Şile Belediyesinin bu kararı 
doğru olmasa hükumetimizi 
temsil eden kaymakamımıı. bu 
husus için belediyenin nazarı 
dikkatini celbeder mi idi? 

Makalenizde Şile Belediye
ılnin bu hareketi eski Meşi
hate teşbih edilerek kazamızın 
dıtından çıkarılan sank içine 
aanlmışbr deniyor. Lakin bun· 
da çok bata ediliyor, çilnkU 
Şile Belediyesinin adabı umu· 
miye dUımanları hakkında ver
diği bu karar irtica mahiye
tinde değildir. Zira Şile Bele· 
diye heyeti ( muhterem Halk 
Fırkaıının) namzet gösterdiği 
eşhastan teşekknJ etmiştir. Bu 
ıebepten dolayı Şile Belediye· 
ılnin bu kararanı eski Meşihat 
dairesinin haremlik ve sellm
hk kısımlarına teşbih etmeniz 
doğru olamaz.,, 

Şile Belediye ReltJ 

ALI 

-== TAKViM 
GDa ıı ·12Ağuıtos-93J Hııır 99 

Arabi Rumi Yunanlıların Cenevede yap
tırdıkları Amiral Konduryotiı 
torpito muhribi deniıe indi
rilmiştir. AmiraJın dul zevcesi 
geminin vaftiz analığım yap
mıştır. 
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larmdan. 
- Kendisinden mi? Ne 

dedi? 
- Seni böylelikle aldatmı

ya mecbur olduğunu ılSyledl. 
- Alçak.. Alçak .• 
Gittikçe daha fazla titri-

GDne9 '09, 52 5.07 

Ôfl• / 5.0S 12.19 
bu.dl l.S7 16.10 

-Yakıt·c:ı:.ıınf·yasatl 

All9am 12.-ı ıg.15 
Y ataı 1.44

1

20. 51 
İmsak 7 .56 3. 11 

yordu. Fakat merakı kederine 
K"alip geliyor ve soruyordu: 

Başkalnn ne diyor ? 
- Ne diyecekler, canım ... 

bilenlere ıordum; Atıf Beyla 
evli olmadığını söylediler. 

(Arkası var) 
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B hara, Denilebilir Ki 
tin Değil, Milletlerin 

Bir Mille-
Diyarı ır .. 

YAZAN: M. KAZIM 

-62-
8 Kfınunusanl 919 

Bugiin bir hayli zaman ev
vel Buharaya gelmiş olan bir 

genç vatandaş bana getirildi:Ad 
Firecikli Ali Ef. idi. KUçUk za
bit olduğunu söylüyor, refaka
timde ana vatana dönmek ar
zusunu izhar ediyordu. Bu mu
hit hakkında ~peyce de malO
mata sahip görUnüyordu. Ho
ıuma gitti: 

- PekalA, dedim. .. 
Bu kısa riyaretl istisna 

ederseniz, hatıra defetrimde bu
güne ait iktibas edilecek bir 
haber göremiyorum. Şimdi bu 
küçUk fasıladan istifade ede
rek size üç beş satırla Buhara 
hakkında malumat vereceğimı 

Buharanın yaı.ı çok sıcak, 
kışı da çok soğuktur. Yazın 
bitmesini mütenkip kış, kışın 
bitmesini müteakip te yaz 
başlar. Ilkbahar ve sonbahar 

Taşkentte bir 

fngiltere Hint ukerinl Atkı
Abat tarafına göndermit ve 
başlarına fes geçirterek Tllrk
men halkını iğfale koyulmuı 
bu askeri: 

- Tnrk askeri reldl llAnı 
ile takdim etmiı. 

aşçı dükkdnı 

Bu Od haberi yekdiğerile 
blrleıtirini:ı.. Takibedilen mak
sadm Tilrk !aminden v• Tilrk 
ntıfumndan istifade ederek 
bu muhitte kansız Ye mOca
delesiz bir ıurette birle~mek 
olduiunu görDrallnllz. 

Ben bu mlltalealar ile mq
gul iken kapı çalındı. Esa
retten kaçarak buraya iltica 
eden iki Türk neferi göründn. 
Bunlardan birisinin m mlek&tl 

!Fireclk) t. lr, Diğerinin ki iae 
Gireıon ) dur. Her ikisi de 

Ali) adını taşımaktadır. Mak
satlarını slSyledilen 

- Size iltihak etmek, si
zinle birlikte memlek te dön
mek istiyoruz. 

Aynı zamanda öğrendimı 
- KlkAnda "Vasfi" ismin-

i 
de bir TO.rk zabiti varmış, o 
da gelip beni görmek istiyor
muş. 

Ali Efendiler gittikten ıon
- ra ne vakitten beri bekledi

jim Türkçe ve Aacemce gaze-
teler geldi, hırsla llzerlerine 
atıldık ve öğrendik ki : 

l - Almanyada ve AY118-
turyada lhtilil çıkmııhr. 

2 - Rusya ihtilllclleri A vua
vuıturya ve Almanya ihtilAlci
leri ile blrleıerek Emperyalist 
devletlerin üzerine yllrllmek 
arzusundadır. 

( Mabadı yarlll) 

mevsimleri yok gibidir. 

1 
Memleketin içinden iki ne- l D ı· ı A n k e t ı· , , Tiyatro Ve Sinemalar r 

bir geçer, biri ( Ümmüderya) _ 
d (Z f J ) B ALKAZAR - 7S num•rah klGp ~~d~~ e ~şu .. u~~-----------~~-~---~~---~ MEMMR-N~~~~ ~bn 

farın haricinde bir de deresi H •• • c h • t B Hferl 

vardır, adına Taşka derler. useyın a 1 ey &KLBR - Soa çul... .. Zlıoto 
Dolar p•ılade Toprağın bu sular tara- ıru v AL - D•t çoculd11n 

fandan sulanan kısmı mezru- Fı.kı·rıerı·nı· so··yıu··yor. OLORYA - Gece içinde bir ııık 
d KEMAL B. - H•cı Murat H cici Marsfı dur, halk bura a oturur, Ust Kollamor taHfaadaa 

tarafı tamamen çöldür. M A J 1 K - tt.cı Murat 

Buhara kadim lranın mede- duğumuz ba yoldaki tııebbtı- M!LBK - MHkot 
( Battarafı 1 IDcl Hyfada ; FERAH - Muhtelif t•ıa•W• 

niyet sahasında bir yıldız gibi - Böyle bir imkln her liıan lerden ne neUce çıkdı? Çık- OPERA - Çlrku• B•roa.u 

parladığı devirlerde, ticaret için her zaman vardır. Y alnıı, madı, çllnkO çalmasına lmkln flK - Nehir lu11 
M• OekUdar Hale - Atk Raıelerf yolu üzerinde olduğu için· ı- başka bir lisandan kelime yokdur. T•lııllm _ v.r,.ete 

llttan iki bin beş ytiz, ilç bin almak bir akademi kararı ile 3 - ilmi ıshlahlan arabca· Çlfllkparkı - Saa 

sene evvel bu terakkiden hisse- yahut hususi kanunla olmaz. dan mı · almalı yoksa Yunanca Kı• kuleaı parkı - Darntt.ıım 
ment olmuştu. Ahaliıl "Art,, Onu ancak hakiki bir lhtiyac ve Layinceden mi? 
neslindendi. Bir müddet ıonra sevkile bir muharrir alır. Bu _ BugDn, yepyeni bir bina cud ıstılahlarln çoğu sadeleı
TUrk kabilelerinin eline geçti, bir nevi tekliftir. Y enl doğan kuracak bir vaziyette bulun· dirilmeğe muhtacdır. Bunlan 
ıonra Arapların, daha sonra kelime, bir hayat kavgası ge- mıyoruz. Mazinin üzerinden imkAo derecesinde yapmalıyıı. 
da iranilerin istilAsına uğradı, çirir. Yaşamıya IAyıksa ortada bir aUnger geçirip onu yok Latince ile yunancadaa da u
bunu müteakip Cengizlerin, kalır. Ferdin teklifini millet etmek elimizde değildir. Eğer tılab almak ıztırarmdayıı. Bu 
Timurların idaresine geçti ve takdir ve temyiz eder. Neti- hiçbir ilim kitabımız olmasaydı, suretle vllcuda gelecek bina, 
en nihayet Özheylerin hnk- cede, teklif olunan kelime ya bu memlekette uzun seneler- bilirim ki, hallı manhk ih
münde karar kıldı. Bugnn dı"ri kalır" , yahut öltı bir cenin d 

1 
tiyacını tatmin etmeyecek-

~ denberi ilmi te risat yapı ma-1784 tarı.hı"ndenberi bu mem- h il d t d k lk dl Gtt Ut 
a n e or a an ar. mış, artık Türk diline mal r. uze gayrı m enazır 

leketi Ôzbeylerden Man'it B"ızim bugUn muhtac oldu· bı"r fey adeta yamalı bir boh· 
olan ıstılahlar yerleşmemit ' ıüldlesl idare etme~tedir. - k ı· l il i f lseft d kdl 

gumuz e ıme er m , e , bulunaaydi 0 zaman 111 bUtlln ça manzarası arz e ece r. 
Buharanın halkı TUrklerden, 1·ı•b... bir takım mefhumlarla F k t ? T "hl ah 

" bütün ba•ka tOrlU dllşllnmek a 8 , ne çare arı n m • Efganhlardan, Tatarlan mUrek- l f ti tealluk eder ., lil ı l u ı ı 
yen ca ara . kabil olurdu. Hiç tereddüt su o an nsan m esseae er 

keptir. Aralarında Ruslar, Ya· Zannetmem ki çagatayca, uy- b6 1 d' H t bl hk 
etmeden derdim ki ilim Y e ır. aya r man hudiler ve Çingeneler vardır. b kt d • ·m· e ya ·ı ·1 · d ğ'l b" J 

Jt gurca u no a a ışı ız - bize nereden gelecek ise ıı- sı sı esı e ı ır uz aıma 
9 KAnunuaanl 919 rayabilsin. Onun için, bahset- tılabları da oradan gelsin. muhassalasıdır. Sırf akit, man-

E b 1 · b. · k bul tig-iniz lüzuma kaoi değilim. t ki UIAb 1 k ) k mir azret erı ızı a En koyu taassub ve lıtib- ı m aza ara apı ara 
k • • k 1 b Bugün arapcadan, acemce- d' · · b ı b d edece mı, etmıyece m , u- k dad devresinde, gözlerimizi ken ımızı ayatın ca ın an den dilimize girmiş ve tur ce-

nu elAn anlayamadım. Buna f k" il arablerın ilmine çevirmeyi tav- tecrid edersek ayaklarımız yer-leşmiş kelimeleri, sır es ı m • 
mukabil beni alAkadar edecek b" f 11·ye edenlere: "Paotalon bize den kalkar. Manbk derken liyctlerinden dolayı, ır tara a 
birçok haberler işittim. Bu hl l k nereden crelmi•ıe medeniyet hayalAta dUıeriz. Y aptığımıı · atıp da yerlerine ç a ıf ın e ,. 

•tıaberlerin en bsfında, bazı de oradan gelecektir,, demlı· şeylerde yaıamak kabiliyeti bulunmadığımız çagatayca, uy-
7alancı hacıların sahte vesika- k lk dim. Fakat, bugOn, ortada bir bulunmaz. 

O gurca kelimeleri almağa a • 
larla kendilerine amanlı ııtıfa netice.inde yerle•mit ve 4 - Dil meselelerinin tet-

ln mak hayal ve muhal ile uğ- .. 
memuru sıfatını vererek gl- raımakdan başka bir şey de- artık tOrkleşmiş ıstılahları ata- kiki için blltnn alikadalardan 
lizler hesabına çalışmakta ğildlr. Bunlar ancak garabet rak yunaoca ve latioce ııtı- mllrekkeb bir kongra toplan
oldukları gelmektedir. diye tavsif edilebilir. Seneler- lahları almağı mu•afık gör· masında hiç bir fayda tasavvur 

Bu adamların maksatları, denberi, vakit vakit taı:elen- mem. lkiıi ortası bir ıey yap- 1 etmiyorum. Bir çok boı lakır
gayeleri nedir, sarahatle tayin dijinl glSrmeğe alışkın bulun· mak mecburiyetindeyiz. Mev- da dinleyeceğiı, boı yere vak
ıdilt;mez. Fakat görlllUyor ki 
Rus inhidamının mucip olduğu 
hercü merç içinde birçok men
faatler yekdiğerile çarpışmak
ta, bu menfaatler namına bir
çok kimıoler çalıımaktadır. 
Aldığım ilk habere çok ıeç
meden ikinci bir haber daha 

1 Hazirandan 1S 

Afuatoaa kadar 
müptedi Ye mn ~ · ~ • ,.. • ...... ~ / • • ~ • • ... • ' ? •• 

terakki talebe için YENi KURSLAR AÇILIYOR. 111 
H~R LiSAN( 

lıtlklll caddul 

Husuıl dersler 

Tecrübe deral 
ÔGRETIR. 

Ağustos 12 
-

Mektebinizi Seçmeden B ·ze .. .. ~ 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? 811 
ıene tahsilinizi ikmal etmek ilzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek llzere bütiln mektepler hakkında her türlO 
malumab vermiye amadedir. Mektebinb:i seçmedf'.n ev
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkında 
bizden malumat isteyiniz. 
Y alma cevap için ( 6 ) kuru~luk posta pulu leffetmeyi 
unutmayınız. 

* Mülkiye Mektebinin Şeraiti ı 
Mülkiye Mektebinin duhul fC• 

raitinl ayrıca aşağıya yaztyoruz: 
Mülkiye Mektebi, devlete da· 

biliye memuru yetiştiren bir 
meslek mektebidir. Tahılll Oc 
ıeneodir. Leyli meccnnidir. Yaloıı 
mektebi bitiren i'ençlerin sekis 
Hne devlet hizmetind.. çalıta
cakları hakkında Noterden 
muı ddak muteber kefalete batlı 
bir senet vermeleri liıamdır. 
Mektebe her aene yalnız kırk 
talebe kabuJ olunur. 

Mektebe i'lrebilmek için 18 
yatından kGçfik ve 2S yaıından 
büyilk olmamak, TGrk tebaasın
dan bulunmak, mahkGm veya 
malili bulunmamak ve tam dev
reli HH ı;ehadetnameal glJster
rnek lir.ımdır. 

Taliplerin adedi kırkı geçene, 
mOsabaka yapılır. MGıabakada 
kazananlar meccani leyli talebe 
kaydolunur. .. 

Kırşehirde Hacı Davut oğlu 
Akif Beye: 

Hukuk ye MiUklye mektepleri 
hakkındaki flldrlerlnlz.e ittlrak 
etmiyoruz. Bu Ud mektep te birer 
mealek mektebi sayılır. Her lkl
ıinden de çıkacak gençler iıtik
ballerlnl aı çok kolaylıkla temin 
tder ve çocuk kablllyetll iae, 
inkltaf için iham olan mal6mat 
ile mücehhez olmu'J olur. 

San'at mektebi de iyidir. Fa
kat bizim San'at meltteplerinde.a 
çıkacak çocuk nihayet orta de· 
recede bir ıan'atkAr olur. lstan• 
bul Hukukunda okuduğu takdir• 
de çocu~un aefahete dilfecetlnl 
unnetmek, vehme itibar etmek· 
tir. Çocuk, fenalığa müataıu., 

en kapalı yerlerde de kendlıhll 
•~fahete yerecek vasıta bulabilir. 
Bu, daha ziyade nrkadat meaele• 
ıidlr. Çacuk mektep hayabncla 
kendlılne iyi arkadaşlar bulabl• 
llrae, tehlike yoktur. 

* San'at Mektebi 
Gelibolu nüfus kitibi Ahmet 

Beye: 
latanbul San'atler Mektebi 

hakkında S atuıtoa tartbll Dh• 
harnııda izahat vardır. Bu nOaba 
adrHfnlze (fSnderilmfttfr• AakeJt 
San'atler Mektebine bu 1en• 
talebe kabul edllmiyecektlr. 

... 
Akhisarda mütekait muallim 

Ali Rıza Beyeı 
fatanbulda reımi Hıelerde leyli 

Gcretl 340 liradu·. Mualllm çocak
lazından 240 lira alınır. btanbul 
llaelerinden her biri kendine r3re 
iyidir. Bunlardan l.tanbul llaealnl 
dlterlerine bazı noktalardan ter• 
clb edebiliraini ı. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim .•. 
- -------------·-----------------------------~--~ İsmail Efen ·'· : Mihnet ve ' Hagık Saafr.ıgan Efendi: 

.nüşkülita mil- • :ılüdekkik ve 
tehammil ve l~Pll'-'IF.N1I• mil te ces sis tir. 
mllcadelecidir Muhit ve mu• 
Maddi işlerde hatabını ıık-

1 
muvaffak olur. 1 maz, konuıur, 

1 Benliğini ihmal inzivadan hoı-
etmez, eğlen- lanmaı, dalmı 
ceden geri neşeli bulun-
kalmaz, me- mak, gam ve 
dihten vo tak• kederden aza• 

\..___--"-___. ....... _. tlrden hazeder. M de kalmak ir 

"' lzmirtle S. S. beg: Alın-
gan ve hassaı

r-:.ı~~_....,~,..., tır. Maddi ve 

yorucu faaliyet 

m e vzularından 
ıiyade hayal 
ve heyecan ve
ren şeyleri da
ha cazip bulur. 

Zararlı, tehli
·~-~~ keli ve mllca

..... ;.,ııı._~---~ ..... d.,.leyi davet 

eden işlere 8'frİi.nekten milc
teniptir. 

tlmlı ziyan olacak vı hiç bir 
netice çıkmayacak. 

5 - Dimi bir din encllme
olne kat'ı bir ihtiyaç bulundu-

ğuna kanüm. Bunun kimlerden 
mUrekkeb olmaıı llzımgelece
ğioi takdir hakkı iıe Maarif 
VekAletine aittir. Bu hakka 
tecavüz ederek indi tavsıyelere 
kalkmakda bir ciddiyet tasav
vur edemem. 

Oıküdar HAie Sinemasında 

AŞK RAŞELERi 
hiveten ı Kaplan Tarzan 

ter. Şakıyı •e alayı sever. 
Her ıeyl izzeti n fiı meselesi 

yapmaz, anlaşmıya ve hazılD"" 
kArlığa mütemayildir. .. 

Arif beg :' Meraılmdeo 
l uzetme.z, ta" 

......,..,~~----.-- vazuu tercih 

,'M!!:t~~ eder. Fiil ~· 

j sal olur. 
-{ 

ha re ket le riıı• 
hile ve rif' 
karıştırmaz, bit 
~eyi faıl ta" 
mile etmelı 

zevahir ile lk' 
tif eder. ~ 
zan acul fi 

Melilı beg: Samimi fi 

-~~-~ uysaldır. Şair' 
alAkad-' 
meaaild' 

fazla hassa.ı' 
yet gösteril'• 
!<Oçllk bir ş~ 
yl bUylllttir '' 
kendini nıet· 
Tevazue, sadl' 

m~:J~fü!1 liğe ve ka ~ 
atk&rlıta rot" 

temaylldlr. 



Abdülhamit, Ecnebi Dişçi 
Ve Doktorlara Pek Fazla Ehem
nıiyet Vermiyen · Bir Adamdı. 

NAKILlı ZIYA ŞAKIR - 49 

( H•rlı•lclıı 11111/ıfaztl.,) - Ha Efendim. 1 Abdllbamit, onan beline yaka 
. Ermeniler, ıiyul emellerini 1 _ Bu >;c1am, aenerinia biri yaplfbrbmf. Fakat, bunu dok· 

~ırdenbire ortaya d6kmedil: lmif. Pariıte, (Elize) arayı tor haber almıf.. fena halde 
ıuk;q yavq hll~~et m~ köıeainde bir dftkklnı nrmıf. kızmlf··· 

artnı ele ıeçırdıler. B. ..An dnkklnına güzel bir • 
bildikleri için Babıllido terci- ır a- 0 . . . t d . et Bir iki pdiir, Abdtılhami· 
lllanlık aldılar. Muhasebe ve ~z gel~if. . ışanı e avı - eli telifli prüyordum. Daima 
•uhakemo lnumlannda memu- örmek ıst~nı;:· h rif kma cila. d•iz tarafmdaki odalarda do
rİJetlere aokuldular. Zaten ça- Halbdu~ d u e. zanlll- 1ata7or. Sak aık dOrbinle deni
htkan millet oldukları için az tini te ava .e . ecek~ınl et,mit •- se bakıyor. Bana birşey IOl'-

d nın ismetını " e • lf • • f k laınanda memuriyet bayabn a H rif lataabula mak utiyor; a at ıoramıyor. 
da g6ze ıiferek blytlk makam bOytımliş. G 1. e lmez ..... el Hamlı bir tereddüt .. Bir karu-
•-L! kaçmlf. e ırge •- , hk b ı· d 
-.upleri oldular. • flk bir kabine açauf. Zaten, 111 var a ın e. w 

Artin Pqalar, Portakal Mı- prlatan bir adam. As zaman- Bugt\~, akşama ~og~ babe~ 
kaeı Pqalar, Aıop Pqalar da blyllk bir f6hret kazanmlf. 16ndennıf. Ş6hretbn aga geldı: 
albL.. içlerinden, ( Klçe otaJ- H rifin ne klfatta bir adam - Metpliyetleri yoksa, ıel
lan ) aibi blylk seapal:.:!~ ol~upnu anlayınız ki, akpm· ünler de biraz lif atahm, bu-

;~.ı::.1'·:~a~na ka- ları kabinesinden çıkarken JUO!tar· 
.::ı etmediler Aralanndan cebine ekmek doldurur, yiye Abdllbamidi, orta aalonda 
laaıa lim alalbl~ Amerikaya yiye Şitfideki e~ne yayan buldum. Ayakta idi. Elini uza-
llltl*. Orada bet aeae otur- gidermif. brken: 
claktu IODl'a, Amerika tabH- • 1 .. ,.. m - Sizi rmhatmı etmedim 
Jethae pdller. 8qlarma birer ya?. 
taplra ıeçircliler. Tekrar Zavallı Gllıen kalfa rahat• Dedi. Benden cevap alma-
h-... geldU•. Ecaebi teba- 111- Alıtkın olmadıiı ap lab· dan Şlhrettin At•ya döndll ; 
.. .:_6.=;_,__.,1 __ iltifade ede- metl•den pek fada 7oruluyor. - S6hrcttinJ Bize güzel bi-

..._USUllClllll Din, dolu •maverl kald1rmlf. rer kahve. Kaptıkltı olsun. 
relı birçok ifler çevirdiler. Bu_.... beli ağnyonDUf· Gece ( Arkaıa ••r ) 
- nihayet, bana llJu ettUer. •-
8-, Ermenileri çok iyi tanı-
-. Oınua ~ onlan• uker
lllbae ak.lam enaeL Hele sabit, 
"-andan yapmak.. hiç dojru 
~dir. Bilmem, ( laalih•zır 
~eti ) , ne dlflnlyor ?. 
P alrat bea, clojnm itimat ....... .. 

'Nl8u 1'11 

B..a11a, alqama dotru Ab
dllhamtcll ,ardllm, elile, gaınne 
clojra Jldnla ujtarafım tu
ı.,.du. 

- Gepmlf o11aD efendim, 
'-hatu mwnıı? 

Dedim. 
- Sat tarafımda bir azı 

lllti kiki .... o .,.... 06-
.... doinı 118ft'alji ,.,..,.. 
Cenbmı wrdh 
- 1, hlr dltçi ...... .. 
Diye wlm ...... tekHflme, 

tlddetle blıp ..ıbJuak: 
- tlaJar•• Hayar.. Ditçiler

.. hqım hoı deiildlr. Bealm 
lr.ndi kelpeten taka••• ftl'dlr. 
bitlerimi hep kendim çekerim. 
Y abm bir defa elitim apae 
~ Aracldar, taradılar. 
( Rodolf) iamiDde bir frenk 
elitçi getirdil•. Herif geldL Dl· 
llllae baktı. Apseyi yardı. Fakat, 
iti uzatbkça uzatb. Mabacluaın 
....._ çekmek oldupau anla· 
..._ ve derhal kovdum. Sonra 
~ ditfmln llairhii ( key) 
hparq kencll lwaclime tecla'fi -... 
a. .. ~P bir tebelllmie lfllllp 
-....na iki tarafa aalbyarak; 

- Netuhafbr. Bbd~ ecne-
~lere kartı btly&k bir tema· 
MI •ardır. Ecnebi doktor, 
etaebi elitçi, ecnebi mlllaen
dia dediler mi? Hemen gl
atbntızde btlytır. Hiç aorma
>'la... Bu adam kimdir? Bura· 
~nlaaad ıelmfttir? Hakikaten 
._... Ye erbap mıdır, yoksa 
~'_-!eketinde barmamıyan bir 
""«ÇakÇI mıdır?.. Meğer, bana l lcadar methettikleri bu digi 

Oclolt ldmmlt, billr plelnlı? 

Maarif vekili 1 Meclisteki Müzakerenin 
_._d , Son Zabıtlannı Aynen 

(Bat tarafa 1 inci N7•• a y 
tetkik edecek ve tekrar gel- azıyoruz 
dijim ıamu karanmw bildi· ( Bat tarafı 1 inci Aylada ) 
recejim. tekrar edecek değilim. Yalnız 

Derlet matb•••em nsiy•ti n yalna bir aoktaye le.ati 
~ uVeldl B. diyorld: ......... "ita •••plenfilti

- Matl»aum mlltedavll bir mal eclecetim ...rdtleriniz ~in 
1 h mtllamahanıza rica edeceğim. 

.ermayeai vardır. Binaen• ey Efendiler; ctlmhuriyeti ilin 
kitap baımalcta devam ede- ederken biı büt6n lrayi umu· 
cektir. Biz, yalnız nefriyat miyeye mllracaat ed~k 
t1ıb•utım kaldırdık. Matbaa teker teker rey almıt değib~ 
hariç mloabsalanaa da itti- HaJaL. Vatan dOfman ayaşı 
rak edebilir• altında çiğnenirken yedi btn 

d N 1 yaldır bu, Jmtlann ulıibi oları Dünya a e er bu yurclua OatOnde ve altmde 

? hakkı olan TürkOn istiJdAlı 
Olup Bitiyor ilin olunurkn artık geçmit re· 

jimle bu memleketin, bu dAev
1
: 

u• J.• ~ Ja letln ytlrOyemiyeceğine 1 

n lRalSı,QRUj Meclisiniz kanaat ıetirmit ve 
""ıyam ondan ıonra millet, kendisioe 
ft.4 bir deYlet mefhumu aramıfbr· 
UQZlTll'dl Ilı? latibdadı menubaba etmiyo: n • 6 ır1. ı rum. Fakat biz ne 1Ultanı 

Bombay • Hindiatanda bir- mefl'otiyetten, ne meşruti tul· 
talam hAdileler olmaktadır. tanlaktaa beklediğimi• ft aı: 
Mllllmaa bbll.a.m O-dinin Jediğimiz iıtiklll ve saadeti 
emri albna girdikleri bildiri- bulamıyacağımızı anladık ye 
Uyor. Bu kabilelerin Uderl onu idrak ettik. Şu halde en 
Gaffar Hın dabib muharebe baıta Gazi Mustafa Kem•' 
bqlar bqlamaı ylzbia • ~ olduğu halde Meclili Aliniz ta· 
ayaldancbraca~ a6yle~: ribin materyalist cephesinde., 
Maamafih mllaltlmanlar ıkı millete bakbğl vakit bu millet 
laaım olap Gaacli taraf- bir rejim iatiyor, birfey istiyor .. 
tarlamua aleyhtar olanlar Onun bu latediji şey nedir? 
Loaclrada Gaaclinia de lftirakile Botla Tllrldyede ideallerin en 
yapdacak koaferaua aleyhtar IODUDU tetldl eden clmhmipt 
bulunuyorlar. doğdu. Bunu yapan y6bek 
• 
/spanganın 
Son Vaziyeti 

Baniloe ameleli , ltlrlraf 
~enberi sakin glrllnlyor. 

Amele, umumi efk&nıı ken
eli aleyhlerine d&amiye &..ıa
chj'uu anl•••P'· Bilyaoda ~lr 
komOniat popu, bir IOlyaliat 
pıpuna alet etmif, iki kiti 
llmotttir· 

Katalonya tetkillb esuiye 
kanununu Madrite. ıetir~cek 
heyetin ilk kafileaı Barsilon-
dan hareket •tmlftir· Reia mi
ralay Muya hafta içiade bek· 
lealyor. 

Mecliatir . 

ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 2 
Gante..ısde oa ltet shd• Wr 

,,..elde old.,._ Petroe• 
...... .ı...aı ~ .. 
bpoaa kulp .... ,..... " u 
bpcN\ toplaJUWI. Patroalarnur 
daa pek memn- olacabım1. 

Patronlar llefl'edlldlldvl ..... 
.. ltlbuea l.taabul karilerlmb 
bir hafta, tav• karlledmla .. 
... lclade lı........,... ...... 
• .uc11rıer. 811 mlclclet pçtlld911 
eoara kapoalar kabul eclllma. 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesi Bitti 

Bugünkü Keşidede Kazanan Nu· 
maralan Aşağıya Dercediyoruz 

On birinci tertip Tanare Piyanıonmuı birinci kqideaine baa .. clnam edilmiş, her 
ı•••• olduja ribi yine Darllflnun konferans Nloau kalabahk olmap... Bagiinkil kqidede 
ikramiye kazanan numaralan uatıkl ıtitunlarcla okuyaeakmms : 

12000 Lira 
Kazanan 

41934 
10000 Lira 

Kazanan 

8239 
5000 Lira 
Kazananlar 

46946 
15400 

3000 Lira 
Kazananlar 

23739 
8901 

12415 
28185 

1000 Lira 
Kazananlar 

28246 
30518 
30456 

1000 Lira 
Kazananlar 

8472 42361 46349 
22642 12858 40949 
43490 21553 46427 
29209 39270 6524 
17237 10218 37754 
15947 

200 Lira 
Kazananlar 

14030 
10497 
10117 
42053 
31844 
39531 
28101 
46767 
20760 
40811 
13414 
37404 
45152 

36256 
~6374 

5675 
31411 
16995 
30041 
3376 

38485 
2839 
4294 

47736 
45014 
41754 

24546 
12623 
39948 
3456 
1278 

16325 
18773 

10364 
40907 
48019 

12468 

3o Lira 1 
Kazananlar 

23505 37472 30850 48994 1 

100 Lira 
Kaznanlar 

30189 5674 4236 22546 48892 35627 42356 42793 
8323 23760 4084 0384 2ao. 

22080 32791 23848 19851 
28766 11058 29173 26372 18 
9840 9'290 14675 72m 

42190 15093 23104 19730 23758 
10069 22335 25975 34069 
36902 13675 1273.1 246&1 20475 
23570 24341 46778 31396 36342 
27066 39631 3169 2.t5M 1 32912 
40999 11419 6225 IMlldft 388 
40016 20367 27264 ~ 

32201 21656 11762 

21247 30950 39001 
1otll 2a&1 31641 

31129 ~15 28761 
33819 18458 26207 
24532 ~ 42302 
10321 4697 24081 
35864 33438 36480 

22428 37244 32436 19487 20'l30 9393 27527 48868 
32935 26418 32228 16.113 23101 32132 42788 22698 
43821 49626 24777 43295 1747 23682 42086 40341 
49870 94'7 9978 33925 365.11 .t6024 8257 ~ 498 
16645 45255 OM 1 13093 

663 41MO 12734 23161 27583 20088 7410 35042 
44371 46373 uma 16107 41185 29.152 42100 6131 
22545 8%77 35651 27230 36316 8978 2'11%'1 35714 
34709 17550 16561 ~1 28657 30766 2148 29758 

5834 44712 23558 1269'l 20621 8377 ıA.lf:ıuı 23f39 
28526 36875 13057 .t8MO UiNll .,. ~ 

1911 632 M20 21409 38-WI 36808 14375 19998 
46 48070 4455 19000 119 42807 7246 2108 

4765 27400 1479 38942 10123 14676 18099 -4S711 
2326 M 17 31921 44346 38341 33613 33831 13538 

~ 1~ :: = f 28778 43266 28007 47017 
27939 4180 41828 44616 29406 2llTO 4320 24370 
43279 12949 14782 30598 13475 247.te 11570 49742 
10773 11874 22320 47882 30728 32633 32525 ~ 
40319 22112 11091 48586 47.rl 6502 3fBN 1405-1 
36206 31328 •6211 30312 

3143 4901 37451 9318 
32596 20052 999 1505-1 
21360 34192 3026 4119 
3o.104 23.m 3894 39645 
2o.l5ı aeıao 40111 11188 
10042 7528 2420'l 20071 
25108 24755 27244 35089 
8272 26579 17977 159S7 
3656 18405 19173 16380 

12547 46999 22317 1522 
1 O'l7 I 49691 39285 3.1434 
10219 31070 46980 40141 
44827 2047 19936 36042 
23282 42318 36448 43995 
15783 7678 23521 ~ 
27920 29316 3227 4718.1 

4653 43289 37435 24550 
14171 3411 832 6010 
48008 3017 46677 41529 
17181 161 8811 11373 
32542 5881 48239 10835 
29750 36180 10311 15203 
41443 32838 48997 37574 
3884 26292 9678 11128 

36281 
249'l5 
37a36 
8273 

ao8 
8849 

39875 
16644 
12185 
20941 
12048 
11169 
43994 

13652 
4814 

10895 
16027 
44763 
41390 
41874 

30403 

23279 
2345.l 
23175 
4779 ..... 

3719S 
22'l3 

84 
23718 
lootrl 
33514 
14066 
9047 

10552 
27300 
26033 
35689 
17548 
30163 
9617 

9138 
17780 
16154 
37484 
32225 

1385 
5885 

24009 
1253 

37784 
25285 
3984 

37643 
22874 
33895 
46159 
39888 
20340 
28083 

l&m 
47fD 
7288 

12888 
ZNr• 
28980 
19DI 

.t5145 
21• 
41020 
41261 
2fM04 

14781 
1215 
5781 
um 

17614 
12620 

18068 2678 28110 8437 32475 
10648 
4009 

21008 
6661 

20596 

41221 
21778 
32765 
16383 
&188 
36497 
10621 
41988 
15113 
29'l10 

37190 5587 49318 20229 
26783 37365 29233 16445 
20994 1790 8491 6735 
16105 31356 8867 39946 
10142 39340 32001 33638 
41019 33804 33184 15343 
19587 17991 27961 41143 
34785 8282 43205 4''W36 
26075 6435 Mil 14682 
23732 31507 5713 

34197 
2ssm 
14363 
13690 
42106 
46788 
28655 
46440 

36741 
17560 
4619 

25633 
42854 
34564 
49469 
32733 

1072 
20448 
18437 
27829 
28841 
47498 
20717 

22635 22 '79 2378 16073 19822 10645 46801 
48379 47799 7237 32854 32161 5268 ::ıt::ıtfVIQ 
14788 22252 31084 11976 ~ 

2988 
7148 

49911 
325GI 
49SM 

22683 566 3919 11135 11633 741 40423 
2201 o 40405 163 2299 12849 44689 46609 
47601 32788 00824 252&1 11386 ~5729 49159 
6281 24661 20578 4059 

39978 5545 49245 35439 
32295 33367 39489 30444 
22321 32081 35675 45351 
16834 21005 37019 42974 
33774 9438 47204 10273 
9125 556 32737 21472 

24635 40098 15350 307 42 
662 33093 3sı22 11507 

14199 1285 22575 24620 
28243 40460 49301 11767 

3669 .t35M 47924 32023 
15674 5466 951 40189 
32356 31600 44642 32628 
12815 25934 .t&108 31254 
5817 17504 39683 ~180 

20000 Lira 
Mükafat 

Bu keşideye mahsus 20 biD 
liralık mtıklfat buglln en IOD 

çekilen •tağlki yirmi numara 
aruında taksim edilmiftir: 

140646 11994 4450-1 33568 
30170 8538 15810 45051 
45860 21100 41447 4940'l 
45172 42195 42264 . 18840 
27085 3008.l '815tJI 34 



8 Sayfa 

1slze: bir ağrı; bir hastalık veya OIOm geldi-
ği .zamaıı bunun, üçan veya eUrOnen bir 

"a~~ratın eseri olablleoetını asta unutmayı-
tuz. Filhakika hafaratın, hastalflc.ların en mOb-
tlk vasıtaİ elrayet:a olduklan her .'kfl•\le .ma-t 
lumdür. Gerek evinizi ve aer&tc tc•ndrnıd; 
J<oruyunuz. Flit pUakUrtUnOz · 
. Flit, sinek, alvrlefnek. pire, kannca. eOve .... ' 
tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum
tarını imha eder. Ha~aratı Oldürür fakat lnean
•ara aalA zararı yoktur. Kullandmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. Flit'& diğer ha,arıll hnha edıot; 
eczaJarla tetvtt etmeyiniz. Siyah kupkh saq ~·
tenokeler llz:er(n(JfJ' ~ker markaauu lateylnlz~ "' 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

İstanbul Küçük Sıhhat memurla
n mektebi müdürlüğünden: 

Paı:ar ve salı günİeri saat 9,30 dan 13 c kadar kı:ı ve 
erkek talebe kaydedilmektedir. Kayit müddeti ağustos 931 
nihayetine kadardır. T ahıil mllddetf iki senedir. Niharl ve 
meccanidir: Mektepten mezun sıhhat mezunlarma ilk senelerde 
ayda 49 lira verilmekte ve sonralan kıdemine göre diğer dev
let memurları gibi maaşlan arttırılmaktadır. Mezunlar kısa 
hizmete tAbidtr. Milracaat Sıhhat VekAletine ve yahut Sıhhat 
MUdilrllıklerine kendi el yazılarile yazılmıt bir istidaya aşaiJ· 
daki yazılı evrak ve vesaitin asıl veya musaddak suretlerini 
batlıyarak göndermek ile olur. Fazla izahat almak istiyenler 
Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine müracaat edebilirler. 
Arzu edilirse tafraya matbu mufassal duhul şartları kağıtların· 
dan gönderilir. 

Şartlar: 

1 - Türkiye Cilmhuriyeti tebeasından olduğuna dair 
b&viyet cU:zdam. 

2 - Mahalli bükfımetl tarafından tasdik edilmiş hüsnühal 
ilmühaberleri. 

3 - 4,SX6 eb'adında sekiz adet fotoğraf. 
4 - Atı kAğıdı. 
5 - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir nümune hasta· 

nelerile lıtanbul çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samıun hastanelerinin birinden alınacak rapor ( bu rapor bir 
zarf içerisine konacak, ve zarfın kapatıldığı bir mühür mu• 
mile ve hastane başhekimlerinin mUhürile mühürlenmiş olduğu 
halde istidalarma leffedilecektir. 

6-Yaı itibarile 323, 324 325, 326, 327, 328 doğumlulardan 
ukerlikle alAkası olmıyanlar (yani hizmeti askeriyesini ifa 
etmft veya henllz muayenei intihaiyeıi icra cdilmemiı bulu· 
nanlar) alınabileceklerdir. 

7 - Tahsil itibarile orta mektep birinci sınıfı ikmal edip 
ikinci sınıfa i'eçenler imtihansız ve daha az tahsil g&renler 
imtihan ile alınır. 

Şahadetname veya tasdikname ibraz edeceklerdi. 

Şirketi Hayriyeden: 
Agustosun 13 üncU perşembe akşamından itibaren 

Her gün: Saat 22 de Köprü - Üsküdar iskelesinden hare

reketie Çengelk<Syilne kadar giden vapurun fazla olarak 
Vanıköy, Kaııdilli, A. Hisarı. Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçesl 
iskelelerine uğrayarak Beykoza gideceği ve. 

Cumadan maada günlerde: Köprüden saat 20 de 

hareketle 186 numaralı seferi yapan vapurun da Arnavutkö
yünden sonra Bebeğe uğrayıp sonr:ı Vanıköye geçerek 194 
numarah sefere aktarma vereceği ahalii muhteremece malum 
olmak ilzero illtı olunur. 

----- ------------~- ----- ------------- - -
----::--~.- - - - - -----·----- -- -·- . 
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BAHRİSEFfT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İda .. e merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karak3y palasta Telefon: 

Beyoğlu 3711-S latanbul tlll tubealı 

"Merkez Poataneal lttlsallnde Alla· 

lemcJ ban, Telefonı lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları lcarı 

Hizmetçi Aranıyor 
Orta hizmetinde bulunmak 

üzere bir hizmetçi kadına 
ihtiyaç vardır. Sultanhamam 
cıvarında Emin Bey han No. 1 
yazıhaneye müracaat. 

Mahkemel asliye ikinci hukuk 
daireıinden: Müddei J. J. Hohş· 
traaer Ye Şilrekisı Limitet Şirke• 
tinin latanbulda Topalyan hanın• 
da mukim tüccardan Hakimzade 
Mehmet ve Şeriki Efendiler ile 
Pangalbda Sipahi Ocağı karşı· 
ıında 15 numaralı hanede aakin 
Mikael lncicyan Ef. aleyhlerine 
1930-343 No. tahtında dört bal
yanın tealimi hakkında ikame 
eylediği dava arzuhali ıureti mu
maileyhumadan Mikael lncicyan 
Efendinin ikametgahınm me<;hu· I 
llyetl haaebile ilanen vaki teb
lJgata ratmen mfiddeti muayye
neıi mürur ettiği halde cevap 
vermemif olduğundan bittalep 
tahkikat gunu tayin kılınan 

13-10-1931 tarihine müaadif salı 

günQ .aat 13,30 da tahkikat ha
kimi huzurunda bpatı vücut et
meai veya bir vekili kanuni gön· 
dermesi ve aksi takdirde hakkın
da muamelei gıyabiyeye tevess'JY 
olunacağı ve bu baptaki daveti\'ıe 
varakasının mahkeme divanhane
aino talik edilmiş olduğu Hukuk 
Uaul Muhakemeleri Kanununun 
141 ve 142 inci maddelerine tev
fikan ilanen tebliğ olunur. 

lıtanbul 3 üncü İcraaından: 
f.tanbulda Marpuççular cadduin
de Emiroğlu hanında 3 No. R-,a 
mukim iken elyevm ikametgih· 

ları meçgul GORAL BiRADER
LER ŞİRKETİ tarafına: Iskonto 
Türk Limited Şirketinin zimme
tinizde 329 lira 50 kuruş alaca
ğının temini için lstanbul Asliye 
Birinci Ticarat Dairesinden sadır 
olan 16 • 7 - 1931 tarih ve 
1931 - 98 numarala haczi ihtiyati 
kararı mucibince f.tanbulda Bah
çe Kapıda Cermanya hanında 

Na.yona! Sni• Siıorta Şirketin· 
deki ılıorta bedelinden borç 
miktarı ihtiyaten haczedilmiştir. 

icra ve iflb kanununun 92 inci 
maddesi mucibince tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul ıekidnci icra daire
ıinden: Bir borcun temini iatifaaı 
zımnında mabcuı bulunan ceviz 
kaplamalı üzeri muzayık tatlı 

bir adet büfe 18-8-931 tarihine 
müaadif aah rünil aaat 11 d• 
Şitlide Gaıl caddeıinde Subuh
yan apartmanında aatılacağında~ 
talip olanlar mezkur günde ma• 
ballindekl memura müracaat 
etmeleri U&n olunur. 

Zayi El Çantası 
Sultanbamamı ile Galataaar~y 

raaında ılyah renkli bir kadın 
el çantuı kaybedilmittir. Bulup 
muhteylyatı ile birlikte Sultanha· 
mamında Sanihiye han kartııında 
aarraf Mardiroı Efendiye tesli
minde helalinden elli lira verl
cektir. 

DOKTOR SEMiRAMiS 
EKREM H. 

Çocu~ haatalıklan mütehaHıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal haatane~i kulak, boğa'I 

burun hastalıkları mütehassııı 

Beyoğlu Mektep ıokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

- -

.~_ıfro· HAOKİKİ o~) HAK 1 Kİ ı ..... v .. APClm!URııı:::aLEE:'l':IAR~ _ j Bugün Beklenilen Vapurlar 
\tRADiUM1J RAD UM GUlcemal·Türk·lzmirdea 

Dumlupınar " Rizeden 
• Asya -Türk-Mudanya, Getr 

EMSALSiZ tikten Jf ~ADiU•\tft\ Daçya - Romanya - fskeo-
T 1 R A Ş . r;O Ü ~O c .deriye, Pireden 

~~ t L r· 1 l Gö B 1 Ç A G J \ \ HALiS ISVEC ÇEli~i J f cede:opo 
19 

.. ta yan - sten• 

Halis f aveeç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni 

mikroskopla kontrol edildifıinden rekabet kabul etmez 
dereccd, metin ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir 
tecrübe kafidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

DİŞ MACUNU 
Mütehass1s diş tabibi, doktor 

ve eczacı beylerin hergün has
talarına kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri
nizle, yavrularınızın ve aile-
nizin dişlerini RADYOLIN diş 
macunu ile yıkamalarına fev
kalade itina ediniz. 

Çünkü : RADYOLlN onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 
en sılıhi diş macunudur. 

Eskişehir Mahalli Mu
hasebeMüdürlüğünden 

Muhasebei hususiyeye ait Eskişehir memleket hastanesinin 
ihtiyacı için tahminen 2500 liralık edeviye ve allb cerrahiye 
ile emrazı zilhreviye iliç ve mnlezemesi ve 20 adet yerli 
mamulatından bir yataklık karyola ve bir adet sekiz a-özlO 
yemek sobası 26 Ağustos 931 çarşamba günil ıaat dörtte 
Eskişehir Vilayet Encümenince ihale edilmek lhere mllnaka· 

saya konulmuştur. lotirak edeceklerin listeyi görmek ve vermek 
Ozere müdüriyeti mezkfıreye müracaat etmeleri illn olunur. 

Eskişehir Hususi Muha
sebe Müdüriyetinden: 

Eskişehirde idarei hususiyeye ait asri alnemanm llç senelik 
bedeli icarı kapalı zarf usulile 26 - 1 931 tarihinden itibaren 
yirmi glln müddetle l 1 - 8 - 931 tarihine mUsadif Pazarteıl 
gllnii saat 16 da ihalei kat'iyesi icra kllınmak üzere münaka
saya vazolunmuştur. Taliplerin idarei huıııusiyeye veyahut encU
meni vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

Cilt ve zllhrevt hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
ıtanbul emraz:ı s:Uhrevlye d lapanaerl baıheklml 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karıısnda No. 71 

Çar F erdinad • Bulgar .. Var
na Burga~dan 

BugUn Gidecek Vapurlar 
Samsun .. Türk - Rizeye 
Seyyar ,, lzmire 
Bursa ,, Cidey& 
Marmara ,, Mudanya Gem• 

lige 
Yeni Dilnya - TUrk - lzmite 
Feyyaz - Türk - Bandırmaya 
Bandırma - Türk .. Karablg· 

aya. 
Afrodite - İtalyan - Kösten· 

ceye. 
Dalmaçya .. " • Köstenc• 

Odeıaya 
Lamartin • Fransız - Beruta 
Çar F erdinant - Bulgar .. İs· 

kenderiyeye 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası 

~~~~~e~~! 
l 1 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük• 
kuyu, Albnoluk, Edremit, Bu,.. 
haniye ve Ayvahğa azimet vo 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve· 
rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lat. 2210 

NAiM VAPURLARI 

lZMIR POST ASI 
Haftalık lüks ve silr'at hattı 

ADNAN Vapuru 
13Ağustos 

P b günn aaat 18 d• 
erşem e Galata rıhbmın· 

dan hareketle doğru fzmlre ve 
pazar günn lzmirden lıtanbula 
hareket eder. Tafailit için Galata 
Frengian hanında kain DabkoTif 
ve Şürekuı vapur acentalığına 
müracaat. Tel. B. O. 2274 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRIY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, Ye intani hutalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adrea : Babıali caddeal 
villyet llarıısı 15 No. 
Muayene&aaoı Telefoa lataabıd 2S2J 
lkametgllu s " " 2256 

SON POSTA 
YeYUat, sı,ut, HaHdla H Halil l'a&Oloı -&.iare ı l.taablll, NunaHıaan&,. 

Şe...ı aokafı ıs -l1 -Telef.aı latanbıal - 2nn 
Poda kvtuuı l.taabıal - 74l 
Telıralı latubıd SON POSTA 

ABONE FIATI 
TOR.ıdYB - ECNEBi 

1400U. 1 Sene 2700 lu. 

7'0 
" 'AT HOO • 

400 • • • 801> • 

150 • 1 
" 

SOi> , 

Gelenevrak geri voril:n n. 

h&Dlarda11 mc!l111lyca alı ı n n. 

~~~~~~~~~~~____,· 

Basılan yer: MA TBAAI EBÜZZİY !-

12/E!/931 

Meı'ul Mlldür: Sabri Salim 


