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iDARE: ISTANBm:rraRUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR 
SON POSTA Halkın r~Sıüdür r Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulatıdırr Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d 111 d 1 rı Halk bununla ılS ler. 

iSTANBULDA BİR GAZETE DAHA KAPANDI 
-=-==============================~·==========================~=-=========================== 

Adliye Yeni T eşkilit Yapıyor, Bu ~en~ik 1 Dil Ankel_i_~'· 
1 

vaz~ege 

Arada stinaf Mahkemelerinin Hazırdır .... 
Şair Yusuf Ziya Bey 
Fikirlerini Söylüyor Tekrar Tesisi De Söyleniyor 

Münferit Hakimlik Her Tarafa Teşmil Olunacak 
Haber aldıiımııa göre Ad

liye V ekileti yeni bir mahke
llleler tqkllltı projesi huır• 
lanıaktadır. Projenin Millet 
Meclisinin önllmüzdeki içtima 
devresinde lAyiha halinde mil
takere edilmesi muhtemeldir. 
Fakat İzmir muhabirimiz
den aldığımız bir telgraf bize 
bu teşkillt projesi hakkında 
111Uhim bir haber getirdi. 

Telgraf aynen ıudur: 
İzmir, l 9 (Hususi) - Bura

ya gelen haberlere göre Adli
ye VekAleti bazı değişiklikler 
Yapılmasına lllzum görmtiıtilr. 
liukuk mahkemelerinde miln· 
ferit hikim usulünün umÜmt 
ıekilde kabulile lstanbul, lz
IDir, Ankara gibi bUyük vilA
Yetlerde ve muayyen bir mın· 
takaya şamil olmak Uzere fs
tin"sıf mahkemeleri teşkili der
Pİ!J edilmektedir. Bu hususta 
•ekiletçe bir proje hazırlan
lllıJhr. Aynca hukukçuların da 
fikir ve mlltalealan ıorula
caktu. 

• 
İzmir muhabirimizin bu tel-

graf, üzerine lstanbul müddei
umumiliğinde tahkikat yaptık. 
Tasavvur olunan bu teşkilat 
hakkında İstanbul mtıddeiu· 

Köprüde 
Dalgıç 

Evvelki aabah koyu ıiı 

arasında köprllde bir deniz 
vak'ası olmuf, Haydarpaıa 

Yapurunun pervanesi, Seyri· 

ıefainin (T opane) lıimll ro· 
morkörftnll batırmıtb• 

Don 6ğle tıstll k6prilnlln 

Yanına bir dalgıç dubuı ge
tirilerek batan romork6r0 

çıkarmak için uğratıldı. Re· 

ılnıde bu faaliyeti rlSrllyor-

•unuz. 
l 

Ka,.arla,.ının ;stina/~n tetkik olunacalı lraher uerilen 
bir aslig« mahkemesi heyeti 

mumiliğinin ve diğer hukuk
çuların fikirleri henUz :sorul· 
muf değildir. Fakat istinaf 
mahkemelerinin ihya.sa ve 
münferit bakimliklerin geniş 

bir ıekilde tesisi hakkmda 
Adliye V ckaletinin bir teşeb
biisil bura adliye muhitinde 
de şayi olmuştur, 

Nitekim geçenlerde, Müddei-

1 umumilikte istihdam edilen 
• tabibi adliler meaılarmın ha

remdeki ihhsas derecelerine 
göre tesbitini Adliye Vekaletin-
den istemişlerdi. Fakat aldıklaıı 
cevapta bu hususun yeni teş· 
kilAtta nazarı itibara almacağı 
bildirilmiştir. Bu cevapt~n da 
anlaşıldığına göre adlıyede 
yeni teşkilAt yapılacağı mu· 
hakkak sayılabilir. 

ADANA MiL YONERININ iFLAS DAV ASI 

Maznun Hakimlerin 
Vekili Bayıldı 

----- Ha-Müflis, Sindiklerle Maznun 
kimlerin T evkiflerini İstiyor 

Adana, 14 (Husust Mulıabi
rlmiıden) - Adana milyone
ri denmekle maruf Ağuade 
Hulüıl Beyin iflls muamele· 
)erindeki yolsuzluk dolayısilc 
mahkemeye sevkedileo hi· 
kimlerle sindiklerin muhake· 
mesine Ağır Ceza mahkeme
sinde devam olundu. Erbabı 
vukufun raporunda müzaye· 
de kaimelerinin kanuna muha· 
lefetl tasrih ediliyor. 

Ayrıca 9'l6 senesinden bu
gUne kadar sindikler yedinde 
kalıp ta günü gününe banka· 
ya tevdi edilmiyen masaya ait 
paraların hergün üç bin lira· 
dan yirmi bin liraya kadar 
olduğu bildiriliyordu. Hakim· 
terle sindlkler bermutat mah· 
kemede ispatı vlicut etmiyerek 
yine vekillerini göndermişlerdi. 

Raporun okunmasından son· 
ra alacaklı SadılC ve müflis 
Hulösl Beyler bir istida ver· 

Mahkem~de bayılan Enis 
Nazmi beg 

diler. Bunda sindiklerin ma· 
aaya ait paraları muhtelif 
tekillerle kendi hesaplarına 
kullandıkları hakkındaki şai· 
beli şayianın tahakkuk etti-

( Devamı 5 üncü aayfada) 

• 

l 

Bir karllmlzln mektubw 
Nevyorktan bir hamlede 
lıtanbula uçan Amerikan 
tayYarecilerinin elde ettik· 
Ieri munffakıyet Türk 
ıençllfine büyük tesir yap· 
mıştar. Bu münasebetle 
Son Poıta i'azeteainin, mi-
ıaflrlerimize iadei ziyaret 
etmek için ortaya attığı 

teklif, gençliği cO§turmuş 
ve kıymelli tayyarecileri-
miz.den Hayrünnas Bey 
makalelerinde " Si:r. bana 
va11tayı bulunuz. Ben Nev
yorka uçarım. 11 Demişti. 
Türk gençliği kıymetli tay· 
yare:::imiz.in bu emeli· 
ni heyecanla karşılaıfmtır. 
Türk gençliği kendi kud-
retini göstermek istiyen 
aziz tayyarecisine Balıri-
mubiti geçecek mükemmel 
bir tayyare ihzar edemez 
mi? Elbette hazırlar. Türk 
gençliği böyle bir teşeb· 
büs için canını vermiye 
aaıadedir. Tabii bu ifte, 

I Türk tayyareciliğinin te
l rakkisine çalışan Türk 
l Tayyare Cemiyeti de yar· 
dım eder. Türle gençliği, 
Tilrkün kudretini şarktan 

sıarba giden bir 1rilncş gi· 
bl yeni dünya ufuklarına 

• srlHürecektlr. Buna iman 
~ edelim. 

Ankara: A. Münür 

Hava 
Kahramanları 

Amerikah tayyareciler bizi dil· 
şündürdüler. Kendi kendimize 
liOrdulc: Bizde tıı.yyarecilik ne 
alemdedir? Meslek uğrunda 
yapılan fcdalrarlıklar ne dere· 
ceye çıkmıştır? 
"Son Posta11 , şimdiye kadar 
tayyarecilik uğrunda canlarını 

veren hava kahramanlarımızın 

ileri gelenlerini karileri ne 
~yrı ayrı takdim edecektir. 
Ölümü göze almak huıuıunda 
gupli meslektaşından aşağı 

kalr.ııyan Türk tayyareciıinlo 
fedakarlığı, her biri ayrı ayrı 

birer kalıramanhk hikiyeıl 
olan bu heyecanlı makalelerde 
anlaşılacaktır. 

bu qazıların tay!Jareci 
Hagrünnas begin kalemin
den çıktığını iliive edersek 
kıymeti hakkında hiç birşeg 
ilave etmige lüzum kalmaz. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

"Doktorun Aktörlük, Aktörün Muharrirlik, Mu
harririn Bakkallık Etmiye Heveslendiği Bu 
Meslek Kargaşalığı içinde Bazı insanlar Da Li
san Ve Edebiyatla Uğraşmak Merakına Kapıldı,, 

Yusuf Ziya Bey hece vezni 
4airldir. Vaktile 1adellk cereyanı· 
nıo en hararetli taraftarlarından 

olmuştu. Krndisl gibi dOşünenler 
araaındr, Yusuf Ziya Bey de, 
kendisi gibi düşünmlyenlerin hn
cumuna uğradı. Bugün o muarız.· 
lnrın gayretkeşliklerine hayret 
eder gibidir. 

" Akbaba,, sahibi fikirlerini 
umumi olarak hullsa etti: 

Şimdiki sadelik cereyanının 
bundan yirmi sene evvel Sell
nikte başladığını Mısırdaki 

Sağır Sultan bile işitti. Dok
torun aktörlfik, aktörün mu .. 
harrilik, muharririn bakkallık 
etıniye heveslendiği bu mes
lek kargaşalığı içinde bazı in
sanlar da liıan ve edebiyatla 
uğraşmak merakına kapıldı
lar. Sad~lik yapahm dediler. 

Hnberleri yokki bunların 
yeglirıe yaptıklara şey tabiri 
marufile açık kapıları açmak
tır. Garibi şu lci vaktile Sela
nikçilere karşı cephe almış 
olan bir kısım da (Yusuf Ziya 

· Bey Y akup Kadri Beyi ima 
ediyor galiba) şimdi daha ileri 
giderek onları gerilikle itham 
ediyorlar. Yusuf Ziya Beye 
göre lisanda ynşıyan her keli
me Türkçedir; yaşamıyan her 

Yusuf Ziga 6. 
kelime Türkçe değildir. Kah
raman sözü bizim keJimemiz
dir. Fakat batir kelimesi değil. 

. Yeni bir kelime ancak yeni 
bır mefhumla beraber lisana 
dahil olur. Bu kelime ya bey
nelmilel bir kelimedir, yahut 
muhtelif iştikaklarla bizzat li· 
sanın kelimelerinden istihraç 
olunmuştur. Telefon ve idealin 
mukabili olan mefkure kelime
leri gibi. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

lstanbul Köpekleri Öldürülürken 

(Dünkü nüshadan Devam ) 

Onları bir arpa tarlasına 
musallat olan bir delice gibi 
koparap atıverelim. Bunlnr, iyi \ 

dikkat ediniz ki, çok iyi işlenen \ 
ve arkada çok iyi çalışan, mun
zam surette tedvir edilen bir 
menbadan saldırılan fesat şua
larile hareket ediyorlar. Kimisi 
sinsi yazıyor. Sureti haktan 
görl\nüyor. Kimisi ulu orta 
söğilp sayıyor. Halka hitap 
ediyor. 

( Devamı 7 inci Hyfada ) 

Kıtmir - ( Do.lıiliyc Vekaletine istida yazmıya devam ede
rek ) ... Beni zabıta maiyetinde polis köpeği olarnk istihdam 
eder de öldUrmezscniz, Fantoma Mehmet ayarında nckadar 
hırsız varsa bir koklayışta hepsinin il.ini bulacağımi \'e bir 
abhşta eteklerine yapışac3ğ1mı temin ederi:n. Şu işimi yapm, 
köpeğiniz olayım efendim. 
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iLİ B ERLi (!lalkın SesJ 
Japon Dampingi lltav:~lmE!Jt---~-~------~--l!!!llB!B------------6'1 

Ve Halk z.umur a Dedikodu Bugün Gizli 
Kuvvetli iddialar var. Di- lhracaf L N h B 1 Emvali 
r:~~:m~!~e1~~:!;~g~:;;_ Artıyor İ ayet U Uy O r Metruke 
yorlar. Ucuz kaput bezleri 

~etirerek memıeıcet mah- I Darülfünun Divanı Bu Sabah Toplandı, Diploma- Vilayete Yapılan lhbar-
•ulibnın utıımamasına Fakat taJyanların Son 
aebep oluyorlar. Baı:ıları Kararı Bu Ticaretimizi sız Müderrislerin Vaziyetini Görüşmiye Başladı. ların Ekseriyetle Aslı 
f•e akaı ıddiadadır. mz dün Fakat Onların Da Bazı iddialan Var Çıkmadıg"' 1 Anlaşıldı. piyaaa adamlarile konuş- Müteessir Edebilecektir 
tuk ve şu mütalcaları al
dık: 

Mehmet B. (Yenlpoıtane lttisalinda 
Kıutulu, mağazası) 

- BugUn İstanbulda bir 
Japon dampingi vardır dene
mez. Yalnız Japonlar malları
nı ucuza mal ettikleri için 
yine piyasada ucuza satıyor
lar. Dünyada umumi bir buh-
ran ve bu buhrandan doğmuş 
bir işsizlik vardır. Japonlar 
bundan istifade ederek ve iş
sizleri kullanarak çok ucuz 
mal huırladılar . Japon -
yada phst aermayeler h&-
kimdir. Damping yapabilmek 
için htıkUmet mUnhereti lA
zımdır. Japonyada damping 
ıayesi olu kredi ile de iş 
görtlrJer. Halbuki bunların 
muamele.! peşindir. .. 

Narl Bey Kaputçu, Katırcı oilu Haıa 3 

- lıtanhulda Japonların 
her malı diler devletlerin 
ayni mallanodan daha ucuz 
delildir. Binaenaleyh damping 
yapmıyorlar demektir. Yalnız 
pamukla manifaturada niabe
tcn bir ucuzlukları nrdır. Ba
zan metresine llç ıilin istedik-
leri bir male bir peni noksan 
teklif etseniz Yermezler. .. 

M. Lagoplu F etel Sirkeci Aaaııyadl 

1ıı- Ddacl kat ' aumara japoa emtluı 
ticarethanesi 

- Japonlar damping yap -
mıyorlar. Hatta muayyen ka-
ıançlarından bir ıantim bile 
feda etmiyerek satIJ yapıyor-
lar. Yalnız rekabette yapmı
yorlar dinemez. ÇtinkU reka
bet başka damping yine baş
kadır. 

Buı mallan, bilhassa ipti
dai mevaddı kendi memleket-
lerinde yetifen manifatura 
Yeya pamuklulan çok ucuza 
mal ediyorlar. Sonra Japonlar 
çok hesapçı Te muktesit mil-
lettir. iptidai mevaddını elden 
çıkarmak Te amelesini ltıiz 
buakmamak için buan mali
yet fiabna bile mal aatsa bu
glbı için bu da bir kaı:ançbr. 

Polisleri Tahkir Etmiş 
Fenerli Tanaş dlln Beyoğ-

ı !unda gezerken nara atmıya 

bqlamq, kendisini tutan po-

lisleri de tahkir ettiği için hak
kında takibata başlanmıtbr. 

Triyeste Ticaret mümessili
miz Ticaret Odasına İtalya -
Türkiye ticari milnasebatım 
alakadar eden bir rapor 
gündermiştir. Bu rapora na-
zaran, ıon zamanlarda hayvan 
fiatlarının düşmesi , İtalyan 
köylüsünde hayvan yetiştir -
mek hevesini 6ldtirmtiştür. 
Bunun neticesi olarak son 
seneler zarfında ltalyaya ha
.ıiçten mühim miktarda et •e 
yumurta ithal edilmiştir. ltal
ya hükumeti bu vaıiyet kar· 
şıııoda bir himaye sistemi 
tatbikına mecbur kalmıt ve 
yumurta ile etin gümrük res
mfoi arttırmıya karar vermiş
tir. Halbuki ltalyaya yumurta 
satan memleketler arasında 
Tilrkiyenin mlihim bir mevkii 
\'ardır. 

latatiıtiklere göre ıeçen 
senenin ilk bet ayı zarfında 
TUrkiyeden ltaJyaya 28, 738 
kental yumurta ihraç edilmiş
tir. Bu aene ayni müddet 
zarfında ise ltalyaya ıatbğımıı 
yumurta 36,962 kentala baliğ 
olın11fWr. 

Bu iki rakam ihracatımı-
zın artbğını gastermektedir. 
Fakat ltalyanlar 1ıllmrllk rea
minl artbrıraa, ihracatımız 
çok mtlteeufr olacaktır. Bu
nun için Triyeste ticaret mü
meuilimiı, ilerde fiatlardan 
fedekirlık yapmak mecburi· 
yeti lıAsıl olacağını hatırlat
makta ve "İtalya ile ticaret 
mukavelesi mllzakere edilirken 
ltalyan)ann bu tasavvru ha- ( 
brda bulunmalıdır." Demek· 
tedir. 

. Ağustos Aylığı 
Bazı Memurlar Henüz 

Maaş Almadılar 

Merkezlerde bulunan poliı
ler ağuıtoı aybklarmı dnne 
kadar alamamıılardı. Dun 
Defterdarlık bunlann maaşla
nm vermiıtir. 

lktıaat Veklletine merbut 
Ziraat, Ticaret, Orman ve 
Baytar mOdilrlllklerinin kadro· 
lan henUz tebliğ edilmediğin
den buralardaki memurlarft 
maqları verilmemiştir. 

Darülfünun divanı iki haftadanberi ıık sık toplanarak 
müderrislerin maaşlarını haremdeki derecelere uydurmıya 

çalışıyor. Hayli münakaşah geçen bu içtimalar d6rdil 

buldu. Bu sabah ta beşincisini aktetmektedir. Tahminlere göre 

bugünkü içtimada bu işin aonu ıetirilecek ve aylıklar 

tamamen tesbit edilmit olacaktır. 

Divan, müderrislerin maaşlarını ~u 
etmektedir: 

esaslara göre tesbit 

Maaş Esasları 
Evvell her müderrisin kı

demi, mesaisinin ehemmiyeti, 
dersinin kıymeti ve Jaboratu
Yar mesaisi düşünülerek birer 
not verilmektedir. Mesela on 
aene kıdemli bir müderris 
yirmi sene kıdemli müderris
ten muayyen bir not eksik 
alıyor ve hu suretle müdeı·· 
risler bir dereceye dizilmiş 
oluyorlar. Bu derecelere göre 
herkes kendi fakültesindeki 
maaşlardan birini alacaktır. 
Bu maaşlar da dört sınıf iize
rinedir. Birinci sınıf 500, 
ikinci 400t fiçüncU 288, dör
dUndl sınıf ta 256 liradır. 

Her fakülte kendi şubesin· 
deki müderrislere böyle not
lar vermit ve bir müderrisler 
ııraıı tertip etmiştir. 

Diplomasızlar 
LAkin Edebiyat fakültesinde 

ise bu dereceJer teabit edilirken 
müderrislerin Ali tahsil görüp 
görmeyişleri de mevzuu bah-
solmut ve ilf tahsil g6rmq bir 
müderrisin ili tahsil görmemiş 
bir müderristen fazla maaı 
alması esası kabul edilmiştir. 

Diğer fakültelerde ili 
tahsil görmiyen müderris ol
madığı için oralarda bu mese
le kcnuşulmamıştır. 

Bu sabah toplanan Darülfü
nun divanı işte bu dedikodulu 
meseleyi halledecektir. Fakat 
Ali tahsil görmemiş olan mü· 
derrislerden bazıları Darülfll
nun şehadetnamesine muadil 
addettikleri bau . evrak gös
termektedirler. 

Matbuat Meselesi 
İstanbulda 55 Gazete Var, Vilayet 

Bir Liste Hazırladı. 
Yeni Matbuat kanununun 

neşrinden sonra müddeiumu
milikte teşkil edilen Gazeteleri 
tetkik bürosunda, şehrimizde 

çıkan bütün gaxete ve mec
mualar günü gününe tetkik 
olunmaktadır. İstanbulda gün
delik ve mevkut olarak muh-
telif lisanlarda (55) tane ga
zete ve mecmua vardır. Bu 
miktardan on biri Rumca, 
Ermenice ve Musevicedir. Fa· 
kat Adliye VekAleti henUz 

tahsisat göndermediği ıçın 

büroya lisan bilen memurlar 
henüz alınamamıştır. Şimdilik 

lisan bilen müddeiumumi 
muavinlerile adliye doktorlan 
büroya yardım etmektedirler. 

Liste Hazırlandı 
VilAyet, gazetecilik yapamı

yacak olanların listesini hazır-

hımıştır. Gazete ve mecmua
lardan birçokları yeni kanuna 
göre beyannamelerini Vilayete 

vermişlerdir. Vali Muavini F azh 
Bey bu hususta dün bir mubar
ririmize şunları söylemiştir : 

0 
- Gazetecilik yapamıya

cak olanların listeleri bizde 
tamamen haz1rlanmışbr. Biz 

bunları teşhir etmemek için 
neşretmedik ve kimseye söy· 
lemedik. Esasen yeni Matbuat 
kanunu da bu gibi haysiyet ve 
şerefe dokunan neşriyab me
netmiştir. Biz de buna uyarak 
bunu yapmadık. Şüphesiz her
kes kanuni vaz.iyetini bilir ve 
yeni kanuna uydurur. Uydur
mayanlar hakkında da kanu
nun tayin ettiği akıbet malum
dur. Ona göre hareket etmek 
mecburiyetinde kalınacaktır. ,, 

Bir gazetede 1stanhulda tlç 
milyon liralık emvali metruke 
gizlenilmiş olduğu yazıldı. 

Dun biz bu hususta Defter
darlıkta ve viliyette tahkikat 
yaptık. Defterdarlığa ara sıra 
böyle ihbarlar yapıldığım, 
fakat son zamanlarda böyle 
ftç milyon liralık bir ihbarın 
vaki olmadığını öğrendik. 
Vali Muavini Fazlı Bey de bu 
hususta şunları söyledi : 

" - Ara.ıra böyle :ihbarlar 
vaki olur. Bu ihbarlarda yekün 
mübalAgalandırılarak söylenir. 
Meseli ( 3 ) milyonluk bir 
ihbar yapılır. Fakat neticede 
(3) veya (30) bin Jirahk birşey 
çıkar. Bazan da hiçbir şey 
çıkmaL Eğer böyle emlik 
varsa ihbu edilmelidir. Mü
badillere ait emlak diye vaki 
olan birçok ihbarJamı doğru 
çıkmadığı da çokça görül
müştür. Son zamanlıu-da böyle 
mfihim bir ihbar vaki olma-
mıştır. " 

Müvezziler Meselesi 
Yeni Matbuat kanunu mu

cibince gazete müvezzilerile 
gazete bayileri beyanname 
vererek Polis Müdüriyetinden 

ıiJmühaber almağa mecburdurlar. 
Bunun için cezai ehliyeti bliz 
olan birinci derecedeki bayi ve 
müvezziler ilmühaber alacak
lar, kendi mes'uliyetleri altın
da da küçük çocuklara gazete 
sattırabileceklerdir. 

Bastonla Dayak 
Y enişehirde oturan Koço 

isminde biri sokakta Eleni 
isminde bir madama ktifür 
etmiş. Madamı11 kocası Y orgi 
Efendi de Koçoyu bastonla 
fena halde dövmüştür. 

Mütekaitler 
Ücretle Çalışanlar Ma
aşlarını Tam Alacaklar 

Mülhak bütçe ile idare olu
nau dairelerde ücretle çalışan 
mt1tekait memurlara tekaüt 

maaşlarının yalnıx asılları ve
. riliyor, fevkalade tahaiaat)arı 

verilmiyordu. Dün Maliye V c
kAletinden gelen bir emirde 

bunlara tekallt maaşlarının 
fevkalade tahsisatlarile birlik
te verilmesi bildirilmektedir. 

Ağustos 19 

Günün Tarihi 

Yarın Gazetesi 
Neşriyatını Tatile 

Karar Verdi 
" Yarın .. ga7.~tesl neşriyatını 

tatile karar vermiıtir. Bu sabahki 
nü.abasında bu karar fU cümleyle 
bildirili yor: 

" Yarın, nefriyatını tatile ka· 
rar verdi. Yeni matbuat kanunu 

tatbikat tecrübelerinden •onra 
tadil edilecek olursa nqriyata 

bqhyacatımu:ı karfle7Jmfze va• 
deyleris: ti yarın raıeteal bundu 
iki •ene evvel Arif Oruç B. ta• 
rafından teaia olunmut :ve bu 

gü .. kadar ( 597 ~ nlaba çıkmış· 
tır. Arif Oruç B. daha evvel 
( Ay Han ) lmzulle tarihi tafrl
k&lar yanyOJ"du. 

Bu auretle aon birkaç ay lçln· 
de Jıtanbulda Dç J'Hete kapan
mtt oluyor. Evveli < Pclitika) 
gazeteıi kapan•ıı ye ODU (Yılmu) 

takip ebaitti. 

Yüksek Baytar Mektebi 
Yllkaek Baytar Mektebinin 

Ankaraya nakledilecetl yazıl

•tn.ıtı. Fakat buna bu ıene içi• 
imkin g6rtilmemektedlr. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili Çanakkalede 

teftiflcrlne batlamııbr. Biga ta• 
rilflarını da geı:eceldlr. 

Açıkta Kalanlar 
Tütün lnblsarında yeni kadro• 

nun tatbiki neticeai dört mura-
kip açıkta kalmıttır. Tatbikata 
devam edilmekthdir. 

Tıp Kongresi 
22 eylülde toplanacak olan 

Tıp Kongreai için Ankarada ha· 
zırlıklara ba~lanmışhr. 

Yaya YUrUyUş Rekoru 
Haaaa ye Ahmet lıminde lk,l 

ora mektep talebesi AnaCloluda 
( 1800) kilometrelik yaya yürilytif 

rekorunu kırmak için lııeboludan 
hareket etmiper, Çankırıya var• 

mışlar, oradan Ankaraya ,Jt• 
mitlerdir. 

Bir Facia Daha 
Ankarada deli Mehmet ismin• 

de birisi 9of6r Zeki Ef. nin kar
nına bir tat atmış, ölümüne •e
bep olmuttur. 

Tasarruf Haftası 
Milli lktısat Cemiyeti taaarruf 

haftaaı için hazırlıklara batl•
mıfbr. 

Feci Bir Olüm 
Kocamuatapatada oturan poı• 

ta memurJanndan Ali Beyin otla 

Kimli Ef. on gün evvel arkadafl 
Alinin .attıtı bir aapa.a tqlle 

bacafıından yaralanmı9, fakat 
yara iltihap ederek Klmllin ölO• 
mile neticelenmiştir. 

L--S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n...;......R_e_s_im_li_Hı_ik_a_"y_e_s_i._· ----·------R_a_z_a_r_O_la_Hasan B. Ve Boş Ars~ 

' 1 

--

• 1 ı Yolcu - Hasan Bey, ıuraJarda bir 1 2 : Hasan Bey - Gel, biraz da öte taraf· 1 3 : Yolcu G&rdlln mO, Haaaa Bey? 1 4: Haaan Bey - Bu gidltle latanbu!da insan-
ı l>oı arsa uadım, fakat bu arsaların bepıi farda bot araa arayalım, belki buluruz. Hiç yok ... Bntnn arsalar aablmış. dan çok bina olacak. Sabret. Binalar o kadar ucuz· 
1 1ablm1f. lar ki bu para ile hem arH, hem apartıman alının. 



Hergün 1 Son Posta'nın Resimli Malca/esi • Çalışmak Ve Nikbinlik ıt 
Münderecatımızın çok
lutundan dercedileme
miştir. 

1 Sözün Kısası 
Güzel 
San'atler 
Bir ligi 

1 

' Adana Milyoneri-
.. _. 

• • 
hın iflas Davası 

( Bat tarafı 1 inci Hyfada) 
lini, ıon muamelede zimmet· 
lerinde para kaldığı da anla· 
tıldığını beyao edildilden son
ra Cilmhuriyet otelinin müzaye
de kaimesinde tahrifat yaparak 
ıahte bir ilin varakası tanzim 
ve neırettikleri ve ihalei kat' -
iye kararı olmaksızın ahara 
emllk teslim eyledikleri ve 
Sulaklı çiflik binalarını da 
tarla yerine sattıkları tebey
yün ettiği cihetle sindiklerio 
tevkiflerini istiyorlardı. 

Tam bu esnada itiru için 
ayağa kalkan sindikler vekili 
avukat Enis Nazmi Bey bir
denbire fenalaşarak sarardı, 
ıesl kısıldı ve bir baygınlık 
allimi gösterdi. Reis derhal 
celseyi tatil etti. Vekil Bey 
ancak yarım saat sonra kendi
ne a-elebildi. ikinci celsede 
evrakın tetkiki için muhakeme 
ba,ka bir gilno talik edildi. 

Salalıattin 

70 Lira Nerede ? 
Salamon isminde biri Ro

•anyalı Valtneria 70 llra1mı 
çalmııtar. 

Toptan Maaş 
Mütekaitler iki Senelik 
Maaılarını Alabilecekler 

Maliye Veklletl Muntazam 
borçlar mtidllril Hilmi Bey 
mlttekaitlere maq tahıiıl iti
nin bayii kolaylatbğını, kanun 
mucibince arzu eden mOt~kalt 
yetim ve dullann iki senelik 
maqlan yektlnunu toptan 
alarak hazine ile allkalarını 
kesebileceklerini ve bu gibi
lerin arzularının hemen yerine 
ıetirildiğbıl s6ylemif tir. 

Hazineden tekaOt, yetim ve 
dul maqı alanların yekünu 
(180) bin olduiu da anlaşıl
auıbr. 

Arpacıyı Vurdular 
Arabacı klhyalığı yapan 

Samatyalı Rıza, arpacı Aramı 
yaralamıfbr. Sebep arpa pa
"uıcLr. 

Tifo Azaldı 
Son 48 saat zarfında ıehir

cf ı tifo vak'ası olmamıştır. 

t 2 Bin Lirahk ihtilas 
(1'2) bin lira açığı çıkbtı 

lddiaaile tevkif edilen Bakır· 
köy Malmlldürll Nail Bey 
hakkında ikinci mUstantiklik
te yapılan tahkikat benllz bi
tirilmemiştir. Milstantiklik dün 
de bazı alikadarları isticvap 
etmiştir. Tahkikatm bu hafta 
bitirileceği tahmin edilmekte
dir. 

1 - Bir ay, arka Ostil tembel tem· 
bel yabnız, okumayınız, yazmayınız, 

çalışmayınız, görOrsnnn. ld. .. 

2 - Y avaı yavaı aeıeniı kaçar, 
en beyaz ıeylerl bile kara g6rmiye 

baılaramıı. 

3 - Betbhallk tembelliğin çocutu
dur. Çalıf8n adamlana fena t•J dl 
şOnmiye vakitleri olamaz ki. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

BiR KARAR ı 
Bazı Valiler Tekaüde 

Sevk edilecek 

Ankara, 19 (Huıust)- Ve· 
killer Heyeti diln de 6iledea 
sonra toplandı vo geç vakte 
kadar milzakerede bulunda. 
Öirenildiğine göre bu içtima· 
da vekalet emrinde bulunu 
bazı Yalilerin tekaOde seykJerf 
tekarrllr etmiıtir, 

lımet Pş. bugtln lıtanbula 
hareket edecektir. 

lrlandada MUsademaler 
Londra 18 (A. A) - lrlan· 

dada kiin Portodomda sil· 
kilo iade edilmiıtir. Gece 
geç vakit Armg ıehrlnde 
milsademe olmuttur. Naıyo
naliıtlerden mürekkep bir 
grup, Unyonistlerin mahalleıi
ne tecavüz etmiılerdlr. 

1 m da t! 
Bir Fransız Tayyaresi 

Yan Yolda Kaldı 
Roma, 18 (A. A.) -Atina• 

dan Napoliye doğru gelmekte 
olan bir deniz Fransız tayya· 
areıi istimdat lıaretleri g8n· 
dermiştir. Bunun üzerine he
men tayyarenin imdadına 
koıulmuı ve L'lcosa burnu 
ile Kaprl arasında bulunarak 
romork8rle cerredilmlttir. 

Tayyare Amalfiye gelmiştir. 

Kansız İsyan 

• 

Amerikada Bankalar lf lô.s 
it * * 

Ediyor, Altı P anka Kapandı 
Nevyork, 18 (A.A.) - Lincolinde hir milyon 180 bin do

lar miktarında mevduatlara bulunan alh banka daha ıitelerlnl 
kapamıtlardır. 

Sekiz taıarruf 1andıfının da tedlyabnı tatil edeceji haber 
Yeriliyor. 

Virijlnyada klfn 250 bla dolar sermayeli Rlchmond Bu
kuı, tediyahm tatil etmiftlr. 

Vaıington, 18 (A.A) - Bu ,.nenin ikinci altı ayı urfıncla 

ilıracat 66 milyon dolara, itballt ta 550 milyon dolara balii 
olmuıtur. Şu hale nazaran reçen senenin ayni devreıine 

niıboten ihracatta yüzde 35,9 ye ithalatta yUıde 36 tenakaı 

vardır. 

Mübadillenn Emliki 
Tahliye Muamelesinin Tehir 

Edildiği Mahakkaktır 

Miibadillere evvelce tefffi
8 l J ~ y.a.pılan ~fibadillere de 

dTp te etabli Rumlara ve tımdilık tabbyeden vazgeç-
e 

1 1 
1 b 'ld · il · · Yunan tebaasına ait oldukları mo er ı ır mııtır. 

1 1 ilki iadesi hak· Bu haberimiz kat'ı ve mu-
akn adıı ankem k n n tatbika· hakkaktır. Biz kanun tatbl-
ın a çı an anunu k . . . 

. . kadar atının tehır edıldığinl bu 
tanın yenı bır emre , mevsuk haber üzerine yazdık. 
tehir edildiğini yazmıştık. Bızi Şimdi vaziyet yeniden tet-
tekzip c:miye kalkıthlar. kik edilmektedir. Ancak bu 

Muhakkak olan cihet ıu· tetkikatın neticesi alındıktan 

REKOR 
Lindberg Moskovaya 

Doğru Gidiyor 

Riga, 18 (A.A) - Sovyet• 
lerin Petropavlosk telıiz nq
riyat istasyonu Moskovaya 
doğru uçmasına deYam niye
tinde bulunan Lindberw ile 
temua ıfritmfttir. Sovyet 
hllkOmeti, Llndberge Sovyet 
arazisi Qzerinde uçmak mOsa
adulnl .ermiıtir. 

Lindbergln bu hafta niha
yetinde Moıkovaya gelmesine 
intizar edilmektedir. 

Fırtınadan Olenler 
Londra, 18 (A.A.) - Ga· 

zeteler lngiltere sahillerinde 
hnknm ıUrmekte olan fırtına· 
nın 14 kitinin ölümüne sebe
biyet vermİf olduğunu yaz
maktadırlar. 

Almanya da 
ithalat Gittikçe 
Azaltılmaktadır 

Berlin 18 ( A. A. ) - Al
manyanın temmuz zarfındaki 
ithalatı 562 ve ihracatı 827 
milyon marktan ibarettir. 

lthalitta 1929 senesine na
zaran °o50 niıbetinde ve 1930 
senesine göre 200 milyon 
marklık bir tenakuı vardır. 

dur ki bu kanunun tatbikat sonra harekete geçilecektir. 

neticesi olarak bir Uate ha· Şimdilik vaziyet dün bildir- Fas Sultanı 
zırlanmıf ve otuz bir mOba· diğimiz ve bugiin tekrar etti-
dile, buJunduklan evleri ğimiz gibidir. F ransada Şehirden 
tnhlfve etmeleri için tebligat Bununla beraber alakadar Şeb· D 1 

Hı.ndı·standa MedenAı ıre 0 aşıyor r. Fakat Muhtelit mübadiller Başvekile telgrafla 
1 B 1 Paris, 18 ( A. A. ) - Fas 
syan aş ıyacak Mı? komisyonu bu li•- müracaat ederek yoııl kanu- Sultanı Lorraine ve Alsace 

Ahmetabat, 18 (A. A) _ tenin rntbikını tehir etmlı nun kendilerini mUıkil mev- eyaletlerini gezdiği sırada Met 
vo kendilerine tahliye tebliga· kie ıoktuğunu bildirmitJerdir. ,, ve Stubourg şehirJerinde bir 

Gandi kendisinden bir mWl- :nilddet tevakkuf etmiı ve 
kat isteyen Reuter muhabiri- Mareşal Lyau•• j ikametgA-
ne vaki beyanatında kogre- • • handa görmiye gitmiştir. 

Amerlkada bir "Milletler 
aalonu" açılacakmıı; bizd•n 
de Cumhuriyet ıazeteal vuı· 
taılle, gDzel · aan'atlere ait bir 
eHr iıtemfıler. 

Gazete, bu haberi veRıken 
bb:im GOzel Su'atler Birliji· 
nln dellletini bekliyor. Acaba 
farkında değil mi ki bu aan'at 
ocağı, içinde bulunduğu Alay 
kötkO gibi tarihe kanımttbr 
ve örOmcekler, ağlarile, on" 
hazin ve ince bir Jcef en 6r• 
mUtlerdir. Yalnız, içeride, 
mliteveffamn ruhuna Yasin 
okuyan iki fiç meftunu 'ı'ar 
ve ayda yılda bir topl,1nara!c 
lokma yiyorlar. 

Hemen bütün ıubeleri ııe• 
nelik kongrelerini yapuııy•n, 
umumi idare mecliıi toplanmt• 
yan ve son Galatasaray ser· 
gisinde acıklı mersiyesi oku· 

nan bu cemiyetin lüzumunu 
arada bir anlıyoruz ; yani 
Amerikadan böyle mektuplar 
veya Avrupadan ıan'atkirlu 
geldikçe. 

Bu cemiyetin lflzumunu &'1· 

latmıya hacet yok; fakat Di· 
çin yaıamadığım bilmeyenler 
öğrenmek isterler, değil mi? 

Bunu Cevdet Kerim Bey• 
soraunlar. O bilir, iyi bilir, 
gayet iyi bilir. ---
Deniz Faciası 

Bir Kadınla Bir Sandalcı 
Boğuldular 

Cemile ve Saliha isminde 
iki Hanım dün Babçekapı 
iskelesinden Suadiyeye git· 
mek ilzere Sandalcı Mustafa 
ve Kadrinin idare ettiği san• 
dala binmişlerdir. Fakat F e
nerbahçe açıklanna gelindiji 

.zaman sandal ansızın devril• 
miş ve Cemile Hanımla Mu
taf a Ef. bir motör tarafmdaD 
kurtarılmışlar, diğer ikisi bo
ğulmuıtur. 

13 Milyon Fark 
Bu senenin ilk altı ayında 

ihracatımız ( 56) milyon lirayı 
bulmuş, buna mukabil mem• 
lekete hariçten ( 69) milyoıa 
liralık mal ithal edilmiıtir. 

Maçka 
Harikzedeleri 

T erkos Şirketindeı .. 
Hakkınızı Aramak 

ister Misiniz? 
nin tekrar ıilihıız muhalefete 'ster inan, ister inanma I Çinlilere Yardım 
geçmiye hazırlandığına dair .1 ~ ı ~ y . 

8 
( A Son büyiik yanranın genitle· 

aşmgton, l . A.) - mesinde Terkoı Şirketinin 
şayi olan haberleri tekzip Mübadele Komisyonu edildiğini gördük. Çin hUkumeti, Amerika hn- büyük bir mes'uliyet hiHHi 
etmiştir. Reisi Şevki Bey bu defa Halbuki MObadele Ko- ldimetinden, Yang Tse Skiang yüklendikf artık tahakkuk 

Gandi Delhi misakma ria· Komisyon işlerine bir An miıyonu azuı, Türk ve ha valisinde sakin olanlara etmiştir. 
yet gösterilmesi ve hükumetin ev el nihayet verilmesine ecnebi, gayet dolgun ma- muavenet için kredi ile ne Birçok •İgorta ılrketlerinin 

A'ı lstasyonlarmda emirlerine, kongrenin müsaa- karar vermif. Allah &Ayini at alırlar. Tahsisatları miktar buğday verilebileceği- Terkoı aleyhinde dava aç· 
Tifoya karşı bir tedbir ol· meşkur etsin. _ kontrolsüz gibidir. Bu oi sormuştur. malara da bunu teyit eder. 

•ak üzere •ehrin altı yerinde deıi olmadıkça, muhalefet Senelerdir hep bu ıozU itin bitmesi demek, bu Bu muavenet bilhassa son Birçokları iciı: kimselerden 
Y edilmemesini temin için mem- işitiyoruz. Daha Saraco~lu ıatların varidatlaranı kay· feyezanlar dolayısile f ellkete mGrekkep olan feliket.ıede-

açılan afi istasyonlarında faa- leketin her tarafına talimat Şllkrll B. komisyon reısl betmesi demektir. uğrayanlara yapılacaktır. ler namına da Son Poıta 
Uyete baılanmııtır. Fakat mil- d d iken, işlerin biteceği söy· Büyük maaılar durur- Terkoau dava edecektir. 
~•caatçıların adedi ıı'mdilik gönderilmit ol uğunu a •Öz- O d ra k b b Rif Kahramam Kaçmıf Yanırından zarar aör~nler · · leniyordu. o an ıon en ve u itin itmeal •· • 
çok azdır. )erine lllve etmııtır. Cemal Hüsnll B~y geldi, f veya bitmemesi bu ıat- Meşhur Rif isyanı zamanın- her gün Galatada, dördüncll 

--- Tevfik KAmil Bey geldi, ! ların elinde iken, artık da iıyan hareketini idare eden Noter Mitat Cemal Bey• 
Pis Meyhaneler Macar Bankaları Şevkı' Bey geldi Hep t Mübad. ele. Kom.iıyonunun Abdülkerim Fransızlar tara• MOracaat ederek vekaletna• 

d (A A ) f d k l M d meyi imza et.inler. Avukat· 
Belediye memurları On Budapette, 18 · · - ayn"ı nakaratın tekrar ı,i bıtebılece~ıne, m an ya a anmıf, a aıu-

5 k d ö d il · t' S larımıı: .-.,ıtaalle davayı ta-
Balıkpazannd11 bir teftiş yap- Macaristanda banka muame· ar a aıma g 0 er mıı ı. OD kip ettlrecejiz. Adaletin 
llUşlar, bet meyhaneyi kapat· 't ister inan, ister inanma/ gelen haberler, Abdülkerl· 1 1 ... L 1 w~ hbU tabii n mut~n L-----------------------~ min mnb~ndu k~~~ ·-~~~-~iu ~~· 

--~~~- pl•~-b•~·~...,,...__mı .... lll!ll!!!ıc_~--..!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b=il:d:irm:::e:k:te:d:i:r·~~~~~~~--::ecl:eo::•~::n:d•~n~ta::m:••::en~e:m:ln:i:~~~I 
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1 Memleket Haberleri 

Marmarada 
Korsanlık 
Hikayesi 
lstanbula Karpuz Geti

ren Bir Kayık T eca· 
vüze Uğramış 

Mürcfte, (Hususi) - Avşa 
adasından kayığı ile buraya 
gelen Behçet kaptan isminde 
bir şahts Mnrefte liman riya
setine şu ıikiyette bulun· 
muıtur: 

.. - Tayıfam olan Avşa 

köyünden Hasan çavuı oğlu 
Hüseyin, bostan sahibi Avşalı 
Topal İbrahim ile birlikte 
lsatanbula karpuz götürürken 
Marmaranın İstavri burnu ci
varmda gece yarısı Kalemi 
köyünde iskAn edilen Kara
deniz mültecilerinden Mahmut 
Reis ile Uç arkadaşı bir san
dal ile Uzcrimize geldiler. Bize 
hitaben: 

- Bunları denize atmak 
lizımdır; diyerek söylenmiye 
başladılar. Fakat üç kiti ol
duğumuzu görünce tecavüze 
cesaret edemiyerek uzak
laşblar. 

Mesele, tabii tetkik edil
mektedir. 

Talat behçet 

MUreftede Kibrit 5 Kuruş 
Mürefte, (Hususi) - Bir 

aydanbcri bu havalide şiddet
li bir kibrit buhranı baş gös
termiştir. Bundan istifade 
eden bir kısım esnaf kibritin 
kutusunu beş kuruşa kadar 
satmaktadırlar. 

ihtikara Karşı Tedbir 
lzmir, 19 (Hususi) - Yeni 

teşkil edilen Norveç vapuı 
şirketi faaliyete geçti. İ!k va
pur yarın limanımıza gelecek
tir. ismi (Riyo) dur. 

Her hafta bu şirketin iki 
vapuru gelecek ve:: ihrac::ıl 

emtiamızı nakledecektir. Dı· 
suretle navlun ihtikarının önC 
oe geçilmiş olacaktır. 

Bir Kadım Öldürdüler 
Amasya, - Aksalur kö

yünden Bekirin karısı Emine 
bir münazaa neticesinde kö-
yün muhtarı AH ağanın 

uşağı Sevincerli Hiiseyio 
oğlu Mehmet tarafmdan bi
çakla öldürülmüş, katil Meh
met biçağıle beraber yaka
lanmıştır. 

Konyada Un Fiatleri 
Konya - Belediye encüme

ninin son kararma göre un 
fiatleri şöyle tespit edilmiştir. 

Birinci nevi unun bir bat
manı, yani altı okkası 42 
buçuk kuruşa satılacaktır. Bu 
hesaba göre okkası 6 kuruta 
gelmektedir. İkinci nevi unun 
batmanına da ( 32) kuruş narh 
konmuştur. 

Tosyahlar Memnun 
T"<>sya, (Hususi) - Bu sene 

pırınç mahsulü memnuniyet 
yerecek ıekildedir. Havalarm 
ııkak gitmesi ve muntazam 
bir ıekilde yağmur düşmesi 
pirinç ziraati için çok f aydab 
olmuıtur. 

Efgan istiklal Bayramı 
Efgan iıtiklAlioln devri H-

evısı mllnasebetile yarın, 
~ebckte, Turkuvaz gazino
•··nda bir çay ziyafeti veri
\e.cektir. Siy.ıs' mümessiller 
-Y• ~ ~· t.·.•ıt ~- edilmiıler
cfü. 
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PAZAR OLA HASAN 8. r= Dil Anketi 

Yusuf Ziya B. 
Fikirlerini 

Yeni İsimler 1 

- Hasan Bey, çocuğun 
ismini ( Onggay Tekin Alp 
Demir Kurt Bozak. ) Koyduk. 

- Çocuğun kulaklarına iyi 
bakın. İsmini çağırırken zarı 
patlamasın. 

Bu 
Zamanda 
Ticaret 

Hasan B. ahbaplarından bi · 
rine tesadüf 
etmit ve 
sormuştu: 

- Bira· 
der 1 eriniz 
ne Alemde 
efendim? 

Hasan Be· 
yin ahbabı 
şu cevabı 
verdi: 

- Büyük birader ticaretle 
meşgul. Fakat küçük birade
rin vaziyeti çok iyidir, çünkü 
bir şirkette aylıkla çalışıyor. 

'3acı 
4rayan 
4dam 

Komşularından biri, Hasan 
Beye dert yanı

yordu: 
- Ah divor-' . 

du, şöyle hem 
yemek pişirecek, 
hem de ev biz· 
meti görecek iyi 
bir hizmetçi bu

lamıyorm. Nerede bizim o eski 
bacılar ... 

Hasan Bey yerinden ııç
radı: 

- Amman, dedi, Arap 
hizmetçi mi arıyorsun? Hani 
şu 11 plij,, dedikleri kumluklar 

var, ahali orada güneşleniyor, 
oraya koı, kadınların hepsi 
bacı. 

Sıfır 
Ve 
Milyon 

Hasan Bey bir gün oğluna 

dedi ki: 

- Ayol .•. 
Seninle hali-

miz ne ola
cak? Vaktin 

hep haylazhk
la geçiyor. 
Mektepte bo

yuna ııfır alıyorsun. 
- Baba... Ben bnyUdUğUm 

zaman milyoner olacağım. Sı
fırsız milyon olur mu? Şimdi
den ııfırlan toplıyorum. 

,Kuçu Kuçulara 
Mersiye 

Ôldürllyor belediye sizleri, 
Ağlatır bu, yahu, en hissizlerl, 
Geceleri koşardınız ardından, 
Görünce ıiz yolda ayak izleri. 

111 
Yoktur bundan sonra size havlamak, 
Viranede her gün kemik avlamak, 
Dalgınları ısırarak kudurtmak 
Köşelerde insanları tavlamak. 

• 
Elveda ey sadık kuçu kuçular, 
Size ôlüm saldık kuçu kuçular. 
Belediye uykusundan uyandı, 
Ne günlere kaldık kuçu kuçular 1 

Pa. O. Ha. B. 

Pazu Kuvveti 

---=-= :s-= > 

Hasan Bey - Ne o? Komşu, sizin evin duvan mı yıkılıyor? 
Komşu - DeğiJ, Hasan Bey, bizim oğul sporcudur. 

Duvara lavha mıhlıyor. ---------·--------
Pazar Ola Hasan Bem 

Hikayeleri • 
yın 

Ahbabımın 
Size bir ahbabımın başın

dan geçeni anlatayım. Zavallı 
adam az kalsın yeni evlendi· 
ği güzel karısının kanına 
giriyordu. Ahbabımın ismini 
söylemem; "Ahbabım., deyip 
geçelim. Güzel karısının is
mini de söylemem; "Güzel 
karısı., deyip geçelim. 
Ahbabım gü:ıel karısile ev

lendikten sonra, aradan bet 
gUm mU geçer, beş hafta mı? 
Geçmiş gün, hatırımda kal· 
mamış. 

Gece yarısı yatakta yatar· 
larken, ahbabım, uyku arasın
da bir gürilltli duyar, gözle-
rini açar. Bir de ne görsün? 
Gilzel karısı çoraplarını, is
karpinlerini giymiş, aynanın 
lSnUne geçmiş, sessiz sedasız, 
ağır ağır giyiniyor, sUsleniyor! 
Ahbabım uyuyor gibi ya

parak güzel karısını seyreder, 
fakat bir taraftan da yüreği 

mitralyoz gibi çarpar. Nereye 

Güzel Karısı 
gidiyor bu kadın ? Evinden 
kaçıyor mu ? Gizli ve fena bir 
niyyeti mi var ? Niçin giyini
yor ? Acaba gece yarısı uy
kusu kaçta, canı sıkılıyor da 
vakit geçirmek için mi süsle-
niyor ? Yoksa yeni yaptır
dığı ve hiç geymediği 
esvabını giymek için ertesi 
güne kadar sabredemiyor mu? 

Fakat ahbabım bir de ba
kar ki güzel karısı giyindik
ten sonra odadan dışan çıkı
yor. 

Hemen ahbabım gürültü 
yapmadan yataktan atlar, ça
bucak pantalonunu çeker, 
terliklerini giyer, eline taban
casını ahı: ve ayaklarının ucu
na basarak giizel karısrnın 
peşine takılır. Ahbabım o ka
dını öyle seviyormüş, öyle se
viyormuş ki eğer kaçacağım 
hissederse onu ya alıkoyacak, 
ya öldUreçek. 

Fakat ahbabımın güzel ka-

( _ _____ c_ez_a _____ ! Söy/üyor, 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
Anlaşılıyor ki Yusuf Ziya B. 

Çağatayca, Uygurca gibi leh· 
çelerden lüzumlu lüzumsuz 
kelime almıya ve mesela ayna 

CJ gibi yaşıyan bir kelimenin 
- aslı Farisi ve ayinedir diye 
Çagatayca smı araştırıp 

kullanmıya hiçbir vakit taraf
tar değildir. Istılahlar me• 
selesi hakkında verdiği iza· 

Mahpus - Hasan Bey, be
nim bugün cezam artıyor. 

Hasan Bey - Yeniden mah
kum mu oldun ? 

Mahmıs - Hayır, kayna
nam ziyaretime gelecekmiş. 

Bir 
Evin 

-- -----

Manzarası 
Hasan B. bir gün kirahk 

bir ev ge:ıiyor

du. En yukarı 
katı da gördük-

ten sonra dedi 
ki: 

- Ayol, bu 
evin biç manza· 

rası yok. Bizim 
burada canımız 
sıkıhr. 

Ev sahibi dedi ki : 
-Aman efendim, kat'iyyen 

canınız sıkılmaz. Şu pencere 
sokağın köşesini görür. İki Ü\' 

~ ün geçmez ki o köşede bir 
araba, yahut otomobil kazası 
olmasın. 

ffagat 
:/e 
'?'"f • 

'lınema 
Hasan Beyin oğlu. bir gün: 
- Baba ... Be

ni sinemaya gö
tür! Diye tuttur
muştu. 

Pazar Ola Ha
,,, .. n Bey dedi k:: 

- s· n m C
1 

-

ha evvelki g Ln 
seni sokağa çı· (.S-

k d b . .--6-~ .. 
arım, ır __ -

yangm seyrettin ; dün seni 
sokağa çıkardım, bir otomo
bil, bir de tramvay kazası 
gördün. Sinemacf a bundan 
daha iyisini mi seyredeceksin? 

rısı evin bahçesine çıkar, bir 
ağaç altında yarım saat otu
rur, ahbabım da onu başka 

bir ağaç altmda durarak 
yarım saat seyreder. Sonra 
ikisi birden yine yatak oda· 
sına girerler. 

Neden sonra anlaşılır ki ka
dın "uykuda gezme,, hasta
hğma tutulmuş. Ahbabım ba
na diyor ki: 

- Allahtan sokağa değil, 

b·ahçeye çıktı. Yoksa parma
ğım tetiğe dokunacakb ve 
zayallı karım bir daha uyku
ıundan uyanmıyacaktı. 

Ben de dedim ki: 
- Erkekler gece yarıların

dan sonra sokaklarda uyanık 
geziyorlar; kadınlar, uykuda 
&'ezmişler, çok mu? 

batı kısaca formüle edi-
yorum. Mademki bürun 
dünya Yunan ve L!tince ıstı
lahları kullanıyor, biz de on
ları kullanmalıyız. 

Esasen mevcut ıstılahlara 
gelince, bunları ipka veya de-

f ğ·iştirmek meselesini lisan mü
tahassıslarına bırakıyor, hatta 
diyor ki; Şayet müselles yerine 
üçlü demeyi muvafık bulurlar
sa, ona da razı olacağız. Esa-
5en benim bundan sonra ben
dase davalarile uğraşacak 
vaktim de yok ya .. 

Bir şair sözü tamamladı: Mah 
keme davaları dururken değil 
mi? ... 

- Peki encümen meselesi 
•ıakkında ne diyeceksiniz? 

- Bence bir dil encümeni
ne sureti kat'iyede lüzum var
-lır. Bu encümenin İstanbul 
\'eya Ankarada çalışmasının 

"'Y" ayrı faydaları vardır. 
Azasını Türk dilini iyi bilen, 

!yi konuşan ediplerle lisan 
mutahassısları teşkil etmeli. 
Türkiyenin bütün muafümleri 
bunun bir nevi muhabir azası 
-: imalı. 

Encümenin en büyük işi 
0

Jence Türk dilinin hudutlarını 
yin etmek, lügatini yapmak

ır. Hatta bu faaliyetlerden 
kuyanlar ayda bir haberdar 

~dilmelidir. Yusuf Ziya Beyin 
on sözünü aynen kaydettım; 

·Her sahada adam kayırmak 
elal olsun. Yeter ki bunu dil 
ıeselelerinde yapmasınlar.,, 

Hicazda Telsiz Telgraf 
Kahire, (Hususi) - Hicaz 

"1ükiimeti on yedi telsiz telgraf 
ı•;tasyonu tesis ettirmiştir. Bun
ıardan birisi Mekkededir. Bun· 
i arın işletilmesi için Mısırdan 

,,1ütehassıslar gönderilecektir. 

Ağır Bir lttiham 
Ahmet ismin le birisi Bakır

köyünde oturan Hüseyin Beyin 
8 yaşındaki kızı Reşidenin 

hastalanmasına sebep olmuş· . 

tur. Babası Ahmedi dava et
miş ve kız da Adliye doktor
luğunda muayene olunmuştur. 
Müddeiumumilik Ahmet hak· 
kında takibat yapmaktadır. 

SON POSTA 
• Yevmi, Slyaaf, HaYadlı ve rialıı: g.u~tJJ -&dare ı latanbı.d, Nuruo,mııJıı 

Şeref aoka}ı ?) - J/ 

Tel~fonı latanbı.d • 2}}')J 
PoliA kutuıu: lıtanbul • 7 il 
Telırc-af : İ11tanb11l SON POSTA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE - ECNRal 

uoo :u. l Sene 2700 kr. 

750 • 6 Ay HOO • 

400 • 1 • 80!) • 

150 • ı • IOO • 

Gelenevrak geri verilm~1. 

hADiardaa meau\iyet alı ı ıı n. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Olup Bitiyo_r? 1 1 Kadın Ve Kalp İşleri 
~lman~da ~omiinistler Tehdide ~S-e-vd_i_ğ-im_i_N_a_s-ıl_S_b-.y-li~-

Sırapınardaki Mesele 
Efendim; 
Muhterem gazetenizin 17 

atuıtos 931 tarihli nüshasının 
kari ıütununda Beykoıa tibl Sı
r~pınar kariye.ine ihtiyar heye
tın1n •ikayetim fb:erine nrdiğl 
t~vzlhnameyi okudum. Bu tavzl· 
bın birçok noktalarında haklka· 
tin ketmcdilerek efkirı umumi
)eyi tatmin maksadlle yaz.ılmıt 
oldutunu gördüğümden ılzli ka· 
lan noktala11 yazmaya mecbur 
kaldıra. 

Başladılar-lngiliz Maliyesi Şiddetle yeyim,NasılAnlatayım 
Sıkıştırılıyor - Çinde Vaziyet Fena. 

l- Gündüır: bir veıile ile evden 
çıkarılarak namua ve ırzına taar• 
ru:c ve taaallüt edilen zavallı bir 
kadın köyde ihtiyar heyetinden 
h111ka kime arı ve tlkiyet 
edebilir? 

2 - İhtiyar Heyeti eaa1en 
laşeml temin maksadile hizmetçi 
olduğum evden 25 mart 931 tari
hinde çıkarmak glbl bir muame
leden dolayı haklarında muamelel 
kanuniye icrası için Milddelumu
rniliğe vukubulan mOracaatlmden 
~ütevellit infial ile bu defakl 
nıüracaatimi nazarı itibara alma· 
lnış ve tııvzihnameainde de köy
de bulunmadığını zlkretmittir ki 
bu ifade külliyen hilafı hakikat 
olup o srlln klSye iki dakika me-
ıafede bulunan harman yerinde 
nıuhtar Ye azalar bulunarak vak'a 
kendilerine anlatılmıfbr. 

3 - Tecavüz hadinıinin ta-
nıamen ihtiyar heyetince meçhul 
bulunduğu iddiasına lıe k8yde 

h
luhür eden bir vak'adan ihtiyar 

eyetinln haberdar olmaması 

bittabi kabul edllemiyecek bir 
iddiadır. 

.. 4 - Eanayl hadisede lpara ve 
ltupelerimin gasbı keyfiyeti ise 
derdesti rüyet olan muhakemc
llin neUce1iJe tebeyyün edeceği 
tabiidir. Binaenaleyh ihtiyar he
Jetinden bu noktanın tenvlrini 
beklerim efendim. 

Reup Efendinin hiıımetçiıl 

Fatma 

- -=lrlandada isyan = 
lrlandada bazı isyankar ha

reketler zuhur etmiştir. Muh
tar hükumet endişededir. 

Tayyare Kazaları 
Paris, 17 A.A.)- Marsily:ı 

.. B~rut posta servisine mensup 
olup tayyareci Pommereau 
tarafından sevkedilmekte olan 
bir deniz ticaret tayyaresi, 
Napoliye doğru giderken 
aaat 4,45 te Caprinin 1 O kilo· 
nıetre cenubunda denize inmiye 
mecbur olmuştur. 

Pilota birşey olmamışbrj 

makinist Richard, hafif suret-
te yar anmıştır. Tayyare 
Napoliye saat 13,30 da 
vasıl olmuf ve Marsilyaya ha
reket etmiştir. Saat 17 de 
muvasaleb beklenilmektedir. 

-== T AKVIM ==-- -
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Arabi Rumi 

4 ·Reblllahar• 550 6 • Ağuıtoıı • 1547 -Hkıt·uanl-vaaatt 

Gone,lıo. 09 S.14 
Öjle 5,13 12.18 

bdndJ 9.02 16.07 

-valut·eıaııi·nutl 

Akıam,12.- 19.0~ 
Yatlı 1.41 20 46 
lmaak ,8 .14 5.21 

Dünganın en büyük balonu : Amerikalılar, iki •enedenbffl'i düngagı dolaşan Almua 
zeppelininin hemen de iki misli bü!'ükl~ğ~nde geni bir zeppelin yapmışlardır. balonun 

ön tarafına top gerleştırllmıştır. balon Amerikada gapılmıştır • 

Alman )İngiliz l Çinde Vaziyet 
Komünistlerinin Maliyesi Ve Feci 
B • "r hd•d• Al ı;.... Çin bUkümeti Çinde hAsıl lr .le l l ınan l'\.QTar/a~- olan feyezan neticesinde ve 

Almanya Hovver pilAnı bari· lngiliz bUtçesinde muvazene 5felaketler dolayısile bu aha-
cinde kalarak şarta tAbi olmı· yapmak ve umumi masrafları Hye yardım için ne miktar 
yan borçlarından 51 milyon indirmek için toplanan hususi veresiye buğday verebile-
mark borcunu ödemiştir. • ceğini Amerika hUkümetin-komisyon, vakitli, vakitsız pek 

Bu paranın 27 milyonu ti· uzun süren celseler aktederek den ıormuştur. 
mendifer idaresine verilmlıtir. vaziyeti gözden geçirmektedir. Feyezanlar neticesi Hange-
Üst tarafı Yung pilimodan İngiliz Bankası Müdürü M. uda inhidamfar devam edi-
mütevellit faizlerin tak11itleri· Norman Montagü yakında yor. Elektrik fabrikaları işle-
ne tahsis edilnıittir. Kanadaya seyahat edecektir. memektedir. Şehir karanL•k 

Almanyanın yeni kredilere Bu seyahatine bOyilk bir alika indedir. Birçok telefat vardır. 
'ht' l l d " t tk.k aliye nazırının riyasetinde 
ı ıyacı o up o ma ıgım e ı atfedilmektedir. 

d k 
• d L • bir miJli yardım komitesi 

e en omıte, aza an ayton un lktısat lrnnıitesinin tasarruf 
k b 1 

. teşkil edilmiştir. 
raporunu a u etmıştir. için alacağı kararlar muayyen 

Alman borsalarının açılma bir günde bütün teşekküllere Japon - Çin ihtilafı 
tarihi, vaziyet tabii surette haber verilecek ve 0 gün fev- Bir kısım Japon mallarinı 
devam ederse, eylül batı ola- k · Şanah d ü d d kalade bir gün addedile~e tır. 6 ay a m sa ere e en 
rak tesbit edile~ektir. Bu münasebetle Parlanıen· Çin memurlan Japon bahri-

Milliyetperverlerle komu- tonun fevkalAde olarak dave- yelileri tarafından tevkif edil-
nistler arasında Kolonyada ti mukarrerdir. Bu içtima Ey- miştir. Şangbay belediyeai 
bau müsademeler olmuş, bir lül ayanın ilk haftasında ola· bu hareketi protesto etmiştir. 
komünist yaralanmıştır. cakbr. Muhalefet fırkalan, Hava 

Son tedbirler neticesi, Alman noktai nazarlarmı bilahare bil-

ihracatı somnyon mark artmış, direcekıerdir. Af etleri 
ithalit 69 milyon eksilmiştir. Sabit varidatlı eshaman ver-

Berlinin Şarletemburg mahal- Meksikanm cenubuna ıel 
lesi kaldmmlarına polise karşı giye tAbi tutulması lngiliz ıne· gibi yağmurlar yağmaktadır. 

şu tehditkar cümleler yazılmıştır: bafilinde memnuniyetsizlik u. Bu ha valide 200 çocuk öl-

H 
ı yand1rmışbr. nıüştur. 

,, er ö en ameleye karşı on Bir tayfun da Parago'da 
poliı öldüreceğiz . ., ı• mıya memur komite işe baş- dört yüz evi tahrip etmiştir. 

Bankaların vaziyetini tetkik lamıttır. Komite 9 azadan Bir çok kimseler ölmüş, yiiı-
yeni nizamnamelerini hazırla- mürekkeptir. lerce yaralı vardar. 

Gençlerin en bllyük 
Naııl söyliyeyim, nasıl 
edeyim. 

derdi: 
teklif 

Vapurda, trende, tramvay· • 
da, ıokakta, danıta, hülAsa 
herhangi bir yerde bir kız 

görUrsUnUz, hoşunuza gider. 
Oradan aynldığınız zaman 
kalbiniz ve dimağınız onunla 
meşgul olur. Yavaf yavaf 
on•· uzaktan uzağa takip 
edersini:ı.. Sevmiye baılamış
ıınızdır. Fakat kızın bundan 
haberi yoktur. 

Yahut hergün görUştiiğUnüz 
birisidir. içinizde yanan gizli 
bir ate, var. Bir tür\U mey
dana veremiyor, hissinizi söy
liyemiyorsunuz. 

Nasıl söylemeli, nasıl tek
lif etmeli? Bu sual günlerce 
sızı üzer. Gecelerinizi size 
haram eder. Fakat bir türlü 
içinden çıkamazsınız. 

Doğrusunu isterseniz bu 
ıualin muayyen lbir cevabı da 
yoktUr. Bu insana göre, za
maıa göre, mekine göre c'e· 
ğişir. Yalnız önünüze çıkan 

fırsatı kaçırmamasını bilmek 
lazımdır. 

Meşhur muhteri Edison bir 
glln, ayni dairede çahıan bir 
telgrafçı~ kızın arkasına otur
muş. Genç kız birdenbire ar
kasına dönmUf ve Edisonu 
görünce: 

- Mister Edison, demiş. 
Her vakit yanılmaksızın sizin 
yanımda veya arkamda oldu
ğunuzu bakmadan görebilirim. 

Edison g~nç kızın bu ilti
fatından cesaret almış: 

- Küçük Hamın, demiş 
ben de nekadar zamandanberi 
size karşı alaka duyuyorum. 
Ben sizinle evlenmek istiyo
rum. Siz de muvafakat eder 
misiniz? 

-

Birmanyada 
Karışıklık 

lngilterenin Birmanya Müs
temlekesinde çıkan ve devam 
eden isyan yeni bir hadiseye 
vesile vermiş , 14 ağustos ge 
cesi 30 asi bir İngiliz karako
luna tecavüz etm~ştir. Asilerin 
reisi ve birkaç arkadaılan 

ölmüştür. 

Kano Müsabakası 
Beynelmilel kano otomobil 

müsabakasında ltalyan T om
macini birinci gelmiştir. 

Zayıflamak İçin 
Sulu Perhiz 
Amerikada kadınlar ara

sında yeni bir moda baı 
göstermiş. Zayıflamak için 
sulu perhiz yapmak. 

Sulu perhizden maksat 
şudur: Üç gün slit, yoğurt, 
şurup, su, çay gibi sulu 
şeyler içmek, besleyici gı· 
dalardan kat'i surette çekin
mek. Bu perhizi tatbik eden• 
lerin günde ilç dört kilo 
kaybettikl~rl görülmüştür. 

Fakat bu perhiz viicudll 
gıdasız bırakbğı için, bazı
larınra tatbikında tehlike 
olabilir. Bu gibiler kendi
lerini evvel& doktora mua
y~ne ettiriyor, ıonra per
hize başlıyorlar. 

Biz karilerimize kartı bu 
kadar gaddar olmak iste
meyiz. Fakat şiımanlıktan 
korkan veya zayıflamak iı· 
tiyen karilerimize hiç olmaz· 
aa ekmek, piliv, patatea, 
faaulya, börek, makarna 
gibi nişastalı gıdalardan 

kat'iyyen uzaklaımalarım ve 
bu kabil niıastalı yemekleri 
yememelerini tavsiye ederiz. 

Genç kız şaşumıf. Kızar· 
mıt : "Anneme sorayım,, de· 
miş. Ve iki genç bir ay son• 
ra nikih olmuşlar ve evlen• 
mişler. 

T amdığınız evlilere soru 
nuz. Hepsinin başından geç 
miş maceraları vardır. Hepı 

ayni sıkmtıyı çekmişlerdir 
Fakat hepsi bir fırsat bulu 
hislerini izhar etmişlerdir 
Siz de hayatta böyle fırsatlar 
her vakit bulabilirsiniz. 

Hanımtegze 
====="""""=:~ 

ZeppeHn Balonu 
Graf Zeppelin balonu Lon 

draya gitmek üzere Alman 
yadan hareket etmiştir. 

E vHU Katili Ana 
Fransamn Liyon şehrind 

Geçen gün bir infilak old 
ve bir ev yıkılarak birçok in 
san altında kalıp öldü, Bu ev 
de bulunarak ankaz altınd 
kalan, fakat orada oturmıy 
ev sahibi Madam Languvan 
ölümü şüpheli görillmüştü. 

Nihayet öğrenilmiştir ki b 
kadının annesi, kızmın sigo 
ta parasını almak için e 
ateşlemiş ve dolayısile kızı 
öldürmütlür. 

Nermin devam etti: Aman, diyordu Nermin, Sonra ağır ağır ilave etti: kurtulmak için. Hem benim 
Tefrikamız : No. 116 
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Nermin uzun uzun dütUndU. J le baktı, sonra yine kendini 
Gözleri okadar dalıyordu ki topladı ve kaşlarını çattı. 
Ferit, onu bu rüya halinde Derin bir nefes almışb. F e-
ıeyretmeyl konuşmıya tercih rldin yUıüne b~ktı: 
ttti B büf' - Evet dedı. 
le d lu. temaşa, bonl?n .u~ Birşey s'öylecekti, fakat bil-

e er erınl sevinç a ıne getırı- . d lk' d f bu kelimeyi 
Yord G 1 h ı· · i mıyor u. ı e a 
hiydr- aı a me gırer g • ıUkfıt faııllarile tekrar etti. 

N 
. . . . Sonra hafifç": başını salladı: 

k 
ermın blrdenbıre sılkindl, Dil U l' · m diye mı· 

~y udan uyanmıı gibi etrafına - d ş nme ıyı ' 
ll&yr ti b k d d v ld rıldan ı . liln e e a n~ ı, ogru u, Ferit hep susuyor ve onun 
lltı~uel ait herıeyı unutmuş. Ko- kUçUk hareketini gözden 

y an hatırlamıyor· en 

- Düşüneceğim. Kendim 
için de bir karar vermek lazım. 

Feride bakarak sordu: 
- Yakında bu1uşur muyuz? 

Mese!il cuma ~an ev\1el? 
- Nermin H.. hayatımın 

herglinli, her saati, her saniyesi 
sizindir. 

- Ben size cumadan evvel 
telefon ederim. Etmezsem, cu
ma oünü sizi on vapurunda .. 
karşılarım. . 

Bu anlaşmadan sonra bahsı 
değiştirmek istediler. Fakat 
bir mıknatıs gibi bütün söz
ler, döne dolaşa, ikisinin de 
mukadderatının birl eştirdiği 
noktaya geliyordu. 

Ferit, bir aralık: 
Hayatım sizin elin izde, 

d edi. 

büyük feyler aöylemeyin... - Y almz bu sözünüz için bi hissetmediğiniz için. He 
Müşkül vaziyette kalıyorum... kendimi öldürebilirim. Hem si- ıize istediğim şeyleri ebediy 

Bu sözleriniz beni çok düşün- ıe bu iktidarımın lakırdı olnıa- anlatmıya muktedir olamıyac 
dürüyor. dıgw ını is bat için. Hem bu so". w l d 

-Hiçbirine ehemmiyet ver· zUnüzün bende açtıg" ı yaradan 
gımı an a ığım için. 

(Arkası var) 
meyiniz. Benim hayatımdan size -==-======--"""""====="=======--========~ 

ne'/ Bu benim için ehemmiyetli ~ U s o 1' K ı' ş M A K A R A L A- R ı 
değil kl sizin için olsun. 

- Hayır. hayır... demeyin U D ı 
öyle... _ mum eposu Şubesi 

En büyük hayalleri içinde Aşir Ef. Kütüphane sokağı 1. L. Abravanel Marpuççul 
bile daima realist bir nokta, 65 numara / Yarım Şişeci Han No. 2 
hakikatin bir parçası bulunan 1 S T A N B U L 1 1 S T A N B U L 
Nermin, ilave etti: 

- Bunl arın söylenmesi ko
laydır . 

Fakat bu elimle F eridi o 
kadar sarsmıştı ki yüzünün 
rengine t esir etti . Ancak : 

- Ah, diyebildi. 

Di.ıı ı yct 

Markalara 
Köpek 

dikkat etmeniz 
alçıı 

rica edilir. 
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Emirinin Vaziyeti Bize 
Birdenbire Değişti. 

Buhara 
Karşı 

YAZAN: M. KAZIM 

Tirlc&t1111d1111 plellen /11glllzleri11 ta/d6ir1• ... mar 
6olf'lfllle zıhlı fHlfOn• 

- 69 - ı enel kar' an okunmaz ve hut-
Buh d h. bir bede Em irin ismi ( euultan 
. ara a ıç . memura ibnllssultan , emirillmtıminin 

hazıneden maq Yerilmez: esseyyidil miri &lem ban ) ola· 
Her memuriyet ehline de- rak yadediltr. 

iil, fakat en çok para tek- ,,_ 

Uf .edene mUzayede ile lh~~ Ön aaftaydık. Namazı ml1· 

edihr Ye memu~ ~· ve~dıgı teakip ipekli ve IUJ'malı cüb
pHaya çıkarmak ıçın abalıden belere bilrünmnı olan imam 
taluillta , ~oyulur. Bir miktarı- Ef. bizimle musafaha etti ve 
m kendwne ahlroyarak Yer-
clitl parayı çıkarır, Dit tarafım 
da Emire g&nderir. Neti~ede 
bittabi balkın elinde hiç birıey 
kalmaz. Bubarada ahaliye ••fu
kara ,, denilmesinin bir sebebi 
de bu olsa gerektir. 

« 
Buhara bllkümetinin ne ol-

duğunu 6ğrendiniı, şimdi de 
orduau hakkında bir fikir edi-
Diniz: 

lf-
Buhara Emirinin piyade, all· 

Yari Ye (ağızdan dolma) topçu 
olmak here ilçsımfa taksim 
edilen beş bin askeri var-
dır. Memlekette mükelle
fiyeti askeriye mevcut olma .. 
dığı cihetle efrat derme çat
ma toplanır, binaenaleyh arala-
nnda on bq yaşında çocuklar 
Ue altmış yaşında ihtiyarlara 
aık sık rastgelirsiniz. 

Bu askerin alaydan yetiıme 
birkaç tane zabiti vardır. Ser
ukerleri topçubqı ünvanını 
tqımaktad ırlar. 

* Üniformanın yarısı alafranga, 
JU'dl da alaturkadır. 

« 
laıe ve ibate muntazam 

değildir. Beylerin ipekli elbi
Mleri, albn kemerleri ve mu
rusa kılıçları, efradın muhtacı 
tebdil elbiseleri ve uçuk be
llİzleri ile büyük bir tezat 
tetkil eder. 

« 
19 Klnunusaal 91' 

Emir Hazretleri beni huzu
runa kabul ettiği zaman aya
fımda gördüğü sarı botları 
beğenmiş, eşini yapbrtmak ar
mauna kapılmıf. Bugün adam
lanndan birini gBndererek nll
anme yapılmak llzere istettL .. 

Emirin istediği botları gön
derdikten aonra günün cuma 
olmasından istifade ederek 
10kağa çıktık. Bu dakikada 
1rGrlllecek bqlıca yer hicretin 
94 Unctl aeneıiıade Emir Ku
teykenin emri ile yapılmıt olan 
bDyük maçittf. Bittabi oraya 
sitUk ve camll lamc:a hınç do
r. bulduk. 

"' Buharada cuma namazından 

aynı safta namaz kılmlf olan 
maruf zevata bize tanıttı. 

Halk Türk olduğumuzu itil· 
mişti. Birer birer yanımıza 
gelip musafaha etmek istiyor
du; bu, epeyce sürdü. .. 

Camiden çıktıktan sonra 
Seyit Alem Hanm 1333 sene
sinde yaptırdığı medreseyi 
görmiye gittik. Bu medresenin 
inıa tarzı güzel, talebenin ocfa· 
lan da temizdir. Fakat medre
senin içi bir an içinde bizi 
görmek, bizimle konuşmak is
tiyen halk ile o derece doldu 
ki etrafı tetkika vakit ve im
kb bulamadık. 

Buharada din hissinin fev
kinde millt bir heyecan görü
yoruz. Çarşıda, sokaklarda halk 
bizi görclü mn ayağa kalkıyor, 
musafaha etmek istiyor, ellerini 
üzerimize sürdftktf!n sonra yO • 
z\ine götürüyor: 

- Elhamdülillib diyor: .. 
Bize bllrmet g6stermekten 

Yahudiler de Milılümanlardan 
aşağı kalmadılar. 

Bunun sebebini dütftndllm 
ve nihayet Bereketullalı Efen
dinin vücuduna bamlettim. 

İhtimal Yahudiler Bereke
tullah Efendinin hindli olduğu
nu görUnce lngilizler tarafın
dan gönderilmiı olmasına hük
metmişler: 

- Ne olur, ne olmaz? de
miflerdir. 

Buharadan Çıkıyoruz 
Bubarada ikametimiz bir

deubire ıon gfinüne geliverdi. 
Bakmız neden: 

Vaziyet hakkında malümat 
almak üzere Hiveye göndermİf 
olduğum Mehmet Ali Ef. ser
dar (Cilneyd) in refiki Çerinin 
Bay ile birlikte Buharaya av
det etmiıti. Geldiğini iıitmit· 
tim. Fakat kendisini ıörmek 
bir tllrlU mllmklln olmıyordu. 
Soruyordumı 

- Şehre girditl dakikada 
Emiria memurlan tarafından 
alındı Ye miıafirbaneye ı6t0· 

Yerli Kömürler 
Haricin Rekabetinden 

Kurtanlacak Mı? 
Yeni muamele vergiıi ka

nuau mucibince memleketlml
ze hariçten ithal edilen maden 
vo odun kömllrlerinden yllzde 
altı verrf alınmaktadır. Etki
den bu maddeler Yergiye tlbi 
değildi. 

930 1eneai zarfında memle
ketimize ( 1,072,979) lira kıy
metinde odun kömOrll, (814,290) 
Ura kıymetinde de maden k&
mlrtl ithal edilmiıtir. Odun 
k6mllrleri tamamen Bulgaris-

taııdan, maden k6milrleri de 
Rusya ve İngiltereden getiril
mektedir. Yeni kanun ise yerli 

k6mtlrlerin iıtihllkini mühim 

miktarda arttıracaktır, denil
mektedir. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar j 
\:LKAZAR - Atet kahramanları 

ALEMDAR - G!SnllllU 
EK L ER - Soııı çarlar .,. Zlıoto 

dolar p•tlnde 
ETU VA L - CeheDaeml lrlprtl 
GLORYA - Le•I ve terild 
KEMAL B. - Hacı Murat n cld Marıt• 

Kollnınor tarafıadaa 

MELEK - Şekerim 

FIRAH - Muhtelif temıillw 
OPERA - VoJ.ra kızı 
Şilt - tC aumaralı tahtelbahir 
Takılm - Varyete 
Çlfllkparkı - Su 
Kıa kalMi parka - DarUttall• 
Oıktldar Hale - Operadaki hayalet 

\ 

Ermeniler 
Lübnanda Komünistlik 
T ahrikib Y apıyorlarm11 

Berut ( Huausl ) - LObnaa 
hllkfımetl aon gtlnlerde wku
bulan komOniıtUk tahriklb 
hakkında tahkikat yapmıt Ye 
bu işin bazı Ermcallerin ell 
altından çıktığını anlamıştır. 
Bunun neticeıi olarak Lübnan 
arazisi dahiline girecek Ermeni
ler hakkında çok tiddetll tak
yidat konmuttur. 

lıtanbul dardllncll icra memur

luğundan: Haliçte, F enorde Ba
bıcaferi mahallesinde Kiremit 
caddesinde 9'l yeni numaralı 
haneyi Emllk ve Eytam Ban
kasından borç aldığı ( 21000) 
mukabilinde birinci derecede 
ipotek irae eyleyen Halil El. 
deynini ademi tediye dolayı
sile namına tastir kılınan öde
me emri Uzerine mumaileybin 
ikametgahında bulunamadıit 
gibi hali hazır ikametgahı da 
meçhul bulunmasına mebni 
tebliği kabil olmadığı cihetle 
ilanen tebligat ifası bulundu
ğundan~mumaileyhin tarihi ill
nından itibaren bir ay zarfında 
bir itirazı yar iıe 31· 194 nu· 
mara ile daireye mllracaatla 
dermeyan eylemesi akıl tak
dirde muamelltı icraiyeye de-

l 
vam edileceği tebliğ makAmı
na kaim olmak 11zere illnen 
tebliğ olunur. 

SIVRİSİNEKLER(N 1sırmas1 zehirlidir ve ek• 
serlya bir bıçak yarasından daha tehllkeıt

Cflrl Stvriatnekler yaJnız ısıtmayı bula~tırmakla 
~imayı~ aynı zamaAda bir çok mühllk has
lahkların sirayetin• vaaıfa olurlar. Onun için, 
f>oyte bir tehlikeye kart• kendinizi muhafaza• 
ediniz 1 Flit _.pUskOrtOnDı. • 

Fut, sinek, sivrisinek, pire. kannca, ltüve,·· 
tahtakurusu gibi ha,aratı ve"bunların tohum .. ı 
larını imha eder. HaşaratJ OldUrOrfakat insan .. 
tara aslA zararı yoktur. Kullan1ımasa kolaydır. 
t.eke yapmaz. Furı diğer l\aprat tmha ec:llcl 
eczalarla t&fYlf etmeyiniz. Siyah kufaklı ea.n· 
tenekelw Ozerlnde aaker. marka11nı lsteylnt~ 

FLiT PDSKORTDNDZ 
• 

- lltflatlnfrl tr8 ltllıt ffHllltlllı FDI. /diri t18114ıll1Uthlırlı :atJ/moJIUIA 
-4Jmumı O..,.: lı:BERT "ŞOREICASI lstanbu.....,lla VoJYod& Hu. 

rllldll, deniliyordu. ı miştim, Fakat Emir Buharadan 
Bilvasıta Emire mllracaat ayrıldığınızı söyledi. Mnsaade 

ederek keodiıile konuşmak- etmedi, dimif. Bu haberi mn
lığımıza müsaade edilmesiıli teakip te neferimin kulağına 
rica ettik: 

- Çerinin Bay Buharada 
değildir. Cenevreye avdet et• 
mlştir, cevabını aldık. 

Fakat bu cevabın gelmeain· 
den aı aonra neferim Hacı 
Ahmet ıehlrde gezinirken 
( Çerinin Bay ) ı faytonda g8r· 

·memit mi? 
Çerinin Bay . derhal arabayı 

durdurtmuı: 
- Sizinle 16rD1mek iste-

daha mlUıim bir haber fıııl~ 
damış, demiı ki: 
-Diln gece misafir bulundu

ğum eve sekiz Tilrkmen genci 
getirildi. Bir aralık bunlann 
muhaverelerine kulak misafiri 
oldum ve öğrendim ki vazifeleri 
ıizl öldOrmektir. Eğer maazal
lah size bir zarar gelecek olur-
1& mutlaka intikamınızı ala· 
cağım." 

(Mabaclt 1ar1a) 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
.. .. -tc 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek iatiyonunm ? 81 
aene tabailinizi ikmal etmek llzere hugl mektebe girmek 
iıtiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeYeyne rehberlik 
etmek llzere bUtiln mektepler hakkında her ttırll 
malumab vermiye amadedir. Mektebinizl seçmeden e.
vel bize ıorunm ve girmek iıtediğiniz mektep hakkında 
bizden malnmat iateyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk poıta pulu leffetmeJİ 
anutmayınıL 

* Hasköyde Zeki Beye: Ceheliberekette Akkl§ Nihl& 
B. 

MGlkl ll•elerden hlçbirisln• 
bu sene meccani leyli girmek 
mflmkOn detlldlr. 

Hu•usl ll .. n tedrl•hanelerin
den hl~ birinde Fransızcanu:ı 
ciddi bir surette llerletemeuini:ı. 
LIHn Btrenmek için en kedfrme 
yol, ya ecnebi mekteplerden 
birinin ihzari •anıflarana devam 
etmek, ya bir F ranaız evinde 
pansiyoner olmak veyahut 
kendi kendine okuyup ilerlet· 
mektir. Fran•a:ıca denhanelerde 
Btreneceğinlz Fransız.ca birkaç 
yfb kelimeden ibarettir ve •İzin 
içla kili dejildir. 

Tah•ll•iz kalmamıt olmak lçlo 
aakari llıelerden birine glrmenld 
ve derhal mıntakanaza en yakı• 
askeri liHye milracaat etmek 
üz.ere tehrlni:ı ahzıaıker tubesill" 

l ~d~~:~~~:,::::·:~·;:ri b:~:: KGçGk Sıhhat mektebine .ır-
• mek için de hiç olmaua orta• 

mektep mezunu olmak tartbr. 
.... 

Bahkesirde Berber Sami Bcve; 
San'atinize de•am etmeniz.l 

tanlye ederiL Bir taraftan kendi 
kendinize okuyarak ma1Qmatınm 
ilerletebiliralnlL 

lzmircle 
Beye; 

« 
Burnovada Nazım 

811 •ene Ankara Gad Emtl
tüaiinden maada Muallim mektep-
1 erine meccani talebe kabul edil
mlyeceti için liseye devam1nızı 
laV1lye ederiz. 

lf 
Çorumda Orta mektep me-

1. umı Lütfi Doğan Bey: 
latanbul TGtüa Eklsper kunu

ııun bu sene açılıp açılmıyacağı 

henüz malüm değildir, müracaat 
edenleri tlmdllik kaydediyorlar. 
Şimdiden mDracaat edip kendinizi 
luydettiriraeni:ı, mektep açıldıtı 
takdirde hakkınııı lıaybetmit J 
olmazsanız. 

lıkmektebl bitirmedikçe hiçbir 
mektebe rtremeulnlL E••ell ilk 
tah•ilfnlzl bitirmenizi taYSlye 
ederiz. 

« 
Ankarada Doğan B. Mahal· 

lesinde İbrahim Beye: 
lstanbul lise•lain orta kı•mı

nın ikinci ıınıfına rfrebUmek lçla 
ortamektep birinci •ınıfı pçtl
tiniae dm bulundutunuz aelc
tepteo bir nakil ilmühaberi abr 
ve onu ~aateriraeni.1, imtlhaaa 
tibl tutulmazsanız. 

lf. 

Bir Tashih 
Aıkeri liselerden, lstanbalda 

Hahcıoğlu A•keri Lisesinin lit
vetiilerek talebesinin Kuleli, 
Bursa, ve Maltepe A•kerl Ll•ele• 
rine nakledildikleri blldlrllmek
tedlr . 

Aıkeri Liselere mGracut 
edecek talebenin bir yaıılıtfıfa 
düşmemeleri için tashih olunur. 

1 Resminizi Bize Gönderiniz, 
1 

1 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Ziilatii Efe,,,iı: Kendi fi- J 

kirlerinin kabul 
edilmesini ister. 

\ inatçılığa mtl
temayildir. Et
yasım hllsnll i.
timal etmesini 
bilir' benliğini 
ihmal etmez, 

•aydmaktan 
sevk ve gurur 
duyar. 

llha11 EJ.: leki ve mlldek-

« 

',iktir. Havai ve 
ciddi .olmıyan 

met galelere 

raj'bet etmez. 
men faat le ri ni 
ısrafta mllşktıl
pesenttir. T eh
like, mea'uliyet 

ve zor verici 
şeylerden içti
ıap eder. 

Jale Lapı) ' Efendi: Men
faatlerine kar
tı hassa• ve 
mil deb bir dlr • 
Kendi bqma 

bir işe karar 
verebilir. Pa
rayı ve mua
venetlerinl b
raf etmeL Mu-

C11/er Ta.111· beg: Oldu-
gibi gGrU

nlır. Sözlerini 
eairgemez, tok 
a6yler. (iddia· 
dan bueder. 
Fiil Ye bare-

ketleriıdn dot
rulutuna kani
dir. Ve kendi
ni bej'enir. So
kulgan ve net

eli detiJdir. 1 ~nfeatleriai Ye 
samimiyetini iaraf etmu. 

« 
Recep /Hg: Sessiz ve u-

kindir, daha 
ziyade kendi 
1 le mln dedir. 
Hiuiyatl, elem 

ve kederleri 
hakkında renk 
Yermeı. Şar
latanlık yapa-

maz. Kadın 
mevzulanna ll
kayit kalmaz. 

ô,,..r Lu _ · >g: Aiır bq

1 aime 

amellbnda u
ıul ve mera· 

riayet ~ der. 

ı.ıdır. Fül " 
hareket Jerinde 

ihtiyat Ye te
enni vardır. 

Çabuk kızmaz, 
kadm meaa
illııde kıakanç

hk g&lterir, 

pkaya taham· 
mnl eder. 



BIKAYi 
Bu Sütund--; Hergün 

Yahudiler, Kudüste Kendi
lerine Arazi Verilmek Şartile 1 Samsun ··Bafra } 

Muharriri ı Se,.,,., Bedi 

iNANIR MISINIZ? 
B •• Futbol 

orçlan U zerlerine Alacaklardı Berabere 

Maçı 1 - 1 
Neticelendi 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR 56 
( Herlıclclcı malıfszi•r) 

.. Abdolbamit, aanki birfeJ J 
tırlamak istiyor tibl ıordu : l 
- Bu. Ha,rt B. kim ? •• 

11 
Doktor .. n1c1ar bir tebu-
11ıle buna da cevap verdi: 

ille - Zab plaanlDba ıehlade
p leriJade tabibi lamaalal, Rlfat 
'tanın mahdumu, ıallha l 8erut ) ta birkaç aeH meafl 
lnu1 ... 

AbdtWıamlt. yalms btlarmı 
r,tnıakla iktifa etti. Bqka 
..... , alylemedi. 

• M Eyltl 

Sonbahar btith ma11alile 
latif aeçiyor. Cama, cumarteli, 
:-z•r ~nlerf, k6tkln dnnn-
~ bahçeler Te (Floka) ya 

lidip gelenler ba dnra bir 
lelalik Yeriyorlar. Abdlllhamlt, 
Seıanlk ahaliainln, adabı mu
~rete riayet ederek ıuJp ef
eanıelerini pek beyeniyor. Bu-

A/Jdiillıamit dnrind• Rü· 
•ıunııt Emin/ilini gapan 

l11u1111 Felıml Paşa 

1 
-Hayar, bizde mecburi de

jlldlr. lıa,ılizler Afılanmayı, 
ceaabı hakka kaJ'fl bir muka
Yemet telakki ederler. Adeta 
ltua bir tirk manaaı verirler. 

Dedt Ben bunu, Hfirin 
apndan lflttim. İngilizler çok 
mutauaap bir millettir. Bu ta
a11uplannı her teYd• ıöaterlr
ler •• iaat ederler. Bir kere 
bir teY• kanca takblar mı, 
mutlaka onu koparmak iıter
I•. Aklıma miihim bir mesele 
ıeldi. aize anlatayım . 

Ben, kapitülasyonlardan 
ıflmrtık rüsumunun yüzde 
14 de çıkarılması için çok 
uğrqtım. Ve çok tükür, buna 
da muvaffak oldum.. Bakınız 
ne yapbm. EvvelA, her devle
tin aefirini ayrı ayn celbettim. 

Samıun ( Husuıl ) - Bafra 
Gençler Birliji ile Samıun 

idman Yurdu kltıpleri bura
da 1U1lml bir maç yaptılar 

Ye iki t•kım birer aayı ile 
berabere kaldılar. Memleket
te her gtln bir parça daha 
ilerlemesi icabeden aporun 
inldpfı makaadile tertip edi

len oyunda pek çok ıeyircl 

varda. Bu alaka da göıterir ki 
ldBplere yapılan yardım 

biran e•vel tahakkuk ettiril
mek )hamdır. 

Maçın cereyan ıekline ıe
lince: Hakemliği D.>ktor Yek-
ta Bey deruhte etmlfti. Oyun 
bqe çeyrek kala BafraWarııı 

akınile baıladı. Kalecbda abl
ması muhakkak bir a&JI teh· 
likeaini bertaraf etti. 

- Çok ıevdim. ETlendik. 
Onu dehıetli kııkanıyordum. 
Bin bahane buldum. Bir köye 
çekildik. Rakibim yoktu, fak at 
yine kıskanıyordum. Daima 
azap içindeydim. Hiç kııku
dmıı mı? E•et mi? Bllinintz 
6yleyae; hayır mı ? Bilmeulab. 
Bu azaptan kurtulmak lçla 
yalaıs flri çare •arclm Ya ona, 
ya kendlnW 6ldtınnek. 

• Bir gece Oll1lll rhlvine 
vecd içinde bakıyordum. Ba-
flm dlSndll. Ne ,nz.ı uçarum. 

Simaiyah. Keacllmi k 16de
rha içlade lıllMCllyorthm. Et-
rafım kapandı. Y almz onun 
ruhuna tiden meçhul yollarla 
dola karanlıklar, karaahldar ••• 
V • bu karanlıklar arasında 
kllnata ait ı&lgeler... Hayal 
mi? Hayır... Kendimi hllA o 
ı&derin içinde bulduğum olur. 
O nldt fyi. Kıtkanmak 1ok. 
ÇOnldl mahp--. 

F akat ba ele••• etmez. 
Zindanımdan cakanm Ye bu 

okaclar gtlzel buldum ki çıldua
cck afbl oldum. Biran için ba 
gOselllll kaybetmek tehHkMI 
aklıma ıeldiı y. aıan., 
1• llwıet ec1er .. ? 

"Yiae 80l'Chım ı 
.. _Ben lllr1em 

.Wn? 
.. _Bilmem? 
.. _ Bilmeuia, ........ 

"G6zlerfm daldı. Kendimi 
aımı, 1'• ona batlı• Wrlle e9-

lenmif &nettim. S..... Jum
rak kadar ıert bir ... kl
mui doldur.tu. 

"Ufka bakıyordu. 

"Dllfllnenk detil, kızarak 
delil, çıldararak delfl, gayet 
aade, tabii, içimden relen ini 
bir aevlde onu ittim. 

.. Uçurumda kayboldu. 
•Çıt çıkmadı. 

"Rahat bir nefea aldım. Kea
dtmf topladım, h8k6mete rftti-. 
hlditeyJ kaza ,eklinde aalat
hm, rol8m8 ıayet lyj yaptım. 

llba akpm ezanına yakua, elin
de dtırbDnle üt kattu inerken, 
llıerdiYeD bafmda kutılqb
iınıız ıama~ bana bundan 
bahsetti. Ve bundan bahıeder
lcen de ı6zfl MuıeYllere intikal 
•ttirdi. 

bazı tekliflerde bulundum ... 
Bu unada o adam 61dO. 
Arkadan da lnkıllp oldu. iş 
6ylece kaldı. 

-Peklli efendim, dedim. Di-

Bunlann yDzUne gDldllm, rica 
ettim, yalvardım, ne yapbmıa 
yaptım, hepsini kandırdım . 
Fakat sıra İngiliz aefirine ge .. 
lince it değişti. Sefir, buna 
muYafakat etmedi. 

( Arkuı nr) 

Halk Şairleri 

Ba auretle mDflkDI vaıl1ete 
pen idman Yurdu, oa daki
ka aonra bir penaltı cezutle 
ilk ıolll yemft oldu. Bundan 
aonra oyun culuch ve dene 
ba auretle bitti. ikinci dene 
ile Bafralılar aleyhine •erileu 

ıadve dıpnclu bakbtım 
ıaman .•• D ..... t. 

.. Ve aoranm: 

.. _ Benden daha 
mel adam ıtıphulz 
deill mi? 

mlkem
vardır, 

• Bu hldt.eclen llODrll oa 

b.. ..... ·~· Batla •• , .. 
bmda namuala, dllrlat, itima
da ltyalr bir adam gibi 1•..
dım. Hiç klmae benden tlphe 
etmedi. Okadar etmedi ki, na-

- Muaevller, yqamuma 
hilen bir millettir. it zamamn
da it. eğlence zamanında et
lenc:e, bu millete vergidir. Dtınya-
lıın her tarafında zengin olmut· 
1-rdır. Londrada pek çok zen
linler var. Ekıeriıl de para aa-
1eılnde (Lort) Unvanını almıılar, 
bOytık imtiyazlar kazanmıılar. 
liatta, Kırallar bile bunlann 
evlerine gider, ziyaret ederler. 
Beraberce yerler, içerler. Kırat 
Edvard bunlarla kumar oynar
dı. Hatta preuliğinde, paraaı 
blttiii aaman, ( kıral oldujum 
•akit tediye edilmek prtile ) 
diye MDet •erirmlf. Halbuki 
mal6mya Y ahadUer kunaz 
olur, iti •ereıiye bırakmak 

istemezler. Hemen bir vaııta 
Ue bu aenetlerin muhteviyatını 
Kıraliçeye duyururlarmıı. Kara
lice de parayı gftnderir, ıenet
lerl toplabrmıt- Bizdeki diier 
lllilletler gibi Musevilerin de 
aizli emelleri vardır. Onlar da, 
( Yafa ) •• ( Kudüı ) cihetle
rinde yerleımek, kendilerine· 
bir merkez teıkll etmek lati
Jorlar. Bir tarihte, bana da 
llllracat ettiler. (Viyana) da 
çıkan ( N6ye Fraye Preae ) ıa
teteainln aermuharrlrl bir Ya
budi idi. Alim bir adamdı. 

Bnttm zengin Yahudiler, bu 
•danıı murahhas olarak bana 
16nderdiler. Yala ve Kudnı 
ha•aliıinde bllynk bir araza 
lalın almak lıtediler. Buna 
llıukabil de devletin btHDn 
dlyunu umumlyeıinl klmllen 
deruhte edeceklerini teklif 
•ttller. Dnşnndnm. Fena bir 
fikir değil. Şayet bir gön 
:lup ta hOkümet bu borçlan 
"vlye edemeıae, devletin 

:all1eal ecnebi murakabuı 
tına girer ve bu da (maual-

ğer devletler buna razı ola
caklar mıydı? Maluruu seni~·e
nizdir ki, KudUs'te birçok hil
kflmetlerin manevi alakası 
vardır. Sonra da, yeni bir 
Yahudi hOkQmetiıün teıek

klllO ... 
GOlerek ıözUmU kesti. Ve 

cevap verdi: 
- Para kuvveti herşeyi ya

par. Y abu diler de hemen o 
ande hükumet teıkil edecek 
değillerdi ya... Bu, bir mukad
dime olacakb. Evveli yerle
şecekler, oraları imar edecek
ler, her taraftan birçok Yahu
di celbederek milli mevcudi
yetlerini orada tekaif eyJiye
cekler.. Gnnnn birinde de hU
kümetlerini ilin ediverecekler
di. Malum ya, ( gaye ) denilen 
birşey vardır. Buglln başlanır, 
bin sene aonra ikmal edilir. .. 

2' EylOI 

Ba .. bala ukenden Abdül
hamit bana haber göndermişti. 
V ardara nazır odada kendi.ini 
buldum. . 

- Biz, Koleradan korku-
yorduk. Şimdi de başımıza bir 
(Çiçek) mneleai çıktı. Dün, 
doktor B. taylemlf. Galiba, 
qı yapacakmıt- Size b6yle bir 
ıeyden bahaettl mi ? 

Dedi 
Ben de - Evet efendim; 

civarda Çiçek oldufunu ı6ylll
yorlardı. 

Dedim. Bahia azadı. Ab
dfllbamit, yine bu mesele 
etrafında baza hatıralar anlat· 
bktan ıonra: 

- Bilir misiniz, dedi, İngi
lizler, qı huıusunda ne kadar 
mllteasaıpbr. Sabık lagiltere 
ıefirf ( Sir Okonor ) vardı. Çok 
iyi bir adamdı. Bir ınn bu
nunla konuşurken, bu Çiçek 
aıııı bahsi açıldı. Ben: 

Aralarında Bir Koruma 
Derneği Yaphlar 

Halk ıairlerinin eserlerini 
toplamak, baamak Ye buglid 
yqıyanlara maddi, msne'ri yar
dımda bulunmak için Sıvuta 
bu isimle bir cemiyet tefki 
edilmiıtir. 

Cemiyetin mlieuiıleri ara
sında Şair Ahmet Kudıl Bey 
vardır. Reisi Sıvu Belediye 
Reisi Hikmet Ye Umumi Ka
tibi muallim Muzaffer Bey
lerdir. 

Her •ene teırinlerde, Sı
vaata, bnton halk pirlerinin 
iıtirakile Bç gOn bayram ya
pılacakbr. 

Bu seneki ilk toplanına 
Samsun - Sıvas hattının kOıat 
re1mine tesadüf ettirilecektir. 

Mecrasız Yerler 
Hastalık Olan Yerlerde 

Mecralar Yapılacak 
Son tifo •ak'alannan kaynağı 

olduju anlaıılan bazı mecraııı 
Beyotlu maballelerinln vazi
yetlerini ıslaha muhtaç gören 
belediye, bu gibi mecrasız yer· 
lerde mecra yap1Jma11oa JOıum 
g6ıtermiştir. 

Bu İDf8at kanalizaıyoa t•h
ıi•atından y•pbnlacak, açık 
IAğımların da kapatılmaııaa bat· 
lanacakhr. 

Altm Para Meselesi 
Atina, ( Husuıl) - Yunan 

hllkümeti, Yunan MilU Bankaaı 
mllateana olmak Ozcre, diğer 
Bankalara ( 1923 ) seneıinden 
evvel altm olarak yatırılan 
paraların altın kıymeti heaap 
edilerek adenmelİn• karar 

fılhıe bir penaltı CHHI f OJle 
neticelenerek tarafeyn bera· 

bere kaldı. 
HtJmlt 

H. Memurları 
ayin Edilen Memurlar 

Hareket Ettiler 
Ankara, 17 (Huauıt) - Ha

riciyede yapılan ıon tebeddO. 
llt Ozerine barice tayin edlleo 
memurlar peyderpey mahaJH 
memuriyetlerine hareket etmi· 

.. _ Belki vardır. 

.. _ luan, malik oldup 

şeylerden daha lylainl lıter, 
değil mi? 

.. _ Belki later. 
.. _ S.a ha ... lyfai•f 

tahayyll edenin, detll mi? 
"-Belki. 

• - Ştıphealı, tlpb .. tz.. 
.. Ve ıuaarım. F akt ~imla 

?•rçPlenmau baha11Da. 

dir doıtlanma bu vak'ayı anla
byonım. "lnamr mı11nıs? n diye 
ıoruyorum. Gftlftyorlu. Hiçbiri 
inanmıyor. Kuduruyorum. Sis 
bana inanır mııınız? Siz de 
sOJllyonunuz. Ben de fllpheye 
dllfll)'orum. Acaba onu bu 
itmedim mi? Bana au lyle 

ıelcli? Muvuenuini mi kar 
betti? 

"Bir glln dar patika yolmı 
'tuanndu bir uçurumu aey
r•Jiyorduk. Onu birdenbire 

"Yine f11Gyor11111m, flll
yomınuz, filtlyonuaan, pliN 
facialar ukiyl11ce komik ola
yorla1'." 

Meclisteki Müzakerenin Zabıtw 

larını Aynen Yazıyoruz 
1 Bat tarafl 1 fad 1ayfada ) 1 Sarfı nuar ettim. 
Şu h1tlJe o, ae kadar mu- Refik B. (Konya) - Ark. 

ıırıa 6teki de o kadar muzır- dqlar; bir umancfuherl _. 
dır. Binaenaleyh matbuat hOr- vam eden neplyatlan ltlbarlle 
riyetini auliıtimale Hllktımet memleket lçba dddt bir tehllb 
~ç bir vakit mtlaaade etme- halini allDlf olan bir kım• 
:nekle beraber, ben sannet- f.ueteler 'Ye onları idare ed ... 
:nem ki lamet Pqa HOk6meti =tb ~etleri bana fUDtl lut
matbuat Hrhutuıal tecavb Mepatiyet buDı tltn eclll
etme~ için bir mOaaade Yerıi.n. mlf, latlbdadın mezalimi mWet 
Tetklllb Eauiyeye riayet her berbadu ablmıt Tttum aelU' 
blrimizhı vicdani, Yatan! bor- 11 açılllllfb. O WDUI belld 
cumazdur. intihap dairelerimls- burada bal --1-- bl 1..1 __ 
d ld ;;.; . d an......- rço ....... 

ye bqlamıılardır. Bu m.,yandı 
Londra sefareti bqkltibl Mu- ' 
zaffer Klmil, Perag Sefareti 
bqkltibi Vedat, Londra Kon
solosu DOrrO Maıbar Beyler 
evvelki gftn mahalll me:nuri
yetlerine gitmitlerdir. V •l'fOH 
sefaretine tayin •dilen ErcO-

ment Ekrem ve Baralon konıoJo,1\ 
HOıeyin Zati, Kıbnı konıofoıu 
Muhiddin Beyler de mahalli 
memuriyetlerine hareket etmltı
lerdir. Bera Mtıateıan Kadri 
Bey de burllnlerde aidecektJr. 

Oıkt1dar 
Hile Slnemuancla 

Operadaki Hayat.t 
MOme11ili 

LON ŞANEY 
Duhuliye 10 kuruıtur 

ONUNCU 

PATRON KUPONU 

•, r ecex.mıs yer e, her fır- gibi bea de mektep uralana-
aat buldukp daima ve daima da bulunuyordum. 
lnkallbın bfttGn umdelerinl, Hürriyet, mOaavat, adalet 
bllttın eıulannı nereye &itmek dlbturlan albnda ve bu ma
latedlğini, nereye Yarmak late- kaddea mefbumlann mDdall 
eliğini tamamlle millete ula namile ortaya atılaDlar arum
t.ılım. Efendiler • lt 1 dl-- da biri ldarei mqrutiyeyl ilin 

• ı.ı ' m nan • ttl 1 d• .ıı.. • ele nıı JU, Ttırk milleti mtı b t e ren er namına, ı•"" 

Guetealld• on b .. rtlnd• bir bir millettir. Sizin ona y=p~- aiiya o zaman m~ıtakil olar.ık 
••rmelcte oldııtunıuı Petrog11 tımı mllabet telkinleri kabul matbuat ıahneıınde ortaya 

No. 9 

.. d .. a almak lıt17or1aıuı, bıa eder. Klll'fılqbğı menfi tel- çıkan iki lima vardı. laimlerl 
lulponıa lıreılp ıakla11n11 .. ıs kinleri çijııer geçer. Arka- malOm ; Hftıeyln Cabit ye AD 
~pOô'\ topla7ınıı. ratronlarımıı· dqlar buna in la nl Kemal Beyler. Bunlardan 

an pel-. memnun olacakııaıı. em o u ar · Ali K ı· Pcıtronlar netredlldl:Clc.rl ıCLı· ( Alkıtlar ) . ema in O zaman gt\ya 
den itibaren lıtanbul kartlerlmlı Necip Aaım B. (Erzurum)- yOksek mtl'nfaatlerinl ve mq-
blr halt., taır• karllerlnılı 09 tJ r b .. ıOa içinde kuponlarını ~nder· Bendeniı a6yliyecektim. Fakat ru ye ID mu r..~ıı ent!ifeıile 

- Çiçek aııaı, bizde Ye 
air devletlerde mecburidir. 

iz de nasıldır 1 
yermfttir. 

melidirler. 811 mGddet ıeçUldo• 1 arkadqlarırnıa izahatlariJe m.a- ikdamda bergUn ıntlfllr e<'• 
Hnra k11poııJa1 ku11l e.illaaea. v az J b J k d 
-----------' teleyi tenenDr etmif lSrdDm. 1 ı an en oe o ıayor um. r ( Devamı •ar ) 
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Muhafaza Ediniz 

~~RADiUM ]J RAD IUM Sakarya -Türk- Rizeden 
F eyaz • Türk - Bandırmadan 

Stnek, tahtakuruau, hamamböceği ~be ( taTIJk ve ktlmeı, kedi k5pek ve Hlr hayvanat U1erlndıkl ) pireler, bit 
nebatat herlndekl bgcekl.,-1 ve Hlr haıarab yumurta ve tohumlarlle bir aanlyede imha ve izale eder. Yerli malıdır. 

TUrk zeklıı, Türk ameleal ve TGrk parHlle yaptlmış olup daha ml1e11lr, daha mUhllk olduğu gibi yarı Jarıya 
ucu'l:dur, Kat'lyyen leke yapmu. Kokuıu hafif ve lltlftlr. lnunlara ve çocuklara zarara yoktur. BUtUn dev.alrl devlet, 

•cnebl mUesseHt, Seyrl.efain. ŞirkoU Hayriye, hHtaneler. Hilallehmer, yatı mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet 
Demir yolları Amerikan Ford kumpanyHı, lbüyUk oteller, Buna hamaınlan, Yalova kaplıcalan, ve bUUln mllesHaab 

mllliye FAYDA istimal eyler. FAYDA dlier bazı fııta mllıtahzarat ıibl 1euemletlp bayıltmar. Kat'I olarak öldilrUr, 
"'·e haşarat bir daha dirilmez. Akılnl iddia edene bet bin llra tumlnat Yerilir. Senetlınlıe acıyalıın ve ecnebi yaldıab 

rekllmlarına aldırmıyahm. BUyGk 75, bir kiloluk 125, pompHı 75 kuruştur. Haıan Ecza Depoıu. 

C
. c. ' Memleketin ilk urt ltrlyat fabrlka11 ol•n AHMET FARUKi müe11e1ealnln UçlincO yerli mallar 

1 1 ıergllt için hanrladıfı yeııl Ç•titlerden "CiCi., lalmll ESANS, PUDRA, DUDAK BOY ASI 

• ''Y AGSJZ KREM., va LOSYONLAR; Avrupanııı en maruf ıtriyat fabrikalan mUıtahurahndan 
daha all olduktan ciheti• pak slyade rağbete mazhar olmu, ve bu eenekl 11rglde en çok aahlan 

ıtriyat arasıııdı milhlm bir mnkl ki zanmııtır. F ARUKI fabrlkaunıa tethlr ettiği dlier mflıtahzarat dahi ıayet 
nefla ıeylerdir. Sergiyi siyarot edenlere 2S ııumerolu ıtriyat pap-onunda AHMET F ARUKI ŞUBESiNi görmelerini 
tavılye aderl'ı. 

FİKRET İhtifali 
25 •enedeoberl memleketimlzJn hay

nna ve bUyllk tahıiyetlerimbln tevkirl· 
ne Ait unutulmaz edebl hizmetlerin• 
zamlme ten, TilTk till' ve edebiyatının 

ea taııınmıt ve en mUmtaz üıtatların· 

du Filorlnalı Nuım Beyin buırUn saat 

(14) buçukta Eylpte bUytlk ,aır ( Tevfik 
Fikret) in meunnda yapacağı parlak 

ihtifale bUtOn mllnevverlerimlz, mek
teplcrlmlz ve ıra:ı:etecllerlmlz davetlidir. 

İstanbul Dördüncü icra Me
murluğundan; Büyilkada A-

yanikola sokağında 21 atik 
51 • 1 cedit numaralı maa 
bahçe zeytinliği havi köşkil 
Emlak ve Eytam bankasından 

borç aldığı (3200) lira muka
bilinde birinci derecede ipo· 
tek irae eyliyen Safiye Ca
zibe Hanım deynini ademi 
tediye dolayısile namına tastir 
kılman ödeme emri üzerine 
mumaleyhanm lkamctgihında 
bulunmadığı gibi hali hazır 
lkametgAhıda meçhul bulun
masına mebni tebliği kabil 
olamadığı şerhile bili tebliğ 
iade edilmiş ve ilinen tebli
gat ifası karargir olmuş, bulun· 
doğundan muuıaileyhanın tari bi 
ilanından itibaren bir ay zar
fında bir itirazı varsa 930-613 
numara ile daireye müracaat
le dermeyan eylemesi aksi 
takdirde muamelatı icraiyeye 
devam edileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere teb
liğ olunur. 

Varna Plijları 
3 günlük seyahat: Plajlarda iki gün kalmak 

(Foto Süreyyanan mevsim sonu mfinasebetile muhterem ahallml· 
ı.e küçük bir hizmeti) 

Vapur birinci 26 ikinci: 21 lira 
Bu para içinde vapurla azimet, avdet, pasaport, otel pl&j, hama
liye dahildir. 
Hareket: 27 ag-u.toı perşembe akşamı avdet 30 ağuatoa pazar 
1abab1. 
Müracaat müddeti: 23 atuatoı akşamına kadar. 
Kayıt mahalleri: Foto Süreyyanın lstanbul ve Beyoğlu mağaza· 
larında. Telefon: 23289, B. O. 3495 
Yemek ve Varnada sabah, lSğle 

. . '" • . ' ;: 1t 
' •• l 

Her 

1 - J ,50 liradır . 

lyodo= Vinol 
SIRRI ENVER 

Zafiyeti umumıye 
Fakrı.iddem 

. Göğüs hastahklan 
ve 

Romatızmanın 

en mukcmmel 

ikicıdn 
Kuvvet na.çıarının seretrazıdır 

Umumi deposu Fatıh'te Sırrı Enver Eczanesıdu·. 

Ufak şişesı 50 büytigü 80 kuruştur. 

ŞiRKETİ HA YRİYEDEN: 
Yaz tarifesinin devamı müddetince ağustosun yirmi birin· 

den itibaren Cuma ve pazar günleri Üsküdar ile Kabataş 
arasmda araba vapurile zirde muharrer seferlerin icra edile
ceği ilan olunur. 

ÜskUdardan 
7,45 
9,15 

13.15 
17.00 
18,30 
19.30 

Yalnız otomobiHere mahsus 
avdet 300 yalnız azimet veyahut 
· otomobil içinde oturanlardan 

Kaba taştan 
8,30 

10.00 
14.00 
17,45 
19,00 
20,00 

olmak Uzere Ucret azimet 
avdet 250 kuruıtur. 
Ucret alınmaz. 

fıtanbul Mıntakuı Ticaret Müdürlüğünden : 
Müflia Zi Konsolidetet lnsurens Kompani Limitet ılgorta şlrketlnirı 

Türkiyedeki muamelatının taaflyeıl Lö Fenikı Daviyen aigorta •irke
tine devril havale edilmiş olduğundan Zi Konsolldetet şirketinde 
matlubu olan alacakhların bir an evvel Galatada Türkiye Milli ha~ 
nında Fenik• Döviyen sigorta •irketl Türkiye vekiline müracaatle 
rnatluplarmı istifa etmeleri ilin olunur. 

EMSALSİZ 
TIRAŞ 

BIÇAGI 
Halis lıvceç çeliğinden gayet ihtimamla imal Ye fenni 

mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez 

derecede metin ve diğer bıçaklara niıbeten ehvendir. Bir 
tecrtibe klfidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

.. TÜCCAR VE BANKA 
MEMURU OLMAK iÇiN 

PazartHI ve peroembe gfinlerl .. at IS ten 17 n akfam 18·20 ye 
kadar iki suuf açalmışbr, Malumata ticariye, llml beAbı tlcart, 
usulü defteri. Buita müzaafa, pakradomar, Amerikan u.ulO H 

bankacılık, 4 ay zarfında klmilen tedrl• olunur. Son imtihanda 
muvaffak olanlara,muhHebecl ıebadetname.I verlJlr Ye it 
tedarikinde muavenet edUlr. Dersler 3 eylül pertembe aOnil bat· 
hyor. Programı meccanen almak •• kaydolmak için f,tanbul'da 
Alemdar Park caddealnde Amerikan Usan ve ticaret denaneaine 
milracaat. Hususi ders dahi kabul olunur. 

- Agop Pakradunl 

Nafıa Vekiletinden: 
1000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konul· 

muştur. Münakasa 7-9-931 tarihinde pazartesi gilnü saat 15 te 
Ankarada Nafıa Vekaleti binasında 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 ıarttır. Taliplerin 
münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Nafıa 
Vekaleti İnşaat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa Liman işleri 
MüdürlUğünden tedarik edebilirler. 

İstanbul 
lüğünden: 

Gümrüleri Başmüdür-

Başmüdüriyet binası dahilinde baıı tamirat yapılacakhr. 
Pazarlık yapılmak llzere taliplerin 16 ağusto• 931 pazar gllntl 
saat t 4 te yüzde yedi buçuk pey akçesi olan 14 lirayı mtls
tasbiben komisyona müracaatları ilan olunur. 

Eskişehir Hususi Mu
hasebe Müdürlüğünden 

Lise binasına ilaveten ye müceddeden inşa edilecek 8063 
lira 82 kuruş bedeli keşifli bina 17 -8-931 tarihinden 7-9-931 
pazartesi günü saat t 6ya kadar kapah zarf usulile mUnakasaya 
vazolunduğundan şeraiti anlamak ve projeleri görmek üzere 
İdarei hususiye Müdürüyetine müracaat eylemeleri ilin olunur. 
- - ------ ---- -

SATILIK EV 
Sarıyerde Tiirbe sokağmda 

31 numaralı ev satılıktır. Se-: 

kiz oda, bir mutfak, hamamı 
ve bahçesi vardır. Sarıyer mu-

allim Tahir Beye müracaat. 

lstanbul Dördüncü icra me
murluğundan Bakırköyünde 
Cevizlikte üçüncü sokakta 21 
numaralı haneyi Emlak ve 
Eytam Bankasından borç al
dığı 300 lira mukabilinde 
birinci derecede ipotek irae 
eyliyen Karnik Efendi dey
nini ademi tediye dolayısile 
namına tasdir kılman ödeme 
emri üzerine mumaileyhin 
ikametgAhında bulunmadığı 
gibi hali hazır ikametgahıda 
meçhul bulunmasma mebni 
tebliği kabil olamadığı cihet
le ilanen tebligat ifası ka-

lstanbul DördllncU icra dalreslndea : 
Üaküdard a Altuni zade mahallealnde 
Raufpa,a aokağında atik 2 ve 4 -..e 6 
ve 8 numarl\lı bir tarafı yol. diğer 
tarafı lhun ve Şadan Beylerle haffaf 
Karıı.bet bajlarilc. mahdut zemini 
ivaz Fakih vakfından maa tarla 
taş ocaklarının ve maa baf köş· 

kün zemin ebniy" kurumu ve eşçan 
kırk eekiz achiın itibarile otus ilç sehmi 
tekrar yüz dört ıehlm tertlblle orı dört 
ve yine mezL.Qr mah;ıl ve soltakta atlk 
6 numaralı b ir tarafı Raufpaşa sokağı 

ve bazen Çerkez lsmall paşa vereaeıl 
ba.Jı diğer taraftan Valde kııul bağı 

ve tarafı rabll tariki hae ve bnen Ra
ufpaşa bağı lle mahdut otu-ı iki ıehim 
it ibar ile yirmi dört sehmi t ekrar yllz 
dört aeh lm ltiba rlle on dört 1ehml keza 
mezk~r •okakta aU!c cedit 2 numnalı 
bir tarafı Kozcubatı bağı bir tarafı 

Ferit paşa vereaeler i bağı tarafı rabil 
tariki am ile mahdut maa klışk bir 
kıt'a bağan zemin ve ebnlye ve kuru
munu 1440 aehlm lttbarlle 965,S uhmi 
tekrar 104 ıchJm t ertlbilc 14 sehim 
keza m ~zktlr sokakta atik 34 numaralı 
bir tarafı Raufpaşa sokağı bir tafı Eftlk 
Hlrl•tlk ve Aganl hisselerine tahsis 
kılınan mahal ile mahdut bir kıt'a ba
ğııı zemin ebniye ve kurumunun 104 
sehim itibarile 14 ıehlm: 

İstanbul Dördüncil İcra Me
murluğundan: Şişlide Meşru
tiyet mahalJesinde cedit Meh· 
tap sokağında 62, 64, 66 nu
maralı bir bap apartımanm 
zemin ve ebniyesini Emlik ve 
Eytam Bankasından borç aldı
ii 35000 otuz beı bin lira 
mukabilinde birinci derecede 
ipotek irae eyliyen Bedriye 
Hanım deynini ademi tediye 
dolayısile namına tastir kılı
nan ödeme, emri üzerine mu· 
maileyhanm ikametgahında 

bulunmadığı gibi hali hazır 
lkametgAhı da meçhul bulun· 
masına mebni tebliği kahil 
olmadığı cihetle ilanen tebli
gat ifaıı karargir olmuş bu
lunduğundan mumaileyhanın 
tarihi illndan itibaren bir ay 
zarfında bir itirazı varsa 
93 t /98 numara ile daireye 
müracaatla dermeyan eyleme
si aksi takdirde muamelatı 
icraiyeye devam edileceği teb
liğ makamına kaim olmak 
Uzere ilinen tebliğ olunur: 

Dr ı 
Jıyan yanında HORHORUN•. Beyoğlu, Tokat· ı 

mektep eokak 

Cilt ve emrıul 1Uhrevlye tedavlhıneal HergOn sabahtan ak:~ma kadar -

rargir olmuş bulunduğundan 
mumaileyhin tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında bir 
itirazı varsa 9301273 numara· 
ile daireye müracaatle der-

Rauf paşa zade Mehmet Sait Beye 
alt olup balida hudut ve mUştemUIUı 

dkrolunan hlueler mumaleyhln :;'e hml 
beye olan 3000 lira borcun dan dolayı 
kırk bet g!Jn müddetle mUzııyedcye 

vazolunarak dört yüz Hrada talibi uh
dcııinde o lup bu l<ere bedeli müzayede 
haddi Hlyikında g iirül ·medlğlrıden bir 
P.Y " ' üddetle temdidcn mUu.yedeya 
•; a 'folunmu1tur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
ıtanbul emıa11 ı:Uhrevlye dlspannırl başhekim! 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karşısnda No. 71 

' 

meyan eylemesi aksi takdir· 
de muamelata icraiyeye de
vam edileceği tebliğ maka· 

ı 
mma kaim olmak üzere ilA
nen tebliğ olunur. 

Um um hla~el erln kıymeti muham· 
meneıl 1800 lira olup bundan Salt 
Beyin hiswclerlne alt miktar nlabotlnde 
pey akçel~rinl ala rak 928· 30S6 doııya 
numııra aı 21·9-93ı tarihinde aaat 14ten 
1 6y:ı l:a t!ar lstanbul dördUnc:ll İ .:ra 
Memı.ı!'luğuna müracaat eyleaıelerl 

ilan o!uuur. 

Asya • Türk • Mudany• 
Gemlikten 

Umbriya • İtalyan • Ceno· 
va dan 

Kapo F aro - İtalyan - Kör 
tenceden 

Diana - ftalyan - Triyea· 
teden 

Assirya - İtalyan • Kasten· 
ceden Batumdan 

Regele Karol I - Romanya • 
lıkenderiye Pireden 

Lenin • Rus • Odeaadan 

Bugon Gidecek Vapurlar 
Erzurum - T6rk • Rizey• 
·seyyar· Türk - İzmlre 
Marmara - Tnrk - Mudanya 

Gemliğe 
Bandırma - TOrk • Karabl· 

ıaya 

Güzel Bandll'ma • Tflrk • 
Bandırmaya 

Palaıtlna - ltalyan • Batuma 
Kado F aro - ltalya • Ceno• 

vaya 

SEYRISEF AIN 
Markell aeenta ı Galatala K3pr0 

batı B. 2362. Şube A. Slrked MU· 
hUrdar zade han 2. 2740 

MERSİN POSTASI 
{ ine bolu ) 2 l Ağustos 

Cuma 10 da Galata Rıhh-
mandan kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 
( Karadeniz ) 20 Ağustos 

Perşembe 17 de. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası 

,...~!!~~!! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ktıçük· 

kuyu, Alhnoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa azimet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve• 
rilir. Adres: Y emitte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya lmtlya:unı:ıu, 

planlarınızı ve modellerlnh:l Şl· 
kago'da 14 eylülden 20 tefrlnlev
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGİDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrlkatarler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu lh· 
tira beratlarını utmak için muh• 
terilerin ellrte geçmlt en bilyillc 
fınattır. Hemende biltiln fabrl• 
kalar yen( icat ve lbtiralan gör• 
mek üzere •ergiye milmeHiller 
göndereceklerdir. 
Reıim ve modellerlnbl teıhlr 

Ü'!reti 28 dolardır. Bizim huıual 
serai memur ve ıatıcılarımıı be
rat ve lmtiyazlarınm fabrlkat8r• 
lere gösterecek ve onları ıizinle 

temasa koyacaktır. Bunun için 
ayraca komiıyon Ocreti ahnma:ı. 
Berat ve modellnizl ve kira be· 
deli olan 28 doları doğ-rudan 
doğruya bize ganderinlz. Size 
serginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adre1: lntern:ıtlonal Patent Expoıl• 
tloa Co. Marchandue Mart. Chlcago. 
U. S. A. 

FEYZİATİ 
Liseleri Müdürlüğünden 

Eylül ba1ında 1 loci ve 2 inci 
devre mezuniyet imtihan lı. r ına ve 
15 inde diğer sınıftarın ikl'!lnl 
imtilıanlarına başlanacaZın ciaıı 
alak~dar taleb~nin mektebe n.ü· 
racaatları lüzumu b~yan oiunur. 

MATBAııJ EBÜZZİYA 

========================-
Mes'ul Müdür: Sabri Sa!irn 


