
iDARE: ISTANiYh'NUR 

MÜBADELE . İŞİNDE YENİ 
-
Mübadil Emlikin iadesi Kanunu- 1t_avba , aur anıarımız 

T atbikah Hakkında Mühim nun 
Bir 

Amerikalı tayyarecilerin Nev
york - l.tanbul uçufu, aramız
da epey heyecan uyandırdı ve 
hayran, müteceuia bakıtlaramı
sa ıök yOzllne çekti. Bu 11ra
da Türk tayyarecilitinin kabili-Karar ·ittihaz Edildi yetaiılltlnl iddiaya cür'et 
edenler de bulundu n lazım 

Tahminlere Göre Vaziyet Bir Daha Gözden Geçirilecek 
itil Yunan Hükumeti ile yapılan 1 , . 

relen CeYaba alarak batlarmı 
6nlerine eğdiler, auatular. 
Biz, TOrk tayyarectlitfnin 

l Afname mucibince etabli
ere ait emil ki tef evvl1ı etmiş 
~lan mnbadiller, bu emlaki 

~deye mecburdurlar. Bu, yeni 
abul edilen kanun iktızası· 

dır. Aldıkları mülkte tadillt 
Ve . l ınşaat yapanlar olurıa bun· 
ar da yaptıkları masrafları 
~alı alacak olandan istiye
ılecek!erdir. 
İstanbuldaki Mübadiller ara

ıında ciddi bir endişe uyandıran 
"' muhtelif makamlar nezdinde 
teşebbüste bulunmalarına vesile 

,;eren bu kanunun tatbikı için 
are amirliklerine emir verilmi~ti· 
~aber aldığımıza göre son bir 
d~~ar ile kanun tatbikatının şim· 

L ılık yeni bir emrin vüruduna 
qdar durdurulması bildirilmiştir. 
it Mevcut tahminlere göre, hn
--.?_,ınet, mübadillerin bu husu•-

Malıtelit Mübadele Hegetl içtima lıalinde 

takf teşebbllşlerinf ve müapet 1 killer heyetinin bugtınlerde 
rakamlara istinat eden mllta• Ankarada toplanmak . llzere 
lealarını tetkik etmeyi lllz:umlu 

1 

olması, bu mevıuun yeniden 
görmllt ve bu tehir karan tetkik.na vesile vereceği kana
bundan dolayı verilmittir. Ve- atini doğurmaktadır. 

YERLi MALLAR SERGiSi VE
1

"'BfR ŞiKAYET 

terefli mar.l•lni aydınlatmak 
hu•uıundakl neşrlyatımıza ili
yeten ıon derece meraklı ve 
faydalı bir aeri makale neşre
decetiı.ı Şimdiye kadar tayya· 
recilik utrunda canlarını veren 
hava kahramanlarımızın ileri 
ıelenlerini karilerimize ayrı 
ayrı tandacaQız. Bu kahraman· 
lar meılete nasıl girdiler? 
Kendilerini tehlikeye nasıl at
tılar? Göklerde nasıl yüksel· 
diler ve ilerlediler? Nasıl öl
düler? 
Her makalede milli gururumu· 
zu okşıyacak bir hava deıtana 
ve tüylerimizi ürpertecek bir 
facia ıahneai bulunacakbr. 

bıı yazılar, Türk tagga
recilili hakkındaki müda
faalarını gazetemizde oku
dalunaz tagqareci Hagrün
nas beyin kaleminden çık
mıştır. Yakında neşredeceğiz. 

Müstehçen 
Yazı Davası. 

iki Alman Uzun Mesafe Sergi Sabşları Mağaza-
Rekorunu Kırmıya f 

lastik Sandalla 

çıkhtar )ara Dokunuyormuş. •• 

B;k w lJöıel 

Alnıanyadan kalkarak Tuna 
~e l<aradenizi küçllk bir aan· 
li •lla geçmiye muvaffak olan 
la a~s Bök, ve Johan Bözel 
rnınde iki genç Alman spor· 

CUsu tehrimize gelmif ve Ja
J>onyaya gitmek üzere bir ge· 
Ce kalıp hareket etmiılerdir. 
Bu ·k· it 1 ı genç, klUpleri tarafından 
ırrnıya memur edildikleri bir 

~kor seyahti yapmaktadırlar. 
eşebbüslerinde muvaffak olur

larsa beheri onar bin mark 
•lacaklardır. Rekor aahuı 

Bazı Tacirler Ticaret Odasına Müra
caat Etmiye Karar Vermişlerdir. 

Yerli mallar sergisinde pera
satıp kende hararetle devam 

ediliyor. Fakat sergideki bu pe
rakendecilik bazı müesseselerin 
şildyetlerini mucip olmuıtur ve 
oluyor. Bu müesseseler sergide ! 

yapılan perakende mua~ele
lerin kendi satışlarına teıır et
tiğini ileri 1Urmektedirler. 

itirazın Sebepleri 
Bunların iddialarına göre, 

sergi adeta Kapalıçarşıya dön· 
mOıttır. Bu da hariçteki mües· ı 
seseleri zarara sokuyor. 

tış yapılmua Ticaret Od .. 1 

tarafından kararlqtınlmlfb, 
fakat bu karara rajmen, buı"n 

·Vdld ue lslc~nder Fa'/ırettin 
begler mahkemede 

"Akşam,, gazeteıi muhar
rirlerinden VAii ve mea'ul 
müdOrll lskender F ahrettin B. ler 
aleyhinde müstehçen neşriyat 

iddiaıile açılan davaya dnn 
ikinci Cezada başlandı. Tafsi
lit üçilncU aayfamızdadır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri Sergi aatışlaranın vergiye 

tabi olmaması, bu hususta 
ayrı bir rekabet imkinı da 
hazırlıyor. Bu müesseseler ser- (Dünkü nilahadnn Devam) 
gide perakende ıatııa nihayet Klzım Paşa Haz.retleri orduyu ve 
verilmesi için Ticaret Odasına mllcadeleyi dllşünerek bana 
hep birden müracaat edecek- sordu: (Fakat bu kanun çık-
lerdir. tıktan sonra memlekete gelen 

Tl
·caret Odasına Göre Ticaret Oda•ı U.muml Bcasuskları ben ne yapacağım? ) ~ ' u anun muntazam açılmış 

Bayle bir müracaatin nasıl K titibl Vehbi bttg bir propagandanın eseri olmak 

bl
·r netice vereceği şimdiden lizere, Meclisin içinde okadar 

bizzat Ticaret Odasının da ser- b 
tahmin edilememekle beraber er abı hukuk bulunduğu ve 
geçen sene de yapılan böyle gide satıı yapılmasına muhalif buna karşı hareket edildiği 

. 
1 

et semeresiz kalmıfb. olduğu öğrenilmektedir. halde, maalesef çıkmııtı. Şu 
----ı"----~-----~---..t-..ı~J_~ 

SON POSTA Halkıa ı8züdür ı Halk bununla ıl5rür J 
SON POSTA Halkın kulatıdın Halk bununla iti tir.· 
SON POSTA Halkın d 1l1 d i rı Halk bununla MS l•r . 

BİR KARAR 
il Dil Anketi t 
Kizım Nami Bey Mür
talealarını Bildiriyor 

"Ziya Gök Alp Bey Derdi ki: içtimai Vicdanda 
Yeri Olmıyan bir Kelimenin Lisanda 
Yaşamasına Da imkan Yoktur,, 

KAzım Nami Bey, lisan me· ' 
seleleri hakkındaki düttince
lerini kıaa tabirlerle, veciz., 
acele ve kat'ı hükümlerle an
latırken diyor ki : 

- Evveli Çağatayca •e Uy
gurca gibi dillerden kelime 
almanın lüzum ve imkAnı olup 
olmadığı hakkındaki sualinize 
cevap vereyim: 

Ziya Gök Alp derdi ki : 
" Lisan iştikaklnrdan değil, 
tasarruflardan ibarettir.,, Yine 
derdi ki ''içtimai vicdanda yeri 
olmıyan hiçbir kelimenin lisan
da yaşamasına imkin yoktur." 
Esasen bugünkü şark Türk-
leri de bizim kelimelerimizi Kizım No.mi Beg 
rekala kullanmaktadırlar. ce de latimal olunmasında bll-

Vaziyet böyle iken, bizim yük faydalar görüyorum. 
onlardan kelime almıya kal- Bu, biz istesek te, isteme
kışmamız, bilinemez ne dere- sek te kendiliğinden olmakta· 
ceye kadar doiru olur. Bu, ne dır. MeaelA hiç birimiz bu..n
mOmkün ne de llzımdır. a-

lstalahlan Yunanca ve Lltin- " Ruhiyat " ve içtimaiyat " de-
ceden mi, yoksa Arapça ve miyor, bilakis " Psikoloji ,, Ye 

Acemceden mi almak icap " Sosyoloj ,, diyoruz:. Maamafih 
eder teklindeki sualinize karşı öyle ıstılahlar vardır ki artık 
diyebilirim ki: onların kalkmasına, değişme-

- Bence bili kaydU şart, sine imkAn yoktur. Meseli 
yalnız Yu.ıanca ve Latince asıl- Felsefe yerine Pbiloaopbie 
dan ge!en ıstılahlan kullanma- diyemeyiz. 
hyız. Mevcut Arapça ıstılahları Bu ıstılahları nasıl yazmalı? 
peklll atar ve onlann muka- - Fikrimce, lisana mal etmelc 
bili olan beynelmilel tabirleri istediğimiz: kelimenin bizde 
alabiliriz. Ben bili kaydU şart mevcut harflerini aynen ipka 
buglln blltUn medeni dUnyaca ı ederek bulunmayan harflerin 
müstamel olan ıstılahlann biz- (Devamı 4 üncil sayfada) 

sf F-~~~~~~~~ 
Neden ç:ekil~lJOrlar? f 

- Şehrin yarısından fazlası k~ylere, 
çekildi. Bu !<alanlar kimler ? ' 

eayfiyelere, uzaklara 
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Etabli Emlaki, Ticaret oo··rt Bı·n Lı·ralık Bı·r Fındık Diplomasız Mü-
Mübadiller Ve Bankası derrislere Maaş 

Y 
Piyasasında 

~~!~!?.,,~İ~~mıı- Açılıyor 1 Üzük Kayboldu ... Buhran Var N=!~ı!_~e~~~~.ce~,:. 
ktn mübadillerden alınıp 1 V z· B k l 1 __ ... 
iade edilmesi, ıunan hı- ş e ıraat an a arı Bir Amerikalı Madama Ait Olan Bu Kıymetli hracat Tacirleri Yann uçnncn defa oıarak topıanac-
klm meselelerinden biri- B M •• 8 T l B ve müderrislerin barem derece-
dir. Bu karann ye mllba- u uesseseye orç Yüzük, Şehrimize Gelen Avrupa Ekspresi op anarak u Mese- )erine ıöre maaılarını tesblt 

dilJerin gilnlerdenberi Para V_e_r_ecekler Bulgaristandan Geçerken Çalınmıcbr. leyi Görüşecekler edecektir. Haber verildiğin• 
)'apbldarı teıebbllslerln Y rör• lU tahsil diplomaJ• 
halk üserinde bırakbtı Ticaret ve Sanayi Bankası· Fındık ihracat tacirleri İhracat olmıyan milderrialer hakkında 
intibaları, dün, halka sor- nın faaliyete geçmesi ıçın Evvelki giln ekspresle Viyanadan ıehrimize gelen zengin ofisinde toplanarak, yeni fındık baremin betinci derecesi tatbik 
dutumuz suallerle •6Y1• ı·mza edı"len mukavele mucı·- bir Amerikalı kadının yolda dört bin lirahk bir pırlanta yll- lb h olunacakbr. Bu dereceye dahli tubit edebilin%: raç ma reçleri hakkında ofis 

Ablclia B. CBetlktq Ha1fm• 1akak 53) bince iş ve Ziraat Bankalan- zUğil kayholmutlur. Eırarengiz bir mahiyet ••zeden bu bldi- tarahndan yapilan tetkikat olanlara ( 210) lira aylık veri• 
'-tanb ld b 1 Et bil l b 1 b 1 · ·ı ır l l lecektlr. MGderris K8prülüzad• -m u a u unan a mn stan u şu e crıne ven - se ıuy e o muştur: , etrafında gör"•eceklerdir. 

fi R l ı k b 
· · d d" · "'9 Mehmet Fuat Beyin ha meyanda 

Ye rari um ann em A i ir- mesı ıcap e en te ıye emrı Uykuya Dalmış Son buhran Alman fındık ismi zikredilmektedir. Bu aradı 
kaç ıene evvel mübadil muha· dUn gelmiştir. Bu husustaki Methur bir aileye menıup piyuasında bUyUk bir ıarsınb· birkaç müderriı ismi daha kay• 
cirlere tahsis edilmişti. Muha· muameleye buglln başlanacak- M d Al k dır d · t tm• tir MııL • b• dedilmekte ı .. de bunların va-
cirler tapulannı bile aldıkları tır. Rehı·nıer İş ve Ziraat Ban- • am e san • yamn a yı m ac e lf · wıım ır 

k • b. d l fındık tı · 1 Al dyetleri tamamen tesbit olun• 
bu emlake göre vaziyetlerini kalanna devredildikten sonra ço sa'llltmt ır ostu o an sa f yerı o an manya- mamıttır. 
tanzim etmKler, aldıkları em• Madam Nortin ve daha iki ka- daki bu aarsıntı digv er piyasa· .,. mukavelede zikredilen paralar Bu itibarla Darülfünun diva· 
ilki tamir ettirmi9ler, tadilat Ticaret ve Sanayi Bankasına dın olduğu halde bir müddet- larda da tesirini göstermiştir. nının bugünkü lçtimaının milhi .. 
yapmıtlar, kiraya vermiş- ikraz edilecektir. Bankanın bu tenberi Avrupanın muhtelif Bu sebeple bu ıene fındık- milnakatalarla gcçeceAi tahmi!i 
ler, dükkAnları Yarsa buralarda h ft d b memleketlerini aezmektedirler. · Jarımızın digv er piyasalara ibra- olunmaktadır. 
· · · l y · a a için e açılmaıı mu te- • 
:~:::t ~~~bi:~~ış b~·· emİa°~ meldir. Zengin Amerikalılar lstanbulu cı dllşUnlilmektedir. Fındık ta- lstanbulun Sıhhi Vaziyeti 
ellerinden alınarak Rumlara ve- da ziyaret ettikten sonra Ame· cirleri yarın bu hususta karar Şehrimizde bulunan Sıhhat 
rilecek. Bu husus zavallıları Silah Çekmişler rikaya avdet etmek lizere Vi- •ereceklerdir. Vekaleti müate,aaı Hüaamettin 

zararlandıracaktır. Bunun ıçın Unkapanında manavlık ya- yanada ekaprese binmiflerdir. iki Rençber Arasmda Bey dün Sıhhat müdürlGtünd• 
bqka bir çare bulunsa çok pan Lütfü ve arkadqı İbrahim Madam Alekaandırla doatu bir içtimaa riyaset etmiftir. içti• 
iyi olurdu. dün aerbOf olarak tevkifhane- Madam Norten bir komparb- Erenköyde oturan rcnçber mada lstanbulun ııbbi •a:ı.iyed 

« -1- k. di Gali d•v iki k d d di"' lbrabim ile Ömer arasında ve •on tifo meselesi görüşülmü" 
s.ıımı B. (BeyaDt Koella tramvay wu u ı ser gar yanı p maoı, ıger a ın a ger 

_ _.d "7) E k k ti · d b" "b" baı.ı kararlar verllmittir. 
c- ui • fendiye ıilAb te•hir etmiıler, bir kompartımanı i•gal elm;.. çı an avga ne cesın e m ı-

- •tanbuldakl etablı· •e T -. ., •-.w.d• llılclJr lurımbk .ı.. Bu kararlara göre meyveler, ıs " yakalanmıılardır ı d" M d Al k d 65 ~ rini bırakla yaralamı·1ardır. 
fir R l 1 k 

• er ır. a am e san ır Anupa eb-eal T ~ sular ve sebzeler tetkik edile• 
ari um ara ait em l yeni d d ,.. 

kanun mucibince mllbadiller- Tı·caret Mu·· ka"" fatı yaşların a ır. •enellk arkadqımdır. Kendim- Sahtekarlık cektir. Sıhhat Müstetarı birkat 
den alınarak yine kendilerine Arkadaıı Madam Nortin de den ttlphe ederim, ondan tllp- tifonun ıehir nüfusuna nisbetl• 

•erilecek. Mllbadiller bundan R H .. k,. • T ayni yaştadır. Tiren Bulgariı- he etmem, kimseden de tüphe Sigortacılan Dolandı- çok olmadığını s6ylemiştir. 
Çok za.ru göreceklerini ye omanya u umetı a- tan hudutlarına girince güm- tm• Maarif Vekili Gidiyor • l p V • e ıyorum.,, 1 M hk" Old batta ıokakta kalacaklarını cır ere ara enyor rüklkolcuları tarafından muaye- Kaybolan yilzllk te dahil ran ar a Um U Maarif Vekili Eut B. bugünk8 
ı6yliyorlar. Bunun için birçok ne yapılmış ve yola devam olduğu halde Madamın diğer trenle Ankaraya hareket ede::ektir• 
makamlara mtıracaat etmif- ihracat ofisine gelen malü- edilmictir. Bu sırada Madam mllcevberatı Amerikada bir Sahte ziyan ve basar beyan- Ma1iye MUstes, armm Tetkikler' 

B d db l t R h
H.LA T nameleri tanzim ederek sigorta 

ler. ir e te ir göstermiş er. ma • nazaran omanya UKu- Alekıandar hafif bir uykuya ıigorta şirketine sigorta edil- Maliye Müsteşarı Ali Rıza 
k ti b ... d lh d ı 'irketlerini dolandıran Jozef 

Muhtelit( M)iibbadele omisyo- me ug ay raç e en ere dalmıtbr. Tiren Türk hududu- miş bulunmaktadır. Yalnız ile arkadaşı Antuvan Efendi- Bey dün Bunaya giderek tetki• 
nunda 650 in lira varmıı. mükifat vermek için bir ka- na girer airmez Madam Alek- kaybolan yüzilk iki bin dolar lerin dün İkı·ncı· Ceza Mahke- kat yapmıştır. 
Bunu Yunan hükümetl etabli t .... 1932 . ·- • dö b" ı· . Buyuk Zafe . Tes'"d. Dun neıre mı~ .. ır. aeneaı aandır uyanmış ve parmagın~ yanı rt m ıraya sıgortalı meıinde davalanna devam rm 1 1 
Rumlara dağıtılmak üzere eylt\lllne kadar mer'i olacak daki pırlanta yüzftğün yerinde imiş. Yüzüğün nasıl kaybol- olunmuştur. Bunlardan jozef lı:mlr ftıal kuvvetlerinin dr 
Yermiş. Esasen iade edilecek bu kanuna nazaran buiday olmadığını gorllnce şaşırmış duğu tesbit edilememektedir. Efendinin muhtelif zamanlarda nize d8kOlmealle neticelenen 
emltkin kıymeti (1 ,5) milyon ihraç edenlere ton batına bin Birçok 10pheler akla srelmekle muhtelif müesseselerden bu büyük Türk zaferinin yıldönümil• 
Tlrk liraıı imif. Bu emllkten ve Amerikalı kadın, yanındaki b b "h · d il nün emaalsiz merasimle tesidinİ 

ley, un ihraç edenlere de ton arkadaşını meseleden haberdar. era er, 1 tıyar ma amın e e- ıuretle (6532) lira dolandırdığı 
yanm milyon liralığını hükii- başına 1300 ley prim Yerecek- etmi~·. Derhal kompartima- • rini yıkarken yüzüğü düşUr- aabit oldugu" irin beı ıene temin için Ankarada Dahiliye 
met ifgal ediyormuı. O halde Tua düğn de muhtemel garillmek- T Müsteşarının riy11aetinde teşekkOI 
arada (350) bin lira fibi bir tir. nın her tarafı aranmıf, fakat tedir. hapsine ve bu paraların taz- eden komiııiyon dün toplanmı" 
para kalıyor. Bunu da hilkU. G . Ub d.ll . ş· k 

1
. yUzük bulunamaJDlfbr. Ekspres HAdise Bulgar arazisinde minine, işte ikinci derecede merasim programını tesbit et• 

t lib d.11 a.-'--: 1--- ayrım a 1 erm ır e 1 ı .. -bul li M d Al ı: tesiri olan arkada~nnın da (JO\ mittir me m a ı ere uuuum e~ ıaum a ge nce a am e• cereyan ettiği ve Madam ta- r / · 

bile zavallılar bunu da verirler. Gayrimllbadillerin blr tir- aandır Sirkeci l.tuiyonu Polis raflDdan da ayrıca bir mllra- ay hapsine ve ( 2733) lirayı Zekai Bey Geldi 
• ket tesis etmek iatedilderi ya- meYkiine müracaat ederek caat olmadıg" ı irin buraca tazmin etmesine karar •eril- Dün Düyunu Umumiye Türk 

Neaaettla B. (Çakmakçılar bllylk ~ • 
,..ıh- 27) zılmıfb. Bu tirket teeae&a et· ytlzlğtinlln kayboldutunu bil- yapılacak hiçbir ıey olmadığı mııtir. Dainler Veklll Zekii B. Pa· 

lllbadillerin Blyük Millet tiii takdirde eY yaptırmak dirmittir. anlaşılmıştır. Amerikalı kadın- A k d K rlsten tehrimize ıelmiştir. Birkaf 
mecliıine ve hlikümete yap- iatiyonlere u faizle pua Ye- ~~am. Aleluandır Polise lar iki gün ıonra ıehrlmizden r a aş avgası .ün sonra Ankaraya ıidecektir. 
takları teklifi çok doğru bulu- recektir. demıştir ki: ayrılacaklardır. Fındıklıda arabacı Tahir, Buğday Meselesi 
pnam. Bu buhranlı zamanda 1 ..... -----------=mt - .c.':üzlijilm Bulgaristan ~u- ı Hatırlardadır ki geçenlerde arkadatı Halili aandalya ile Cennrede butday flatlannl 
..terinden, barklanndan ablan len, hatta tapuları bile verilen du ıçmde kayboldu. Sıze yine ayni tirende bir Ameri- bquıdan yaralamıttır. taıızlm eden komaiyon raporun• 
gyalJı muhacirlerin vaziyetleri muhacirlerin elinden bu emil- pklyet için mllracaat etmiyo- kah ttıtftn mftdftrDn8n aalen hGkumetimize blldirmittir. Hük6• 
ciciden pek eHm olur. ha 8 a Taba ca 1 d. . k b"I d Ü b • ,._ ki alarak vaziyetlerini boamak rum, yalnız her veriyorum." Rum olan zevcesi de yine bu aşm n n ırmış met mu a ı raporun a r c • 

b ha d P ı:- dak• M d N ait ltı d O b d h lb esasının kabulGnG latiyecektir. lrf- B. (Kar•rllmrlk Akaeld ma- yui bqtan ir mu cir aha ou., yanın ı a am or- ıer a n a ve gece uyor- aman ey e rına ra-
llall:'_ 2J)Memleketimı·z ara_. 

1
.ti- yapmak pek doğru dejildir. tiDden flpheai olup olmadığım ken ( 20) bin liralık tahmin bim Pangalbda fınna Hilaeyin Rus Hariciye Komiseri 

ı;ı b ki b --•- _L ı~ -ı...:. M d d·ı b. Efendiyi tabanca kabıasile s ftrl s · y 1 
barile Çok aeniıtı·r. H ... '-6me- Hlkfımet u emil unlann ..... m.. ..,eııau.ııua. a am e ı en ır yüzliğilntl kaybetti- b d l ovyet se urıç o daf • '"' aıın an yara amıştır. dü y ı ai · · a· b 
ti
-1-=- bir muhacir siyueti elinde lnrakmah, Ramlara em- Alek.aandır demiftir ki: jini iddia etmiıti. n a ovaya tmıttir. ır a• 
1111&111 )•'-1 k bil d Ç k rf d · b f-•--t def bere ıBre So.yet haridye komi' 

takip edeceğini de gazetelerde a& eri mu a in e para Yer- "- 0 ca e enm unu a&il 0 a bu hınıdığın Kudüs Rum Patriği Hrl Lit•lnofuo aonbahardl 
okuyoruz. Binaenaleylı evvelce melidir. Eauen bu paraıun da l bir daha a6ylemeyin, doıtam Sirp arazial dahilinde yapıldığı Kudüı Rum patriği Damyanoe memleketimize ••leceji babet 
keadilerine emllk teffiz edi· bir kısmı hazırdır. duymum. Kendisi benim (35) a6yleJUDİftl. vefat etmiftir. alınmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hilcô.gesi: 

1: Hasan B. - Oh ..• Ha ıöyle ••• Gardlbt
mtı domatea aalatuını... Bayle olur lftel 
Biaalllab. •• 1 

2: Huan 
içinden bir 
aen? •• 

B. - Ay... O ne? •• Salatanın 
cin pkb. Aman... Kimıin 

Pazar Ola Hasan B. Ve Domates Salatası J 

3: Cin - Hasan Bey ... Ben tifo mikro
buyum. Az daha senin barsaklarına fidecek
tim amma sana acıdım. 

4: Haaan 8. - Aman Hanım, kalk aofr" 
dan... Bir daha sakın kaynatmadan bö1'
ıeyler yemiyelim. Mikrop her zaman bayii 
imala srelmez. 
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r---------------' He~gün 

-~-

Müstehçen 
Neşriyat 
Davası 
Akşam Gazetesi Aley
hinde Açılan Davaya 

Dün Başlanıldı 
Dun ikinci Ceza Mahkeme-

SON POSTA 
su 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Politikacı Ve Devlet Adamı* 

B. d benım' politikam t - ır a am, 

ıudur, dediği zaman ... 

2 - Bir erkek .. ben kanma kar91 ,3yle 

bir politika takip ederim.,, dediği uman, 

hiyleli, bir taraflı, bir oyun yapbtını murat 
eder. 

3 - Politika, kurnaı.hk demektir, bir 
tarafü görüt demektir. Maddi menfaatine 
ve ihtirasa lıtinat ederek hareket etmek 
demektir. Onun için politikacılardan nefret 
edilir. Devlet adamları iıe takdir olu.nur. 

ıi, Akşam gazetesi muharrirle-
rinden Vala Beyle mes'ul mü
dUrU İsken der F ahrettin Bey 
~leyhine müstehçen neşriyat , 
ıddiasile Müddeiumumilik ta
rafından açılan davayı tetkike 
haşlamıştır. · 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Mahkeme maznunların hüvi

Yetlerini tesbit ettikten ıonra 
Müddeiumumiliğin dava kağıdı 
okunmuş ve (Rahip Rahibeler) 
romanının 21 Teınmuzdan 26 
T emmuıa kadar (6) nüshası 
tamamen hayasızca ve müs
tehçen görüldüğü için eski 
Matbuat kanununa tevfikan 
muhakemelerinin icrası talep 
edilmiştir. 

İddianame okunduktan son· 
ra reis Vala Beye : 

- Ne dersiniz? 
Diye sormuştur: 
VAII B. şunlan söylemiftir: 
"- Bu yazılarım hayasızca 

•e nıtistehçen değildir. Benim 
ınikya5Jarım Avrupada intişar 
etmekte olan roınanlardır. 
Onları okuyorum, onlardan in
tibalar alıyorum. Orada müs
tehçen olmıyan yazılar yazı· 
Yorum. 

Reis - Bu romanı tercü· 
ille mi ettiniz? 

Vala B. - Bu roınanın bir 
kısmı bir romandan, bir kısmı 
da başka bir romandan alın
lllıştır. 

Bu eserlerden birisi fran
llzc.a, birisi rusça idi. Birisinin 
bazı yerlerinde sihirbazlıktan 
bahsediliyordu. Ben bunları 
!•Yyettim. Diğer romandan 
ıatifade ettim. ,, 

İskender F ahrettin Bey de 
tunları söylemiştir: 

- Arkadaşımın sözlerine 
lttirak ediyorum. Bunlan müs
tehçen görmüyorum. 

Bundan sonra ınaznunlann 
Bek~U, İsken der F ahrettin 
eyın mahkemede maznun 

0~ak bulunmaması l!Dm gel
~ıgıni, çünkü dava yeni mat• 
di n._at kanunundan sonra açı~ 

gı için bugünkü mUdllru 
lb • , 

1 
es ullerin mes'ul bir vaziyet· 

eri olmaması lAzım geleceğini 
86Yleıniştir. 

Heyeti hakime miizakere 
~onuna çekilerek bu talebi 
h~n~t~~tan sonra çıktı ve za-

t katıbı yeni kanunun mu
"akkat maddesine nazaran mO
dllrü mes'ullerin (15) gün için 
~es'ul mevkiinde kaldıklarıLı ve 
ınaenaleyh tahliye talebinin 

reddedildiği şeklindeki karan 
0kudu. 

Sonra gazete nllshalan ayn 
\,Yrı okunarak reis tarahndan 
V lll Beye sualler soruldu. 

AlA B. bu suaUere, yazılan• 
hlllstehçen olmadığı ıeklinde 
Cevaplar veriyordu. 

Gazetelerin okunması bittik· 
t~n sonra maznunların vekili 
davanın gayrimevkuf olarak 
devaınını istedi. 
1( Bu sırada Mnddeiumuml 

lblft Bey söz alarak ıunları 
ıayledi: 

- Mliddeiumumilik bu da• 

ı ....................... ~~~~~~~~~~~~~zg~~~~~~~W~Ş21S~~:~•!~N~M~f~~~MWWliElllilEWHRill ................... 1 
1

HEYETİ VEKiLE İzmirfn İlk tJ;üm M~hsulü İ N F İ l A K 
Yarın Ankarada Baş

vekilin Riyasetinde 
Toplanacak -

Ankara, 16 ( Hususi) 
Başvekil İsmet Pş. yarın sabah 
lstanbuldan ıehrimize gelece~ 
ve biraz sonra Vekiller heyeti 
toplanarak tatil başlangıcınd~n 
oeri biriken işleri intaç edecektir. 

ismet Paşanın çarşamba 
giinll tekrar lstanbula gitmesi 

muhtemeldir. 
Başvekil ile Hariciye Vekil· 

lerinin 26 eylillde Atina seyaha
tine çıkacakları anlaşılmaktadır. 

Dahiliye Vekilinin Tetkikatı 
Şehrimizde bulunan Dahili

ye Vekili Şükrü Kaya Bey 
yarın beraberinde Umum 
Jand~rma Kumandanı olduğu 
halde Çanakkaleye gidecek, 
on giln kadar tetkikat yapa-

caktır. 

7 Milyar 
Almanlara Verilen Borç 

Bu Miktarı Buldu 

Bi)e, 15 ( A. A. ) - ~ali
hazırda BAiede içtima halmde 
bulunan Mali komiteler meha· 
filinden alınan malii~ata göre 
Alınanlarm kısa vadeli borçlan 
takriben 1 milyar alhn marka 

baliğ olınaktadır. 

vayı ikame ettikten s~nra ayn~ 
tefr:kadan dolayı yme aynı 
mahiyette bir dava açmışbr. 
Bu dava henliz mustantiktedir. 
M vkufiyetin devamını isterim. 
eMahkeıne Müddeiumuminin 

talebini muvafık buldu. Muha· 

k Yarın 2 de devam emeye 
olunacaktır. 

Bir Tevkif 
Pist Gazetesi Sahibi 

• ı:;9 d [ Bir Barutane Berhava 
B u g Ü n / h r a Ç Lj i i Y O r Oldu, Yirmi Kişi 
İzmir, 16 (Hususi muhabirimizden) - Bu senenin ilk kuru 

üzüm mahsulü bugün (Flipo Gremani) vapuriJe Avrupaya ihraç 

edilecektir. Üzüm sandıkları vapura yüklenirken ve vapur 

kalkarken tacirlerin ve balkın iştirakile büyilk merasim yapı· 
lacak, bereketli sataş temennileri izhar edilecektir. 

Yeni senenin ilk üzümünü Avrupaya götürecek olan Yapur 

bu sabah bayraklarla donatıldı. 

~ 
sene bol ihracat ve bereketli 1&bt Son Posla: lzmirlilere bu 

temenni ederiz. 

~~-------------····---..------------

Buhran ,Azalıyor. 
Deri Ve Yün Piyasamızda Faaliyet 

Başladı, Fi~t~er Yükseliyor. 
DUn fstanbul Ticaret Oda

sına piyasamızı pek yakından 
alakadar eden şayanı dikkat 
bir haber gelmiştir. Bu habere 
nazaran1 Fransa Hükumeti İs-
panyadan yapılmakta olan : 
deri ve yün ithalini ınenet-
miştir. d 

Bu memnuiyet ispanya a 
l>üyük bir teessür uyandırm~ş 
ve fspanya yün piyasasında bır 
panik husule getirmiştir. fran· 
sanın verdiği bu kararın 
sebebi meçhuldür. Yalnız mem
leketimizi alakadar eden nok· 

ta şudur: 
Türkiye, Fransaya mühim 

' 

miktarda deri ve yün ihraç 
eden bir meın1ekettir · 

Fakat son senelerde de • 
ri ve yün piyasasında hU -
kilm süren buhran ihraca -
tımızı azaltmış ve piyasadaki 
durgunluk son haddi bul
muştur. Şimdi, ispanyadan 
deri ve yün ithal edemiyecek ' 

, • 

olan Fransız tacirleri bu mad
deleri tamamen memlektimiz
den temin etmek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Bunun neticesi olarak şu 
iki gün zarfında İstanbul 
deri ve yün piyasasında 

bilyük bir faaliyet başlıyacağt 
anlaşılmaktadır. 

Ticaret Odası bu haber 
üzerine alakadar tacirleri va
ziyetten haberdar etmiştir. 

Dün yUn fiatlerinde hissedile
cek derecede bir yükselme 
başlamıştır • 

Vecihi Beyin Teklifi 
Tayyareci Vecihi Beyin 

Posta Umum MüdUrlüğilne 
müracaat ederek memleket 
dahilinde bava postalan tesi
sini teklif ettiği . haber veril
mektedir. Vecihi B. bu hususta 
bir proje hazırlıyarak Posta 
idaresine verecektir. 

• 
ister inanma/ • 

ister 
• 

inan, 

Telef Oldu 
~ 

Lizbon, 15 (A. A.) - Ma-

l
cao'dan gelen son haberleregörı 
vukua gelen infılik neticesinde 
altı bina yıkılmış 56 bina çat
lamış 15 Çinli ve dört yerli 
telef olmuştur. 

Bir çavuş ile üç zabitin de 
yaralanmış olduğu bildirilmek
tedir. Barutanede dört ton 
barut ve sair mühimmat bu
lunmakta idi. Hasarat pek 
mnhimdir. 

Bir Rüşvet Davası 
lsak Ef. isminde birisi ta· 

rafından (35) lira rüşvet aldığı 
iddiasile tevkif edilen Hasköy 
nolis komiseri Rıza Beyin dün 
fkind Ce:ıa mahkemesinde da
vasına bakılmışbr. Rıza Beyin 
rlityet almadığı sabit olduğu 
için mahkeme beraetine karar 
vermiş ve kendisi tahliye edil
miştir. 

Garip Yangınlar 
ltalyada Kuşlarla 
Kundakçılık Yapılıyor 

Roma, 15 ( A. A.) - Son 
zamanlarda Sardunya adasında 
birçok mühim yangınlar ol
ıı:ıuştur. Karabineliler iki sa
bıkalı tevkif etmişlerdir. Bun
lar, ayağına benzine batmlmıs 
kıtık bağladıkları keklikler 
ianesile dil.şmanlarmdan birinin 
evini yakmıt olduklarını itiraf 
etmişlerdir. ---

Linc'b~rg Uçuyor 
Nome, 15 (A.A.) - Llnd

bergh seferinin en miifkül kıs
mı olan Behrenk denizi i)e 
Kamçatka arasındaki mesafeyi 
katetmek üzere havalanmıştır. 

Eski Polis 
Hükumete Hakaret 
lddiasile Yakalandı 

Dtınldı gazetemizde rtl, latanbulcla her tene 
Beyoğlunda fransızc~ ola- doktorlardan biri, tifo bu mevsimde tifo hutalı- Vaktilo polislik yapan lsma-

rak çıkan Pis~ gaz~t~aı aley- hakkında beyanatta bulu- ğının zuhur ettiğini, içimiz- il Hakkı Efendi isminde birisi 

Tevkif Olundu 

b. de Mnddeıumumilik tara- nurken, diyor ki: den birkaç kurban aldı· Floryada sarhoş bir vaziyette 
fıı:dan müstehçen neşriyat da- "Tifo, medeni memle- ğım, lağımlar kapanma- hükümetin manevi şahsiyetini 

arılmıG.br. Gazetede ( in- d k tahkir eder mahiyette bazı 
vası r 'il (O b .. nlilk) ketlerde ayıp sayılır. Çün- 1 ça, temiz yiyip temiz sl>zler söylemiı ve yakalan-

·1· hicabı) ve 0 eş gu k ı· ıu ı"çmesı'nı· og·· .. renmedı"kre h gı ız k 'ki kü tı'fo pı·sıı· ten ae ır. T mış r 
) başlıklarile çı an 1 • tifonun izalesi mümkün • 

avans fık al Medeni bir ıehirde, mede- Merd· e d Y J n müstehçen r an olmadığına söylüyor. iV D Sn UVar amış 
yha~nı ldum• ileri siirUlmektedir. ni insanlar arasında tifo Bu ıerait dahilinde daha Ortaköyde oluıan Cürre 
avı o e- • . O "k b ı a d b Gazetenin sahıbı sman mı ro unun yaşamas n uzun müddet bu medeni ismin e ir Hanım ev sahibesi 

Hamit B. dün akşam. Parmak- imkAn yoktur. " ayıptan kurtulabileceğimi· Ülfet Hanımı merdivenden. 

kapıdaki evinde tevkıf oluna- Halbuki Sıhhiye müdU- ze, artık qağ1 yuvarlamıJbr. Muhtelif 
ı yerlerinden yaralanan Ülfet 

rak Adliyeye teslim 0 unmuı- ister inan, ister inanma/ H h kald 1 

D
avaya mevkuf olarak · astaneye ın mıtbr. 

tur. l'----------------------....1· Cürre yakalanmıştır. 
bakılacaktır • 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Biriz 
Ve 

1 Bekliyoruz 
P. S. 

"Birlik,, istiyorlar. Alrid 
I ve içtihat farkını memlek 

için tehlikeH 
tek fikir, bir tek fırka, b · 
tek irade, işte memleket içi 
kurtuluı yolu, diyorlar. Yin 
F rdnsız ihtiliJinden, akıbet 
lerinden ve zamanımızda hür 
riyet aleyhine doğan fiki 
cereyanlarından bahsediyorlar 
Kılemansonun bir 
veya Danyel Halevinin bi 
kitabını işbat ediyorla 
Harpten sonra insanlığın de 
mokrasiye kar§ı imanını kay 
bcttiğini anlatıyorlar. 

Fakat bu neşriyat kim için 
ne için, kime karşı, ney 
karşı? Sekiz senedir bu mem 
leket bir tek fikirle, bir te 
fırka ile, bir tek irade ile idar 
edilmiyor mu1 Serbest Fırk 
dirildi de faaliyete mi geçti 
Memlekette Sosyalist vey 
Faşist fır kalan mı türedi? Bey 
nelmilel siyasi cereyanlar 
dayanan yepyeni bir mnt 
buat mı doğdu? Tehlike nedir 
Nerede? Ayrılık mı? Ne ayrı 
hğı? Nasıl? Ne vakit? Niçin 
Hangisi? 

Birlikse, bizden daha '1bir 
olan bir millet gösterilemez 
Biriz işte, efendim, bir, bir, bir 
bir1 pek Ali, haydi, memleke 
meselelerini halledelim, haydi. 

Senelerdenbcri daima bil"i 
ve bu birliğin vadettiği teyle 
bekliyoruz . -----
Edebi T enezzü 
Fransız Muharrirleri 
Şehrimize Geliyor 

Pariste intiş<.ır eden (Nuve 
Litterer) ismindeki gazete Yu 
nanistan ve İstanbul için ilm 
mahiyette bir tenezzüh tertip 
etmiştir. 

Tenezzüh beş eyliılda Ma 
silyadan hareketle başlıyacak, 
buna iıtirak edecek Fransız 
edip ve muharrirleri on dört 
cylüla kadar Yunanistand 
kalacak, 15 eylulda fstanbula 
gelecek iki gün kaldıktan 
sonra avdet edeceklerdir. 

r 
Harikzedeler 

Namına 

T erkos Şirketini 
Adaletin Karşısına 

ÇağJrıyoruz. 

Geçenki yangın faciasının 
sebepleri arasıııda Terko
sun mühim bir yer aldığını 

kabul etmiyen yoktur. Birçok 
sigorta şirketleri T erkos 
aleyhine dava açmışlardır. 
Sigortasız ve da va açmaktan 
aciz olan bina sahipleri na
mına da " Son Poıta ,, dava 
açıyor. 

Yangından zarar görenler, 
her gün Galatada Dördüncü 
Noter Mithat Cemal Beye 
müracaat ederek namımıza 

imzalamnı1J vekaletnameyi 
imza etsinler ve .zararlarının 
miktanm bize Jutfcn bil· 
dirsinler. Avukatımız vası
tasile bu davayı takip etti
receğiz ve adaletin barik
:ı:edeler lehine tecelli ede-
ceğine kaniiz. ı 
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g~:~~;:;' LARIMIZ VE FESLİ SULTAN ~;i'J;~:;!~alarını 
Katiller 16 Kurşun At
mışlar, On dördünü 
İsabet Ettirmişler 
Balıkesir - Şehre iki saat 

mesafede Y akup köyünde 
milthiş bir cinayet olmuştur. 
Köy muhtarı Hacı Abdullah 
Ef. köy kenarındaki harmanda 
aabahleyin ölü olarak bulun
muştur. Geceleyin on alb el 
silah atılmış ve kurşunlardan on 

dördü Abdullah Efen dinin muh
telif yerlerine isabet etmiştir. 

Bu arada bir kurşun kal
bine iki kurşun da başına 
ıaplanmıştır. Cinayeti kimin 
işlediği henüz anlaşılamamııtır. 
Fakat meydanda bulunan izler 
katillerin iki kişi olduğunu ve 
cinayetin de yatsı zamanı ya·· 
pıldığını göstermektedir. 

Bir Okka Ekmek 4 Kuruş 
Konya, ( Hususi ) - Bele

diye, fakirler için Uçüncn nevi 
ekmek çıkarılmasına ve okka-
ıının 4 kuruıa satılmasına 
karar vermiıtir. 

Konyada Bir Cinayet 
Konya - Çadırdağında bir 

cinayet olmuş, Haydar oğlu 
Seyit iıminde bir köyll\ ayni 
köyden yine Seyit isminde di
ğer bir köylll tarafında öldü-
rUlmilştür. 

Kadro Harici Polisler 
Balıkesir - Polis kadro

sunda yapılan tebeddülat ne-
ticesinde ( 1) komiserlilde (2) 
muavinlik ve ( 14 ) polislik 
lAğvedilmiştir. 

lzmirde Sıtma Derdi 
lzmir, (Hususi) - Bu hava

lide Sıtma hastalığı, mühim 
tedbirler ittihazını lüzumlu kı-
lacak şekildedir. Bununla be
raber vefiyat itibarile Sıtma
nın tesiri geçen seneden azdır. 
Fakat bu sene hasta adedi 
daha fazla olduğu tahmin edil
mektedir. 

Bir Bataklık Kurutuluyor 
lzmir, (Hususi) - Karşıya

kada Bostanlı köyUnde bir de
re bataklığı vardır ki bu ba-
taklık bu civarda sıtma has
talığının fazla olmasına sebe
biyet vermektedir. Alakadar 
makam hastalığın önüne geçi
lebilmesi gayeıile bu bataklı· 
ğın kurutulmasına karar ver-
miştir. Yakında kurutulma işi

ne başlanacaktır. 

Çeşme Anasunları 
Çeşme, (Husuıi) - Bu sene 

istihsal edilen anaaonlar geçen 
ıeneye nazaran daha nefistir. 
Mtiskirat inhisar İdaresi şim
diye kadar 12 bin okka ana
ıon mubayaa etmiştir. Muba
yaata devam edilmektedir. 

Köylüye Toprak 
Torbalı, (Hususi) - Kazaya 

merbut on sekiz kadar köy 
halkına arazi tevziine başlanıl
dı. Tevziat işini Metruk Mallar 
Müdürlüğü idare etmektedir. 

lzmir Şampiyonu 
İzmir, (Hususi ) - Futbol 

heyeti kararile Altay 93 l se· 
nesi şampiyonu addedilmiştir. 

Altay, 21 ağustosta Altınor
du ile bir maç yapacaktır. 
Altmordu bu maçta galip ge
lirse İzmir ikincisi, gelmezae 
İzmir dördUncüıü olacaktır. 
Şifa eczcanesi bu maçın gali
bine bir kupa hediye ede· 
ektir. 

FiUpin Adalarını işitmişsi
nizdir. Burası, Amerikalıların 
himayeıi altında bulunan muh
telif ve müteaddit adalardan 
mürekkeptir. Her adada batka 
başka insanlar bulunur. 

Büyük Filipin Adalarile şimali 
Borneo adasındaki adalarda da 
İslamlar vardır. Bunlara (Sulu) 
derler. Bir padişahları vardır. 

Dinleri İslamdır. Yaşayışları 
diğer Filipinlilerden farklıdır. 

Buraya İslamiyet on dördün
cü asırda gelmiştir. (300) sene 
mütemadiyen, lspanyollarla 
harp etmişler, istiklallerini mu· 
hafazaya muvaffak olmuşlardır. 

Amerikalılar burasını işgal 
edinciye kadar (Sulular) müs
takil yaşıyorlardı. Kendilerine 
mahıus sultanları ve şehzade
leri vardı. Adaya asıl hakim 
olan bu sultandı. 

Amerikalılar burasını ( 30 ) 
sene evvel işgal etmişlerdir. 
Fakat sultanı tahtında bırak
mışlardır. Bu otuz sene zarfın
da adada birçok değişiklikler 
olmuştur. Fakat Müslümanlar, 
iıtiklalleri için kavgadan bir
an bile vazgeçmemitler. 

Müslümanlar fes giyer ve 

sarık sararlar. Şalvar giyerler. 
Bunlar bir nevi Filipinin kara 
dağlılarıdır. Daima silahlı ge · 
zerler. Silahsız gezmek en 
büyük ayıp addedilir. 

Filipin Müslümanlarının bu-1 
günkü padişahları ( Cemalü!
kerim ) iıminde biridir. (63) 
yaşındadır. İki karısı vardır. 
Adaların merkezi (Jolo) şehri 
olduğu halde, padişah adanın 
cenup sahillerinde hususi sa
rayında oturur. Amerika hü
kumetinden aylık alır. Ayni 
zamanda bu adalardan elmas 
toplıyan bir İngiliz kumpanya
sından da tahsisat alır. 

Filipin İslamlarının en büyük 
varidat membaları incidir. 
Dünyanın en büyük ve en 
güzel incileri bu sahillerde 
yetişir. Halkı, derinliklere ka
dar uzun müddet deniz di
binde kalabilecek · kuvvetli 
dalgıçtırlar. 

inciyi hala iptidai ıekilde 
toplarlar. 

Fi/ipinde islamların padişa/11 Sııltan 
Cemal ve iki karısı 

'JV 

Filipindtt eski sultan ... 
bellerine bir taş bağlıyara1' 
kendilerini denize atarlar. Be· 
raberlerinde yukarıya bir iple 
bağlı bir sepet alırlar. Rast 
geldikleri istiridyeleri toplayıp 

sepete doldurur ve nefes ala
mıyacak hale gelince yukara 
çıkarlar. 

Tabii bu şekil avcılığın ne 
kadar tehlikeli olduğunu kolay
lıkla tahmin edebilirsiniz. De· 
nizin dibinde tehlikeli insan 

yiyen büyük balıklar ve bin 
tUrlU deniz mahlukları vardır. 

Filipinde müslümanlar inci avlamak için bögl• 
tehlikeler~ katlanırlar 

Bu yüzden 6len dalgıçların 

adedi pek çoktur. 
Adalarda dalgıçların geçir

dikleri maceralara ait pek 
maraklı hikAyeler anlatırlar. 

Bir gün Çinlinin biri büynk 
bir istiricı,e tarlasi keşfeder. 
Bu tarlada gayet büyük inci
ler bulun~uğunu tesbit eder. 
Bu keşfini /gidip gizlice Çin
lilere satar. Çinliler, bu adam
dan istiridye tarlasının ye
rini öğrendikten sonra baş
kasına haber vermemek 

için onu öldürürler. Sonra bü
yük hazırlıklar yapar ve istirid
ye tarlasının bulunduğu yere 
giderler. Dalgıçlardan birini 
indirirler. Birkaç dakika sonra 
ıuyun üstünde dalgıcın cesedini 
görürler. Bir diğerini indirirler, 
onu da balıkların yediğini görür, 

ler. Korkup çekilirler. Aylarca 
çalışarak büyük bir ağ örerler. 
Bu ağ ile, istiridye tarlasının 
etrafını cevirirler. Tekrar aşa
ğıya bir dalgıç indirirler. Yu
kardan dalgıcın bir istiridye ko
parıp sepete attığını görllrler. 
ikinci istiridyeyi kopardığı za
man dalgıç birdenbire elektrik 
cereyanına tntulmuı gibi titrer 
gerilir ve çırpınmıya başlar. 

Dalgıcın ayağının büyllk bir 
mercane kaptırdığı görülür , 
beklenir. Fakat dalgıç yukarı 
çıkamaz. Sepeti çekerler . lıti
ridyenin içinden, o vakite ka
dar misli görülmemiş büyük bir 
inci çıkarırlar. Fakat o gt1n bu
giln bir daha buraya uğramazlar. 

İşte dünyanın bir ucunda 
böyle garip bir bayat yaııyan 
böyle dindaşlarımız da vardır. 

Evveli inci avcıları istiridye 
tarlalarınm bulunduğu yer
leri keşfederler. Sonra kayık· 
larla buraya gidilir. Dalgıçlar 

=--=-.;..:.~"'-=----='=-"==-ı==-==s=-=======F==-===-==:-=======:=================-· ....... ------= 
Hint Kadınları Da İngilizleri Hindistan 

• 
Ve lngiltere 
Anlaşamıyorlar 

Hindistana verilecek şekil 
ıçın yakında Londrada bir 
konf~rans toplanıyor. Bu kon· 
feransa Gandi de iştirak ede-
cekse de hareketten evvel 
epey tereddütlU vaziyetler ge· 
çiriliyor. Gandi ile milliyetçi 
reisler uzun görüşmelerden 
sonra Hint valisine muhteviyatı 
gizlenen bir telgraf çekmişler
dir. Ayrıca aza Londrada iken 
bir fevkaladelik olursa icra he· 

yeti namına kongre reisi, heye· 
ti toplamıya salAhiyettar kılın-
mışbr. Yuvarlak Masa Konfe
ransının devamı müddetince 

Delhi itilafının muteber adde
dilmesi de kararlaştırılmııtır. 

Maamafih kongre ekseriyeti 
konferansa iıtirake taraftar 
değildir. 

İtham Ediyor 

Bu kadınlar, Milli Hint kongre1inin faal azalarıdır. Delhi itilafı ve 

ıon Hint - İngiliz itilifında mQhim rol oynıyan bu kadınlar, 

Gandinin Londra ıeyahatini metkGk bir hale getiren başlıca unsur· 
lardır. Gandi bunlarm "Seni de itham ederiz,, feryadı önünde daha 

he1aph harekete mecbur olmuftur. 

Surigede 
Grev 
Berdevam 

Şam, (Hususi) - Halkan 
Tramvay ve Elektrik Şirketine 
karş~ aylardanberi açbğı grev 

elin devam etmektedir. Tram· 
vay ıirketi halkın arzularını 

yerine getireceğini vadetmesine 
rağmen grevci halk ve amele 
mümessilleri şirketin iğfallerine 
kapılmamak llzımgeldiğini bir 
beyanname ile ilin etmiştir. 

Halkın istedikleri kabul edi
linciye kadar grevin arkası 
alınmıyacaktır. Bu beyanna
meden sonra tirket tramvay

larını hareket ettirememiştir. 
Amerikada bulunan Araplar 

kendi aralarında mühim mik· 
tarda iane toplıyarak grevci 
ameleye göndermişlerdir. 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada 

de Türkçemizde bulunan mu· 
kabillerini bularak yazmalıdır. 
Faraza psychologie kelimesinin 
(y) harfi (i) harfine ve philos· 
ophie nin p h sini f ye tebdil 
ederek kaydetmelidir. 

Sizce daimi bir encü· 
mene lilzum var mı ? Bunun 
vazifeleri nelerden ibaret ol· 
malıdır? 

- Bir encümene kat'i ola· 
rak ihtiyaç vardır. Bu encü· 
men azası lisan miltebassısla· 

rile içtimaiyatçı ve ediplerden 
müteşekkil olmalıdır. 

Encümenin vazifelerine ge" 
Jlnce ; bunlar aşağı yukarı 

muayyendir. En mühim mese .. 
le de Jugat i~inin hallidir. Bıı 
lfıgatte yalnız Türkçe olan 
bugün bizce istimal olunan 
kelimeler bulunmalıdır. 

Bununla beraber ayrıca sizin 
dediğiniz Çağatayca, Uygurca 
kelimeleri de ihtiva eden mu• 
kayeseli lugatler yapılabilir. 

Şeyh Galibin, Fuzulinin, 
hatti Abdülhak Hamidin ke· 
limeleri bu lügate girmiyecek 
midir? Onları okuyanlar bil· 
medikleri kelimeleri hangi va• 

sıtalarla öğrenmelidir? 
- Zaten eski harflerle ya" 

zılmış olan lugatlerde bunlar 
mevcuttur. Daha sonra yetişe· 
cek olanlara lise ve darülfü
nun tahsilleri esnasında eski 
ıisan ve eski harfleri öğretmek 
bir zaruret olacağına göre, 
halk için yapılacak olan bıJ 
umumi lügat bu kelimeleri 
zikretmiye hiçte lüzum yoktur, 
zan ve kanaatindeyim. 

Hülisa: 
Çağataycadan kelime ala· 

mayıı:. Istılahların Lltince .,,e 
Yunanca olanlarını tercih et" 
meli. Bir encümene kat'i ola" 
rak ihtiyaç vardır. EnctimeniO 
ilk işi lugat işidir. 

Hava Manevrası 
Alman Hududu Önle' 
rinde Büyük Manevralıı1 

Paris - Alman hudud" 
önlerinde yeni bir hava mnd•' 
faa manevraları başlamak oıe' 
redir. Bu manevralar 26 a;ur 
toıtan 29 ağustosa kadmr de' 
vam edecektir. Manenalırıı' 
gayesi ıudur: 

1 - Müdafaa ve taraı•J 
merkezlerinin haber nakletoı; 
kabiliyetlerini kontrol etırıe 
ve müdafaa tedbirlerinin teılt' 
lerini öğrenmek. 

2 - Tehlike işareti verili~ 
verilmez şehirlerin karanlıkl•~ 
tırılmasmdaki sürat jı1 

3 - Sanayi merkezleritı 
dumanla örtülebilmesi tedbi( 
leri , 

Bu manevraların çok şa)'B~ 
dikkat olacağı ve fennin e 
son terakkilerinin kullanılacsr 
haber veriliyor. 

' RandövUcUIUk Yapıhyorlll~· 
~$' 

Beyoğlunda Glavani s~~o 
ğında jak isminde birini~ .~,0~ 
re ettiği otelde randövücU ( 
yapıldığı anlaşılmış, takip :t' 
ticesindıt: birkaç kadın ve 
kek yakalanmıştır. 



SON POSTA Sayfa 5 16 Afuıtoı 

Yine 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ter kastan Şikayet 

Şehirde birçok mıntakalarda 
Terkos auyu ya pekaz geliyor, 
Yahutta günün birçok aaatlerlnde 
hiç relmiyor. Son yansrından den 
aJrnalıyız. Bu şirketi yola getir
hleli ve şehri auauz bırakmasının 
finüne geçmelidir. 

Dünyada Neler Olup Bitiyor'? .. 'I Kadın Ve Kalp İşleri r 
İngiliz Mali Buhranının Mes ulu Genç Kizlara Basit Ve 
Kimdir? ispanya işsizleri Olmı- Ameli Elişi Dersleri 

Lalep Ediyorlar / çamaşırı~~da ruı işleri 1 Şeyler yacak 
Beyazıt taraflarına hiç gelme

diği günler çoktur. Nıtantatı fa
~İaaından aonra biı fazla endişe 
etrnekteyiı. Herhalde alakadar 
lnakam ıusuzluğun önüne geçme
lidir. 

H. izzet 

lzmir Ne Halde? 
lzınlrde sıcaklar berdevam. 

Bul\a bir de sokakların tozu 
PiıJiQ"l inzimam· edince çekilmez 
bir hal alıyor. 

Belediye, geçen sene iki mil
Yon liralık muazzam istikraz ak
tettt. Bütün caddeler açılacak, 
••rl bir hale getirilecek ve yan
rın yerleri t~miı bir orman hali
llİ alacaktı. Ne gezer? Hiç biri 
olmadı. 

Kordonun kuı;:unu yuatat man
larau da yerinde. Zavallı hay
l'anf ar tramvay arabalannı fÜÇ 

hal ile taşıyıp duruyorlar. 
Burada trilobüs yapılacağı 

•öylendi. Fakat iyi iş altı ayda 
0lacatı için daha görünürde bir 
tetebbüs yok .. 

lzmlr iyi bir tehir halini ala
hilrnek için çok ıayret ve çok 
Para lıtiyor. 

lzmlrde 

R. Ö. 

Bir Teşebbüs 
Adanalı bir kariirniz yakında 

Adanada Elhamra ismi verilen 
rilıel bir ıinema açılacatını, 
hu •uretJe Adananın medeni ih
tiyaçlarının birinin daha, hususi 
tetebbüalerle tatmini cihetine 
&'İdilmlt olacağını haber ver
lbtkted ir. 

Adres Soruyoruz 
Edirned~n Naci imzaaile mek

tup gönderip bazı aualler soran 
lcariimize : 

Mektubunuzda adreaini:ıl yaz
.trıayı unutmuşsunuz. Lütfen bil· 
diriniz ki sorduğunuz suallerin 
Cevaplarını verebilelim. 

Cevaplarımız 
Ankarada Hamamünü 

k:ıddcr Rey: 
Mu-

Arzunu.ıda muvaffak olmanızı 
teuıenni ederiz. Fakat bunda 
.muvaffak olmanız için filim kum
Pi\nyalarına mOracaat etmeniz 
lıh.ırndır. Oradan lbımrelen 
tel'abı daha iyi alabiliuiniı. 
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İngiliz 
Ati ali 
Buhranı 

İngiliz kabinesinin mOhim 
erkim ile muhalif fırkaların 
mümessilleri lngiliz mali bu~
ranı etrafında toplanıp tetkı· 
kat yapmakta berdevamdır)~ .• 

Muhafazakarların mUmessılı 
Novil Çemberlayn buhranın 
vahim fakat çaresi bulunamı
yacak' derecede olmadığı~ı 
Ö J • en mühim meselenın s y emıf, . .

1 tasarruf kararının venlmesı e 
beraber tatbik edilmesi oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Liberal fırkanın naşiri efka
rı Ştar gazetesi bugtlnkn buh
ran mes'uliyetinin hilkumete 
ait olduğunu, buna meydan 
vermemek için hiçbir arzu 
gösterilmediğini de yazmak· 

tadar. 

• 
ispanya 
Parçalanıyor Mu 

Merkezi Barsilon olan ve 
ispanyadan ayrılmak meylini 
gösteren Katalonya Reisi Mir
alay Masya Katalonya Teşkilatı 
Esasiye Kanununu Madrit Mil· 
ı~t Meclisine vermek lizere 
birçok meb'uslarla birlikte 
Barsilondan hareket etmittir. 

Bazı gazeteler, miralayın 
kollarını açarak geldi~ai "~ 
ayni suretle iıtikbal edılmeıı 
icap ettiğini yazıyorlar. 

Sen Sebastiyendeki itsiıler 

toplanarak bundan böy!e k~a 
vermemiye karar vermıılerdır. 
Sendika işsizleri kapı dıprı 
edecek ev aahipleri aleyhine 
harekete geçmiye karar ver
miştir. işsizler, ipiz kaldıkları 
zaman evvelce aldıklan llcret
lerinin yüzde altllllf 6çünlln 
verilmeıini, bir it almak tızcrc 
baıka yere giderlerken tren
lerde bedava ıefer yapmaya 

iatiyorlar. .. 
Ecnebi bankalardan birinin 

6nünden geçen bir otomobil 
durdurulmuf, içinde, elbise 
değiıtiren iki adamla taban· 

lar fişekler buJuamUftur. 
::.. ~rabayı takip eden dlter 
iki araba kaçmışbr. 

Jt 
Maıya Madride gelmit ve 

1 , 

Son sigıui ••alıatlnde brigan mütemadigen ugumaştu. 

Büyük Fransa 
Bahrimuhit Almanya 
Seferleri Münasebatı 

Gelecek yaz içinde bllyllk 
bir Bahrimuhit hava ıeferi ter
tibi için ıimdiden hazırlıklara 

başlanmıştır. 

Bu sefere bet tayyare iıti
rak edecek ve Gruenlant f z. 
landa yolile bu ıeferi yapa
caklardır. 

• 

Berlini ziyaret edecek olan 
Fransız naıırlarmın bu ıeya
hati, M. Brianm rahatsızlığın· 
dan dolayı teehhur etmiştir. 

Esasen bundan evvelki kon· 
feransa iştirak eden M. Bri · 
anda umumi bir halsizlik gö
rülüyordu. Mumaileyh, bütün 
eyahati mOddetince uyur aö

rünmllştür. 

I 
iç çamaşırlarında inceliği 

ve bilhassa zarafeti itibarile 
tUI işleri çok lAtif birer zinet 

teşkil ederler. Resimde gör
dUğünUz kombinezon - pantalon 

ile gecelik tUI itil• iılenmiş
tir. 

Kombinezon-pantalon yerine 
arzu edenler kombinezon ve 
pantalonu ayrı ayrı yapabilir
ler. 

Tlll işi hem RlıliylS denilen 
ilik itile hem de (Kordone) 

denilen ıargı ifile yapılır. Ge
çen derslerimizden birinde bu 

iki iı hakkında esasen malu
mat vermiştik. 

Resimde gördüğünüz tekil 
kAfi derecede bllyUltülmUş-
tür. 

Bu tekli kumaıın llzerine çizi
niz. Tülü kumaıın altma diki-

niır;. Ve arzu ettiğiniz iıle ku
maşın üzerinden altındaki til-

JU de beraber tutturmak ıartile 
işleyiniz. İt bitince işlenen 
çizgilerin dış tarafındaki ku
maıları dikkatle kesiniz. Altın

daki tUI bu suretle meydana 
çıkar. 

Tül işi beyaz veya renkli 
patiskadan ta en ince ipekli 
çamaşırlara kadar her türlü 

kumaşın üzerine yapılabilir. 

Y almz kumaşın inceliğine ve 
kalınlığına göre tilin de İnce 
veya kalın olarak intihap 

Amerikalılar en sOratli tay· 
yare ismi altında yeni bir tay
yarenin tecri\belerini yapıyor· 
lar. Bu tayyarenin saatte ( :so ) 
kilometre katetmesi bek lem yor. 
Aynca emniyet tertibatı gB • 
rlllmemiı derecede olacaktır. 

etmek lbımdır ki İf ahenktar 
Fransız Baıvekili, telefonla olabilsin. 

Alman Başvekilile görüımUş 

Lindbergin Devri 
Tokyoya tayyare ile gitmek 

ve bu teehhlirden dolayı tees- l 
sürilnil beyan etmiştir. 

i'Vlüthiş 
Bir Kaza 

F ransanın Liyon şehrinde pat· 
ı L. db r bun-

Ozere bu unan ın e g layan havagaıi borusu yUzUn-
b. d.. a bava 

dan ıonra ır uny - den şimdiye kadar hastaneye 

seferi yapacaktır. r 15 kişi yatırılmıştır. Beı te 
ltalyada HavaClhk ceset çıkarılmıştır. Üç cesedin 

it 1 H k Panyalan, ankaı altında olduğu ıöylen-a yan ava um J J 1 
halkı havacılığa ahıtıroıak mektedir. nfilAk_ o an ev e 
. . 'lAtl t 'f 1 rle uçuş- beraber yamndakı ev de kıs-ıçın tenzı ı arı e e 
Jar ve nakliyat yapmıya baş- men yıkılmıttır. Ankaz altın-

ı 1 d dan gelen iniltiler duyulmaz amıı ar ır. 

1 o muştur. 

parlak surette karşılaomıfllf, 
Kataloaya kanunu esasisi me
rasimle Madrit hOkQmetine 
verilmiştir. 

KudUs Rum Patriği 

Kudüı Rum patriği Dam
yanosurı vefatı bildiriliyor. 

du, kendinden bahsetmiye 

A. V. rümuzile ual soran 
ka ric : 

Sevgilinizin ıiıden uıaklat· 

tazyik ediyorlardı. laşılan bir sesle, yavaşça ilAve 
Tefrikamız : No. 113 v etti: 

-1 u c A il J 1 n 1 U C 1 61 ~r~~! ç~i~ 1aer:~:;~ ııaret 
korkuyordu. 

- Ben ... 

Arabadan indiler ve 
lıklara doj'ru yilrUdiller. 
yalvardı: 

çam
Ferit 

~ n H n H etti. Bindiler. F eridin gazıerl-
Ded~ durdu ve içini çekti. 

Nermi· 
ne dosdoğru bakarak: 

- Rica ederim, dedi, 
kardeş telAkki ediniz. 

beni 

ması, içinde uyanan tlıpbenin 

neticesidir. Size itimadı kal

mamıttır. Bir taraftan ıize 
nisbet yapmak, diğer taraftan 
belki de paraya kapılarak, 
bir diğcrile sevişiyor görün-

miye çalışıyor. Fakat ıiz sa· 
dakatinizi ispat edebilirseniz, 
tekrar size dönmesi çok muh
temeldir • 

Hanımtegz• 

Bu ''kardeş,, kelimesi, dai
ma olduğu gibi, Nermine tesir 
etti ve kapalı hislerinin fışkır
masına müsait bir ruhi menfa 
açtı. 

(Ark••• var) 

R V E R B E D / -Ben hayatımdan memnun 
S E alevi gibi değilim, Ferit Bey, dedi. 

Ferit vapurdan çıkb ve J Ferit bir mum Fakat bu sözler karşısında, 
N~rnıinin yamna koıarak geldi, titrlyen ıesile: . f eridin yüzü hiHedilir dere-
elani inc"ıtmeden korkar gibi _ Nermin Hanım, dedı, sl-

Ferit, titreyen elife 
nln elini hafifçe tuttu: 

- Evet, dedi, rica 
söyleyiniz. 

Nermin mırıldandı; 

ederim, 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

b cede sararmıştı. 
iayet itina ile sıkarak, göz- ·n irin mllhim olan ıey, e-
l · . I ·ı zı .- h. d' • Keder ve hayrd içindeı 

Bu ıekilde yaşamaktan hoı· 
!anmıyorum. Ben, biliyorsunuz 

htının içine yanan göz erı e nim için de mO ım ır. - Niçin? Diye ıordu. 
•ktı. _ TeıekkUr ederim. A. b.f d ç Fakat y·ıne ıuıuyordu, de-ld Nermin biraz düşün U. an· 

d . Birkaç adım seıiıce yUril- Beyden kolayca izin alabı ı· tasının kulpile oymyarak: vam edemiyordu, yine içini 

ki. .. 

iller. Vapur halkuım kalaba· 1 ·? vekti. 
lı" N • D z mı - Siz benim hayatımı bil· •ıı~•ndan kurtulunca, ermın _ Hakikati açıkça sCSyle-
u.., h ı d meısiniz. Dedi. Fakat hapis edildikçe geniı-

e aı a ı. dl Ben yalan beceremem, 1 k d t' t b b 
d ., Uhi m. f Fakat devam edemedi. Ken- eme u re ı ar an u ar yı-

Aıir Ef. Kütüphane sokaj'ı 
65 numara 

1STANllUL 

1. L. AbravaneJ Marpuççular 
Yarım Şişeci Han No. 2 

lST A 1 BOL 

• 

• 
' . • 

l 

' 
• 

- Size telefon a m m N • Hanım Atı memnu· 
hir Jnız ermm · diııe hayatına ait bir mevzuda ğmları gibi Nerminin içinde Köpek Naıiça 
h ~ey,, dedim amma Y•-~~.!!!;·~e~t~le:....!'.iz~in~v~e~r~d:i·~~--,__~_J_~::.:.._..L:...a....._~.JoJ.aı~dolln.vo~..J...uıan~illıırııL~ı1au-...ı...-ı-ıı~·~L· _ı_~.._.ıl\L~l..-~---~...ı.;,Ll.__....____.~~-=-~__;;~~~~·~·~~~~--...__~enım ;.,.:__ -uL.:- .ı,ın ic: Dl 
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Mektebinizi Seçmeden Bize 
)f. .. -tc 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Bolşevik Olan Rusların Y anındaBuharalılann 
Albn Kemerle Gezmelerini Garip Buluyordum 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? Bu 
sene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek üzere bütün mektepler hakkında her türlD 
malümatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmed~.n eT-
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkında 
bizden malumat isteyiniz. YAZAN: M. KAZIM 

-66-
Vakit geçti. Emir hazreti~ 

rlnden yine bir haber çıkmadı. 
Mademki yapılacak birşey yok; 
mllsaade ederae ılze tıç bet 
u.tırla Buhara ıebrinin ne 
olduğunu anlatayım. 

Y alnıı: cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmcyl 

1 
temiz el~islerimizi giydikten ı Şehirin .. Karşi " kapısından unutmayınız. 
sonra bızi Buhara sarayına içeri girdik. Gözüme ilk ilişen * 

l götnrecek olanlann vürudunu şey, kapımn bir kenarında, GUzel San'atler Mektebi 1 kabul edilmlyecektlr. Bir an 
beklcmeğe başladık. san tunctan ve ağızdan dol- Afyonda Hilil Eczanesinde evvel oraya aıilracaat etmenbf 

Saat ona on kala kapının ma bir topun bulunması oldu. Vasıf Beye: taV1tye ederiz. .,, 

önünde ild fayton durdu, bun· Arbk şehin"n ı"çı"nde ı'dik. lstanb 1 Gil 1 S ' ti M k Ö • • u .. ze ~1! a er e • mer imzasile Tayyare mek· 
lardan birinin içinde Emirin Birçok dükklnlann, hanlann, tebı mınıan, tezyını aan'atler, . . . . 
ka b b. . r 1 rekJimcıhk, heykeltrq ve resim tebı hakkında ızahat ıstı yen 

pıcı aşısı, wm ısanımız a evlerin önllnden geçiyorduk. olmak üzere bet fubeden mürek- karie: 
saray nazın, çıktı. Arkasında Fak.at bu dakikada Emir keptlr. Hava Maklniıt Mektebi hakkın .. 

j işlemeli ~lr elbise, belinde 
0

mu- Hazretleri şehrin orta yerinde· Bunlardan Mimarl şubesine da bir hafta evvelki nüdıamıı:da 

1 

rassa bır albn kemer, elınde ki sarayında değil, şehrin dı- girmek için liee mezunu, diğer izahat vardır. O nüshamızı oku· 
de iki metre uzunluğunda yal- •ında kiin kasnnda imic. tubelere girmek için ortamek· ma.n.ızı tavsiye ederisc. 
dı Y Y tep mezunu olmak şutbr. 

ı zlı bir sınk vardı. Birinci ara· Binaenaleyh •ehrin "Toprak Mektep neharidir. Yalmz m.1- * 
b Be k 11 b Ef b 

,.. Sirkecide Trabzon otelinde 
. ay~ • r.e e. tu a endi ile en Korgan,, adını taşıyan mukabil mari kısmına girmek istiyenler 

b .ı~ı_ iki b d b Yüksek Muallim Mektebi mimari Babaeskili Alupet Efendiye: 
mau:, ncı ara aya a u saray kapısından tekrar aur haricine kuruld 8' b 'k" f şubesine kaydolunur ve oraya Askert Sanayi Mektebine ba 
nazın u. ız u ı l ay- çıkbk. Bu seyahat yarım saat devam ederler. sene talebe kabul edilmiyecektiJ'. 
tona kendiliğimizden de bir sürdü. « it 

anvarl müfrezesi terfik ettik. Kasrın iç bahçesinde iki f Bergamada Uzunçarşıda M.eh· Çorluda Ömer Faruk 
Bu müfrezeyi ötedenberi maiyet bölüğil saffı harp niza- met Nuri oğlu Muhiddin Beye: Bu sene LiseJere ve 

yanımızda bulunan Ali ve Meh- mında ahzi mevki etmişti. Za- İstanbul liselerine bu sene mekteple meccanen leyli 
met Ali Efendilerle Kıl Meh- bitlerinin kumandası üzerine se~ meccani talebe kabul olunmıya· kabul edi~miyecektir. 
met, İbrahim ve Hacı Mehmet l" d d • caktır. Nihari olarak devam et- ._ 

arn ur ular. Faytondan merek mek mümkündür. Bunun içhı de p kt T M 

Beye: 
Orta
talebe 

Buhara şehri kadim ( Per
kend) ve (Çemkend) şehirlerinin 
yerine bina edilmiştir. Eski 
Türklerden kalma bir yadiglrdır. 
Etrafı kalın bir kale davan 
ile muhathr. Bu kale duvanmn 
içinde dar sokaklar ve ker
piçten yapılma evler vardır. 
Emirin sarayı bu kerpiç ev
lerin orta yerinde, etraft açık 
bir kumlukta kiindir. Hiiku
met erkanına mahsus evler de 
u.rayın civarındadır. Şehirde 
360 mescit, 8 cami, 100 med
rese, 40 kArvansaray, 50 çar
fi ve 85 havuz vardır. 

Akar su gayri mevcut gibi 
olduğu için şehir halkı bu 
havuzlarda biriken suyu içer
ler. Binnetice Buharada sık 
aık sart hastalık zuhur eder. 

Türkistan ınesçitlt!rinden 
birinde adam bogıında 

A v 1 t kil d' d B h azarcı a apu emuru· 

l 
ga ar eş e ıyor u. u eyet askeri teftiş ettik. Bu esnada orta tahsili bitirmiş olmak şarttır. 

il l k ld k G 
· v • • 0 nun oğlu Remzi Beye: 

e yo a oyu u . eçtigımız sabık Koşu Beyı· ile hazineci- rta sınıflara girmek için de 
ı d k 

f d0 ( kil k l•tanbulda Kuleli veya Halıcı· 
yer er e as eri müfrezelere başı vesair maiyet memurları 0 sını a mua 1 na ağıdı gôs- oğlu askeri liıelerinden birine 

* 

bir şerbet kazam 
ben dostunuzum, aldırış et
mem, fakat yabancılar işidir
lerse çok kızarlar. .. 14 Kinunumani 919 

Bugün öğle zamanına kadar Ertesi gün banyolarımızı 
Hive hanınn, serdar Cüneyde yaptıktan, çaylarımızı içtikten, 

ve Aziz Hana birer mektup 
yazmakla meşgul oldıık. Artık 
ııkılıyor, mukadderabmızm bi
ran evvel tayin edilmesini isti
yorduk. Fakat öğle yemeği 

esnasında Mirza Behram Ali 
Bey ziyaretimize geldi: 

- Müjde, dedi, yarın- huzu
ru aliye kabul buyrulacaksmız. 

Bu, hakikaten memnuniyet
le karşılanacak bir haberdi 
Çünki artık şüpheden, tered
dütten kurtulacak, hattı hare
ketimizi önümüze çıkacak va
ziyete göre tayin edecektik. 

Behram Bey müjdesini ver
dikten sonra tavsiyelerine baş· 
ladı. Meğer Buhara sarayında 
Emir Hazretlerinin huzurlarına 
kabul edilmek bir hayli mera
dme tabi imiş. 

Kaçakçılık 
Alaiyede Bir Memura 
işten El Çektirildi 

Alaiye, (Hususi) - Burada 
gümrük muhafaza memurların
dan Ahmet Efendinin Portsa
it ve diğer Arap şehirlerinden 
gelen gemilere kaçak eşya 

verip aldığı istihbar edilmiş 

ve bir cürmü meşhut tertip 
olunmuştur. Neticede Ahmet 
Efendinin evinde bir miktar 
Hidistan cevizile muz şurubu 
bulunmuş, ayrıca vapurlardan 
birinde de bir çuval ıahlep 

çıkmıştır. Yapılan tahkikatta 
Ahmet Efendinin ciirmll tes-

bit edilerek kendisine işten 
Filhakika Behram Bey Emir el çektirilmiştir. 

Hazretlerinin huzurlarına nasıl 
rfrileceğini, girildikten sonıa 
naaıl durulacağını, nasıl konu· 
tulacağım ve nihayet on, on 
bet dakika sonra nasıl çıkıla· 
tağını itina ile anlattı. 

A. Asım 

Yerli Mallar Ser
gisiV e Bir Sikayet 

Bu tavsiyelerin söylenmesi 
ve dinlenmesi bittikten sonra (Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

musahabeye geçtik. Şuradan Hatta odanın bu sene ıer-
buradan bahsettik. Bu sırada giye para yardımında bulun
bir aralık küçilk bir litife maması bu muhalefetin bir ne-
yapmak istedim: ticesi olarak göaterilmektedir. 

- Kuzum Behram Bey, de- Ticaret Odasındaki alAka-
dim. Rusyada komUnizm U!n dar olanlar bu mesele hakkın· 
edildi, u çok servete malik da şöyle bir mütalea yürUt· 
olanların bütün varlıkları yağ- mektedirler : 

maya uğradı. Böyle bir vaziyette, " . . 
Ruslann yanı başında belleri- - Yerli mallar sergısı , 
nizde altın kemerle gezmek l bugiinkü şeklile ikhsadi usul -
ihtiyatsu:hk değil midir? ler dairesinde vücude getiril-

Bu kUçilk litife Behram Be- U:lş bir teşhir ve arz m~essese-
yin hoşuna gitmedi: sı • o~ma~an ziyade hır satıı 

- Yaphğımı%1n fena oldu- yendır. Tıc.aret Odası , para 
tunu pek iyi biliyorum, dedi. kuanmak ıçin dtıkkln açanla
F akat &detimiz b6yledir, de- ra yardım prensibini kabul et
ğiftirmek kabil değildir. Maa- mit değildir· B6yle olsaydı 
mafib bu ıözleri aakın bqka- Mahmut Paıadald dükklnlarada 
<:ının yanıDda ıöylemeyinb, yardım edilmMi l&zım gelirdi.,, 

rastgeliyor ve selimlauıyorduk. b' · · 'kb 1 ıd·ı H · · termek lazımdır. Nehari devam ı·stı"da ı'l ... mu~racaat etmenı· .. ,· taY• 
ızı ıstı .. 8 e ge 1 er. epsınm ettiğiniz müddet~e lıstanbul Talebe " .. 

Dikkat edilecek bir nokta: de arkalarmda sırmalı cepken- Yurdunda yatıp kalkmak müm· •İye ederiz. 
Bu mu.frezelere kumanda eden ler ve beJlerinde altm murassa kündür. Fakat şimdiden Talebe 
zabitlerin gögüslerinde tabak kemerlere takılı albn murassa Yurdu Müdüriyetin11 müracaat 
kadar büyük nişanlar olmasına kılıçlar vardı. Hepsi ile ayrı ederek yer temin etmek lazımdır • 

.. 
lstanbulda Kani Beye: 

rağmen efradın umumi vaziyeti ayrı musafaha ettik. * 
pek perişandı. 'JV ( Mabadı yarın) Uşakta Hacıköy muallimi 

Ticareti Hayriye Melctebi ill
sinio tali kısmınt bitirenler AU 
kumına geçebilirler. 

Deni~ B,irinciliği 
ihtilafı 

Federasyon Reisi, hakem 
Kararına Muhalefet Edil

diğini Söylüyor 
Cuma günkü resmi deniz 

yi.izme ve su topu mllsaba
kalarmda birinciliği Galata
saray kazandı. Fakat bazı 
kimseler, bu neticeyi haksız 
olarak gösterdiler ve birinci· 
liğin Beylerbeyi.ne ait oldu
ğunu iddia ettiler. Bu miina-
sebetle dün Deniz Sporları 
Federasyonu Reisi Ekrem 
Rüştü Beye müracaat ederek 
bu iddia hakkındaki mütale
asını sorduk ve aşağıdaki 
cevaplan aldık : 

u_ Biz Ahmet F etkeri Beyi 
umumi hakem tayin ettik . 
Kendisi bu işlerde ihbsas sa· 
bibi bir insan olduğu gibi bü
tün kuUlplerin tcveccühune de 
mazhar olmuş bir adamdır. Bir 
sene için bütün deniz faaliyet· 
lerinde hakemdir. Ben kendi· 
sinin verdiği raporlara göre 
~eticeyi alır ve kupaları veri
nm. 

Son yarıtlar intizamsız 
değil, billkiı ıimdiye kadar 
yapılanlardan çok daha gilzel 
geçmi,tir. Bir yarışta intizam-
sızlık demek yarışların muay
yen zamanlarda başlamaması 
demektir. Halbuki bu, bilhaHa 
büyük bir muvaffakıyetle te-
min olunmuştur. 
Halkın fazla heyecane kapılarak 

kendisi için ayrılan yerde dur
maması ve araya karışması bu 
ı:anm verebilir. Orada bulu
nan poliı memurlan bile bu 
heyecanın önline geçememişler• 
dir. Biz ne yapabm?I. Mamafih 
bu, yarııların intizamsız ıeçtf
ğl manasına gelmez.." 

Güınrüklerde 
Vesikasız Komisyoncular 

Takip Ediliyorlar 

Karnesiz komisyoncuların 
Gümrüklerde muamele takip 

etmemesi için alınan tetbirler 
şMdetle tatbik edilmel.."iedir . 

Bir iki gündenberi İstanbul 
gümrüklerinde bu kabil ko· 
misyoncularm faaliyet göster· 
medikleri nazan dikkate çarp-
maktadır. GilmrUk Baş Müdil
riyeti, bunların faaliyetine mi-

ni olmak için rozet taşımayan 

komisyoncuların gümrüklere 
ıokulmamasmı bildirmiştir. 

Otobüs Un Marifeti 
Hüsameddin isminde bir fO· 

förlin idaresindeki otob6s 
Münir Efendinin otomobiline 

çarpmış ve ikisi de hasara uğ
ramıı, bu arada otomobildeki 

müşteri Ömer Ridvan Bey de 

yaralanmı~r. 
•~t ·r..t.ı • ı _.,, •·• ı ı ı ltA· t1 ı ı •·• , .,..,....._. ............. ,........._ 

1 Tiyatro Ve Sinemalar J 
ALKAZAR - 7! numaralı ldllp 
ALEMDAR - Napolyomm Moa1oıYa 

seferi 

E K L E R - Soıı çarlBl' Ye Zlgoto 
Dolar petlnde 

ETU VA L - Dai çocakları 
GLORYA - Gece içfode bir lflk 
KEMAL B. - Hacı Murat ve clcJ Marp 

Kolinmor tarafınds.a 
M A J 1 K - Hacı Murat 
MELEK - Maskot 
FERAH - Muhtelif temaflleP 
OPERA - Çtrkuı Baro ... 
$IK - Nehir kızı 
Taktim - Varyete 
Çlfllkparln - Saz 
Kız kuleal parkı - Darllttallm 
Oıklldar Hale - Ben Dahamı laterlm. 

lıiveten: Kaplan Tarzaa 
Duhuliye 1 O kuruştur 

Hulusi Beye: 
Bu sene Ankara Gazi Ensti

tüsünden maada muallim mek
teplerine leyli meccani talebe 

* Ayvalıkta Selanikli Nazım 

Beye: 
iıtanbul Bahriye lisesine mü

racaat etmenizi tavsiye ederiz. 

Bize Gönderiniz, ı Resminizi 

* * * Size Tabiati.nizi Sögliyelim .. ~ 

Jf 

Şevket beg: 
Girgin ve atıl
gandır. Betaet
ten hazzetmez, 
aceleyi tercih 
eder. Menfaat
lerini ve sa
mimiyetini israf 
etmez. Mt\şknl-

pesentliğe mü .. 
'"emayildir. 

Fııat 6tl11: Çalışkandll'. Me

.-cw.""5 

rasimden hot
lanmaz, •ade
liğj ıever, seri 

muameleye mu
kabeleye ser
keşliğe mllte-

ma yildir. Teş-
Yika aysalbk 
gösterir. Tak
dir ve tevec
cühten hazeder. 

* 
Efendi: Muhatabına 

O..m&.-d'~-.JL.ı... 

uz itimat eder. 
l,ıerinde fazla 
dikkatli Ye ih
tıyatladır. Pa
rayı israf et• 

,aez. Herkesle 

ıhbap olmaı, 

çabuk kızar. 

Parayı fada 
sever. 

astafa beg: 
MiHe ces sis tir. 
Ciddi ve yo
rucu mesgalelet 
üzerinde yorul
mak taraftarı 
değildir. G~ 

rliltücii ve ka..
gacı olmaz, sa· 
kinliğe ml\te:
ma jildir. 

Fahri beg: Ağırbaşlı .,~ 

clddidir. Liii" 
b alilikten ha· 
r:etmeı, baz.O 
fazla asabi o
lur • lğbiratl 
devam sızdıt• 
Ta sav vura tın' 
kuvveden fiil' 
çıkarmak istet• 
Nadiren gUlef' 
f.fes' D Ji yet te'9 
çekinir. 

* Nimet ' Hantm: Samlııs' 
ve vefa kir dıt· 

--=~~~=- Tahakknme '' 

•• btııcerlklldw. 

ıert m u a Ol e' 

leye tahaın~ 
edemez, ar1'1' 
daıları tarafıır' 
dan~.~ 
aranır. SllJ'V""' 
ve llkayıt V 

işle' 
ğlldir. Ev. _.Ji 
rinde icUJY 



t::_26 Ağustoa 
SON 

Sultan Reşat, .r 
Abdülhamidin Sihhatini 

Memur Etmişti 

POSTA. 

BORSA 
lstanbul 14 Ağustos 1931 

- Kapanan fiatlaı -

NUKUT 
laterllo 
Dolar Amerlkaa 
IO Fraalı: Franaı• 
20 Llr•t ltal1an 
20 Fraak Belçika 
20 Drahmi Y ıınaa 
20 Fraak f.Ylçr• 
ıo Leva Bulıra.r 
l f1orhı Felemenk 

20 Koron Çekoılovall 
l Şllla Avuaturya 
1 Rayhtmark Almuya 
l Zelotl Leh!Jtan 

10'4,
n2,so 
168,SO 
22!,SO 
118,SO 
55,50-

12', 
11,SO 
85,SO Heyeti, 

Sormıya 
-- NAKiLi: zty A ŞAKIR _ 53 -----------·...il •Ley Roauya 

• Dlaar Yuııoal•'f7• 

126,00-
so,so 
~o.-,-
2!,75 
25,7S,-
77,-

(Her hakkı mahfazdıır) b d h 
Alaturka aaat yedi buçuk • J - TeşekkOr ederim. Mu- ıına girdi ye lr a a glSrUn-

[Aluranga tam, Uç ] .•. Her ta· kabeleten selAmımız~, Zati Şa· medi. 26 mayıı s21 

raftan; gllmbllr gUmbilr toplar hanelerine arzed~r1ınlz. Bugün Abdülhamit, yine 
•blırken ; ( Mesudiye ) zırhlısı Cevabını verdı. . . meydanda yok. Yalnız, öğleye 
llnıaııa demir attı. Şu anda, Abdülh~mıd: en doğru ikinci kattaki salona 

Abdiilhamit üst katta pen- küçük bir ıif eserı g ster- çıktı. Nuri Ağa vasıtasile Ra
terellin önünd~, dürbünle bi- memesine hayret ettim. Bu sim Beyi çağırttı. (Bilmukabele 
raderinin vürudunu seyredi- merasimin ifasından sonra Ab- selam ve arzı şükran ) için 
Yordu. dülhamit, heyeti oturmıya da- sultan Reşada gönderdi. 

Uzaktan muzika sesleri.. vet etti. Cıga. ra v .. erdi. r tle Jf-
Abd" lh t ne su e Rasim Beyin avdetinde sor-

t Çervo11e~ SoyYet .-
KAMBiYO 

Loadra 1 laterlla kurut ıo30,-
Nlly. 1 Tiirlı llraa' dolar 0,47,20 -
Parhı 1 TUrk llra1a Fraıık 11,03,SO 
Mlllao 1 • " Liret t,Ot,SO-
Brtlkae1 1 • " Belıra S 38,SO 
Ctnevr• t • • Frank 56,41-
Sofya 1 " " Leva 6S,OO -
AmeıterdaDI 1 T. ,. Flori• 1,16,90 -
Madrit l Tür llra.ı Puta 5135,50-
Berllll 1 " ,. Mark l,99,75,-
V arşova 1 ,, ,, Z~lotl 4120 
BUkref 20 Ley kuru, 79,U,-
Ruıya 1 Çervonevlç kurut 1088-

~..;,,...----......... .....,.,~~-..:....~.....,c.=.. le d · d · nnmliyen u amı , soze 
da·"·' erın d l erın 5'" başlıyacag~ ını ihtimal ki evvel· , dum. Sultan Reşat; aynen ıu wuı se a arı geliyordu· .. _, · ·· 1 · D • S hJ Abdtııh 'd' i pek den dtişünmilştti. Evveli SelA- sozıerı soy emış. enız eyya arı 
llçuk d :m~ ın b ren~ niğin ilkbaharı pek güzel ol- - Ben, vazifei uhuvvetimi 

• a e a e; eyaz • doğundan ... havam~ ... ekseriya buraya gelir gelmez ifa ettim. Mürefteye Gelen Kauçı:k 
Sandallı Sporcular Alaturka eaat dokuz. Rasim açık ve berrak geçtıgınden ve Mukadderat böyle imiş. Tekrar 

Deyin odasında idim. Ordu sonra, Selaniğin bavasile su- selamı şahanemi tebliğ ediniz. 
Mtlfettişi Hadi Paıa ile (Ser- yunun kendisine çok yaradı- Ve ıonra da Rasim Beye Mürefte, (Hususi) - Der: -
'- ayrıca şu tavsiyede de bu- ı b'J' kı' bu yaz · · M:ı f· 
•ltibi Hazreti Şehriyari) Ha- ğından bahsetti. lunmu-. e ı ır ıçın, ~re le 
llt z· h b * ., Avrupalı genç ıeyyahlarıo bir 

ıya Beyin geldig" ini a er - Og" lum; insan fenalara 
H Ab

dülh ide veda nevi ziyaretgahı oldu. 20 glln 
•erdiler. eyet, am iyilikle mukabele etmeli. Fena-b k ı u•tu. evvel Tunadan küçük kauçuk 

l\.&sim Bey, hemen kılıcını eder en arzu arını ~orm ~ , lara fenalıkla mukabele edilir-•~'- d h 't l \, d n ın sandalı ile geçerek Karadeniz 
'CUlb. Gelenleri istikbale çıktı. Ab ül amı ' udsu en ıra ed 

0 
se, o fena adamlar bundan kıyılarından Marmaraya ve 

Hadi Pııı•a ı'le ıelimlaşb. sibhatine d. ua an sonra 8 am-. ıslahı nefscdemezler.. d b Lı -s d k k di oradan a uraya gelen ve 
Q&di p . ve harfiyen sızlıktan şıkiyet e ere en « ıu aözl a~a, 

8 
arn;.n sultanlarından birinin dairesin- Rasim Bey bunları anlatır- yine deniz yolile A vustural-

- zertı s hy e ı :in Sultanı den birkaç saraylı gönderilme- ken, doktor da yanımızda idi. yaya hareket eden bir genç 
a ışa anen ' b' Fransız sporcusundan sonra 

&ahık hazretlerine sel.imı hü- sini ve bir de, Şeh~ade A .•t ' Doktor, bu son sözleri işitir nıayunlarmı tebliğe geldik. Efendiye bir muallım tayın işitmez, ken :lini zapt edemi- yine aym yolla biri kadın di-

(
H ) · · k 1 ğeri erkek olmak Ozere iki 

b uıuru hümayunlarına kabul edilmesini rıca :ttı. yer.:_ :Ne ulvi sözler.. j seyyah daha geldi. Akdemz 
uyururlar mı?.. G b'T' S li 'k Diye haykırdı. · yolile Almanyaya yollandılar. 

Rasim B. derhal cevap e~~' u un ~ .0~; coş· Fakat ben; bu sözlerde; Talat Behçet 
•erdi : kun ır sürur ıçan e çaJ- ( ulviyet ) ten ziyade, teskin 

Arzedelim Efendim. Siz bi- kandı. Her tarafta rengi- edilmek istenilen bir kin ve 
l'•z i t' h t b z renk zıya membaları kaynı- gayız buldum. Bana kalırsa, s ıra a uyurunu · · b \'", _. yor. Havai fişeklen, u cot· doktorun ( ulvi ) dediği bu 

ilk Üzüm 
Mürefte ilk Turfanda 

Mahsulü Gönderdi 
Heyet, Rasim Beyin Yllrudu- kun beldeye semadan allı, ye- sözlerin, avamca bir mAnası 

ııa İntiıaren yukardald odaya şilli nurlar saçıyor. Büyük vardır. Ona da: (Taıı gediğine 
lllınınıştı. O sırada doktor da ( Serez) davullarının heybetli koymak) derler. Doğrusu, Sul· j 
Orada idi. Hadi Pqa, doktoru gtımbilrtüleri, bando seslerine tan Retat, bu söıleri söyle· i Mürefte - Bandırma vapuru 
liaiit Ziya Beye takdim etti. karışıyor . . memeli idi. • ile iki küfe ilk llzOm mahsuJU 
lialit Ziya Bey mütebessimane Abdiilhamıt, erkenden oda- ( Arkası "ar ) _ ="", fstanbula gönderilmiştir. Bu 
tlini doktora ~zatarak: ,,- _,,,.,-.---~-------....------=""'""' münasebetle sandallar ve ka-

- Tamam .• Bu tesadllf iyi M ı· t k• M •• k • Zabıt saba bayraklar ve çiçeklerle 
oldu. Biz de (Sıhhab humayun- eC IS e 1 uza erenin • donatılmıı, Müreftenin ilk 
1arı> hakkında izahat alacaktık. Yaz 1 y 0 ruz üzüm mahsuıunu her zaman 
Nasıldırlar Efendim?. 1ar1n1 Aynen nakletmekte olan Bandırma 

Dedi. Doktor; \tapuru da alay sancakları ile 
- Geldikleri gündenberi, c Bat tarafı 1 inci sayfada) başka herkese hizmet etmiş . donahlmış ve tezahürat esna-

1>11. l . ? Hatta nereye kadar? Ta d dild k aJ k · 
uynk bir rahatsızlık ıeçirme- halde ne oluyor kardeş enm 336 1 k d sın a ü ç ara meraai.me 

diler. k' h b• · · h 1 mcı yı a a ar. ~tirak etmi•tir. 
Şu oluyor ı, er ırımız şa .. y l y 01• 1335 ., o· b ı k Abd .. lha . . d l a nız o sene a Yı ----ıye af ıyara , u - sen daıma ve canla müca e e . 16 d Büyük eni Neşriyat 

lllidin üç senelik ahvali 11hhiye halinde bulunmak mecburiye· ıGene.sıM t f maKyısı:ıi: Türkün Tavuk 
•e rulıiyesi hakkında izahat . d . B . . ki f azı us a a em "•rdi.. bn. e~ ~~ emmım . e~a- ıerefli evlAdının tam Samsuna Memleketin IYegine Tavuk-

0 • d R . B avdet galin fünsa 1 mOcessemkı 0 
dan ayak bastığı gündür ki; Tilrk çuluk mecmuasıdır. Her nHsha-

e~. ına a asım ey '"ı:net Paşa ve onun ar asm a k . d.. 1 kendi 
LU kil karde-ıerimiz endane onmüş, ya mz ıı daha mlltekimil bir manza-

- B f d' bulunan Ye tA • • 1 b 1 - t b d 1 " . uyurunu e en un. ki d y · ıçın ça ı.şmıya aş amış.. ra gos eren u eğer i mec-
uedi. vazifelerini yapaca ~r ır. anı • işte: 10:14 senedenberi ~alı- muanın 7 numaralı Ağustos 

M tb t Kanunu dıye talep ( A • a ua A • şırken etrafımıza bakalım. nüshası çıkmııtır . Karilerimlze 
bdtilhamit heyeti, orta kat ettiğimiz ıeyi ~iiku~et g~ti- Efendiler; btitnn an'aneleri tavsiye ederiz. 

8'loıaunda Yft ayakta karşıladı. recek, eleyecegı:ı, bır nektı~! bi7.e hAkim umdeleri ve bize 
S.bahtanben· gösterditri te' a... ı y F k t bence bu au •·- •· ~ a acagız. 8 ka k _:L t inandmlan saçmaların kaffesini 
~ hiç eser kalmamıştı. Hatta d ğil' d · nn U anun lllDaye d 

~ 
e ır, ç . yıktık. Yerine muasır ıoe e-

-.ıaklarında hafif bir pembe- b'rtakım usul ve merasıme . · · · · huk k 
b 

ı . .. . . nıyet, medenıyet ılmını u 
ile varda. tAbi olarak bır mucrımın ya- .1 . . ld k M me-

k
liadi Paşa' Abdtilhamide ki b dal t ı mını a ı . \ldsır 

" erce selim verdi. kasından tutup ta 
1 ~ak et deniyetin y~llanm düzelttik, 

lial . huzurunda hesap sorar. a st 1 'd' 
• it Ziya Bey tazım mera- bu kifayet eder mi ? lnkılip uy e gı ıyoruz. 

litniru tamamen yerine getirdi. . . kifi midir ? Beride karanlık, zulmet var-
Rasim Bey, kapının yanında ıçı~efik B. (Konya) _ Asla! dır. Sakın perdeyi açmayınız! 

'Yakta duruyordu. Şeref B. (Devamla)_ Mat- Altında korkunç şeyler vardır: 
- Zatı Hazreti Şebriyari, ha . ti matbuat bürri- Mustafa Kemal bu perdeyı 

Zab H ı lA ve buat umye ' B' d b ktık lfr lır umayun arına se m . E t hftrriyeti kuranlardan I yırttı, atb. ır e a , 
ıfsarı hatır buyuruyorlar. ye~:· • ved d'g" i gibi (ey hürri- içinde birşey yokmuş, bomboş 
D d. bırının e ı . . Ald b' . e ı. • i 'n irtikAp edilen bırşeymış. anmıtı:ı. ızı 
AbdülhamidJn vOcudu ba- y~t, stlenm hçı k ta hicap et) r ılldatmışlar. 

flfçe ileri doğru fyı'lınifti. Ba- cınaye ere 
8 

il Türk milletinin seyri tarihisini Onun yerine koy?u~ mua-
1 nı, biraz kamburlaıan omuz- azl\DU:zftn önftne getiriniz, ıır hukuku, muasır ılmı, mua-
•rının araıında dik tutmıya :arihi cihan tarihile baılamış m yaşamayı bli~Un muasır ah-

aayret ediyordu, Metin bir bu millet yukardan aşağıya 1Ak ve Adatı bır t~rafa dak-
ta .. , De dinlediği _ bu liı:len, ___ •. ı.n trelirken kendisinden miyerek olduğa gibı memleke-

te sokmak Ali Meclisin vazi
fesi ve her şahsın ve her 
meb•usun vazifesi Ye aynı za· 
manda Cnmhuriyet Halk Fır
kasının da vazifesidir. 

Şu halde matbuatın hOrri
yetini sui istimal eden Uç beş 
nıaskarayı asla dOşDndDğtlm 
yok.. Devletin kahir kolu, 
bunları tutap atar. itimat edi
niz, Cumhuriyet idaresi bo
tun idarelerin fevkinde, en 
kuvvetli bir idaredir. Çilnkn 
Cümburiyet idaresi irtikAp edi
len bir cürme karşı rahim 
ve ıefkat duymaz. Adalet ga
rür.. Cumhuriyet idaresi onu 
olduğu gibi tatbik eder. 

Şu halde bu bedbabtlann 

Sayfa 7 _, 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

------------ Muharriri : :S11rver Bedi 

SEVGiLi 
bıaan Bey yataığn baş ucun· · 

da idi. Karısı Leyli ölüyordu. 
Vakit çok geç, aabaha ya• 

kın. Sokakta çıt yoktu, hatta 
geçikmiş bir taksinin gftrültilsü 
bile. lstanbulun o nadir, o de
rin o şaşırbcı ve boğucu aes
aizliklerinden biri ki, uyfiyeler
de, fırtınalardan evvelki sllkut
ları andırıyordu . BütUn kutlar 
sesıiz, bütUn yapraklar hare· 
ketsiz... Bu sllküt, havayı ıan· 
ki birdenbire tahliye etmişti ı 

İhsan Bey takanıyordu, kalbi 
vurmıya, çarpmıya başlamışb ... 
Zavallı hasta vUcudun üstüne 
dört duvar gibi çöken ve bir 

tabutun üstündeki toprak ka
dar ağır sükutu lbsan Bey de 
Leyla kadar hissediyordu. Bu 
sırada, karuunın fiıtUne dtışen 
bakııJarında ne vardı, korku 
mu, dehşet mi, uıtırap mı, is
yan mı, nedir ki, hasta anladı. 

Bir çığhk kopardı. 

Çok kuvvetli değil, fakat 
korkunç bir çığlık. Evet, sanki 
ani bir timşek aydınlığı içinde 
LeylA, yaklaşan ölümü gözleri
le görmüştll. Sonra inildemiye 

kıvranmıya başlamıf, kocasının 
kendisine doğru uzattığı eli 
tutmuştu. Artık Leyll, imdat 
istiyen zavallı, iktidar.sız bir 
mahluktan başka neydi? 

- İhsan, diyordu, olamaz, 
değil mi ? Ben ölmiyeccğim, 
ölmem, lhaan, ben iyi olurum, 
değil mi? 

Ve ağlıyordu. 
Sonra uzun, a6rekJi hıçkı

:rıklar vücudunu sarsıyordu. 

Kocası, yatağın başında, iciz, 
bedbaht, perişan. 

Birdenbire, LeylA, akla gel
mez, hayret verici sözler slıy

lemeğe ve baykırmağa baıla
mııtı: 

- Hayır, böyle 6lmek iıte-
mem... Burada değil... Hayır .. . 
Bur~dan çıkmak istiyorum ... . 
Ben ... 

Ve bir elifi çığlığı içinde 
ağzından bir erkek ismi ka
çırdı: 

- Fuatl 
Ihsan Bey pfırdı. O daki· 

kaya kadar Leyllmn hiçbir 
hareketinden tDpheye dOşmUt 
değildi. Onun her hangi bir 
ihanetini zerre kadar batırina 

getirmemiıti. Fakat, işte, LeylA 
sevgllisJnin adım açıkça söy-
ltıyordu. Niçin söylemeain? 

ı Ôlllyor. Hem de nekadar 

memlekete aaçtıldan bu fena
lığı dUtünOnce ne yapılacak? 
nefsinde kıyas eti 

Dftnyada. dikili bir ç&pOm 
yoktur, neyım varsa bu mem
lekete verdim. Kırk sene yo
rulmadan bu memleketin uğ
runda çalışbm. Bugün gazetede 
okuyorum Edirnede bir ev 
almışım. Buyurun 1 Haberim 
yok. ( Ev almak hakkınız yok 
mu aeıleri). 

( Onama yar ) 

AVDET - Avrupa Tıp kon
grelerine gitmiş olan Doktor 
lımail Kenan Bey dun avdet 
ederek hastalarını Şiılide Bo
monti iıtaıyonunda Uğurlu 

handa yeni muayenehanesinde 
kabule başlamııtsr. 

ani, Umit etmediği bir anda 
karıısına çıkan ölüm. Böyle 
bir anda kocasına kartı yalan 
uydurmıya, hileler tertip etmi
ye ne zamanı, ne dermam 
vardı. Btıtün dUfOndUğü fU idi: 
"Sevdijim adamı göremedea 
6lece&'im." Bunun için; 

- Fuatl 
Diye haykırm19b. 
Evet, Fakat ya o? Ya ko

cası? Evveli baıtayı teskine 
çalışb, çünkll zavallı 6ksllrü• 
yordu, boğuluyordu. Ve bu 
dakikalarca sürdU ; uzun, 
müthiş dakikalar. Fakat LeylA, 
yorgun, bitik bir halde yatağa 
dUşUnce Ihsan B. odadan çıkb. 

Düşilndil: 

Artık, hayretten nefrete, 
kıskançlıktan merhamete, mer· 
bam.etten kedere ahlmıya, 
gidip gelmiye düşllnmek de
nlr1e, dlltllndn. Nihayet kan• 
sına acımakta karar kıldı. 

LeylA 61Uyordu. Ölmekten 
daha müthiş birşey Yar mı? 
Kocasının itimadını kaybetmit
ti. Fakat ölecekti. 

Başka birinin a.şkile yaşa· 
mışh. Fakat ölüyordu. Ihsan 
B. can çekişen bir mahluka 
kartı intikam hissi duyamı-

yordu. Birkaç saate kadar bu 
vlicuttan eıer kalmıyacakb. 

Bu zavallı vücuda günahım 
hatırlatmak neye yarar? Evet 
o yalnız merhamete lAyıkb. 

O halde? 
Ohalde, eğer kanıma acı

yorsa, bu merhameti sonuna 
kadar tatımaktan daha tabii 
ne: vardı? Kansına iıtediji 
şeyi bulmak, sevgilisini bulmak 
lazım gelmezmiydi? 

Ihsan Bey evden çıkh •• 
F uadı bulmıya gitti. 

Arkadaıını yataktan kal
dırdı ve ona btUftn meseleyi 
anlatb: 

- Bunun için seni rahatsa 
ettim, dedi. 

Arkadap Fuat hayretler 
ıçinde, fU cevabı verdi: 

- Yanlaş azizim. Namusum 
üzerine yemin ederim ld yan
lıf... Eğer hakikat oluyda, 
böyle bir yaziyette aenden giz
lemezdim. "Fuat,, deyince ae
nin aklına ben mi geldim? Ha
yır.. Bu, baıka bir "Fuat,, o. 
lacak. Kim olabilir ? Beraber 
dnşUnelim .•• 

Fakat Ihsan Bey onun .a
ztinll kesti. Birdenbire utan
cından yanıyor , kavruluyordu. 
Bir kelime daha a6yllyemedi, 
oradan çıkb, kaçb. 

Artık, 6lmek llzere bulunaa 
Leyll için hiçbir merhamet 
duymayormuı. 

------==-=-..... --==...-------,-----------------"'\ 
ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 6 
Gaaetemlsde on bet wllnde bir 

Yermekte olduJuınwı: Patronu 
bedan almak btlyorHıus, bu 
kuponu kealp aaklayııus n ıs 
kupO."\ toplayınas. Patroalanmız· 

dan pek memnun olacakıını:r. 
Patronlar netredlldlklerl gUn· 

den itibaren latanbul karUerlmb 
bir hafta, tqra karilerlmla on 
•D11 içinde kuponlaraıu gllader· 
meUdlrler. Ba mDddet ıeçtllı:ten 
Hara kuponlar lubw edlhau. 
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L,VAPURLAR ı~FENNİ KUNDURA~ 
Bugün Beklenen Vapurlar 

Nilüfer - Tilrk - Cideden 
Asya - ,, Mudanya 

Gemlikten 
Bandırma -Türk - Karabiga-

dan 
Kırlangıç - ,, - İzmitten 
Feyyaz - Türk- Bandırmadan 
Daçya - Romanya - Köstcn-

ceden . 
Kapo Vado - ltalyan- Cenova- · 
dan 

Heluan - İtalyan - Triyetseden 
F ede • ltalyan - Köıtence Ba

tumdan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Bursa - Türk - Cideye 
Tayyar - Tiirk - Ayvalığa 
Dumlunmar - Türk - Rizeye 
Cül Cemal - " - İzmire 

Marmara - Türk - Mudanya 
Gemliğe 

İzmit " lzmite 
Prinçipesa Marya -Romanya

Köstenceye 
Kostantinopli - İtalyan - Kös

tenceclen Batuma 
Kapo Vado - ltalyım - Ceno

vaya 

SEYRISEF AIN 
Merkez aco:nta: Galatata Köprll 

başı B. 2362. Şube A. Sirkect Mil· 
hllrdar zade han 2. 2740 

-
PİRE - ISKENDERİYE P. 

( 1ZMİR ) 18 Ağustos 

Salı 10 da Galata Rıhtımın-
dan kalkacaktır. 

-
230 tane kurşuni renkte 

caket pantalon münakasa 
ile sahn ahnacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 17-8-931 saat 16,30 

idare vapurlarında unu-
tulmu4 55 kalem eşya açık 
müzayede ile satılacakbr. 
~ İhale 21-8-931 saat 16,30 

eminat % 10 dur. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Ayvalık lzmir Postası 

,,. v~p~~P~~!i 
l 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayv~ık 

Cve İzmire azimet ve Çanakka-
1 leye uğrayarak avdet ede
lcektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: l.st. 2210 

BİÇKİ DİKİŞ d::~~-
H.,.biye Poyraz Sk. Ohrikyan 

aprt. ~. 23'1 

Mel. Enfiyeciyan 
Rop, manto, tayör. Mezunelere 

Maariften şehadetname. Pazarteıi 

.alı, perşembe müracaat. 

Doğramacı Ustası 
iki doğramacıya ihtiyaç vardır. Un

kapanında Zeyrek caddesinde No. 141 

Tesbilat doılramahaneaine müracaat. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST AN BUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

~lezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediy e edilm iş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galat~da Karak3y p alaata Telefon: 

Beyoğlu 3711-S 1.tanbul tJ.U tubesl: 

"Merkez Po•taneal lttlsallnde Alla

lemcl han, Telefon: lıt. 569 

Bilfümm1 banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

SiKi 

Bahçekapıda Alhn Çizme 

Kundllı:a mağuntnclan tedarik edilebilir. Kunduralarınan RONTKEN ile 

alabUlralnlz. BilhHH •1kı kunduraJardan EN FAZLA MUZTARfP OLAN 
HANIMEFENDiLER ayak kemiklerini kundura içinde görebilirler ve bu 

•uretle de •ıkı ye dar kundura giymekten kurtulurlar. 

Tel. 20437 

Enver Paşa Mektebi Müdür
lüğünden: 

Mektebimizln Şt,Hye nakli doJayııile, Erenköyünde mukayket ta
lebemizin pazar, sah ve perşembe günleri 9 dan 12 ye kadar Eren

k8ydeki mektebe müracaatları. 
• Şitli - Son tramvay lıtaelyonunda 

Leyli Ve Nehari - Kız Ve Erkek • 

ENVER PAŞA ORTA MEKTEBi 
ANA - iLK - ORTA 

Mlle .. iah Madam Ortana Enver 

Kayit için, cumarteai, pazarteai ve çarşamba günleri saat 9 dan 
17 ye kadu mektep müdürlüğüne müracaat edilebilir. İstiyenlere 

mektebin tarifnamesi meccanen gönderılir. 

MÜLKİYE ME T İ 
Kayit Ve Kabul Şera ' t i 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mülkiye Mektebine kayit ve kabul şeraiti atide gösteri lmiştir: 
A - Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak, tam 

devreli lise mezunu bulunmak, tahsile mani bir hastalığı 
bulunmamak (ağır ceza veya haysiyet ve şerefi muhil bir cürümle 
mahkum olanlar mektebe kabul olunmaz. ) 

B - Talipler hüviyet cüzdanı, tahsil derecesini gösterir 
şehadetname veya tasdikname, altı adet 4,5 X 6 büyüklüğünde 
fotoğraf sıhhat raporu, çiçek aşısı ilmühaberini bir istida~a 
iliştirerek cumartesi pazartesi perşmbe giinleri Yıldızda kam 
mektep müdürlüğüne saat ondan dörde kadar müracaat etmelidirler. 

Müracaa tin nihai müddeti ve taşrada bulunanlar için filen ispatı 
vücut zamanı 30-9-931 d ir. (Evrakı müsbitenin asılları tevdi olunmak 
icap eder. Va mektep idaresince yaptırılacak muayene neticesi esastır.) 

C - Ta1ip1crin adedi milrettep miktardan fazla oiursa aralarında 
Türkçe, felsefe içtimaiyat, riyaziyat, tabiiyat, tarih coğrafya lisan ı 

ecnebi derslerinden müsabaka imtihanı yapılır. Derslere başlanıl

dığı tarihten itibaren ikl hafta müddetle mektebe devam etmlyenlerin 
kayitleri terkin edilir. 

lstanbul Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Kok ton 
44 

Odun çeki 
180 

Mangal kömürü okka 
17400 

İstanbul Asarıatika müzeleri ve mliştemilab için aleni mii
nakasa suretile mubayaa9ma lüzum görülen balada miktarı 

mukarrer ııiahrukahn ağustosun 29 uncu cumartesi günü saat 
15 te ihaiesi mukaner olduğundan taliplerin şartları görmek 
üzere Asarıatika Müzesi Dahili Müdürlüğüne salı ve cumadan 
maada hergtin müracaat etmelari. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabip 1 iği n den: 

Hastaneye lüzumu olan 214 kalem ilAç ve sıhhi malzeme 
ve beş kalem malzemei timariyenin kapah zarf usulile ve on ' 
iki kalem Röntgen malzemesile 800 metre yerli amerikan 
bezinden kefenlik bezin aleni suretle 8 ağustos 931 tarihinden ı 
29 ağustos 931 cumartesi gilnüne kadar yirmi gün müddetle l 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar listesini görmek ve 
şeraitini öğrenmek için hergün saat ikiden dörde kadar has- 1 

tanede idare memurluğuna ve lstanbulda Sıhhat ve içtimai · 
Muavenet Müdürlüğüne ve ihalesi için 29 ağustos 931 cumar .. 
tesi günli aaat 14 te teminatlarile birlikte hastanede müteşek
ilk komisyana müracaatları ilan olunur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar MUtehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
ıtanbul emraıı ı:llhrevtye di•panseri baıhekhnl 

Ankara caddesi lkdsun Yurdu kareısnda No. 71 

Arnavutköy'Unde-tramvay caddesinde 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

F eyziati Liseleri 
Ana sınıfı - İlk kısım - Lise sınıfları 

için cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 12 den 
17 ye kadar müracaat edilebilir. 

edenlere mektep tarifenamesi gönderilir 
Telefon. Bebek 210 

Uzunköprü -On Birinci Hudut 
Tabur Kuma~danlığın.dan: 
Cinsi 

Ekmek 
Sığır eU 
Un 
Bulgur 
Nohut 
Kuru fasulya 
Pirinç 
Makarna 
Şeker 

Tuz 
Kuru üzüm 
Sade yağı 
Sabun 
Soğan 
Oduh 
Gaz 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

kilo 

130,000 
30,000 
20,000 

5,200 
5,900 
6,900 
2,600 
2,000 
2,200 
3,500 
1,700 
2,300 
1,400 
2,000 

208,000 
3,200 

55,0CO 
26,000 
35,500 

Münakasa şeraiti · 

Kapalı zarf usulü 

" " il 

Aleni münakasa 
,, ,, 
" ., 
" ,, 
,, ,, 
,, " 
" ,, ,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
" ,, 
" " .. ,, 
" " 
" " 
" il 

,, il 

Mnnakasa g{\nO 

5-9-931 

.. " 
,, ,, 
" " 
" " 
,, " 
,, ,, 
" ,, 
" ,, 

6-9-931 

" " 
" " ,, ,, 
,, " 
,, " 
,, " 
il ,, 

" " 
" ,, 

Uzunkö '>rüc!eki askerin ihtiyacı için yukarda cins ve mik
ta rları ya.ıılı 19 kalem erzak, hizalarında gösterildiği veçhile 
münakasa suretile satın alınacağından talip olanların depozito 
al<çelerile birlikte 5 ve 6 - Eylül - 931 Cumartesi ve Pazar 
günleri saat 15 te Uzunköprüde tabur merkezinde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

~~ ~. mı;~~~~~f§I~ 

ayyare 
• p yangosu 

11 inci T E R T 1 P 
1 inci Keşide 11 Eyli'ildedir. 

· BÜ Y iJ K ikramiye 
35,000 LİRADIR. 
A Y R I C A: 15,000 12,000, 

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

Nafıa V ekiletinden: 
1000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konul

muştur. Münakasa 7-9-931 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Nafıa Vekaleti binası.nda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat on dört buçuğa kadar 
münakasa komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin 
ticaret odalarında mukayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin 
münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Nafıa 
Vekaleti inşaat dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa Liman işleri 
Mildürliiğünden tedarik edebilirler. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
Doğum ve kadm hastalıkları 

mütehassısı 

Dr . Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon İst. 2622 

DOKTOR SEMIRAMISE 
KREM H. 

Çocuk haatalıklara mUtehaH11t 

SATILIK 
Hayvanlar 

17 inek, bir boğa, bir 
merkep toptan veya pe" 
rakende satılıktır. Görmek 
istiyenler Taş kışla civarında 
Yorgancı bahçesinde inekçi 
Abdullah Efendiye müra· 
caat etmelidirler. 

inekler Kmm ve Roman· 
ya cinsindendir. 

l.taobul 3 üncü icra memur 
luğundan: Tamamına 5215 lir• 
kıymet takdir edilen Çemberlit•t 
civarında Mullafenarl mahallesi· 
nin atik Eair pazarı cadde•ind• 
eski 21 yeni 18 ve 20 ve 1 nu· 
maralı Mehmet pafa sokağmd• 
1 ve Eıir pazarı cadde1inde 16 
numaralarla murakkam ve tah• 
tında kahvehaneyi milıtemil 
haricen kirgir ve dahilen 
ahıap han ve aralık mahal· 
Un tamamı açık arttırma· 

ya vazedilmit olup 1- 9- 931 tarl• 
hinde ıartnameal divanhaney• 
talik edllerek 20- ~ - 931 tarihine 
niüaadif pazar günil aaat 14 ten 
17 ye kadar l.tanbul 3 neli icra 
dairesinde açık artbrmayla sata• 
lacakbr. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi teminat akçeai alınır. 
Müterakim vergilerle belediye 
resimleri, vakıf icare1i miltteriyo 
aittir. 

Hakları tapu slcillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadaranın, ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair 
olan lddialannı ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 

müsbitelerile bildirmeleri lbım· 
dır. Aksi halde haklannı tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar sabt 
bedelinin paylaşmaundan ha
riç kalırlar. Alakadarlaran İcra 
ve ifliı kanununun 119 uncu 
maddesi hükmüne g<Sre tevfiki 
hareket etmeleri ve daha fada 
malumat almak istiyenlerin 931-4 
dosya numarasile memuriyetimi· 
ze müracaatlan ilAn olunur. 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya imtlyazınııu, 

planlarınızı ve modellerinizi ŞI· 
kago'da 14 eylülden 20 teırlnlev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
ve alıcdar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını aatmak için muh-
terilerin eline geçmit en büyilk 
fıraatbr. Hemende biltün fabrl· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gör• 
mek üzere aergiye milmeHiller 
göndereceklerdir. 
Reıim ve modellerlnizi teşhir 

ücreti 28 dolardır. Bizim huıuıi 
sergi memur ve aabcılarımız be· 
rat ve lmtiyazlannlZI fabrl 'utör• 
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa. koyacakbr. Bunun için 
ayrıca komfsyon ilcretl ahnmas. 
Berat ve modelinizi ve kira be• 
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
ıerginin nihayetinde mufa11al 
rapor verilecektir. 

Adres: lnternational Patent Expoıt~ 
tlon Co. Marcbandlse Mart. Chtcaıo. 
U. S. A • 

SON POSTA 
Yevnıf. Slyut, Havadb. ve Hallı ııueteı 

idare ı l•tanbul, Nııruo.ımaıılr• 
Şeref •okajı 3S • JT 

Tel.:onı latanb11l • 2llll 
Poli.Jl kutuıu : l..tanbııl - 7-11 
Tclırraf: l•tanbul SON POST ı\ 

ABONE FlATI 
TÔRKIYE EC'l~'l' 

1400 .u. 1 Sene 2703 "'' 

750 ,. 6 Ay 1400 f 

400 • 3 .. 81)J f 

150 • l .. J()J • 

Gdenevrak g~ri verll ıu1. 

GÜLHANE SERİRIY A Ti 
MUALL lMLERlNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
villyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon l•tanbul 23lJ 
lkametglihıı ,, " 2236 

UAnlardaıı mel:.ıliı~• alı ı ıuc. 

Dr. Ekrem Behçet----~-~ 
Etfal bastanHi kulak, boğaz MATBAAİ EBüzziYA 

burun hastahkları mütehasslSI 
Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
T elefoo Beyoğlu 2496. Mes'ul Müdür: Sabri Salinı 

~~~.!...-~~~~~~~--~ 


