
NÜSHASI 

HERGON NEŞROLUNUR SON PO 5 TA Halim ddd• ı Halk buaunla J~rilr. 
SON POSTA Halla• , ...... .,. Halk ban•la lfltlr. 
SON POSTA Halkı• 411 ı • ı rı Halk l»ananla 13ylv. 

İzmir Gazetelerin· n Vaziyeti Tesbit Edildi •• 
Kimler 
Gazetecilik 
Edemigecek? 

lzmu., 14 ( Halllll) - Y..a 
Matbuat kaauaa maclblace 
telıriamde pzeteclllkt• ayn
lacaıc olanlar cumart..ı pi 
laeıu olacakbr. 

Vilayet dlD alqama kadar 
bu buaaata tetkikat De mefPI 
oldu. Şimdiden bazı Uimler 
llyleDJDektedir. Fabl hakiki 
-ayet ancak yana ınlapla-
cakbr. 

Şehrimizde Vaziyet 
8 ağustoıta Ankara (Resmi 

ıazete) de çıkan yeni Matbuat 
kanunu don de lstanbul Yİ· 
llyet gazetesinde neıredilmek 
IUretile burada da meriyet sa· 
hasına girmiştir. Villyet dlln 

(Onama 5 GncG ıayfada , . 

Beygirler 
Ürkünce 
~bacı Yere Dqtü Ve 

iki Atır Yara Aldı 

Dla Topuecl• ltlr araba 
1razua olmuflar. ZekerlJ& l1-
11tinde ltlr arabacı Topuecl• 
arabua ile ıeçmaelde lk• 
beygiri• lrkerek kacmlJa 
l»qiamıflar. Ba ..,.ela arabaa 
Zekeriya ela arabadaa dlferÜ 
bqaudan •• ylldndea •tar ...
rette yaralaamlfbr. 

Feci Kaza 
Bir Çocuk Tramvay 

Albnda Ezildi 

Sirkeci- Edirnekala batbncla 
ltliyen 426 numarala Tramny, 
cl&n Fatih cinrmda Atikallpa· 
tadan geçerken 1 1 yquacla •• 
Muata1a İllminde. bir çocuk 
tranıvaya atlamak iıtemif, fa
~t ayajı kayarak tekerlekle
l'iQ albna gitmiftir. Neticede 
Çocukcajız feci ıurette ezil· ..... 

ittir. 
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Umumi Harpte Herke
sinAşılanmışOlmasıdır 
Sıhhiye İdaresi, Vak'alann Azhğım 

Böyle izah Ediyor. 
Ola Anbraclan bir haber 

geldi. Sdahat Veklletl pbri
mizdeld tifo •ak'alammn 11k
lqmasım nazan dikkate ala· 
rak tifolu aemtlerde mecburi 
afi tatbikini n oralardaki 
evlerde baltalık tabarriyabnda 
bulunulmaaım kararlaşbrmıtbr • 

Biz lstanbul Sıhhiye MOdDrl 
Ali Rıza Beyden bu hususta 
mal6mat almak İltedik. Mll
dOr Bey muharririmize ıunlan 
s6ylemiftir: 

- Bu haberi ben de gaze
telerde okudum. Bize benlb 
b6yle bir teblit yapalmamıfbr. 
Biz wkuab glbıll gtlntlne 

Ankaraya bildirdiğimİI için Hastalılclı Y•rl•rtl• Ti/o 
Sıhhat Vekaleti lstanbulun qısı tatbilc edillgor 

Harikzedeler 
Namına 

Teıloa Şirketini 
Adaletin Karpsına 

Çatınyoruz. 

Geçenld yangm facla-.n 
..t>eplerl arumda T erko
- mllblm bir ,_ alclıinu 
bbal etmlyen yoktur. Birçok 
.ı,orta firketlerl T.koa 
a1eybine dan açlDlflarchr. 
Slgortald •• da•a açmaktan 
...... bina tabipleri .... 
•ına ela .. Son Posta ,. dna 
aÇIJOr. 

Y aDflndan zarar gGrenler, 
her ,an Galatada DardDncG 
Noter Mithat Cemal Beye 
mDracaat ederek nam1mıza 
imzalanlDlf Yeklletnameyi 
imza etsinler ve zararlanmn 
miktanm bize IGtfen bil
dirsinler. Avukabmız vua
tuile hu danyt takip etti
receğiz •e adaletin harik
f.,deler lehine tecelli ede
ejine kaniiz. 

Dil Anketi 

Ali Canip Bey Fikir-
1 erini Anlatıyor ••• 
"lsblahlanmızı Arapçadan Ve Acemceden 
Almak, Şam Kumqile Frak Dikmek Demektir.., 

Maarif mGfettltlvlacl• •• 
edebiyat maalllaalerlndea Ali 
C..lp Bey, uketlmlda l»lrlncl 
nalla• eevap vermeclL Alfabede, 
..... •• rnmer kaltlelerln4e 
INw tadlllta taraftu olup olma- • 
clıfl haldaada bl11•1 .a,ıemlyor. , 
Sade UNn cereyanında kendin• 
sGre bir rolG olan Ali Canip 
&e,ln Gteld dU meeelelerl bak· 
landakl ftldrlerl tanlardu ı 

- bmt ..tılalılarm arapça •• 
acemceden mi, yoku lltince
den mi, yunancadan mı alınma• 
ıma taraftarsımz? 

- Her millet mensup oldu

Ali Canip IMg 

iu beynelmilel medeniyet ai
lesinin ilmi lisanım kullanmağa . 
mecburdur. TOrk milleti ma
demki blllkaydll pıt Garp 
medeniyeti daireainde yer al
mağa umetmiftir, ilmi l8blah- ilim liaanında una 11tılahlan 

r 

sıhhi yazlyeti hakkında klfl yolr etmekimkAnaazdır. Temmuz 
malimata maliktir. aymda, merkezi olmamak flll'• 

Bu buuata bizd~ yeni Wr tile tabiiain feYkinde olarak E' 
tef wacağmı tabmia etmem. ~!IJ. ••tinck 4 • 
v.ı- .... .- ......_ ı.'.:llfo _....,...,.-.. • arelcetlerı 
kmcla emirler •erebilir. c'L Derhal haı. ~ajan çdmtı 

larmı o medeniyetin icap ettir- bakim. 
dili .. ide ifrağ etmai bir sa- Zaten flmden aonra ilmt 
................. __ ..._ 11:1 • llblahlanmm arapçadaa, acem-

... ,atammlald mfl .... ema laalk cedea yapmap kaDotmalr. 
U..nmda bile 1ezebilininiz • Şam kumqmdaa frak dik
Uzağa gitmeğe hacet yok, to- meğe çabalamak kadıu- balul 
farleri konuıurken dinleyiniz, olur. 

latanbulda tifo daima Yar- evler ~e civard~ evlenl• ~niz Birincilikleri Mü .. 
dır. Su ve lljam iflerimb hal· bulunanlar• · afi tatbık ettik · ~bakalan ve At Ya-
ledilmedik•·e buou tamamen 1 DHamı 6 ancı aayfada J blltnn teknik tabirleri olduj'U - Çağatayca, Uygurca ıibl 

T rışlan Yapılacak 

OÇ GONDE 
7 
AL niİŞ BiN ZIY ARETÇI 

gibi kullanmıyorlar mı? dillerden lisammıza kelime 

Sergiye Karşı Gösteri
len Rağbet Büyüktür 
Sahş Vaziyeti De Çok l~dir 

Yerli ,,..11.r •r,Ulıule11 .n/ 6lr lcb.-
Ba Mneld yerli mallar ...... ecaebilerin naı:an dikbtbll 

.-ı.a tahminin fevkinde bir celbetmektedir. Herıtınki • si
•- yaretçiler an1111da ecnebiler 
raib•t girdi. Bagtba ....,ı ele mlhim bir yek6n tutmak· 
açdab dardlncl pdlr. Fa- tadar. Serıfde 1abfa hararetle 
kat din akı•m kapanma saati clenm edilmektedir. Sabf 
olan dokm buçuja kadar ..,.. rajbetl, din birçok payYOD
giyl ziyaret edenlerin aded l Jara fabrikalardan yeni eıyalar 
ltmıt bini geçm ittir. getirtmek mecburiyetini lılul 

a Memleket mallan bllhaue ettirmiftir. 

Bugiba ağleden aonra Bn- Demek, bu :unıret halk almak llzım ve mOmkOn mildir? 
yilkderedeki yOzme havuzunda kitlesine kadar dal budak - Lisan içtimai bir mlee-
latanbul Spor mmtakasa ..n--e, salm D b yukan bak ,....... ıtbr. a a a- aeaedir. Şu, bu, akhna gel• 
atlama ve IU topu birincilik lam, iki doktor konllfUl'ken kelimeleri .. Lancer. edebiHr,. 
mlaabakalan yapalacakbr. vaktile konmut olan arabl milletin liunl vicdanı idene 

MDaabakalann çok zevkli terkipleri ula kullanm1yorlar, ı• kabul eder, istemeue etma. 
ve hararetli olacaiı anl•t•I- ba terkipler ancak resmi ra-
maktachr. Amerika Sefiri Mis- porlarda yqıyabiliyor, canb Devamı 7 inci Nyfada) 
ter Gron Cenaplan yarqlarda 
biriaci gelene verilmek &zere 1 Ç a r e 1 
D-izçjlik He,etiae &arif bir -;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiii:;;;;;;;;;iiiii;iiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii', 
kupa hediye etmiftir. 

Bagon yine ljleden IODl'a 
Veliefendi Yal'lf ult111Dda 
lçllıacll balta at kOfQlanna 
dnam edllecektlr. lhıtlnkO 
kotalar aruanda handikap 
JUlllDID çok zeftll geçeceği 
ulafalmaktaclır. 

ı, Kadmları Gitti 
Beynelmilel İf •e m..Iek 

Uclıal... birliil UUI dla .. b
dmizdm Viymya hareket et-
mltlerclir. ---
Mecliste Gazete 

Müzakereleri 
(DGakG nlıthadan Devam ) 
Efendiler; bize bir inkıllp 

qaatbuab llzımd1r. Çtınkll in· 
lallp beniz vazifesini ikmal 
edememiştir. Vazifesini ikmal 
için btıytlk bir feragat, ytlksek 
bir imanla o hedefe dojTu 
azimle yllrlbamesi l&zımclır. 

( Devamı 7 lacl Nyfada , 

Hamm - Niıantqı yangımndan pek gözilm korktu. 
Hizmetçi - Siı: de beaim gibi yapm: Bir itfaiye neferi 

nlpnlanın. 



2 Sayfa SON POSTA 

[ Halkın Sesi ] DABILI Günün 

~ayş~ kMübadillbe- •M-ü-ba-d-il ____ ls_t_a_n_b_u_) ___ B_ü_k_r_e_ş_H_a __ -D-ir-eg-~ e ___ .. Ziraat Bankası 

nn ır et teşe - E 'Ak• K T k•k Çarpan MubayataBaşlada 
bu··sıen· Ve Halk mıa ın h b l•tanbul Ziraat Baakuı, ...,. • .., · va azası a ı a Otomobı·ı kezden teblitedilen talimatn..r HlktmetH~pJl'I ıauesı maelblace ldSyllden ltut.taf 

mGbadillere Yananı.tanda alma faaliyetine batla•.., 
lmübldm emlake •illa- Vali Muavini, Hakh Tavvarenin 1400 Metrelik Bir Yükseklikte Dala IMüperilerden • Bir_ Ma- Ltanbul .. beli, bu ı, için= 
wı--" ... ı ........ '# .1 elam A Di - De .ııtı tab.a.larıan.. •• w ._:.-;:.:ı-;: bnr ..,. Olanların SiJanet &li- Çarpbğı Ve Motörin Havada T anıeclea jır, fen .andermiftlr. 8-laa, .,_ 

ı l".X.: • Sö l.. T b• Ed•J • _. a.. H fif Y l d J •al maddelerinden borcu olaa •ittir. Gayri mGbadiller, e~25·m y uyor Ayrıldığı 1 es ıt ı mı.,... a ara an 1 ar kBylGden bu borcuna makabil 
....._ pçeeek ,.,.... 1 Ziya ismiDde bir --ııt..a.D butdaJ •• arpa da kabul eclecdr. uhtmı tffltlnenlr arala• Millet lleelWncle 908 kabal 1 K L W'M,... tir. Meseli tG-- •~L--• _.ı_ 

bn b staıabuldan Bilkreıe ficlerken Balrariatamn amauat ld -r-d ki 12,,,, al ~un -- ..... nada bir tirat yapmaJI edilen bir unla azı mil- are11W e .,.,, numar ı bir kBylG Ziraat Banka•ına olaa 
dlfilnilyorlar, ba teteb- badillerin ellerindeki emlakin mevkilade daja çarpmak IUretile yolcu ve pilotlarile beraber otomobil dün, içinde beş kiti borcuna m9kaltU diter bir k~ 
baala ehemmiyeti bGyGk- geri alınarak firart Yeya etabli yanan tayyare haklamda yapılan soa tahkikat ba faci... sizli olduiu halde Beti~ cad- den ted.rllr ettltl •ıc1.,. ba-
tlr. Gayri MabadilleriD ... Rumlara verilme.ı llzım J:ıl- ka b k 1 d d k B hk.k t deıinden aeriyormn•. Bu sıra- kaya •erebilecektir. y ahııs ban-
taaanun anlatle balina _ı_a._d M b lan azı no ta annı a mey ana çı armtıtır. u ta ı a a • T ..... kaya olu bu borc• .Ote..ı.I 
da •na hulmam .. eMI• •tm1e ir. uhtelit Mil a ele 1400 t 'rti'f d k' d w h il la la da dar bir aokaktan oto- kefalet U. derahde eclUmlt ohnus 

k ffkirl i d 
n.a Komisyonu bu hususta hazır- aazaraa tayyare me re ı aın a ı aıın en z at n- bilin .___ ___.__ ... _ L- I 

ce er •ar ır. uun IDO ......n11 ~ - ..... prtbr. potek auretile alınan 
hiz bu flldrlerl tublt ladıp listede iadesi llzım ıe- 11cmdaki eteklerine çarpmıştır. ytıklll bir hamal çıkmıf ve IMrçlar, bufda1 ~e ar,. Ua 
=~er~i• ı• •••plan len emliki tubit ebniftir. Fa- iki Pilotun Sukutu Sigorta Bedeli Verilmedi toför Ömer ismindeki bu ldeaeblleeektir. 

kat bu listeye bazı mllbadille- lk" Ha d 1 O ha Hakkı B. (Nanaoemaat1• lkı..ı m- Tayare çarpar çarpmaz ihya Bey latanbula retin1- hamab ezmemek için isti- 1 J U 1 
Nete..-') rin itiraz ettikleri bildirilmek- kameti de;y;...,;....,.:., fakat 

ted• mot&r tayyareden aynlmq dikten sonra Bontetin cesedi de lS~ .... N&&Y 
Gayri Mtlbadillerin vaziyeti ır. 1 1 otomobil bu aefer biltlln L•-d k blrr"k Vali MuaYİnİ F ulı Bey bu mot&rtın yanında bulunan bya Parise göUirlllmDştl\r. atan· 

uaa • • P nayuı " T- hızile 257 numaralı elektrik = d :X.:d:.. n bı"r i• oldu mesele hakkmda aordu,ıç,.·-uz Be• ile (Bontet) ismindeki Fran· bulda bulunan zevcesi evvelki 
er eaıwıua e , · •- 1 dire~"e rsıırna•ak adamakıllı eli alacaklarına mukabil male ıu cevabı vermiştir: m pilot lstinats11 kaldıklan rln Parile hareket etmiftlr. auıı w-r-

jlsde yirmi niabetiade bir - liatede lıml bulanan m8- için yere yuvarlanmıılardar. Birkaç ,aa ormaa içinde kalan parçaJanmıttır. Bu tiddetli 
laoao ....Uecek. Yani bin liralık badillere iflal etmekte bulun- Fakat bu aukut esnuında Bontetin cesedi lunızlip da mllsademe neticesinde m11fte
lltlJabln olan bir mlbadil an- daldan emllkl ~ ftl'llleleri lnfilAk wkabuldutu için iki maruz kalmqbr. F aciaaya ~ rilerden Madam Mari ağır 
cak~) hrahk bir bono ala- bildirilmektedir. Fakat henllz pilot aleYler içinde yere d&t- ban tiden tayyarecinln ize- 111rette yaralanmıtbr. Diğer 
cak. Bu bono ile kendisine bir itiraz yapılmıt delildir. Bu müşlerclir. Tayyarenin yolcula· rinde bulunan ( 300 ) Tlirk milşterilerden Madamın zevci 
....kea edinemiyen mftbadll takdirde -Apheaiz ftrazlar tet- ra ait kıımı ise derhal alet lirua ---1-. ..&.r. Parmaiındaki doktor Yusuf, Berutlu Fuat 
ha parayı çarçur edecek •e Y.. al . . kad ...-....... u E S b h B l f diler bonolann Gayri mllddetini kik olunacak ve bakh olanlar mıı ve yere mmceye ar Dİfan yllzllğthıe ve uatine ve min a i ey er ıo ör 
Wlmedifi için •aziyeti ipham aiyanet edilecektir. içindekiler kül haline relmif- dokunulm&IDlfbr. ( Cidna ) Ziya Ef. hafif surette yaralan-
~. kalacak. Ve nihayet bu N Q B ler hatta tayyareııin bazı ma- · k ..: Bo t tin · rta b deli mışlardır. Madam Mari Ame-
~ 8~8t mer • dem akaarıı bile ktilre bAline fll' eu, D e aıgo e k d .ı.caldanm alaa ,tne ayni au- Y r olan ( 250 ) bin frangı ailesine rikan hastanesine al ırılmış-
ntte parayı elden çıkaracak Dartılf&nua0 Mlldenillerin- relmiştir. Kaza mahalline ıe- Yermemekteclir. Çnnkl pilotun br. Fakat yaraları çok tehli-

-IL-. t · kala--L B den Nqet mer B. yum lindiği zaman bu ktilçelerden k l'd' 
" ..... ye •'fllZ gaa. u- Anupaya gidecektir. d hi b. da~ fİrİ(etle olu mukavelesinde e 1 ır. · 
- lçla firket tepbblldnO maa 8 ç ır feye teaa w- bizzat mot6rll idare ederken 
pil uft bulanlardanım. Hırsızlık edilmemiftir. Fakat taharriyat kaza wkuu takdirinde tu-

« neticesinde ihya Bey ile Bon-
..__. a.y ( Bquıt Sefaula • • kı mlnat Yerileceği kayda nrdır. 

c-a -...... o > Bı·r Evden Bazı Kıymetlı" tetin ceaetlerı '!Dden yanmıt ( Bontetin ) ailesi zengin ol-
Hllh6met timdilik yalmz altı olarak orman içın e mot&re d w 1 . b ta . i 

d bul 
ugu çın u zmmab ıte-

milyonluk bir bono çıkartmıfbr. Eşya Aşırdılar yakın bir yer ~ unmUfhır. mekten aarfınazar etmiştir. 
Ba bonolar gayri mllbadille- Pilot Bontetm, mkut UDP ş· k lh B . ail • d 

Zorlu Hırsız 
Yakalandığı Zaman Ev 
Sahibini Y aralamıı 

Buraa ·Gemlik yolunda 
mobil •oyan haydutlardan 
dalaa tutulmqtur. 

Sthhiye Mosteşan 

oto• 
ikiıl 

Sıhhiye Veklleti Müatepn 
HGsamettin Bey huıuıl itlerini 
r6rmek için dün ıehrimiu 
gelmittir. 

ikraz Müesseseleri 
Rehin llzerine ikraz yapan 

mGesae!er yeni nizamnameye 
(Öre tHCİl mecbarlyetindedirler. 
Fakat buı müeıse•eler yeni 
nizamname kar,ııında is yap
maktan vazgeçmişlerdir. 

Garsonu Yaraladı 
Unkapanında oturan ıof&r 

luet, Beyotlunda Santral bira
haneıi garsonlarından Yani ile 
içki Gcreti yüzGnden ka•a-a etm .. 
bir aralık izzet auatah plu ile 
~aniyi yaralamıttır. 

r1n alacaklannın yalnız ytlzde Kadirpda Şeballftl' mahal- sında boynu amudi fıkuisin- hır et ra eyınb esıne e 
FmJaine tekablll etmektedir. )Minele C6mertler IOkajlllda den koptuğu için derhal yefat l en&z .•ıgo~a edeli ~l~n 

Gayri M&badiller bu yllzde yir- (5) numarada otana Sait Be- ettiği, ihya Beyin de sukut Ye ( 20 ) bm lirayı •ermemiftir. 

Mup isminde biri Beyoğ-
lunda Hayık Efendinin evine Taşdelen Çoğahyor 

.ı ile bir •• alamıyac•klan için yiD eYinin ildnd kabna IOkak- yanıklar neticesinde 61dOğll Bu husustaki muamelenin he-
IMmolan atmak mecburiyetin- tan merc:liYen kurmak auretile anlqılmıttır. '1llli- bitmediği ı&ylenmektedir. 

girmit, bazı CfYB çalarak kaç- EYkaf lclareıi Taıdelen auy• 
mıya yeltenmiştir. Fakat bu membalannda 1•lalaat ... ,...ı 
sırada Hayık Efendir Hım11 ten.at yapbracak, bu ıuıetle •u 
emesinden yakalayıYermiştir. miktan hayli bolla .. cakbr. M kalacaklL An fazla olunca hınız ıiı'mit elbise Ye bohça

.Lalar mlataini dananacak larla daha bazı kıymetli etyala
" bunlann kıymeti biraz daha 
dltecek. Onun için h&ldlmet nm 8fll'llllfbr· Ayni eye ayni 
ha bonolan toplayıpta hepiaiai tekilde alb ay enel bir defa 
Wnlea Defl'ebeyc:li daha makul daha hırm ıirmit birçok py-
olarclu samıederim. ler aıırllllfbr • 

• .... B.( Betlld8f AluıNtler 23) 

N.,ec:lil• bonolar mikdar 
llbuile uc:lar. Banlardan gayri 
o MwHller fert itibarile lltifade 
••lyecelder. Bunun için bir 
~et teflrili çok doinıdur. Akai 
talalirde pyri milbacliller bu 
ı.o.olm yerler Ye nihayet •~ 
.. barbaz kalırlar. .. 

T_.. Y.._ 89F er..-,. tw~ ........ , 

---
Çocuk ouşurmı 

Kuımpqada YeniÇetme 
mahallesinde oturan Ha.eyin 
Ef. nin kerimeal Hatice H. 
d&v&Jme neticesi olank din 
iç aybk bir çocuk dlflrmlt
tlr. Çocuk bir Ne tpacle, 
muayene için Tıbbı Adliye 
ı&nderilmlttir • ---

Eski Fermanlar llallye Veklletinin dağıtaca· 
la boaolar kaqısmda ıayri Mll- Lehi•tanda 7apıl- Mil tetld-
1-cliller Cemiyetinin tfrket te- kat aeticulnde •ki Tlrk fw.. 
eebblll çok hayırlı olacakbr. manian bulunmuıtur. 

Posta'nın 

\ 

~~--------........ ---------~~ 
Kardeşini Vuran Adam 
Seyfettin Efendi Gece Karanlığında 

Sebepsiz Yere Vuruldu 

Husız tutulduğunu glrilnce Son Yağmurlarm Zararı 
bıçağını çıkarmış Ye Hayık Karadeniz matakumdaa 11011 

Efendinin bacağına aaplam~ aa bet rln samnda ,atan f141-
hr. Polisler Muıi tutarak ka- tletll ye drekU 1aparlar hnchk 
nkola götlirmlişlerdir. mabaullnl pek fula matazamr 

J 
etmlftlr. bu.cat o6abaln tahmta 

lat rk karanlıkta &ıihıe biriai ettitf rekolte mlktan ba Jtbcle• 
e en pek baylk fark .,.. ebikUk 

Bqiktqın Dildlitaş denilen 1 aeyin Efendi ile birlikte o glln çıkmıı ve bıçağım babnmya pterecektir. Zarana dweeem 
ıemtinde bir aile geçimıizliği tahmil ve tabliye tirketine gelmif, başlamlf. Seyfettin Efendi bir laeallz t..blt edllememiftlr. 
iki kardqten birinin diierini firkette çallfUl Seyfettin Efen- de bakmıt ki bu adam kardeti Komşu Memlekette 
wrmuı gibi acı •e kanlı bir diyi hlditeden haberdar etmlt-
netice •ermiftir. ler, • da alqam eve d&allnee Sabri Efendidir: 

Hlc:lisenin esa11 tudur: Ha- kardetini &r&llllf. BGylk da:rı- - Ne yapayonun? Bea .-
tice Hanım lmninde bir kadın, lan Y umf Efendinin evinde nln kardeşin deiil miyim? De· 
km Necmiye Hanımla kavga olduiunu haber almıt, oraya • mipe de dert anlatamaDUf. 
etmif. Kaygadaa aonra Necmi- gitmif, idcliuına ,an, Nec
ye Hanımı btlylk dayısı alıp miye buradaa bir yere tide
eYİDe ,attlrmtlt • mez eeYabım a1m1f, ldlçilk 

Necmt,e Hanımın kardeşi ı da,- HtlaeJin Efendiyi tidip 
Sabri Efendi, knçtlk dayısı HU- vaziyetten haberdar etmek 

Bu ıırada gelen bir jaadar
ma, faili tubnUf, neye ağra-

cbtuu bilmiyen Seyfettin Efen
di de hHtaneye yabrılmıttır. 

Ticaret Odamna selen _., 
ltmata nazaran Romanya ile 
ltaıya aruuıda bir ticaret 
mualıeclem akti için cereyaa 
eden mlzakereler bitmek ize. 
redir. Aktedilecek muahede 
mucibince, Romanya ltalyadan 
mamul mevat alacak buna 
makabil ltaıyaya hububat 
satacaktır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Sıhh~ 

.... 1: Komta - Hun Be,... Be. ula ı 2: KolllfU - Bak, b:r yamrakta fU 
miblyim.. Bak .... fU demir cabuiu lmaJllD ....... ,. da lardım, pcliba mi? .... ' 

3: Huan Bey - Dehfet yahu... Sen uki
den b&yle detlldin. Nami lmnetlendia? 

1 
4: Komp - Gel lmlajma alyleyim: Hll 

T•koa 1aJ8 içmedim de bu bale pldim 
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Her gün Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Bugün Ve Yarın * 
Başka 
Gazetelerde 
Gördüklerimiz 

ÇiFTÇİNiN V AZIYETl 
"Yakıt,, a-aıetoslnln 9 ağustos tarlhll 

•lıbaıında Abmet Tevfik Beyi• 
Jaıısnıdan: 

"Çiftçinin bugiin nasıl bir 
Drtısadt buhran içinde bulun
duğunu izah için yakından 
Lir misal alalım, bir Orta Ana
dolu ç.if tçisinin yevml kazan· 
CUıı hesap edelim: 

. "Elinde bir çift aknztı olan 
bır çiftçi, hayvanının yemine ve 
•anıanına sarfedeceği yemlik 
hububattan başka en çok 40 
kilo buğday ekebilir ve har· 
manda 200 kile buğday kal
dırabilir. Bundan 40 kile to
lıunı ve 50 kile de kendi evine 
ekmeklik ve bulgurluk ayır
dıktan sonra sabp paraya 
Çevirebileceği buğday miktarı 
ı ıo kile kalır. Çiftçi buglln 
buğdayının kilesini yetmif ku
tıııa aatabildiğiııe göre ı l O 
kile buğday 7700 kuruf tu
tar. Böyle bir çiftçinin enıllk 
Yol ve sayım verpl olarak 
en az aooo kuruı vergısı 
Vardır. Bu vergileri ödedikten 
•onra kendisine 4700 kuruf 
kalır bu parayı 365 ailne 
~ksim edince beher gllne 
laabat eden kazancın 13 ku-
ruşa bile gelmediği anlaşılır. 

" Ôktlzn ile geceli giln
dOılQ çalışan bu çiftçinin 
bir kansı, bir de çocuğu olsun 
•ardır. Bu Uç kişilik ailenin 
lıer derdinin devası işte bu 
on üç kuruşun içindedir. Evet 
aile efradı nekadar artarsa 
artsın bir çiH öküzle işliyen 
bir çiftçinin bugünkü hale g~re 
Yevmi kazancı bundan ibaret
tir ve bu çiftçinin başka iş 
Yapnııya elinin değmiyeceğini 
herkes bildiği gibi arasıra 
"aku bulunsa bile muhitinde 
Parn getirecek başka bir ka
lanç yolu olmadığım yine 
herkes bilir. Böyle bir çiftçinin 
ierçi bir inekle birkaç tavuğu 
da bulunursa da bunlardan 
keseye girecek birşey çıkmaz. 

'' Bu hesap, köylüce bir 
hesaptır. Fakat hakikati bUtiln 
~plaklığı ve acılığı ile göste
~· Bu hale dayanılabilir diyen 
.ulunur mu? Bilmem. Fakat 

~ıftçi dayanamıyor, bu gidişle 
d ayanamıyacakbr da .• , 

BiR LORT MAHPUSTA 
• Nevgorl..:. Amerikan gaz11te

ıı . 
tıın baş makalesinden 
. lodrada Royal Mail Shıp
~ng Kumpanyası Müdürü Lord 
le Ylsant'! bir se!1e ~~pse. ~~h
Ş~ın ~ttıler. Niçın bı~ır mısını~? 
le ırketın senelik varıdabnı hu-
fınıete bildiren raporunda 

~datının safi varidat oldu
ita nu kaydetmeyi unutmuş. Bu 
h Ydin konmaması, şirketin 

iase senetlerini alırken alda-
tıabilirm~ş. Haydi hapishaneye: 
I Amerıkanın ticaret merkezı 

0 an Vail Street, böyle bir 
"ak'a işitmiş midir? Nevyorkun 
t~lancı ve sahtekir şirketleri , 

Uyük Borsa oyuncuları , mua· 
Fklelerini gece yarıları karan-
ı Yerlerde tetkik eden tica-
h~thaneler, hayatlarında böyle 

dır hadiseye şahit olmuşlar mı
ır? 

d Eğer Lort Kylsant Londra-
1 a olacağına Nevyorkta bu-
Unsaydı, onu mecliste değil, 
•Yl:ında keyifeder bulacakbk. 

Gayrımubadillerin Bonoları 
Gaynmllbadillere verilecek 

~an bonoltwı yakında Maliye 
ekaıeu tarafından ıehrimize 

1
16nderilecek 10nra tevsi edl· 
ecektlr. ' 

1 - Hayatının en mes'ut ınnn yarın 
olan adam mes'ut dej'ildir. Yana hiç gel
mez. Hayat biribirine batlı bugünlerden 
mürekkeptir. 

2 - intizar, bayabm111 çalan baraızdır. 
Bizi yanna kadar yaıamaktan meneder. 
Yarını beklemek, buıün 7a1amamak 
demektir. 

5 - Bu,On yaşamıya bakınız. Yannı 
bekllyerek buıDnünllzD ~ldürmeyfnlz. 
Geçen herıün hayatınızdan bir parçanın 
ölnma demektir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

iZMiRLiLER 
Üç Yüz lzmirli Yuna

nistana Gitti 
lzmir, 14 (Huıuıt) - Şehri

mizden llç ytlz kifilik bir he
yet dlln Bursa vapurile Yuna
nistane hareket etti. Kafile 
arasında mllhim bir ekseriyeti 
şehrimizin tacirleri tefkil 
etmektedir. 

Heyet Pireye çıkacak, ora· 
dan Atlnaya gidecek, birkarç 
günlük bir tetkik ve tenezzllh
ten sonra tekrar ayni vapurla 
şehrimire dönecektir. 

İdam Mahkumu 
Muhakemesi Tokatta 

Yeniden Yapılacak 
Tokat, (Hususi)- Yedi se

ne evvel gıyaben idama mah
küm edilip geçenlerde İzmirde 
yakalanan Hacı Hllseyin bura
ya getirildi. Yedi senedenberi 
firar halinde bulunan Hüseyinin 
yakında muhakemesine başla
nacakbr. 

Maarif Vekili 
Yakında Umumi Bir 

Teftiş Yapacak 
Maarif Vekili Eaat B. be

yanatta bulunarak den seneal 
iptidasında biitn İstanbul mek
teplerini teftiş edeceğini söy
lemi~, sonra muhtelif maarif 
meselelerine temas ederek 
İstanbul müzelerinde tetkikat 
yaptığını, baZJ kısımların ta-
mirine lilzum glSrdüğiinil, pre
vantoryoma bir verem pavyonu 
illve edileceğini, Rasim Ali 
Bey hakkında karar verebil
mek için Darlllfnnundan cevap 
beklenildiğini saylemiştir. 

Bir Cerh 
Yolgeçen Hanı Oda
başısını Bıçakladılar 

Cibalide oturan Mehmet 
isminde biri Çarşıkapıda Yol
geçen hanı odabaşısı çolak 
Ahmet Efendiyi bıçakla iki 
yerinden tehlikeli surette yara-

lamıştır. 

Almanlarm Yll DönUmU 
Alman Kanunu Esasisinin 

yıldiSntımil mllnasebetile evvel
ki glln Tarabyadakl Alman 
sefaretinde bir merulm yapıl
mıt ve Sefir Her Nadolnl Ce
naplan mllhlm bir nutub6y-

lemlftİI'• 

• 
Arap ittihadına Doğru Büyük 

* * * . Bir Teşebbüse Girişildi 
Şam, (Hususi) - Burada kuvvetle deYeran eden bir fay{• 

aya g3re, Hicu Ve Neclt Hnktımdan lbniuuut ile bazı lalim 

aıiretlerinin reisleri bir Arap ittihadı teıebbO.Uno ririfmit
tirler. Bu teıebblls mDsbet bir netice verdiği takdirde Suriye 

ve Filistin de dahil olduğu halde biltnn Arabistan tek bir bil· 
kilmdarın idare1l altında bilyilk bir devlet teklini Ala· 

cakttr. Bu yeni teıebbnslte, milyonlarca nnfusa malik 
olan muhtelif Arap aıiretlerininin bUyUk bir rol oynıyacaiJ 

tahmin edilmektedir, 
Bu teJebbüse girişenlerin, Irak Kıralı F eyıal Hauetlerlnin 

rehberliğini istiyecekleri söylenilmektedir. 
Netice milsbet şekilde çıkacak olursa Arabiıtandaki Erme

nilerle mandater devletlerin vaziyetlerinin dilşilnUlmesl IAZJm 

geleceği de ilave olunmaktadır. 
~~~--------.. ···•-• .. ------~~~-

Tütün Ticaretimiz 
Harici Rekabetten Kurtulmak İçin 

Ciddi Tedbirler Lazımdır 

Ticaret odası Mısrın tütün ı 
ticareti ve bizim Mısra yaptı· 1 

ğımız tfitnn ithalAtı hakkında 
tetkikat yapmaktadır. 

Bu tetkikata nazaran 1930 
senesinde Mısra ithal olunan 
yaprak tlltllnlerin miktarı 
6, 723,000 kilodur. Bu miktarın 
2,694,000 kilosu Tllrkiye til· 
tllnlldllr. 1930 ithalAb, 1929 
senesine nazaran 516,000 kilo 
azdır. Bunun sebebi Mısırda hU
kllm ıilren iktısadl buhrandan 
maada yaprak tütllnlerden ~lı
nan gOmrllk resminin kilo 
bqına 90 Mııır kuruşundan 
yllı Mısır kuruıuna çıkanlmıt 
olmaııdır • Memleketimizden 
Mısıra ithal olunan tlUUnlet 
1930 senesinde, 1929 senesine 
niıbetle 700.000 kilo azalmıı· 
tır. Bu miktar çok ıayanı 
dikkattir. Halbuki Japonya, 
Çin ve Amerika tiitUnlerl 
ithalib bilAkis fazlalqmıştır. 

' Bunun sebepleri de ıu ıe
ilde izah edilmektedir: 
Mısır sigare f abrikalan en 

fazla Çin ve Japon tntnnleri 
kullanmaktadırlar. Bir de umu
mi harptan sonra Virjlnya 
tütünleri Mısırda çok rağbet 
görmllştür. 

ÇUnkU müstehlikler bunla
rın lezetine alıımıılardır. Son
ra bunların randımanlan ythde 
otuz f azladıs. 

Fakat bu yllzden Mısır gftm
rllklerinin varidab bu sene bir 
milyon Mısır liraaı tenezznl 
etmiştir. Bunun için Mısır hn
künıeti Japon tntünlerine fazla 
resim koymayı dilfilnmektedir. 
Ticaret Odası inhlsan 
tiltlln hılıfaan, tlltllnlerimizin 
rekabetini temin için memle
ketimizde Japonya Ye Virjinya 
tUtnnlerl nevinden tütlln yetif
tirilmesi muvafık olacağını 
ileri sUrmektedirler. 

1 iNCiRLERiMiZ 
Bu Seneki incir Mah
sulü 200 Bin Çuvaldır 

İzmir, 1-4 ( Hususi ) - Bu 
seneki incir mahsulil 200 bin 
çuval tutacaktır. Her tarafta 
devtirme vo kurutma faaliye
tine devam edilmektedir. 

ilk kuru incirin piyasaya 
22 ağustosta çıkacağı anlaııh
yor. F akd sabı ve ihraç vazi
yetinin nasıl olacağı nakkında 
~at'I tahminleryapılmamaktadır. 

Bu seneki mahıul temiz ve 
hastahksızdır. 

Bir Haydut 
22 Bin Lira Cezaya 

Mahkum Oldu 

Nevyork, 12 (A. A.)- Gizli 
bir taktirhane sahibi olduğu 
anla§alan maruf ıaki Diamond 
4 sene hapse ve 11 ()()() dolar 
naktf cezaya mahküm olmuştur. 

Mumaileyh, davayı istinaf 
etmesi için 3000 İngiliz lirası 
kefaletle serbest bırakılmıştı. 

Muhacirler 
Yeni Muhacir Getiril
mesi için Bir Tasavvur 

Bu sabahki ( Cumhuriyet ) 
gazetesi bulgaristan ve Yugoı
lavyadan memleketimize yllz 
bin kadar Türk muhaciri a-e
tirilmeal hakkında bir tasavvur
dan bahıetmektedir. Buna na
zaran, bu muhacirler Şark vi
IAyetlerimlze yerleştirilecektir. 

Dahiliye Vekilcti bu hususta 
bir proje hazırlamıştır. Bu 
muhacirlerin getirtilmesi, mem
leketimize yerleştirilmesi işine 
sabık Hahambaşı Hayım Naum 
Efendi vasıtasile bir Amerikan 
şirketi talip olmuştur. 

Müderrislerin Maaşları 
Darülfünun Divanı diln de 

,-----------------------------------,~ taplanmlf Ye mllderris maaşla
; i nnın Baremdeki detecelere 
ıst er ı nanma / göre tesbit1 işine devam et

• 
ister 

• 
inan, 

İzmir gazetelerinde oku- rahatla geçmiıtir. Bu üç 
duğumuza göre İzmir Va- şehri otomobille dolaşıp 
lisi KAzım Pqa, bir bu- dönmek iç.in de llakal 
çuk gtınde Dikili, Foça. on saat lizımdır. Şu hal
ve Bergame mıntakalannı de 36 saatin 20 saati 
baştan başa teftit ettiğini boıa gitmiıtir. Kalan 16 
söylemiştir. saat zarfında llç kazanın 

Bir buçuk gün 36 sa- btitUn umurunu tamamen 
attir. Bunun llakal 12 teftiı etmek mllmklln ol
aaati uyku, yemek ve isti- duğuna, artık, 

ister inan, lstt;r inanma/ 

miştir. 

Dilnkn içtimada edebiyat ve 
tıp fakülteleri mllderrislerinin 
vaziyetleri konuşulmuı ve bu 
iş için pazar günü de toplanıl
ması kararlaıtırılmışbr. 

Kara Ali Çetesi 
Gebze ve clvannda haydut· 

luk ve katiller yapmakla maz-
nun Kara Ali ve çetesi efra
dının muhakemesine dtln de
vam olunmuf, bazı ıahltlerin 
celbi için muhakeme talik eclll-
mlıtlr. -

Sayfa 3 

P. S. 
Son yangının verdiği ders• 

ten iıtifade etmek için, itfaiye 
İstanbulun bozuk ve düzgün 
yollarının bir krokisini çıkar
mıı. Orada, bozuk yollar si
yah kalın çizgilerle, dllzgün 
yollar da ince çifte çizgilerle 
gösterilmiştir. Bütün krokiyi 
dolduran kapkara çizgiler, 
olanca beligatlerile illn edi
yorlar ki: "İstanbulun btltOn 
yollan bozuktur." 

O halde, ya bntnn yollar, 
itfaiyenin ihtiyacına göre dll
zeltilecektir: yahut bOUln it
faiye vasıtaları, yollara g6re 
değiıtirilecektir. 

İstanbulun yolları, 8yle na
aihatle, terbiye ile, tesviye ile 
yola gelir takımdan olmadık
lan için, artık, çaresiz, itfaiye 
vasıtalanmızı değiştirmiye mec
buruz. 

Bence yangınla mOcadele de 
bir tllrlll harp demektir. lstan
bulun bozuk düzen yollannda 
çukurların, tümseklerin, mez· 
belelerin, derelerin, tepele
rin nstilnden atlıyacak, ... 
kecek itfaiye arabalanna 
ihtiyaç vardır ve bu da, ancak, 
tanklardır. Aynca tayyareler
den de istifade edilebilir. 
Tanklar karadan, tayyareler de 
havadan yangına su, ıarapne~ 
bomba, obüs, mermi yağdı· 
rırlarsa, yanan havalide yana• 
cak şey kalmaz ve yangın 
kendiliğinden söner 1 

Mütekait Maaşı Ve Sigorta 
Ankaradan verilen bir ha

bere göre tekailt maaşı alan
ların miktarı buglin mühim bir 
miktarda bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında mee 
morların sigorta ettirilerek te
kaütllik usulünün ilgası hak· 
kında bir tasavvur mevcut ol· 
duğu söylenmektedir. 

Maliye MUsteşarı Geldi 
Maliye Mnsteıan Ali Riza 

Bey dün akpm Ankaradan 
şehrimize hareket etmiştir. 
Milst~ar Bey bugtlnktl öğle 
trenile Haydarpaşaya gelmek
tedir. 

Kimler Gazete-ci
lik Edemiyecek? 

( Baı tarah 1 inci •ayfada ) 
kanunu bütün gazete ve mec
mualara resmen tebliğ etmiştir. 
Ayrıca mecmua ve gazete sa
hip ve muharrirlerinin yeni 
kanuna göre vaziyetleri tesbit 
olunmuştur. 

Vali muavini F adı B. dll.n 
bu hususta bir muharririmize 
şu malumatı vermiştir: 

- Yeni kanun buglln (dün ) 
VilAyet gazeteıinde intişar eder 
etmez burada tatbik mevkiine 
girmiı bulunuyor • 

VilAyet biltlln gazetecilerin 
hukuki ve kanuni vaziyetlerini 
tesbit etmiştir. Gazeteler hak
kında verilecek olan idari ka
rarların itiraz ve halli mercii 
Devlet Şürası olabilir.,, 

Açık Muhabere 
Meninde Ragıp Şevki 

Beye ı 

Adreainlzi gazetemize bil
dirmenid ehemmiyetle rica 
ederiz. 

] 
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1 ıl ---------------------
Memleket Haberleri 

Dört Kişiyi 
Öldüren 
Bir Katil 

SPOR KISMI 
• 
lngiliz 
Milli Takımı 

~ !Küçük Kemal 
! Bunga 

Tokat Ağırceza Mahke- S •l• 
mesi Maznunu idama eçı ıgor 

M hk" Ett. Mevsim başlangıcında Avuı· 
a um 1 turya milli takımı ile İngilte-

T okat, (Husust) - Geçen- rede karşılaşacak olan İngiliz 
lerde Artova kazasında bir futbol takımının kağıt fistlln· 
cinayet olmuı, bir yol mesele- deki ıeçmeleri başlamıştır. 
ıinden çıkan ihtilf dört ki- İngiliz muhacim hattına en 
ıının ölUmile neticelenmişti. çok Arsenal klübünden oyun
Htdiseden sonra kazanın Ayaz- cu alınacağı ıöylenmektedir. 
ma köyünden Ali bu dört kişiyi Arsenalın me~hur merkez 
öldürmek cürmile tevkif edil- mubaciml Devejarın İngiliz 
miş ve ağırcezaya verilmişti. takımında merkez muhacim 
Ağ1r ceza mahkemesi maz- oynayacağı muhakkak görtıl
nunun muhakemesini bitirmiş mektedir. 

ve cürüm ıabit olduğu için Romanya Prensesler Ve Boks 
idama mahkum etmiştir. 

Tokat Tayyaresi 
Tokat, (Hususi) - Tokat 

h4lkı tarafından verilen iane 
ve saire ile alman Tokat tay
yaresinin isim konma merasimi 
30 ağustosta yapılacaktır. 

Çekirge Felaketi 
Mardin, (Hususi) - Bu ıe· 

ne haziranda Suriye ve Irak 

1 
taraflarından uçkun surette 
gelen çekirgelerin bu havalide 
külliyetli miktarda yumurta bı
raktıkları anlaşıldı. Mücadele 
heyeti yumurtaların bırakıldı
ğı yerleri tesbit •e haritalarını 
tanzim etmiştir. 

MahkOm iki Gazeteci 
Tarsus, (Hususi) - Bir neş

riyat meselesinden geçenlerde 

Romanyada iki maç yapbk· 
tan sonra Franıaya avdet eden 
Şampiyon Romeryo Romanya 
hakkında sorulan ıuallere ıöy
le cevap vermişhr : 

- Hayret ettim. Romanya 
prenseıleri boksu bizim pro-
fesyonel derecesinde anlıyor 
ve bizimle hemayar mUnaka
~ea ediyorlar. 

Fransızlar Ve Olimpiyatlar 
Fransa olimpiyat komitesinin 

hazırlık için Meb'uıan Mecli
ıinden istediği 6,000,000 alb 
milyon franklık tahsisatın ge
çikmcsi yüzünden komite 1932 
olimpiyadma iştirak etmemiyo 
karar vermişti . 

Hazırlık tahsisatını Meb 'u
san Meclisi aynen kabul ettiği 
için olimpiyat komitesi ilk 
kararı geri alarak iıtirakinf 
ilin etmiştir. 

ı .. 
' 
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F raıuanın en gOzcl yll:ıme havuzlarından biri olan ( ·T our· 
elles) te Fransa ıampiyonaları milnasebetile muazzam tezabllrat 
yapılmıştır. 

Kadın yUıllcUlerin bilhassa Matmazel Godardın tam idmanlı 
oluıu yarışlara başka bir revnak vermektedir. 

Erkek ytııllcüler arasında iki dünya rekoruna sahip olan 
Tariı'te bulunuyor. 

Dercettlkimiz resim son l!'flanda çok rağbet bulan üçüzlü 
i 

atlama mUaabaka1101 gösterly,g.r. 

Maçı 
Romanya şampiyonu ile 

Melih maçının gUrllltilleri henüz 
bitmedi. Ogün maçta bulunan
lar Romanyalı ile Küçük Ke
malin döğUşmesini istediler. 
On senedir boks şerefimizi 

müdafaa etmiı olan Küçük 
Kemal kendinden dört kilo 
fazla çr.tin Romanyah ile 
döğüşil kabul etmiştir. 

Şimdiye kadar hiç mağlüp 
olmıyan Küçük Kemal bu maç· 
tan da yüzünUn akı ile çıkmak 
için ciddt idmanlarina başla· 
mııtır. 

Her akşam Galatasaray klü
bllnde Uç dört kiıi ile dövil· 
ıerek idmanlarını ikmal eden 
kıymetli boksörümüz 30 ağus
tos pazar günilne kadar ( for· 
munu) mükemmel bir hale 
getireceğini nmit etmektedir. 

Kendisile görüşen muhar
ririmize KüçUk Kemal şu söz
leri söylemiştir: 

- 30 Ağustos pazar günü 
karşısına çıkacağım. Romanya 
şampiyonunun çok değerli ol· 
duj'un\l biliyorum. Hasmım 

benden kiloca . fazladır. Ben 
Melih • Romanyalı maçının ga
libine meydan okumuştum. 
Hakem heyetinin kararı ma
lum şekildeki dedikodulara 
sebebiyet vermediğinden Ro
manyalı ile dövüşmek mecburi 
oldu. 

mahkum edilen (Yeni Tarsus) 
gazetesi muharrirlerinden Vasfi 
Pulat ve HUsnü Reşit Beyler 
hakkındaki bu karar temyiz 
mahkemesince nakzolunmuştur. 
Davaya 23 eylülde yeniden 
başlanacakbr. 

Samsunda Sıhhi Faaliyet 

İzmirde 
İçin 

Oyuncu Hasta Bir 
Yapılan Maçlar 

İstanbul Atletizmi Nasıl 
Katlolundu? 

Samsun, ( Hususi ) - Bu
rada eczacı Cevat ve doktor 
Hakkı RüştU Beylerin teşeb
büslerile tesis olunan ( Şifa 
Yurdu ) hastanesi Samsunun 
mühim bir ihtiyacını tatmin 
etmektedir. Müessesenin · te
mizliği bilhassa zikre şayandtr. 
Ayrıca güzel bir ameliyatha· 
nesi, salonları da vardır. Bil
hassa bahçesi çok zarif ve 
sıhhi bir şekilde tertip olun· 
muştur. Hamit 

Mahkum Ticarethaneler 
fzmir, (Hususi) - Ticaret 

Kanununun tayin ettiği müd· 
det zarfında Unvanlarını tescil 
ettirmiyen 30 müessese, sicil 
memurluğunca ticaret mahke
mesine verilmişti. Bu müesse· 
aeler kanun mucibince muhte
telif naktt cezalara mahkum 
olmUf lardır. 

Bu sebepten geçen sene 
mahkum olmuf müesseselerin 
adedi 218 dir. 

lzmirde Hazırlıklar 
lımir, ( Hususi ) - lzmirin 

lstirdadının yıl dönllmll olan 
dokuz eylOlde muazzam me
rasim yapılması için timdiden 
hazırlıklara başlanmışbr. 

Fare Mücadelesinin Neticesi 
Muğla, 13( A.A )-Temmuz 

ayı zarfında yapılan fare mn
cadelesinde iki bin dönüm 
arazi temizlenmif, 555 dönil
mün de kesafeti azaltılmııtır. 
Bu ay içinde yeniden bin beı 
yilı: dönüm arazi fare lstill
ıına maruz kalmıştır. 

Denizlide Sıcaklar 
Denizli, 12 ( A.A ) - Sı

caklar Uç ıtındenberl şiddetini 
uttırmııtır. Buglla hararet do
receaf 39 dur. 

Zagıf bir Altaga mallüp olan Göztepe takımı 

lımir, (Hususi)- Haata bir lunduramıyan Altaya mukabil, 
sporcuya yardım vesileıile cu· Göztepe takımında da Hakkı 
ma glinü Alsancak stadyo-- 8. yoktu. Maabaza Göztepe 
munda güzel bir spor haftası takımı her .zamankinden daha 
yapıldı. Saat 16 da İzmirspor- kuvvetli görüntlyordu. 
Şarkspor takımlan karşılaştı. Oyun başladığı zaman Göz-

lzmirspor takımı, en kıy· tepelilerin ilk hevesle Altay 
metli tiç oyuncusundan mah· kalesine indikleri tesbit edildi. 
rum, Şarkspor mutat kadrosile Bu hücumda hasmı hasım say· 
sahaya çiktı. Bu oyunda, za· mıyan bir vaziyet mevcuttu. 
yıf olmasına rağmen İzmir· Göztepeli oyuncular kendile· 
sporun bariz bir tefevvuku rinden emindiler. 
bekleniyordu. Halbuki oyunun Oyunun onuncu dakikasın· 
cereyan tarzı bunun aksini gös· dan itibaren vaziyet ufak bir 
terdi. lzmirspor ıuursuz ve değiıiklik oldu. Genç oyuncu
biçbir tarıı ifade etmiycn bir !ardan teşekkül eden Altay 
oyunla hasım kalesini aıkıtbr· hücum hatta tehlikeli işlerle 
mıya çahştı. hasım kalesine heyecanlı da-

00 dakikahk zevksiz bir klkalar yaşattılar. Altaym ilk 
bocalamadan sonra oyun 1 • O golünU sağ iç Ekrem, 26 ıncı 
Iımirsporun galebesfle netice- dakikada Altay hesabına kay
lendi. Eğer bu golü Şarkspor detti. Haftaym bul netice ile 
müdafii kendi kalesine ıok- bitti; 
mamıı olsaydı, netice bera· Oyunu seyredenler, ikinci 
bere olacaktı. devrede vaziyette tebeddUl 

Günün en güzel ve heye- olacağmı tahmin ediyorlardı. 

canlı oyununu iki tarihi rakip Fakat ikinci devrede meşin 
olan Altay ve Göztepe takim- top aantr çizgisinden ayrılır 
ları yaptı. Vehabı, Hilmiyi, ayrılmaz Altaylıların hAkimiye· 
Fehmiyi kadrosu arasında bu- \ tine geçti. Göztepe kalesi fist 

K.adıkögd• çalışan atletlerimiz 
( Ortadaki makalenin muharriri Muhtar Bedi B. 1 

Bundan evvelki Atletizm he· 
yeti miişkUlAt yUzUnden istifa 
ettiğini sporcu karilerimiz ha· 
tırlarlar. 

Geçen cuma g-UnU İstanbul 
kongresinde yeni atletizm be· 
yeti intihap edildi. Sabık he
yetten Muhtar Bedi B. bu 
münasebetle bize ( İstanbul 
atletizmi nasıl öldürüldü) ser
lavhalı şu mektubu gönd~rdi. 

Biz aylardan beri kulaktan 
kulağa söylenip bir türlü açı· 
ğa vurulamıyan şikAyetlerin 

üste üç gol yedi. Oyun O· 4 
Altay lehine bitti. 

Bu oyunda Altay takımı 
için fevkalade bir oyuu oy-
nadı denemez. Takımda esaslı 
oyunculardan bazılarının bu-
lunmayışı, genç oyunculara 
gayrete sevketti, ve bu bariz 
netice alındı. 

Göztepe takımı ise antren
manlar olmayışına ve hasmı 
hasım kabul etmeyişine kur· 
ban oldu. Bu ne tice Göztepe 
takımı için bir ikaz vesilesi 
olmalıdır 

Adnan 

alenen söylenmemesine ve 
karşı tarafm da mDdafaasma 
vesile teşkil edecek ıu mek· 
tubu aynen netrediyoruz: 

• 
Memleket ıporuna yazılarile 

yardım eden muhterem gaıe· 
tenizle, memleket gençliğine 

nasıl kıyıldığım, federasyonun 
kendi havasında, pervaaız in· 
aanlar elinde nasıl bocalandı
ğını efkArı umumiyeye bağır· 

mayı bir vicdan borcu biliyo
rum. 

Bizim heyet malum müşkülat 
muvacehesinde istifa ederken 
Merkezi Umumiden şöyle bir 
tezkere almıştık: 

" Efendim, mektubunuzu al
dım. Parasızlıktan istifa ederek 
gazetelerle beyanname neşret
meniz ve kabahati Merkezi 
Umumiye atfetmenizi teessilrle 
karşıladım . Saha meselesi için 
Burhan Beyle temas ediniz. 
Kadıköy sahası yapılacaktır.,, 

Bunun üstüne Atletizm Fe
derasyonuna çok acı bir mek
tup yazdık. iki giln sonra da 
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lı Son Dedikodular J 
Bo.ksör Melih 
Vaziyeti 
Tavzih Ediyor 

Evvelki cuma 3tadyomd!I 
Romanya şampiyonu il~ yap" 
tığı maçta hakem bey·:-ti ta" 
rafından galip ilan edilen 
boksör Melih Beyin bu maç 
hakkındaki fikirlerini geçen
lerde yazdık. 

Edebiyatın baıı tevillere 
yol açtığını gören boksör 
Melih B. bize şu mektubu 
göndererek meseleyi tav:ıih 
ediyor. 

Efendim 
Muhterem gazetenizin pa· 

ı.ar günkü nüshasında çıkan 
beyanatım, mağlup olduğum 
hakkında gazetelere gönderdi
ğim mektupla tezat teşkil eder 
bir vaziyet hasıl ettiğinden 
bazı noktaların tavzihini lüzum
lu gördüm. 

- Ben mağlup d*!ğilim . Ha
kem heyetinin kararı geri alı· 
namaz. Şeklindeki sözlerim 
nizamnamenin o husustaki mad
delerine aittir. Filhakika ha· 
kem heyeti taraf ınd:ın galip 
ilin edilen bir boksörün ken• 
di arzusile kararı değiştirmesi 
imkanı yoktur. Karar zaruri 
bir şekilde baki kalır. 

Gazetelere gönderilen mek
tuptaki cümlelerimde ısrar 

ediyor ve Romanyalı hasmımın 
bana faik döğUştüğünü tekrar
lıyorum. Bu tarafı ilan salcihl
yeti benimdir. Fakat kararJ 
değiştirmek imkanı bana ait 
olmadığından beyanatımla mek· 
tubum arasındaki tevile müsait 
satırları şu suretle tashih edil
mesini hUrmetlerime terdifen 
rica eylerim. 

Boksör: 
Melih 

Burhan B. den şu cevabı aldıki 
" latanbul Atletizm Heyeti 

Riyasetine: 
T eskerenizi aldım, şimdiye 

kadar hiçbir heyet federasyon· 
dan saha istememiştir, F ede
rasyon ıaha işlerile meşgOI 
olamaz. Programa gelinceı 
Bizim ne dahili ve ne de ec
nebi temaslar için çizilmiş bit 
proğramımız yoktur.,, 

Türk Federasyon Relal 
Burlı.anettin 

Sporcular ! Görüyorsunuz.. 
F eder as yon yaptığı, yapacaiJ 
işleri teknik heyetinden bu su
retle saklıyordu. Bu mektup
tan evvel Balkan olimpiyatla· 
rına iştirakimiz tekarrür et• 
mişti. Mayıstan ağustosa ka· 
dar geçen müddet zarfında 
para olduğu halde saha ya
pılmadı. Kadıköy ıtadı ancak 
bir hafta evvel yapılmıya bar 
landı. İşler meydandadır. Fe
derasyon namına hareket edeo 
Burhanettin B. tam seyahattell 
altı hafta evvel sahayı yapbl"' 
mıya gazetelere tebliğler vet"' 
miye bermut başladı. 

BütUn mevsim atletlere cid .. 
di bir tek mUsabaka hazırla
yamıyan bir federasyonun millf 
ıeref ve haysiyetinin me\1" 
zu bahis olduğu bir sırad• 
hAIA hakkımız olduğu haldt 
olimpiyatlara iştirak için z•" 
vahiri kurtarmıya çalışma•• 
doğru değildir. 

Elimiıdeki dereceler geçeP 
senekinden dUtUktUr. Atletizı#'d 
tam ve ıumulltı manasile tere 
didedlr. Biraz ciddi ve makaıl 
oln>aak IAzım değil midir. 

Atletz MUHTAR BEDi 
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Dünyada Neler 
Olup Bitiyor ? 

ispanyada 
Vaziyet 

----
Her Tarafta Grev Var t 

I~ Katalonyanın merkezi olan 
BarsUonda grevler blribfrini 
takip ediyor. Bir llıtik fahri- r, 
aıı ameleıi grev yapmışhr. 

T ~agonda amele patronlara 
hır ültimatom vererek iş bul-
IDalannı istemiştir. Müessese 
••hipleri bu talebi kale alma-
lllıılardır • Amele fabrikaları 
taptedeceğinl bildirmiıtir. ftJ-
~erJ kuvvetler ihtiyat tedbirle
rı almışlardır. Madritte gizli 
lçtiaıa yapan on Uç komünist 
tutuJmuştur. Alıkamndan bil
dirildiğine g6re tüccar, Kata
lonyadan gelen tllccar eıyuı-
llı teılim almamaktadır. 

Miralay Maçya Madrite 
fitnıiıtir. 

Korduda Hndlka menıup
iırı nOmayiıler yapmıf, fakat 
Poliı dağıtmııtır. Duyarcıların 
refaj tevkif edilmlf, amele 
trev yapmıtbr. 

Saragoıta vaziyet endiıeli 
bir ıekil almııtır. Sendikalar 
llıerkezlerini bUktimet kapat

SON POSTA 
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tnııtır. Anittı Page modagı galcından takip •tl•n 6ir artisttir. Bııd•fa, 

Katalonyada, ispanya ban- 1 
•- b h k Yakard•: Marlen Dltrllı, •ıaiıda ı Rita Rogs pl8jda gün"şt•n karanmak için hu ı•plcagı gaptırmııtır. 
••ıına benzer ir O ilmet 

bankuının tesiıi iıtenmektedir. Sinemada K/ara Bovu 
lapanya hariciye naıın Ce-

tniyeti Akvam ispanya mu- Ahlak Hasta Eden 
rahhaahğına tayin edilmiştir. • 

lngilterede Tasarruf Harekeli Mücadelesi ifşaat Nedir ? 
İngiliz nazırları mütemadi ,.. Sinema ıehirlerinin bir nevi CJara Bow'un bir müddet .. rette içtimalar yapıp tasar-ruf ıefahat membaı halini alması için ıinema hayatından çeldlme1i 
ile tevzin edilecek olan d b.ıı ük "h t k htıt son zamanda, Amerikanın bir • "Zaman a uy t0 re aza-

. Çe meselesini aörütmekte- b • ı k d h kkı d d l 6 çok mUteassıp cemiyet ve nan u ruze a an a n a 
ır er. Bu içtimalara muhafa- dillere de.tan olan dedikoduları 

~akar ve liberal fırkalarının heyetlerini harekete getirmiştir. dd . 1 d d 
Bunlar, orada çıkan mecmu· bir mü et ıç 0 ur urmuttu. 

~Ürneasillerl de iştirak etmek· Fakat ıon zamanda, ki· 
tditler. alar vasıtasile sinema şehirle- tibe•I tarafından yapılaa lftaabn 
Diğer taraftan Londraya rinde geçen vak'aların Ameri· bir muzip tarafından bir Her 

iti' k b 1 • ka efklnna arzedilmesine bir haliııde neşredilmesi bu meHleyi 
ıp ticari mUza eratta u u- 'kı• V.ılr JlZ hl k b l - t 11 l ~ I 4 Uı nevi a a ozguncu ugu e- tekrar birinci derecede bir b&dl-

l acak olan Hint murahhasları lakki edilmektedir. ıe haline ıretirmlttlr. Çıkan e1ere 
~ndraya gitmiyeceklerini bil- Bı·rı•bz·rı·n ı·n Birkaç cemiyet, gönderdik- ıöre CJara Bow'u verem edecek 

dırrnişlerdir. ·ı b k d ı G (eri murahhaslar vasıtası e . _. ~ "' nr te1 r gösteren bu lftaat 
~ andi ve murahhasların bir A 'eyhinde safahatın neden ileri geldıgını artilte alt huıuıi hayatın feci 
ısrnı tereddüt içindedirler. Lj tetkik ettirmişler ve görmüş· taraflarım tefrih ediyor. Bir defa 

Almanyada YıldönUmU Son zamanda (Greta Garbo) ler ki: Bunun iki sebebi vardır. eecr, Clara Bow u mOthlt 
ik• ~nıan cümhuriyetinin on nun en tehlikeli rakibesi ola- ı - Sinemaya intisap ed~n bir kokainoman olarak göıter· 
M l~cı yıldönUmU münasebetile rak ilan ve büyük bir istikbale bir kadın artistin az para ıle mektedir. Sonra evi, mOtemadi 
dıkgdeburğta tenlilcler yapıl- namzet gösterilen Alman ar- çalıştırılması, fakat muayy:n bir rezalet merkezi olmuftur. 

tan sonra milliyetperverler tisti Marlen Ditrih çok fena bir içtimai seviyede kalabıl· Oraya duam eden birçok 
~linıhuriyetçilere silahlarla hii· mesi için malik olmadığı pa· kimseler akla, hayale ıelmlyen 

1.unı etmişlerdir. 60 kadar mil- bir vaziyete düşmüştür. ÇünkU rayı gayri meşru yoldan te- sahneler kartııında kalarak blr 
çı~ktp~rver tevkif edilmiş, bir· aleyhine, Nevyork Ali Hukuk darike çalışması. nevi afyon yutmutların hayalen 
t ıılAh mü1adere olunmuş· mahkemesinde biri (100) diğeri 2-Güzel artistlere, onları meş- ya9adıkları hayatı hakiki olarak 
bllr. Kolonya, Dertmot, Lune· (500 bin dolarlık iki zarar Ye bur edecek roller vermek vadile yafamakta lmltler Clara Don, bir 
ltı~g gibi şehirlerde de buna ziyan davası açılmışbr. Bu müdürler, sahne vazilerinin bu ka- Hint •araya kadar Hrarenııfı ıu-
~ .. ş~blb arbedeler olmuştur. d ı f b dmları baştan çıkarmaları. Ame- rette tefrit edltmlt olan JdStkGn· 
ı .. nı Al T ' ava arı açan, maru ıa ne J • b. d blAkı de, bu ehJecelerfn tertibi muka· 

L rnan Kızıl Hücum a· F ş b · kf rikan cemiyet erı, ıraz a a • uu yazii on tern ergm es b' b 
.. : tuna ınenıup birçok komil· R. R ifsat eden bu tarzı muaşeretin ır ili olarap adam batına n bir 
-.ııt) karısı Ye artist ıta oyı tur. l d - · · · · t• ]ar ıınn f,.ı'n (SOO) dolar alıyormuf. er daha tutulmuıtur. an evve egışmesını ıs ıyor · T lk' Rita Royı, Marlen Ditribi 

ınci Beş Senelik PIAn eski kocumı ondan ye aile- moda rol veren Fon Şternberg ğazalardan yapbğı alıt •erifin 

Mod Eoens, Llll Damitaga 
rakip addedilen ve çok mu
va/fak olan hir artisttir. -lta:tali~,. komünist teıkilAtı sinden soğutmakla, aynca olmuıtur. masrafını da gflya hep Fon 

.. ı_ .. 1~l~nnın bir toplanışında kendisine de iftira edip iaze- Rita Roysun iddiasına Ştedrnberg g~rmlltOr. Rita Royı hiç ceYap vermemiştir. Fakat 
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Kadın Ve 
Kalp işleri -----------

Sizi İstiyenlerde 
Neler Ararsınız? 
Genç Kızlara Bir Nasihat 

Cemiyet, genç kızlara, ko
calannı seçmek hakkını ver
memittlr. Bir kız, kocasım 

kendi bulamaz. Bu işte onun 
rolU menfidir. Anasının, ba-

basımn delaletine müracaat 
etmiye mecburdur. Ve nihayet 

ona verilen hak, kendisini isti-
yenleri ret veya kabul etmektir. 

Bu da bu hakkını kullan
masım bilen kız, karısını ıeçen 

erkek kadar, arkadaıım intf· 
hapta muvaffak olabilir. 

Evlenmek, bir an evvel ev• 
den kurtulmak ihtiyacı bazı 
kızlan bu lıte manbklarını 

kullanmaktan meneder. Fakat 
bayabn en mühim kararını ve-

rirken, her zamandan ziyade 
itinalı ve dikkatli olmak za-

ruridir. hangi erkekler ret, 
hangi erkekler kabul edilir: 

Sizi arıyan erkek hakkında 
eneli ıu maliimab almıya ça
lııınız. "Evinde nasıl ıeçiniyor? 

Annesine, babaıına, kardet-
lerine kartı vaziyeti nedir? 

EYdekiler ondan memnun mu
dur?,, 

Bir erkek, iç yUzünO kendi 
Hinde ıasterir. Eğer annesini 
babaaını, kardeşlerini memnun 

ediyorsa, o evde herkese kendi
sini beğendirebiliyoraa, evlen· 

dikten sonra karısını da mem
nun ve mes'ut edebilir. Çnn

kO geçimli ve terbiyeli bir 
genç demektir. 

Genç kızlar bu kUçllk na
sihatimi kulaklarına küpe ya
parlarsa, kocalarını seçerken 
en büyUk dertlerini kolaylıkla 
halledebilirler. 

Hanımtegze 

Ev Kadını Ne
ler Bilmelidir? 

Pirzola, büftek gibi etleri 
yumuşatmak için, kızartma· 
dar evvel, kızgın bir fırında 
beı ddkika kadar tutunuz. 
Bu ıuretle etin ıuyunu bı
rakma1ma fmAni olursunuz. 
Bu suretle plıirilmiı et yum 
ıak ve ıulu olur. 

- TAKViM 
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Arabi Rumi 
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Hklt·czan1·vAaaU vakıt·c:ııınt·nutl 

~amı 6 ıncı uyfada ) = 
Tı iki parmak vurdu: - Allo... Ferit Bey, dedi, kat... Nermin Hanım... Peki... ı mi? 
•frikamız : No. 111 _ Ben sokağa çıkıyorum, ben Nermin.. Hayhay... Ben yarın gelirim. _ Evet 

1 u c A a A d d' Feridin çılgın bir neı'• 11. Oraia eleyim, Adaya, değil . (Arkası nr) 

1 o c ~ K T A n il il u H m:~~=~~: de ayağa kalktı •• tltr~eı'.sı:·::i~i:y?du:Emredinlı R u s o i K i ş M A K A R A L A R 1 
I 

- Ben de. Nermin Hanım. 
SER VER BE D - Sen nereye gideceksin? - Sizi yarın ırörebilfr mi- Umum Deposu Şubesi 

Nermin: 1 Artık münakaşa etmek Is· - iskeleye. yim? Atir Ef. Kütüphane sokağı 
65 numara 

1STANBUL 

f. L. Abra;;;el Marpuççular 
Yarını Şişeci Han No. 2 

lSTANBUL 
- H' ld d temiyordu. Oturdu. Başını - Ni.çin? . Telefonda ses bir mUd-

ıınm ... Diye mm an t. N d ikisi det kesildi. Ferit diişünUyordu. 
" - Ben ıenin iyiliğini isti- önUne eğdi, sustu. er?1m ce~ap verme 

1
• d 

1 <>rurn. N d' e onunle münakaşa de, bır kelıme konuşma an Nermin ilive etti: 
N kal- ak ıir i de birçok vesile- hazırlandılar. Nermin daha - İsteraeniz Atıf Beyden 

d ermin ona gözlerini etme ç n k · k l · ı b d 
1td1 ; ler aradı, IAkırdı açmak iste· J evvdel ç~.t~ ~e ıs1 ~ e gazın?t;· en milsaa e alayım. 

- S .1 S .1 di fakat Nermin okadar sar· ı rm anf ırBın. te e onuha gı i ı: Ferit derhal cavap Yerdi: 
So en mı en mı bir ııı'maz bir inatla susuyorduki Atı F 'd~ybm Jd yaz_ıddatnesbni ı - Hayır Efendim, yalnız ... 

•t ı nra, gittikçe aönen dl 1 . • çekti aynanın 6- aradı, erı ı u u, cı r Atıf B. orada mı? 8 
c illve etti, Na re çını ' çJ l - Hayır kimao yok .•• Fa-

- Kiaı bilir? nüne doğru yürüdO, sa arına .es e : 
Nalça 

rica edilir. 

1 
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Buharalıların Maksadı Anlaşılmışb. On
lar, l n g iliz le r den Çekiniyorlardı •• 

YAZAN: M. KAZIM 
-64- 1 

Yukarda ismi geçen "Vafi,, { 
Efendi Ue nihayet r&ilfttlm. 
Ba dakikada kendisinden edi
lecek istifade udece ıeçe
ceğimiz yol hakkında mal6mat 
almıya inhisar ediyordu. V ufi 
Efendi bize bildiklerini anlatb, 
sonra çekilip gitti. 

11 Kbaa11A11l '1f 

Ara sıra zuhur eden ufak 
tefek hldiıeler olmasa burada 
Emir Hazretlerinin bizi huzu
runa kabul etmesini bekliye 
bekliye can aıkınbsından öle
ceğiz. Fakat bereket versin 
bizi işgal edecek, hatta bazan 
eğlendirecek vak'alar eksik 
olmuyor. 

Meseli bugOn Emir Hazret
lerinin başkitibi Mirza Ferman 
Kal Bey ile Mirahur başısı 
Hacı Burhan B. bizi görmiye 
reldiler. 

Mirza Ferman B. yine be
Bnde kocaman bir altın kemer 
tqıyordu, oturdular. 

Bir mftddet konuştuk. Fakat 
bu musahabenin biraz tavsıyaraL 
allküta mtinkalip olduğu bir 
dakikada Hacı Burhan Bey 
birdenbire slikiitu bozarak 
bize ne sorsa beğenirsiniz? 

- Buharaya ne maksatla 
;eldiniz? demez mi? 

Sinirlenseydik hakkımız ola
caktı, fakat asabiyete kapıl
maktan nefsimizi koruduk Ve: 

- Bir defa daha anlatalım, 
dedik ve anlattık. Bu hiklye 
bittikten sonra musahabe tekrar 
umumi vaziyete intikal etmişti; 
bu fırsattan istifade ederek 
karşımda bulunan zatları biraz 
ünirlendirmek istedim: 

- lngiiizler, dedim, bir 
taraftan KAbei mllkerremeyi, 
diğer taraftan da makamı hi
Weti igal ettiler. Hem m&a
blman hem de Tnrk olan Bu
hra htıkUmeti bu yaziyet kar
flSJnda aceba ne dnşnnnr? 

Mirahur başının ve arkada
flDln mllfktll bir vaziyete dnş
ttlklerini zannetmeyiniz. Der-
1..ı kundmuı bir gramofon 
ıtbl ı&ylemiye bqladılar. 

- Eğer Halife ordusu bu
raya kadar gelseydi elbette 
kendisine katılır, cihadına 
iftirak ederdik. 

Fakat maalesef Halife or
dusu buraya gelmek ş6yle 
dursun, mağHip oldu ve 
lngilizlerle bir de miltareke 
aktetti. Bu vaziyet kartısında 
bizim yapacağımız şey sakin 
ye sakit durmaktan ibarettir. 
lngiıizlerin kuvvet ve azameti 

" cihaatUmul ntıfuzu önftnde 
bizden, baıka bir hattı hıireket 
ittihazını elbette beklemezsiniz! 

Miralıur batı bu cevabı Yer
cllkten soara bir dakika dar
da.. dlf lbadl ve illve ederek 
dedi lda 

S.merluıntta Bibi lıtıtıın ,,,.sç;tll 

- İngiltere hakkında s&yll- ı MuhaYere alyuetten aynl
yecejim bundan ibarettir. IDlf, dine d6knlmlltttl. Bu, be
Rusyaya gelince, bu devlet nim botuma gitmedi amma 
mahvolmuştur. Onu mahveden muhatabımın son cUmleai bana 
kuvvet Buhara değil, bizzat kendisini bu Abada lcb bıra
Cenabı Allahtır. Çnnkl Haliki kacak bir fırsat hazırlamqb. 
TaalA Hazretleri Buhara top- Hemen iatifade ettim : 
rağına kem gözle bakanlan - Peki ama, decllm, mllba-
affetmez. rek islim toprağı olan Mekke, 

Halkı Tifodan Koruyan 
Mühim Amil f:'{ 

( Bat tarah t inci aayfada 
Tıfo çıkması ihtimali bulunan 
yerlerde a~ıya devam ediyorm. 
Aynca halktan istiyenlt!rl Be
lediye ve Hükümet dok tor lan 
meccanen aşılayorlar • Aşılar 
yeni istihsal edildiği için çok 
tesirlidir. Ve iki sene mllddet
le muafiyet verdiği de fennen 
sabit olmuştur. 

Buglln şehirde tifo Taziyeti 
tamamen normal bir hale rir
mit bulunmaktadır. Fakat 
lAtımlanmız açık bulundukça, 
sulanmız da demir borularla 
aloblmadıkça ve halk meyYe
lerl yıkamadan yecliji mlld
detçe bizde tifoya teaadllf 
etmemek m&mklba deiildir. 
Bizde tifonun istilll bir tekil 
almaması dikkate pyandır. 

Biz umumi lıarp nealiylL 
Askerlik yapmayan ve tifo aıı· 
ıı olmıyan hemen yok ıibidir. 
Aplananlar ve qılann muafi-

,j i 
yeti azaldıkça vak'alar tabii 
fazlalapcaktir. Bunun içia eD 

iyi çare ~aşılanmaktır. 
Tifo hakkında fikrini töiı

duğumuz maruf bir doktoru
muz da ıunları 16ylemif tir; 

- Avrupada (tifo) hastalıp 
çiçek gibi mayup hastabf4~ 
dan sayılır. Tifo çıkan ev ~bl 
o tehirlerde ayıplanır. Tifo 
plalikten doğan bir hutalıkbr. 
Maaleuf latanbulumuzda ylr
mind aaırda ayıplanacak bir 
vaziyettedir. 

Sularda Mikrop Yok 
Kmtulut dvannda (Karlısu) 

ayazmuımn sulanma bulqık 
olduğu, tifonun da bu ıudan 
yayıldığı yazılm11 idL Sıhhiye 
mDdtlrltlğtl Karlı 1Uyu ve Be
yoilunda ıilpheJi giSrdtıift 
difer içme ıulanm tahlil et
tirmiı ve hiçbirisinde tifo mik
robu bulunmadığı neticesini 
almlfhr. 

~~----------~--...=~---------~~ 
Kırkağaç 

Fransaya Kavun Gön
dermiye Başlıyor 

lzmir, 15 (Huıuıl) - Mem
leketimizin en nefis kavunla
rtm yetiıtiren ( Kırkağaç ) ton 
bu aeno Fransaya fazla mik
tarda kavun ihracab yapıla· 
cakbr. Bir Fransız şirketi na
mına bereket eden Memduh 
B. namında bir zat Kırkağaca 
giderek tetkikatta bulunmak
tadır. Fransaya yapılacak olan 
kavun ihracab İzmir limanından 
olacaktır. ---ltalyada Zelzeleler 

ltalyada ıelzele d.evam edi
yor. Aletler bunlardan bir ta· 
nesinin 10 bin kilometre uzak
ta olclujanu kaydetmİf(erdir. 

il Tiyatro Ve Sinemalar-1 
ALKAZAR - 73 numaralı klip 
ALEMDAR - Napolyonun Moskun .... 
1 K LE R - Soa çarlar n Zlpto 

Dolar petlnde 
ETU V AL - Daf çocuklara 
GLORY A - Gece lçlade bir ıtık 
KEMAL B. - Hacı Murat ye cici Marst:ıs 

Kollnmor tarafından 
M A J I K - Hacı Murat 
MELEK - llalkot 
FERAH - Muhtellf temalll• 
OPERA - Çll'kua Baron•• 
$1K - Nehir km 
Oak&dar Hale - Atk Raıelut 
Taksim - Vııryete 
Çlfllkparkı - Sas 
Kıs kW..1 parkı - Darllttallm 

Bir Tayyare Müsadere Edildi 
Almanyadan gelen ve Meç 

askeri mıntakuı ilzerinde uçan 
bir Alman tayyaresi Fransızlar 
tarafından musadere edilmit, 
pllobı teYldf olunmufbu'. 

Meclhıe, Şam, Kadtla Ye Bat
clat lııriltiyularua lfgali albna 
rfrmlftir. Cenabıhak bu top
raklan mf kendi lmnetile 
dotrudu dofruya neden mu
hafaza etmedi? Acaba Mekke 
ye Mediae Buhua topraiı ka
dar mukaddu detiJ midir? 
Mirahurun clili tutuldu, dl
fhdil, yutkundu ve nihayet 
iti aamimiyete dakttl : 

- Bu loamı bırakınıs bir 
tarafa, dedi. itin hakiki aimw 
tudun Biz zayd bir htlk6me
tiz. lngiltere ile Ruaya ba 
havalide yekdiğerile çarpıpr
lana, bizim yapacağımız f91 
bitaraf kalıp ıeyirci olmaktır. 
Neticede hangi taraf kuvvetli 
çıkarsa ona iltihak ederiz. 
Menfaatimiz bunu Amirdir. 

Buhara emirinin adamlan 
arbk hakikati olduğu gibi 16y
lüyorlar, saklamıya lilzum 
görmllyorlardı. 

( Mabadı yarın) 

Dünyada Neler 
Olup Bitiyor? 
( Bq tarafı 4 Oncll aayfada) 

Macaristana Hakaret 
Macar - Çek hududu Oze

rinde kiin kllçllk ıimendifer 
istasiyonunda Macar milletini 
tahkir ettikleri iddiaaile iki 
Çek Gilmrllk memuru teYif 
edilmiıtir. 

Daha enel buna mOmuU 
bir hldise olmuı, bir Çek 
amele beı sene hapse mahk6m 
edilmiıtl. Macar ajansı, tevkif 
edilen memurlann ıarhoı ol
duklarını kaydediyor. 

Çinde Felaket 
Çinde tufanua yağmurlar 

devam etmektedir. San nehrin 
sulan pek ziyade kabanmt, 
yeni yapılan aetler yıkılmlf, 
500 ey çGkllp harap olmUflm'. 
Şankong eyaleti bllyDk bir 
tehlike k8J1ısındadır. Enak 
fiatleri de bu ytızden artmıfbr. 

ırakta Kolera Var 
Irakta mo.tevll IUl'ette ko

lera hnknm llrdtlğl haber 
veriliyor. 

Bir Zencinin Cinayeti 
Bir otelde çabf&D bir n11ci 

sabık mnddeiumuml muami 
Mister Frank Normanı dart 
kUl'fUllla 6ldtlrmllttür • 

Bu zatla qyuım tqımak 
meaeleıinden çıka11 kavgada 
müddeiumumi muavininden ye
diği tokat için zenci bu cina
yeti itlemiıtir. 

Bir Tekzip 
Bazı ecnebi gazeteler, elle

rindeki klğıt paralan gilmllf 
paraya tahvil etmek iatiyen 
bllylik bir halk klltleaiııin Ma· 
car MilU Bankuına hllcum 
ettiğini yazıyorlaraa da Macar 
ajansı bu haberi tekzip ediyor. 

Bir Farenin Yaptıkları 
Milinodan bildirildiğine g6-

re bir fare yeni doimut bir 
çocutwı kolmau yemiftlr. 

Afuatoa 14 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
• .. -ıtc • 

Sorunuz, izahat Alınız 
' Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocupum hangi mektebe vermek iatlyonunm ? 91 
-e t•haillnld ikmal etmek &zere huri mektebe girmek 
latfyonmam ? Guetemb gençlere •e ebeyeyne relıberlill 
etmek isen bitin mektepler haklmada her tDrll 
...tlmab yumfye amadedir. Mekteblnizl aeçmedu e.-
ftl bize aonmm n firmek idediğlnlz mektep hakkında 
l>izcl• mal6mat iateybıiL 

Y abus cenp içla ( 6 ) lmrutluk poata palu leffetm•JI 
anutmayum. 

• Çoculumu Hangi ·Mektebe 
Vereyim? 

Kırkağaçta keresteci Hadimi 
zade Ahmet çavuş 

Çocutunu ilk mektebi bitir· 
mit tlemekth. Ba tah'Jll ile her• 
han.ı bir me.lek mektebine si
nme:&. Ona eYVell orta, hatta 
mOmkGnae liae tahalll vermek 
lhamdır. 

Rami U.elercle senelik Ocret 
540 liradır. Çocutua difer mua• 
rlflal «le Ulve edeneniz blr aeae
llk taluıil maaarlfi hiç olmazsa 
d&t yllz lirayı bulur. Bu parayı 
vereblllyoraanız, İstanbul u .. ıe
rladu bvhaafi birine çocufuau
n shdereblllrslnlz. .. 

Ayvalıkta posta havale me
muru Avni Beye: 

Maarif Vekaletinin kız talebe 
için açacata yurt hakkında bentlz 

kat1 mal6mat JOktv, lna ,.... 
bel batlaaaak dotru «letildlr. 

Maarif Cemiyetinia Talebi 
Yurdu yalnız erkek çocuklar• 
mahauatur. 

Ytıluek Mualllm Mektebin• 
bu Hne talebe kabul edllmlyr' 
cektir. Kınmza l.tanbulcla lkam.t 
edebilecek bir yer temin edeblllr
aeniz, Ticaret Mektebi Aliat.a 
terclla etmenizi ta niye eclerlı. 
Aku takclircle daha blr ._. 
beldiyerek ••lecek Ha• Yaıu.k 
Muallim mektebine kaydettirmiJ9 
çahtıraanız. Bu milddet zarfında 
fngilizceılnl unutmamuıoa dik-
kat etmelidir. Ticaret mektebin• 
devam ettlti mOddet~e. hariçteki 
mileHuelerden birinde it bulmak 
imklm •ardır. Bu huauata l'•Zr' 

temiz kendialne azamt yardılDI 
ırBatermlye lmadedir. Y alnn wı 
mOddet atajyv ~lıtmua zaruri 
gibidir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tahiatinizi Sögligelim ... 

Nrıri hg: Samimidir, çabuk ' Ztıkl b.gı 
Ağır bqlıdır. 
Mes'uliyet Y9 

mu Ta ha ze deJl 
endişe eder . 
Rnfekislle bit 
arada eğlen-

mnnfeil olur, 
fakat itbirarı 
kinsiz devam
sızdır. Teşvik 
ve tqcie uy• 
sallık gösterir. 
Men fa at le ri ni 
yalnız nefsine 
hasretmez, dl-

._., _ _ ğe rendi ı il ğe 

mekten hazzr 
ı der, başkalan
t na minnet et
\ mekten çok .... 
kıhr. 

Yahga 

m8temayildir. 

• M. Nrıntti11 
beg: Sokulgan; 

Ye her ıeyl 
anlamak me
rakındadır. U
kayıt Ye lhmal
d değildir. Ba
zen kDçtık bir 

.. 

ıeyl b&ytlltlr, 
men fa at le rl nl 
-.ı etmes. 

. Bir Kerli- . 
miz: Habrşhıu 
ve samimidir. 
Rnfekulle ge

çimsizlik yap
mu. Tevazua 
ye kanaatkAr

lıta ve anlq
mıya mntema-

yildir. 

.. 
A/unn E/elllll ı Açı kıl• 

• "t: tatb yarr 
mudır. S6zlr 

rile taYll' •• 
hareketi er il• 
kendini mevcli
rir. Buan inat

çı ve aerklf 
olur. 

Edip h•: ~ Jekkiktir. M1" 
;n~IAtinda -" 

' umahaya ml
iemayildir. Het' 
keale ıınb .. 
Te çabuk all
bap olmu. 
Kendine ehe 
miyet veriJme" 
sini Ye sayd-
ma11m iatet• 
BüyGkllktef 
l ... der. 

Ef•rdi: Kendine 
ehemmiyet ve
rilmesini ister. 

Jf 
178 M. Ali B. 

Ağır a~ze ta
hammlll ede
mez. Eğlence
den reri kal
maz. Tuttuğu 
işi yanda bı-
'rakmu. Fiil Ye 
ha re ketle rl nl 
fazla takyit ... ... 

( Fotofraluua derclal llltealJW , 

Birfeyl fazla tetkik ve bl' 
mir eder. T eceallH mllte ..... 
yildir. Kendİlini allkadar ~ 
miyen ıeylerle de mefr." 
olur. Bir yerde bir kalab~ 
g6rse sebebini anlamak i~ 
eneli kopr. Bqkalarına rı#. 
lümat ye havadis Yerm-Ltl...,. 
hueder.,. 
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Alitini CivaAbdülhamit, 
rındaki Talimlerden Her Ne-
dense Çok Kuşkulanmıştı 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 51 
( Herlaalclcı mala/azdıu) 

Ben, devam ettim: 
- Alelhusuı, ılı burada 

dofrudan doj'ruya (Ordunun 
•lıafiri) ıinlz. Emin olunuz ki 
ordu, bntun dikkatile bayatı
llııa nigehbandır. 

Dedim. Abdülhamit, bu ıon 
'6zlerime bıyık albndan rttle· 
rek sanki bana: ( Salim Ef. 
'•k'asını ne çabuk unuttunuz?) 
Demek istedi ve ıonra metin 
bir ıeıle: 

- Hayır.. artık ben hay•: 
bmdan korkmuyorum. ( Ece· 
ıeldi cihana, baş ağrısı haha-
ae ... ) Er, geç hepimiz ölec{'-
liz ... Ne ise, bu bahsi kap 
)alım ..• Söı, nereden açılmııtı . 
lia .. askerin taliminden.. Eve 
•sker doğruıu güzel talim '< 
terbiye görllyor... Ukin be 
aakerin bu kadar sıkı taliı 
görmesinden birşey hissediyo 
rum.. Sakın harp falan olr 
lbasın? Evvelki gün de birkaç 
Vapurla asker geldi. 

Benim de ayaklarım suya 
erdi. Abdülhamidin kaç gün· 
dcnberi ıormak istediği ıey 
itte bu idi. 

- Hayır efendim, harp 
filan yok. Bu vapurlar, milli 
iane ile satın alınan nakliye 
iemileri. Bunların sevk ve 
hareket kabiliyetini anlamak 
için manevra yapılıyor. Malümu 
devletiniz, Avrupada da böyle 

• 
llıanevralar sık sık yapıur ... 

Abdülhamit, bu cevabımı, 
tereddütle karşıladı. Fakat, 
başka tUrlil cevap verdi: 

- Aman, Allah versin de 
harp olmasın. Benim, baıka 
bir emelim yok. Belki beıden 
ltıphe edenler \'ardır. Halbu
lti hu ıllpbeleri, beyhudedir. 

Ben, üç sencdenberi burada 
Cenabı Hakka hamdü sena ile 
~eşgulüm. Otuz üç sene Pa
dışahhk ettim. Herşeydcn ar
llınıu aldım. Dllnyada hiçbir 
;nıelim kalmadı... Beni herkes 
•nunaı:. Hakkımda ; şöyle, 

b&yle söyliyenler de vardır. 
Halbuki ben, dervif bir ada
llıını. Vakıa, gençliğimde bir 
~ defa işret kullandım. Fakat 

U 
çbir zaman hiçbir şeyde 

eri ' varmadım. 
Baıı hUknmdarlar vardır ki 

ltıiistimali lle meşhurdur. Ez
tUnıle vefat eden lngiltere Kı
~lt Yedinci Edvart gibi... ln
:lterede birçok zengin Yahu-

Uer vardır Hatta bunların ç ~ . 
b ogu da para sayesinde rUt-
li~ler almışbr. Mesela (Baron 
tı ırı ) ve.. daha isimlerini ha· 
rlıyamadığım bazıları, bu 

bıeyandadır. 
!ar I<ral Edvart, hergnn bun

la f çki içer ve kumar oy· 
~atnıış. Öyle derler ki, ka

nlara da çok dUşkünmllş. 
liatta, muhtelif hastalıklar 

ttknıiş. ÔmrUnUn kısmı Aza
~ırıı, Fransanın cenubunda 
) adınlarla geçirmiş... Çok da· 
tıı •rııkl., çok kuvvetli bir adam· 
fıı 1': Ben, · kendisini tanırım. 

riltereye aittijimia ı•••D 

ı 
Eh, filhakika da öyle.. Eski 

--~-~'Jj;~lf~~Jf4(J ıeyleri çok lyi habrlıyor. Bazan 
da Uç gün evvel aöylediği bir 

bdüllıamidin doktorlarından 
.Şemsettin Af olla B. 

görüşmüştüm. Daha o zaman 
bile, kendi adamları: 

- Biz!m Edvart, çapkındır. 
derlerdi. 

• 
Abdülhamit, söze nereden 

başladı, nerede bitirdi? Bazı 

günler, sözlerini ve fikirlerini 
pek güzel, pek düzgün idare 
ediyor. Bazan böyle biribirile 
hiç münasebeti olmayan şey-

leri bir n-aya getiriyor. Her· 
halde, ihtiyarlığın tesiri olacak. 
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Bu gün, benim odama gelen 
Atıf Beyle, Abdülhamit hak
kında konuşuyorduk. Atıf 
Beye göre, artık Abdülhamitte 
(T eleyyünü dimaği) başlamıştır. 

ıeyi unutarak bir daha tekrar 
ettiğ-i val<i oluyor. 

Atıf Bey diyor ki: 
- En ziyade hayretimi mu

cip olan cihet, köşkün içinde 
herşeyi en ince t eferrüatma 
kadar öğrenmesi.. Mutfaktaki 
tencerenin nasıl kaynadığın
dan, depodaki suyun miktarına 
kadar herşeyi tahkik ediyor, 
öğreniyor. Sonra, bilhassa 
köşktekilerin bütün hareket
lerini ve vaziyetlerini inceden 
inceye tetkik etmesi de çolt 
ıayanı di1<kat. Mesela Gülşen 

kalfanın neresi nğrıyor? kabzı 
var mı? Bugün hali tabiide 

midir, değif midir? Bunları, 
mUkemmelcn biliyor. 

Ben, bir doktor sıfatile, 
kadınlara sorduğum suallere 
cevap alamıyorum. Fakat, o 
bana, herşeyi, bwbül gibi 
anlatıyor. Ne tuhaf adam. 

- Onu tetkik ettikçe, ben 
de bu neticeye vasıl oluyorum . 
Hakikaten, Abdülhamit kadar 
tetkik ve tecessüs kuvveti fazla 
hiçbir adam tasavvur edilemez. 

Doktor, alaycı. Ve Abdülha
mide karşı çok sert ve menfi 
fikirlerle meşbu. Onun ıçın 
benim bu nazariyemle alay 

etti: 
_ Korlcuyorum.. Galiba siı 

Abdülhamidin gözlerine aşık 
oldunuz. 

Dedi. Ben buna, yalnız gnl-
mekle cevap verdim. 

( Arkası var ) 

Meclisteki 
larını 

Müzakerenin Zabıt
Ay nen Yazıyoruz 

llaş tarafı 1 [ncl aayfada ) 1 şünmem, çiğner ve öte tarafa 

Sağa sapamazsınız. Saptığı- geçerim. v 

nız takdirde irlica olur. Altı Miicadeleye başladıgımız 
yiiz seneden beri hocaların: dakikalarda hepiniz çok iyi 
loşluklal'a sığınarak hu millete hatırlarsınız ki lstanbul mat
"Bizzat beni.m ded~ği.m o_l:ıcakf buah aynı yola dökülmüşlerd~ 
bizzat bemm . düşün~~güme ve çok iyi tahattur ederim l:ı 
iman edeceksınf,, . gıbı ~a~lı Necmeddin Sadık ve Falih Rıfkı 

eler.ıne doö-ru gıdemezsınız. d 1 'dd 1 b" gay i)" • • .. .. arlca aş arımıza şı et e ucurr. 
Sola gidemezsmız. Çunku d" l , 

'd . h nllz daha e ıyor araı. 
sola gı ersenız e dd' k 
inkıllbın tam, kAmil manasile F l~h~rekhNec~~ . ~: v:i::yr:ti 
neticesine ermediniz. Netice- 8 ı ın er ı ısı . 
· d·~·nı'zden sola gider- ona bıraktılar. Felaketı kucak-

ııne erme ılSı .. . ş· d 
seniz rejhniııiz demode olur. ladılar. Fakat yurüdfiler. ım 1 

Şu halde bir tek vazife burada bntiln arkadaşlarını 
kalıyor. O da bu rejimi sonu- bunların mahiyetlerinin n~sıl 
na kadar götürmek ve devlet olduklarını tamaınile izah e~tıle~. 
mefhumunu bütün ıUmul ve Üç beş kişinin hürrıyetı 
müeddasile - dikkat ediniz bü- matbuat namına onu suiistimal 
tOn şümul ve müeddasile : ya- etmek gayesini güderek yap
ıatmak llzımdır ye efendıl~~; bkları ıu maskaralıklar~nı d~-
nihayet bu Meclısi, bu Bllyuk şündükçe cidden miıteessır 
Meclis, y~ktan v~rlıklar yara- oluyorum. . 
tan Meclıs zaferın ruzgArlvarı Efendiler; muvaffakıyetin 
arasında dalgalanan al 1~'!cagın ıım müttefikan yiirümek, nıüt
blltlln namus ve ıerefını kur- tefikan harbetmektir. Siz inki
tarmıştır. (Alkıılnr) IAp ricalisiniz. inkılap ricaline 

Dört, be~. ~askara! ~ç, b~ş düşen en büyük vazife bir 
ne idliği belırsız, ta_rıhın tel ı- 1aniye dahi gaflet gösterme
nine ıayan olan bkır kahçUy~- meldir. Çnnkü inkıllplar kendine 

1 '
aşırmış mas ara rrı- b"d' Bi unu b t namına blitiln mahsus kanunlara ta ı ır. z o 

yeti mat aa •e hayabna kanunlBI' fevkine çıkamayız. 
milletin namuıuna " ~ _ tecavllı edene beD u1I u.- ( Duamı nr) 

POSTA Sayfa 7 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz BIKA 

Bu Da Belediyeden 
Glllbane parkında bir ıürQ 

ma1raflar ihtiyarile bir " Çucuk 
bahçeıi,, yapıldıtı herkeıln malil
mudur. lıtifade için oHya wfden 
çocuklar menediliyor. Bunun ıe
bebini orada bulunan memur 
Beye ıordum. Cevaben: .. Havalar 
ııcak oldutu için 1abablan açıl
madığını, ancak saat on dartten 
on ıeklze kadar açık bvluall•· 
tunu ,aylediler. 

Bu Sütunda Hergün 
---------------- Mızlıarriri: M. S 

__ _, 

UŞAK 

Zannedeuem hiçbir aile 8fle 

11cağında oraya ırltmea. Serinlik
te ıiden yavrular da oyundan 
mahrum bırakıhyor. 

Neden böyle hareket edlldlji· 
ne )Qtfen cevap veremezler mi? 

Daimi karliniz Oakndardaa 
Mualllm 

M. H. Sükuti 

Cevaplar1mız 
Ceyhandan mektup gönderen 

kariimize; 

- Emine hani yemek? Ben 
oduna aidecejim. 

- S&zlm yabana yemek! 

Efendim, mektubunuzda vblh 
adreıiniz olmadığı gibi imzanız da 
okunctmıyor. 8"Jnd ım başka tlkl- ( 
yetiniz de ~ı 1 ı.idir. Biı. bu ılltun • 
Iarda umumi meseleler hakkın
daki tikiiyetlcri mevzubahia e t
mekteyiz. Köylünün tar lalan mi' -
zayedcye çıkarıldığını yazıyor
aunuı.. Faknt Ziraat B .. nlca:ıı köy
lüden alacna-mı buğday olarak 
tahsile kara r vermiştir. Bu ae
bcplc bu gibi köylüler hükumet 
nezdinde teşebbiiste bulunurlaraa 
müza)·cdeye lüzum kalmaz. 

Arbk bıktık hu bulgur afUl
danl Oztım var, incir çıktı, 
herkes eYine ıepet ıepet 

tqıyor, Allahın merhametaiı 
kulu, ne olur, hir gUn için 
olıun, HD de elinde bir ae
petle ıell Bl oğlu itte blSyle 
olur, kendlıl atası evinde yi· 
yor, bana da ıtıt oluyor! Bill
kiı ıtıdnm çeklldL Bu nasıl 
babalık, bu nasıl erkeklik?. 
Git anam, gitl erkek değil, 
ıotan erke~il 

Ömer karısını hiç işitmedi 
b 'l Ağ bir lokma ı e... zına 

ekmek koymadan, bir ke
lime bile cevap vermeden 
oradan ayrıldı. Yolda naaıl 
ytlrlidüğilnün farkında bile de
ğildi, başını 6nüne iğmiş dal-
1ı1n dalgın aidiyordu. 

- Çarşıyı arap (11 aldı .. 
Arap.. Arap... Bir Nüyu {2] 
buçuğu bir elliliğe [3) f.. Dil Anketi 

(Baş tarafı 1 inci aayfada ) 
Türkçemizin bıışka tube!erin
den bizim şubeye kelime al-
mak ?azım mı, değil mi, bunu 
takdir edebilmek için bizim, 
yani Garp Türkçesinin etraflı 
tetebbüleri yapılmak, netice-
lere vasıl olmuş bulunmak 
ıktiza eder. Böyle bir ilmi te
şebbüsten haberdar değilim. 
Bunun haricinde bir milletin 
liscım fantezi değildir ki aklı
mıza gelen kelimeyi sUs diye 
güzel dilimizin orasına burası
na iliştirelim. 

Kanaatimce bizim yap!lca
gımız şey, böyle ampirik ha
reketler değil, dilimizin filolo
jisine ait tetebbülere başl~-
maktır. Kütüphanelerimiz lisa
nımızın geçirdiği tarihi istiha
leleri bize öğretecek eserlerle 
doludur, ve bunlar hiç kanş-
t~rılmaksızın öylece duruyor, 
bir taraftan erbabınca, bunla
rın asır asır tetkiki icap eder 
ki bu da az bir zamanda ve 
kolayca yapılacak bir iş de
ğildir. Sene)er ve seneler ister. 
Bir taraftan da Anadolu leh
çelerinin, fakat rastgele değil, 
metodil<mao etüdü muktaıidir. 
Bu etüde halk şiirlerinin de 
tetkikini ilave etmeliyiz. Benim 
gibi Anadoluda çok dolaşan
lar ve bu işe meraklı 
olanlar halk türkçesinin zen-
ginliği karşısında hayran kal
maktadırlar. 

- Dil EncUmenine ihtiyaç 
var mıdır? Varsa nerede ve ne 
gibi şeraiti haiz kimselerden 
olmalıdır? 

- Bu sualinizin cevapları 
yukarki satırlar içinde münde-
miçtir. Bir kere bir lisan ki 
llstllnde ilmi tetkikler yapıl-
mamıştır, o tetkikleri yapacak 
bir heyete elbette ihtiyaç 
vardır. Bu heyetin ne gibi ıe 
raiti hai:ı adamlardan teşekkül 
edeceği ise meydandadır. Ne 
yolda çalışmak iktiza edece
ğini ise o mütehassıslar ken
dileri tayin ederler. 

Sevgili dilimizi ve onu tanı
mak için bu gllzel dilin tari
hini bilmek, etüt etmek en 
mühim milli vazifelerimizden 
biridir. 

- Emime de bir okka ... 
- Vay Hünüsil seni yetiş-

tiren el ölüm görmesin! Bir 
salkım tam yarım okka ... 

Ömer bu sesleri duyunca 
ister istemez başını kaldırdı: 
Gül renkli, altın gibi ıarı, çe
şit çeşit üzümler, incirler, el
malar... gözüne ilişti. Uzun 
saçlı kızlar, çiçeği bumunda 
gelinler, ıen çocuklar, efendi
ler, hizmetçiler ... Sepetini dol
duran doldurana!.. Derin de
rin içini çekti, sokakları, et
rafında olan biten şeyleri 
duymadan geçti. 

Ağasının evine geldi, usul uıul 
kapıyı açtı, doğru ahın boy
ladı, orada ıaman çuvallarının 
iıstüne yüz Ustü kapandı, ağ
l!ıda. 

* Göz yqları içinin %ehirini 
akıtb, biraz sakinleşti, epeyce 
düşündüktan sonra yukarı kat
ta küçlik beyin odasına çıkb: 

- Ne o Ömer? 

- Nen var, rahatsız mısın? 
- Aia itin, köpeğin olum, 

bana bir mecidiye.. El kızı 
durmuyor, daima ıunu bunu 
istiyor, evde rahat oturamıyo
rum.. Bahtına dü~tilm. 

- Zavallı Ömer.. Bir meci
diye için bana itin köpeğin 
olayım diyeciğine ... 

Ömer dert ortağını bulmuş
tu, küçük beyin ıöı:UnU kesti: 

- Ben yedi yaşımda iken 
babam lSlm(iş, on yedi sarı 
liraıı varmıf, kemerinden al
masını bilmemişim, teyzem 
almış, evde çuvallar dolusu 
dan varmıı, teyzemin altınlar
dan kefen parası vermiye göıll 
tutmamış ta, bir timin dan 
göndermlı, babam!l kefen 
aldırmıı ... 

Ômcrin gözleri yaşla doldu. 
Küçük B. hemen topraktan 

yapılmış kumbarasını buldu, 
kırdı, biriktirmiı oldui"u Ud 

(l] Arapı Sl7ah •• nter lhUmU. (2) 
NDyu: Ylh: dirhem. (S) EllllUo GUmllt 
lmk para. 

mecidiye kadar gilmüı para
lan Ö~erin avucuna ııkıfbrdı, 
herıeyı g&mllş geçirmİf bir 
adam gibi bedbaht uşağı teseJli 
etti ve ıon ı3z olarak: 

- Bu haller her inaanın ba
tından geçer, ııkışhğın zaman
larda bana haber ver, babam· 
dan lıtedftin kadar harçlık 
kopannm. 

'* iki ailmtlt mecidiye Ômeri 
mes'ut etmiye Jclfi gelmiıtf. 
Katırının takımlanm vurdu; 
baltayı ıemerin kqına astı 
artık ağaımın evi için dağda~ 
odun getirmiye gidiyordu. 

Çarııdan geçerken güzel 
Eminesile barışmak için ne 
llzımıa hepsini aldı, bir sepe
te doldurdu. "Bunu bizimkine 
verir, oradan dağ yolunu tu
tarım.,, diyordu. 

Kendi evinin önUnde dur
du. Kapı kapalıydı. Yumruğu 
ile kmk tahtalara vurdu, tah
talar sarsıldı . 

O sırada komşusu Ane bacı 
geldi ve: 

- Oğlum el kızı için ken
dini Uzm':, . çocuğu camiye 
attı, kendısı babasmın evine 
gitti, kim bilir kimden söz al
mışhr, eline sıcak sahan dey
miş.. Ekmeğini taştan çıkaran 
senin gibi namuslu, kanaatkir 
bir adamla geçinebilir mi ya ? 
Fırat kenarında kum, elde kız.. 
Daha tazesini, daha güz.elinJ 
alırsın, kadın kısmı evine bağlı 
olmalı, böyleıi yaraşmaz. .. 

Ômer orada durmadı, ko
nuşamadı, kahrının tızerine 
atladı, dağ başlarında esen 
rüzgarlara kanşıta ... 

Futbol 
Bir Umumi Katip 

Aranıyor 

Beynelmilel futbol federa. 
yonu Türkiye futbol federu
yonuna bir tebJiğ g3ndererek 
• ederasyonun umumi kitipli
ğıne talip olacaklara ait tart· 
ları bildirmiştir. Bu tartlara 
göre, taliplerin lngilizce, Fran· 
sızca, Almanca ve bir de 
başka bir lisan olmak Ur.ere 
dört lisan bilmeleri, 20 eyinle 
kadar müracaat etmeleri ll
zımdır. Maaş evveli ayda 
250 dolardır. Sonra bq sene 
müddetle senede (3600) dolar 
verilecektir. Namzetler evveli 
telgrafla sonrada bir mektup
la müracaata bulunacaklardır. 

Oıklidar HAie Sinemasında 
AŞK RAŞELERi 
lıaveten: Kaplan Tarzan 

I ' ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 4 
Gasetemlsde on bq gllnde btr 

nrmekte olduğumuz Patronu 
bedava almak lstlyol"llanız, bu 
kuponu kcalp saklayınız v. 15 
kupon toplayınıı. Patronlıırunu· 

dan pek mcmnuıı olacak11nız. 
Patronlar nqredlldl.ldorl rDn· 

den IUbaren lıtanbul karllerlmlı 
blr hafta, tatra karllerlmlı on 
~Un içinde kuponlannı r!Snder 
melidirler. Bu mllddet geçtikten 
eoara kuponlar kabul edilıau. 

1 
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Annelere 
Fosfatlı Şark Malt Hulasası 

Kullanınız. Sütünüzü art .. 
'tınr. Çocuklann kemik

lerini kuvvetlendirir. 

[vAPURLAR 1 
Bugün Bekleni,en Vapurlar 

Mersin - Tlirk - Ayvalaktan 
Antalya ,. Rizeden 
İnebolu " Antalya, Mer-

linden 
Bartın - " 
Cide 

" Feyaz - " 
Asya - " 

Gemlikten 

Cideden 

" Bandırmadan 
Mudanya, 

Gülnihal " Bandırmadan 
Rüstemiye " Rizeden 
Prinçipesa Marya Romanya 

Köstenceden 
Piyerloti Fransız Beruttan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemliğe 
Uğur " - İzmite 
Güzel Bandırma - Türk -

Bandırmaya 
Tadla - Fransız - Batuma 
Bayron - Yunan - Pire, Nev

yorka. ,_ ______________________ ..., 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galıltata Köprtl 

bafı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mil· 
hürdar zade han 2. 2740 

idare Levazım ambarında 
toplanmış muhtelifülcins köh
ne eıya satılıktır. Mallar 
her gün görülebilir. Müzaye
deye iştirak edeceklerin % 10 
teminat akçelerile Ağusto- ı 
sun 17 inci günü saat 14 te 1 
aatış komisyonuna gelmeleri. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
16::1:. PAZAR 
günil akıamı 17 de Sir
keci nhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gire
sun, Trabzon, Rize, Mapav
ri ve Hopa)ya azimet ve av
dette ayni iskelelerle ( S.ür
mene, Görele, ve Ünye ) ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine müracaat. Tel. 
22134 

dersa-BİÇKİ DİKİŞ nesi 
Harbiye Poyraz Sk. Obrikyan 

aprt. No. 23/1 

Mel. Enfiyeciyan 
Rop, manto, tayör. Mezunelere 

Maariften şehadetname. Pazarteai 

1alı, perfeınbe müracaat. 

ZAYi 
Kadıköy Su Şirketine alt 

363 numaralı biaiklet numa
r .. ı kaybolmuştur. Yenlıt alına-

cağından eskisinin hükmü yoktur. 
Kadık8y Su Şirketi 

Hizmetçi Aranıyor 
Orta hizmetinde bulunmak 

llzere bir hizmetçi kadına 
ihtiyaç •ardır. Sultanhamam 
cıvarında Emin Bey ban No. 1 
yazıhaneye müracaat. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALL İMLERiNDEN 
Dahili, ve intanı hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali c•ddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehano: Telefoa lıtubıd 232J 
lkametglhı ı • • 22M 

Ali Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi l eylill 931 salı günilnden 
bqlıyacak ve · 30 eyliil 931 çarıamba günü akşamına kadar 
devam edecektir. 

2 - Kayıt ve .kabul için hergtin ıabahlan nat (10) dan 
alqamları saat ( 16) on altıya kadar mektep müdürlllğüne 
müracaat edileceektir. 

3 - Mektebin (ULUMU ALIYEI TiCARİYE) kısmına: 
A Tam devreli liseleri ikmal etmiş Hanım ve Efendiler 
B - Darülfünun f akültelerile ili mekteplerden mezun 

olanlar veya nakil suretile gelenler. Nakil suretile 
gelecek olanların da herhalde lise mezunu olma
ları ıarttır. 

n - Lise ve Ali mektepler derecesinde olduğu hllkü
metçe tasdik edilmiı ecnebi mekteplerinden ıaha
detnameli olanlar, imtihansız kabul olunurlar. 
Ancak ecnebi mektebi mezunlan ile ecnebi tica
ret mekteplerinden mukabil denelere naklen 
alınacak olanlar (Türkçeden imtihan olunacaklar
dır.) 

4 - Mektebin (YÜKSEK TiCARET) kısmına: 
A Liselerin birinci devrelerini bitiren Hanım ve 

Efendiler. 
8 Orta mektepleri ikmal eden Hanım ve Efendiler. 
C Orta ticaret mektepleri ile dörder senelik ilk 

ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdik edilen 
ihtisaa ve meslek mekteplerinden mezun bulu
nanlar. 

D - Bu derecelerde olduktan hükumetçe tasdik edil
miş ecnebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar. 
(Bu gibilerin Türkçeden imtihan vermeleri şarttır.) 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 
(Bu mektepleri ikmal ederek şahadetname almıı olanlar bila 
imtihan Yüksek Ticaret kısmının ikinci sınıfına ve bu ikinci 
sınıfta okunan derslerin umumundan imtihan vermek şartile 
de Oçüncll sınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin üçüne~ 
sınıfından naklen gelecek talebeler imtihansız Yüksek Ticare
tin birinci sınıfına alınacaklardır.) 

6 - Mektebin ( ORTA TİCARET) kısmına ı 
A Liselerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci 

amıfları bitirmİ.f olanlar. 
8 Orta mekteplerde albncı ve yedinci ımıf tahsilini 

görmllf bulunanlar. 
C Tam devreli ilk mekteklerden mezun olanlar. 
D Bu derecelerde olduğu hükumetçe tasdik edilmiş 

ecnebi mekteplerden şahadetname alanlar. Bila 
İmtihan kayit ve kabul olunnrlar, Ancak ecnebi 
mekteplerden gelenlerin Tilrkçeden imtihan ver
meleri linmdır. 

E - Orta ticaret mektebine alınacak talebenin miktarı 
tahdit edildiğinden mfiracaat edenler muayyen 

miktardan fazla olursa her seneki gibi kayit mua
melesi yirmi beş eylülde kesilecek ve arcılarmda[ 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. İmtihan şeraiti 
mektebin divanhanesinde ilan edilecektir. 

F - Yüksek ticaret kısmına girecek Hanım ve Efen
dilerin yaşlan on beşten aşağı ve yirmi birden 
yukarı olmıyacak ve orta kısma kabul edilecek
lerin yaşları da on üçten dun ve on sekizden 

efzun bulunmayacaktır. ULÜMU ALIYEI TiCA
Rİ iE KISMI iÇiN YAŞ MEVZUBAS DEGİLDIR. 

DİGER ŞERAiT 
1 - Her Uç kısım için müracaat edenler mektep idaresin· 

den alacakları beyannameyi dolduracaklar. 
2 - Mektep müdürlüğüne hitaben yazılacak bir iatidaname 

ilo mllracaat edilecektir. İatidanameye atideki vesaik merbut 
bulunacaktır. 

A - Okudukları mekteplerin ıahadetnamo veya tasdik-
nameler: ve nakil ilmühaberleri. 

B Hüviyet cüzdani 
P Tasdikli sıhhat Ye aıı raporları 
C Zabıtaca tasdik edilmif hüsnllhal varaka11 
Ç Ufak kıt' ada üç adet fotoğraf 

Mektep niharidir; tedrisat gllnUn nısfına kadar devam eder. 
idare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerile ve diier 
ihtiyaçlarına medar olacak huauat tqebbüsatta bulunur. 

Çocuk Velilerine Müjde 
Fırsattan istifade Ediniz. 

Harbiyede BelvU Bahçeal muaasam bl' ıltnnet dlljllnG tertip etınlt 

T• ıUnnet olacak çocukları kayde ba9lımı9hr. Şerait ehvendir. Kayıt için 
27 Ajuıtoı 931 tarihine kadar hOI' ıUn uat dlSrtte Bahçe MUdOrly tlne 
mBracaat. 

İstanbul Nağmeleri Musiki Heyeti 
Her akıam ea yeni eserlerini terennüm etmektedir. 

BAYT AR TABİBİ OLMAK IS
TİYEN LiSE MEZUNLARINA 

Yüksek Baytar Mektebine bu sene 40 lise mezunu alınacaktır. Mektebin tahsil 
müddeti sekiz sömestire olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve muhtaçlara 
cep harçlığı verilir. 

Hükumetin hayvan ıslah ve çoğaltılmasına fevkallde ehemmiyet vermesinden dolayı 
baytarı tababet mesleğinde gençlerin istikbali temin edilmittir. 

Villyetlerden talip olanların yol masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar 
hemen şimdiden mektepte kalabilirler. 

KABUL ŞARTLARI: 
A - Lise veya Maarifçe lise derecesinde musaddak mektep mezunu olmak, 
B - Türkiye cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
C · - Yaşı 18 den aıağı, 25 ten yukan olmamak, 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmiye mllaait olmak, 
Bu şartlan haiz olanlar istidalarma: 
A - Lise şehadetnamelerini veya bir suretini, 
B - Nüfus teskeresini, 
C - Polisten musaddak htisnühal vesikalan, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını bağlıyarak lstanbulda Selimiyede Ynk

sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne vilayetlerde baytar müdUrlilklerine müracaat etlmelidirler. 
Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden mu

sat:ldak nümune veçhile bir teahhütname vereceklerdir. 

ROBERT KOLEC~ 
Kolec kısmı - Alt mühendis kısmı - Sanayi kurlan 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul oıunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavsiye olunur. 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK İkramiye 
35,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 

10,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 25,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya imtlyazınazı, 

plinlarınizı ve modellerinizi Şl· 
kago'da 14 eylülden 20 tetriniev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını satmak için muh-
terilerin eliıae geçmit en büyük 
fır1attır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve ihtiralara gör
mek üzere aergiye milmeHiller 
göndereceklerdir. 
Reaim ve modellerinizl tethlr 

ücreti 28 dolardır. Bizim huıuıl 
aersri memur ve aabcılarımız be• 
rat ve lmtiyazlannm fabrikatör• 
lere gösterecek ve onları ıizinle 
temaaa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaL 

Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize glSnderiniz. Size 
aerginin nihayetinde mufaHal 
rapor verilecektir. 

Adrea : lntematlonal Patent Epoıl• 
tlon Co. MarchandlH Mart. Chıcago. 
M. S. A. 

Doğum ve kadın hastalıklan 
mütehassısı 

Dr. Hüseyin Naşit 

Türbe, eaki Hillliahmer binua 

No. 10 Telefon lat. 2622 

l.tanbulda Marpuççularda Emir 
oğlu Hananda 3 numarada iken 
elyevm ikametgihları meçhul 
bulunan Goral Biraderler Ef. lere: 

İstanbul 3 Gncü lcruından: 
1931-2065 
İskonto Türk Ltd. Şirketinin 

zimmetinizde matlübu olduğu 
iddia olunan (329) lira ve (50) 
kuruşun maa muraf ve flcreti 
vakilet haciz yolu ile tahıiH 
hakkında vaki taltip talebi üze
rine tarafınıza glSnderllen ademe 

' 

emrinin zahrana milba,lri tara
fından verilen metruhatta mezkur 
mahalde olmadığınız ve elyevm 
ikametgihınmn meçhul olduğu 
göaterilmit olmuına binaen ila-
nen teblirat lfaaına karar veril
mittir. Tarihi lllndan itibaren 
bir ay içinde müracaatle bir iti
raz dermeyan eylemez ve anı 
takip eden Hklıı filn içinde 
borcu eda veya borca kiff emval 
Ye aaire glSstermediğiniz takdirde 
srıyabmızda muamelib lcraiyeye 
devam olunacağı mezk&1r ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim 
olmak ilzere ilan olunur. 

DOKTOR SEMIRAMIS 
EKREM H. 

Çocuk hHtalıklan mliteha11111 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

burun h .. talıklan mütehassm 
Beyotlu Mektep ıokak No. 1 
T elefoa Beyotlu 2496. 

lıtanbulda Marpuççularda Emir 
oğlu hanında 3 No. da iken elyevın 
ikametgahJım meçhul bulunan 

Goral biraderler Efendilere 
lstanbul 7 inci icrasından: 
lıkonto Türk Ltd. Şirketine 

borcumuz olan 225 liranm temini 
zımnında Sultanahmet sulh hukuk 
hakimliğinden sadu olan 1-7-931 
tarihli hacu ihtiyati kararının 
bir su retinin ikmetgfi.hınızın meç
meçhul olması hıısebilc t eb!i gat 
icra kılınamadığı mübaşiri t ara· 
fmdan verilen şerhten nnlnşıl
mışbr. Ve haciznaınenin tarafı
nıza ilanen tebliğine karar veril-
miş olmakla lstanbul 7 İnci icra
sının 1931-719 numarasmı müs
ta.hiben milrı\caatle haciznameyi 
tebelluğ etmediği· iz tahdirde 
gıyabınızda muamelel kad•ıglye
ifa kılınacağı m .ılüm olmak uzere 
tedbiri ihtiyati karı:rı tarahnıza 
il.inen tebli olunur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul cmr:ı:u zllhrevlyo dlspan· 

seri t.~hcklml 

Ankara caddesi ikdam 
1 Yurdu kar.şısmdıı No.71 

Üaküdnr Hukuk hakimliğin· 
den: Adalet Hanımın koca11 Bey· 
oğlunda Aımah me1cit mahalle· 
11inde Venedlk sokatında 6 nu· 
maralı aşça Artin Ef. dilkkanında 
sakin Mustafa İhaan Ef. aleyhine 
ikame eylediğ: botanma davaıı• 
nın neticei muhakemesinde tara· 
feynin boşanmalarma 14/7/931 
tarihinde karar verllmlı ve müd· 
Jel aleyhin ikametgahının meç· 
huliyetine binaen tebliğ maka· 
mma kaim olmak ü:ere bu bapta 
sadır olan ilimm bir nüsha•• 
mahkeme divanhanesine talik 
kılmmıt olduğundan müddeaaleyb 
Muıtaf a ih1an Ef. lttili hiaıl et· 
mek üzere keyfiyet ilin olunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyut, Havadh ve Halle ııautof -'-tare ı lttanbul, Nunaoımanl,. 

Şerel ıoka}ı 3S·J1 

Telefonı lataııbul - 2>2)J 
P~ta kutuauı latanbııl - 741 
Telıraf: lstıuıbıd SON POSTA 

ABONE FİATI 
TOR Ki YE ECNEBl 

1400 lu. ı Seıı• 2700 lu. 

7SO • 6A7 1400 • 

403 • s • m • 
1W • l ,, iOO ~ 

Gelen evrak geri veril 'D 3 L 

lıAnlprdıın mcsııllyol alı 1 n ıı. 

Mes'ul Müdür: Sabri Saliftl 


