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HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Hallaa rlsldlr ı Halk bununla ılrlr. 
SON P O S TA Hallaa kulatıclan Halk Hnuala ltitlr. 
SON POSTA Halkan el 111 d 1 rı Halk bununla .ayler. 

VERGİ KANUNLARININ TA TBIKINA BAŞLANILDI 
Bir Ay 
Sonra 
Buğday Mubayaası 
lıi Bitirilecektir 

lstanbulda 300 Borçlu Var 

Ziraat Bankasının bnttın 
fubeleri, kaylüden meYcut 
borçlanna mukabil buğday 
almıya devam etmektedir. 
Bu muamele bir aya kadar 
bitecektir. Haber aldığımıza 
ıöro toplanacak butdaylar 
k6y ambarlarında saklana
caktır. 
Buğdaylann nuıl ve kime 

aatılacağı hakkında henllz ve
rilmiı bir karar yoktur. Fakat 
bu mesele ile meıgul olu 
Ankaradaki komlıyon bu bu
IUSta derhal bir karar ittihaz 
•decektir. 

Ziraat Bankasımn lstanbul 
tubeaine borçlu olan kayltıler 
azdır. Bunlann adedi ancak 
lçyftz kadardır. 

l.tanbul ıubeal daha ziyade 
ıebze iti yapanlara ikrazatta 
bulunmuıtur. Bunlar borçlanın 
aakden adeyeceklerdir. 

Bankaya borçlu olan bui
day çiftçileri Adana, Bursa 
•• bilhassa Konya mıntakala
tuıdadır ve bunlann miktarları 
tok fazladır. 

Hava ---
Kahramanları 

Tayyareci HayrUnnas Beyin 
hava kahramanlarımıı: hakkın
da yazdığı makale serisini 
yakında neşre baıbyoruz. Türk 
tayyarecilerinin yedi kat g6k
lerde yllkselmek ve ilerlemek 
için ölOmO naad istihkar et
tiklerini bu makalelerde bn
ynk gurur ve heyecanla oku
yacaksınız. Bu kahramanlık
ların hakiki safhaları okun
duktan sonradır ki, Türk 
tayyarecilerinin garpli meslek
tqlarile rekabete muktedir 
olduklarına zerre kadar şllphe 
kalmıyacakbr. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

h (Dünkü nilıbadan Devam) 
k intibaım ıu olmuıtu : 

cti~rniı vatanperver bir mu
.. rrır. O zamanı hatırlarsak 
b tnlm gibi birçok insanlar da 
.~husus münevverler de bu 
1 •rnı böylece tanıyorlardı. 
::: o zamanki yazılarile va-

Perver tanınan bu adam, 
( Devamı 7 inci aayfada) 

Dil Anketi 
6 

}'azımızın çokluğundan 
re .. 
'"" d11rced11medik. Ya· ,.,,. .. 

ille;,. ~~met Cn1at begin 
lerıni olcaaac11/aınz. 

1 YENi MUAMELE VERGiSiNDEN ŞIKA YET !Hava Bahsinde 
Fabrika Sahipleri -Yine Havai Sözlere 

Memnun Olmadılar c:~:. lstanbul DÇUfU 

Küçük Sanayi Himaye Olunuyor 
Diye Hükômete Müracaat Edecekler 

lsttınbnldald do/cama /abrllc.•l•rı.,.d1111 birinin tezı•lıı liaıı•da 
Yeni Muamele Yergisi ka- roau 10 bia liradan fazla ol~nn 

nunu dahili aanayiden alan- mDeueıeler bu ••rıiye yio~ 
makta olan ytlzde alb mua- tabi tutulmaktadır. Halbukt 
mele verpini kaldırmlfbr, fa- bu kabU mleueaeler ekHri
kat kunel mulaarrikai ylkaek yeti tetldl etmektedirler. 
olan, daha doğrusu senevi ci· ( Devamı 6 ıncı ıayfada ) 

MOSKOV A MAÇININ DOGRU NETiCESi 
' Darülfünun Takımı 

Mağliip Olmadı 
Rus Hakem Heyetinin Kararı Ma
çın Beraberlikle Bittiği Şeklindedir 

mOnasebetile türk tayyareci
Hğini müteessir edici yazılara 
Son Posta yaptıj'ı mukabele 
ile hakikati bir defa daha 
tebarüz ettirmiı oldu. 

Necmeddin Sadık B. tOrk 
tayyarecilerinde böyle bir t~ 1 

ıebbüsü başarmak kudretini 
göremiyordu. Bu kudrete sa
hip olanlar bildirdiler ki türk 
tayyarecisi de bu gibi rekor
lar tesis edebilir ve yine 
söylediler ki imkan hazırlansın 
altı ay sonra bir düzüne tay
yareci bu ıefere çıkmıya 
hazırdır. 

Necmeddin Bey, bu taah
hlltleri memnuniyet ~erici ll
kırdı addediyor. Alqam bq
muharririnin bu son iddiasına 
ka111 tayyareci Mitat Beyin 
cevabı ıudur : 

"Necmeddin Sadık Bey, gUn 
geçtikçe tayyareciliğe karşı 
artan merakını yazdığı ıon bir 
yazı ile ispat etmİf oluyor. 
Ben muarızımın iddiasına kar
t• slylenecek ıeyleri ıöylemiı 
olduj'um için ortaya attığl 

yelÜ " nazariyelere • cenp 
vermek vazifesini diğer bir 
arkadata bırakıyorum. Y almz 
bir noktaya ifiweceğim. 

Diyorlar ki: 
"Müddeiyatımzı kuru bir 11-

kırdı olarak itilmekten bile 
derin bir haz duyuyorum.,, 

Biz de, muhterem meb'usun 
kendi iddia eylediği ıibi tay
yareciliğin bugünkQ vaziyeti 
karıısında yalnız kuru bir 
haz duymaktan baıka blrıey 
yapmamalarına milteeuir olu
yoruz. 

Necmeddin Sadık Bey, 

Dünya Bir Sulh Dev
M u h taçtır • 

resıne 

YAZAN: Benitto Musolini 
ltalyan batvektll Maıya Muıo

llnl, dünyanın ılyaai vaziyeti 
hakkında yeni bir makllle yaz· 
mıttır. Bu yazının bOtiln dilnya• 
ela bir aklı yapacağı muhakkak
tır. Alman nazarlarının birkaç 
rGn evnl Romaya yaptıklan 

ziyaret akabinde vuku bulan 
bu hidlıenin bütün dGnyada bG· 
yGk bir tHlr yapmaaı bekle
nebilir. 

Emelleri, kendilerini tehdit 
eden tehlikeler ve duyduk
ları ısbrap birleıtiği zaman
dır ki millet ve fertler tek bir 
hareket etrafında toplamrlar. 

Beıeriyetf ziyadesile mllte
euir eden en bllyOk harbi 
geçirdikten on llç ıene ıonra 
beynelmilel bir sokun dev
reıi teıiı edebilmek için dOn
yanın baıbca bUylk devlet-

lerinin ilk bllyOk Ye mDıterelr 
fayretlerine tahit oluyoruL 

Milletler SilAhlamyor 
Geçe• bu on tlç aene zar• 

hada proje, mlnalrqa, telldı 

detifmez ıulh valtleri, hatta 
harbi büıblltiln kaldırmıya ma-

tuf ıulh muahedeleri aktı gibi· 
ıeylerden başkası mevzuu 
bahis olmadı. Buna rağmen 

dllnya milletleri harp gemileri 
yapmakta, ordularının mikta
rını çoğaltmakta ve hava filo-
ları teıkil etmekte devam 
ettiler. 

Fakat ilk defadır ki hidi
sab tetkik etmek noktasından 
baıka bir halet( ruhiyenin 
mevcudiyetini müşahade fır
satına nail oluyoruz. Ve yine 

ll6ql Maollnl 

illr defaclar ki ıulh meHl..W 
m11taldaaı bir uaı dahilinde 
bir talla laaYUa yaratmak içim 
elzem bir uuur olabil~ 
yam tahdidi tulihat ..... da
hilinde tetkik etmek amısma
da fikirlerimiz birleşmif olu
yor. 

Herkeste HUsnUniyet Var 
Filvaki geçilecek yol mani

alardan temizlenmit değildir. 
Fakat, mllnakatanın en ceaa· 
ret veren başlıca noktau ol· 
mak üzere nihayet hepimis 
aynı hllanll niyet, haki~atea 
bir ıulb devresi tesis etmek 
samımı arzusile mlHehum 
bulunuyoruz. 

( Devamı S inci •ayfada ) tayyarecilikte bllytik rekor 
tecrübeleri için binde bir 
tesadlif edilen Uçllncll bir 1 Türk _ Rus maçından : 1 amilin vücudundan bah- ._ ______________ _;,, _________ _J_ 

Fatbolcill•rlmlzln Otl••atl11 mi•a/ir oltlalcltırı Lontlr• Otel 1 

Ruıyaya ıiden Darillfllnun 1 
Futbol Takımı pazarteıl gllnB 
Moıkova ıehrinde Moıkova 
Muhteliti ile ilk maçını yapb. 
Bugün de yine Moskovada 

sediyorlar ve bunun sım 
nedir? diye ıoruyorlar. Tay
yarecilik her idman gil>i bir 
spordur. Esas mesele çalıımak 
ve alışmaktadır. Bu gibi re -
korlar için kuvvetli Asap ve 
kuvvetli bünye llzımdır . 
Bu husalar da elbette ki pek 
çok tOrk tayyareciainde mev
tuttur. Şu halde iıin tek bir ıır 
tarafı kalıyor. O da paradır . 
Zira dikkat edilirse görülür ki 
en 16z alıcı hava rekorlarını 
yapanlar en zengin memleket
lerin tayyarecileridlr. 

Binaenaleyh hemen zab lb
tiramklnnız bu cihetin temi-
nine himmet buyurunuz Efen
dim. 

ikinci maç yapılacak ve bu 
sefer DarUlfllnunl Takımı Rus 
Milli takımile karıılaşacakhr. 
Gerek takıma refakat eden 
muhabirimizin gönderdiği tel-
grafta, gerek~~. Anadolu T•JI•rect. 
Ajansının ver~ıgı haberde Mitat 
takımımızın ilk maçı ilçe karıı 
dört sayı ile kaybettiği bildi- it YUzUnden Cinayet 
riliyordu. C al H · ı · d Fakat dUn Moskovadan ge- em qım ımın • biri 

b b ilk 
bir it meselesinden arkad&fl 

len ikinci bir ha er, u ı ı rıporcalarımız Odesa•• I • Aliyi bı .. ·L.la iki yerinden ya-
neticerl değittirmit 0 uyor. °'' ıu:.....:"'ıın="=•---~r..,..al=•=m=ı~ti=~~·--------ıL........-.....:B~i~r__!ı~ı~b!!!a!!..ı _________ ~~-~--~---___.:t: 



2 Sayfa 
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Halkın Sesi J 
stinaf Mahkeme- 7 t. 

. y .d ı·h Ley ın 
erı enı en ya V4 • 

1
• 

Edilmeli Mi? . azıye ı 
Dünkü nüıhamıxda, istinaf /gidir 
mahkemelerinin lhyaaının ----
dütünüldütil YC Adliye teş- B Se z • ·ı • • 
kilit liyiha11 münuebetlle u ne eytincı enını-
bu me1elenln de mevzu- rin Kir temin Edecek-
bahs olduğu hakkında bir 1 • A J J kt d 
haber nrdı.. Bu haber erı n aşı ma a ır • 
Gzerine temas ettiğimiz 

kimıeler bize ıu fikirleri 
Yerdiler: 

irfan Emla Ber Avukat Sirkeci 
Liman Han. 

- Adalette en büyük te
minat hükümlerin derece de
rece tetkiki imkanını temin 
ederek haksızlık ihtimalini 
ugart dereceye indirmektedir. 
Medeni dünyada istinaf teş
kilAbnın ilzam edilmesi bilhas
aa bu end~enin tatminine ma
tuftur. Temyiz tetkikatı tam 
bir teminat teşkil edemeL 
Bence, eğer bütçe zarureti 
Yana, tabaf olmakla beraber, 
Temyizin ilgaaile istinaf teş
ldlAbnın ladeıini tercih etmek 
muvafıktır. 

Ahmet Bey Lokaatacı Saltanabmet 
flnnata 21 - 50 

- Kalabalık tehirlerde 
mahk•melere Yerilen davalar 
pek çoktur. Onun için dava
lar çok çabuk Ye binaenaleyh 
u tetkikle hnkme raptedili-
7orlar. Fakir halk ekserfya~da 
avukat tutamadığı için hazan 
haklann bile ıreçikmeal ihti
malleri hasıl oluyor. Bunun 
için istinaf mahkemelerinin 
teıkllini çok doğru bulurum. .. 

Tahir Bey Samatya Kuakol aokak 48 

- Asliye mahkemeleri ye
rine mllnf erit hl kimler tesis 
ederek buradan artacak hi
kimlerle istinaf mahkemeleri
nin ihya edilmesini adaletin 
daha hassas bir şekilde tatbi
ki için çok muvafık buluyo
rum. Bu usul ayni zamanda 
ıtir' ati de 'emin edecektir . 
ÇUnktl T emyb mahkemesi çok 
meıgul olduğu için davaların 
pbucak neticelenmesi mnm
ldtn olamıyor. .. 

ATal S.7 (SultHahmet Park 
Urfl••cla) 

- t.tinaf mahkemeleri tq
kili çok muvafıkbr. Bu su
rette davalar ikinci bir tet
kikten geçtiği için hüküm
lerde zuhu) ihtimalleri çok 
ualır. l.tinaf mahkemelerinin 
kararları da Temyizden geçtik
ten sonra adalet iti bOtlln 
manaaile temin edilmiş olur. 

Bu sene memleketimizin 
muhtelif mmtakalarındaki zey
tin mahsulü çok iyidir. Harici 
bazı sebeplerin yardımı ile de 
bu sene zeytinyağı ticaretinin 
memlekete mühim bir kir te-
min edeceği anlaşılmaktadır • 
Harici sebepler 9unlardır : 
1930 - 1931 senesinde bUtlln 
dünyada istihsal edilen zeytin 
mahsulü çok azdı. Bu yüzden 
zeytinyağı istihsalatı da azal-
mııtır. Bu miktar ancak 4 bin 
kentala balig olmuıtur. 

Halbuki 1 evvelki ıenenin lt
tihsalitı 13 bin kental idi. Bu 
ıeneki zeytin mahsulile zey
tin yağı istihsalatınm yine an
cak geçen seneki miktarı bu
lacağı anlaşılmıştır . Binaen-
aleyh ı:eytinyağma olan ci
han ihtiyacı fazlalaşmıştır. 

Memleketimizin istihsalAtı iyi 
bir netice vereceği için, mu-

vafık fiyatlarla ihracat yapılacağı 
ve sahiplerine iyi bir kir te
min edeceği muhakkak gibi
dir. Zeytin mıntakalarındaki 
Ticaret Odaları vaziyetten 
haberdar edilmiştir. 

Olum Tehdidi 
Suadiye plijı Müdürü İbra

him Bey Polise müracaat ede-
rek plajın eski garsonlarından 
Ahmedin kendisini ölümle teh
dit ettiğini söylemiştir. 

Bir Esrarkeş 
Kendisini Yakalayan 
Polisin Kolunu Isırdı 

Cibalide oturan Mehmet 
isminde biri sokakta esrar 
ıigarası çekerek etrafına kü
fllr aavurmıya başlamıştır. Bu 
sırada polis Ali Rııa Efendi 
Mehmedi yakalamak istemiı, 
fakat esrarkeş Mehmet poli
ıin Uzerine yürümOı ve iki 
kolunu birden ııırmıfbr. Ali 
Rıza Efendi tedavi altına alın-
mıf, Mehmette yakalanarak 
karakola götürülmllştUr. 

Altm Zinciri Kapmış 
Yağkapanında oturan Os

man Nuri iıminde biri Tarla
batında oturan Fatma Hanı
mın bir alhn zincir ile 4 lira
ıını kapıp kaçmıı, fakat ça
buk yakalanmıştır. 

SON POSTA 

i 
Akşam Muharrirleri 

Mahkôm Edildiler 
Mahkeme, Gazetede Çıkan Yazılan Müstehcen 
Mahiyette Görmüştür. Dün (Pist) Gazetesinin 

Davasına Da Bakıldı Ve Talik Edildi 

Dün İkinci Ceza Mahkemesinde Akşam muharrirlerinden 
VAii Nurettin, Mes'ul mlldilr lakender Fahrettin Beylerin mlls
tehcen neşriyattan dolayı kararları tefhim edilecekti. Celse 
açılır açılmaz hAkim maznunlara hitaben: 

- Sizin yeni bir davanız daha geldi. Ne dersiniz? dedi 
Ye ıonra gazeteler okundu. Bu davaya esas olan yine ( Rahip 
Ye rahibeler arasında aşk ve ihtiras romanı) tefrlkaalle (Cildin 
cilde tetabuku) atlı bir hiklye idi. Tefrika Ye hiklye okun
duktan ıonra hlkim VllA Nurettin Beye: 

- Bunlar müstehcen değil mi? diye sordu: 

Karar Okunuyor ı Verilen Ceza 
VAIA Bey ı birer ay beşer gOn hapsine, 
- Benim görUşlerime, be- (17) ıer lira ağır cezayı nakil 

nim mikyaslarıma göre bun- vermelerine ve Cildin cilde 
lar müstehcen değildir, dedi. tetabuku bikAyeıl mllateh-

İskender F ahrettin B. de cen görülemediğinden bu 
VAii Beyin müdafaasına ittirak yazıdan beraetlerine ve ev-
ettiğini söyledi, bundan sonra velce mahküm oldukları için 
Müddeiumumi Kamil Bey : • cezalarının tecil edilmemesine 

- Y aı:ıların baştan başa ( kabili temyiz olmak Uzere 
müstehcen olduğunu ve evvelki karar verilmişti. 
iddiası veçhile maznunların Kararın tefhiminden ıonra 
ce:ıalandırılmasını ve evrakın gazeteciler tevkifaneye nak-
eski dava ile birleştirilmesini ledilmişlerdir. 
istedi. Maznunlar ve vekilleri * 
de bu tevhidi kabul ettiler. Diln lkirıci ceza mahkeme-
Heyeti hAkime mUzakere sa- sinde Pist gazetesi sahibi 
fonuna çekildi. Çıktıktan ıon- Osman Hamit Beyin de müa-
ra karar okundu: tehcen neşriyattan dolayı 

Ceza Kanununun 427 inci muhakemesine başlanmıştır. 
maddesi deliletile ( 426 ) ıncı Gazetede çıkan müstehcen 
maddesine, tevfikan Vala Nu- yazıların türkçe tercümeleri 
rettin ve İskender F ah rettin olcundu. Osman Himit Bey 

Beylerin birer ay hapislerine 
ve ( 15) er lira ağır cezayı 

nakti vermelerine hükmedil-

aleyhine aynca Jül Blumental 
gramofon müessesesi ile Foto 
V aymberg ve Madam Ester 
tarafından açılmış üç hakaret 

mişti. y almz cürüm tefrikalara davası da bulunduğu için da-
devam edilmek suretile tema- vanm bunlarla birleştirilmeai-
di ettiğinden Ceza Kanununun ne, Madam Ester mahkemeye 
(81) inci maddesi mucibince gelsıediği için davanın önU-
cezalarma altıda bir zam ye- m ·· deki pazartesi günü de-
pılmak suretile her ikisinin de \•amma karar verildi. 

Rekabet Var 
Yumurta İhracatımız Bu Sene Ek

silmek Tehlikesi Karşısındadır 
Son günlerde yuınurta tica

retimiz, Bulgarların esaslı bir 
rekabetine maruz kalmaktadır. 
Bunun sebebi ıudur: 

Gerek Sırbistan, gerekıe 
ltalya timendif er idareleri 
Bulgar yumurtalarının naklin
de yllzde yirmi tenzilat yap-

uıağa karar vermitlerdir. Bu 
vaziyette Türk yumurtaları 
Sırbistan ve balyada Bulgar 
yumurtasından daha pahalıya 

malolacak ve mllşterilerimiz kay
bolacaktır. Ticaret odası bu it 

içinlktısat Vekiletine bir rapor 
göndermiştir. 

L 
Merhun 
Tütünlerin 
Mübagaası 
Alakadar Tacirler Bu 
Sefer de Fiat Azlığından 

Şikayet Ediyorlar 
TUtün inhisarı bankalara 

merhun tntnnlerin mübayaası
na baılamıştır. Müşkül vazi
yette kalan tacirleri kurtar
mak gayesile yapılan bu mii
bayaat, fiatların dolgun olma
ması yUzünden tütün sahiple
rini tamamen memnun etme
miştir. Fakat büsbütnn muta
zarrır. olmaktan da kurtarmış
br. inhisar idaresi bu tütün
leri harice satacaktır. Bunun 
için de mUsait bir zaman bek
lemek IAzımdır. 

Gelen haberlere nazaran bu 
tlltünlerin çok müsait ıeraitle 

Fransaya satılabilmesi için şim
dilik bir fırsat ele geçmiştir. 

AIAkadarlarm kanaatine gö
re inhisar idaresi bu hususta 
zamanında harekete geçerse 
muvaffakıyet yüzde yüzdilr. 
Meıele şudur : Bulgaristan 
hükumeti köylUnun elinden 
mübayaa ettiği tlitunleri Fran-
saya satmak için birçok çare 
ve teşebbüslere baş vurmuş
tur. Fakat ihracat Ofisine 
gelen malômata nazaran F ran-
ıa rejisile Bulgar Ziraat Ne
zareti arasında cereyan eden 
mlizakereler neticesiz kal
mı~tır. inhisar idaresininde bu 
fırsattan istifade edebileceği 
söylenmektedir. 

Şarkı Ve Plak 
Müddeiumumilik Bunları 

Da Tetkike Başladı · 

Yeni Matbuat Kanunu mu
cibince dilnden itibaren yeni 
çıkan şarkı ve nota kitapları 

da Müddeiumumiliğe gönde
rilmiye başlanmışbr. Bunlar da 
gazeteler gibi tetkik edile
cektir. Ayni zamanda gramo
fon plaklarından da ikişer 
tane Adliyeye verilecektir. Ad
liyede pliklar için hususi bir 
oda tahsis olunacaktır. 

lzmitte Bir Cinayet 
lzmitte Kepekli köyünden 

Mehmet isminde biri, bir ala
cak meselesinden kavga ettiği 

eski muhtar Nazili öldilrmüş, 
birini de yaralamıştır. 

fiğustos 20 

Günün Tarihi 1 
----

Tıp Kongresi 
İdare Heyeti 
22 eylülde Ankarada toplana

cak olan Tıp Kongreıi idare 
keyeti teşkil edilmiştir. Relı 
Sıhhiye Vekili Refik, ikinci ret• 
te Ziya Nu.rl ve Refik Münir 
Beylerdir. 

Fikret ihtifali 
Şair Tevfik Ftkretin ölümünün 

16 ıncı yıldönümü münaaebetile 
dün Eyüpte mezarında hatıruı 
taziz edilmif, meniyeler okua
muştur. 

Şahrimize Gelenler 
Gümrükler umuru müdürO 

lhıan Rifat ve ticaret umum mü
dürü Naki Beyler dün ıehrimiıe 
gelmişlerdir. 

Müskirat inhisarında 
Müıklrat inhisar idaresi Mü

dürü A11:n Bey bugün Diyarbe-
kire kadar bir tefti' seyahatine 
çıkacaktır. Diyarbekirde bir de 
müskirat fabrikası yapılmaktadır. 

iki inhisar Birleşti 
Barut ve Fi,ek Jnhlsarları 

umumi heyetleri dün toplanarak 
iki inhisarın birleşmesine karar 
Yer mitlerdir. 

Kadm Birliğinde 
Kadın Birlitl bir gençlik teı

kilitı yapmıya karar vermlttlr. 
Darülfünunlu Hanımlar tetkilita 
aza kaydedileceklerdlr. 

Dahiliye Vekili Ezinede 
Çahillye Vekili dün Bigaya 

geçmiştir. Oradan bir torpido
muzla Ezineye geçecektir. 

GayrimUbadillerin Kongresi 
Gayrimübadiller yakında kon• 

gre halinde toplanarak aralannda 
teşkil etmek istedikleri şirket 
meıelemlni görüşeceklerdir. 

Devlet Bankası 
Vekiller heyetinden çıkan Dn

let Bankası nizamname.si bir ay 
ıonra m~riyete geçecek ve Banka 
teşrinievvcldc faaliyete başlıya• 

caktır. 

lzmir Tacirleri 
Geçenlerde Yunaniatana bir 

ıeyahat tertip eden İzmir tacir
leri zlyaretlerini bitirmişler, dQn 
Pireden ayrılmıtlardır. 

Askeri Terfi Listesi 
Askeri terfi listesi milli ira· 

deye arxedilmek üzeredir. 30 
ağustosta il&n olunacakbr. 

Akdag Madeninde Yangın 
Yozgadın Akdat madeni ka• 

ı:asında Adliye dairemi tamamen 
yanmıftır. 

Bir Otobüs Tutuştu 
Dün aqam Ankarada it Ban

kuı önünde bir otobüı ansızın 

tututmuş, yanmıtbr. Nüfuı zayl
ab yoktur. 

Bağlarda Hasarat 
Yozsratta yumurta büyükltl• 

tnnde dolu yağmış, bağlar mG
hlm hasarata uğramışbr. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çınar Ağacı 

1 ı Komıu - Hasan Bey, bu çınar ağacı· 
DID brfmnda oturmut D• dtlflln8yonun? 

1 
2 : Hasan B. - Gel bak sana yakından 

a&tereyim: Bu çınar ağacı matbuattır. 
1 

3 : Hasan B. - Bu yapraklar, ıraıeteler, 
kitaplar, mecmualar ve risalelerdir. 

4 : HHan B. - Yakında bu çınar yDz yatın• 
ıiriyor. Demin karf1aına oturmuJ. dü4ünüyordi,'° 
ki nice hrtınalar, fimıekler, yıldınmlar atlatan d 
at•ç daha yilzlerce mene yaııyacak. 



20 Ağutos 

Hergün 
Matbuatın 
Yeni 
Çehresi 

• • 
Matbuat Kanunu icra sa• 

basma gireli bir hafta oluyor. 
Bu bir hafta içinde matbua
bn çehresinde büyük bir de· 
ğişiklik husule geldiğini gö
rüyoruz. Düne kadar neşeli, 
fen, sevimli, çevik, atılgan 

bir genç gibi bize kendisini 
ıevdiren gazeteler, birdenbire 
somurtkan, bitkin, hayattan 
bezgin bir ihtiyar halini al
dılar. 

Havadislere ıöyle bir göz 
atınız: 

Dahiliye Vekili Ştikrü Ka-
ya Bey Çanakkaleye gittiler. 

Tütlln inhisarında dört kişi 
açıkta kalmış. 

lstanbulda gizli metruk 
mallar varmıf. 

Vekiller Heyeti toplamp 
mllterakim iıleri görüştüler. 

Ve aaire ve saire ... 
Hep hükumet havadisleri, 

aanki birdenbire memleketin 
Yarlığl hükfimetin ve hükumet 
erkAnının hareket ve faaliyet
lerine inhisar etmiş gibidir. 

Baımuharrirler bütün bil
teln fatırdılar. Bir haftadan
bert çıkan başmakalelerden 
bazılarının serlevhalannı oku
yalım: 

lktısadi klfag11t &igasetl 
Almanya bu/ıranı 
iki Avrupa 
Avrupa buhranı 
V11 sair11 ve sair11 ••• 
Bqmakalelerin dörtte Oçü 

Avrupa buhranına ve Avrupa 
meselelerine hasredilmiştir. 
Sanki memlekette tetkik edi
lecek başka bir mesel• kal
mamıı gibidir. 

Bu gidişle matbuatta fil(iri 
bir atalet başlıyacak ve 
umumi bir sessizlik görlile
cektir. 

Matbuat Kanununun gayf':si 
bu değildir, fakat görilnlişe 
nazaran bu neticeyi doğura
caktır. 

Moskova Maçının 
Doğru Neticesi 

(Bat tarafı 1 inci Hyfada ) 
Bu haber aynen ıudur: 

Moıkova, 19 (A.A) - Bu
rOnkil gazeteler Moıkova Ter
biyei Bedeniye Jürisinin 17 
Ağuıtoı tarihinde oynanmıı 
olan Moskova ve Tnrkiye ta
kımlan maçına dair ittihaz 
ettiği kararı neşretmektedir. 

Bu karar, birinci haftaym 
müddetinin 4 dakika fazla 
yUrlitilldüğil ve bunun krono· 
metre hatasından neşet eyle-
diğini esbabı mucibe suretile 
zikrederek Moskova tarafın
yapılmış olan ikinci golü gay
ri varit addetmektedir. 

Bu karar neticesi olarak 
ma_ç tarafeynin beraberliği 
yani 3 - 3 hitam bulmuştur. 

Radyo ilan Edecek 
Moskova Radyosu bugünkü 

maçın neticesini bu gece l O 
da tllrkçe olarak ve iki 
istasyondan ilan edecektir. 
istasyonlardan birinin tulU 
mevci 1304, diğerininki 50 
metredir. 

(Takıma refakat eden muhabi
blrimix Kemal Rıfat Beyin Ode
•a.dan gönderdiği ilk mektup 
dt>rdilncü aayfamıxdadır.] 

Yangm Başlangıe1 
Dnn akşam saat 11 de Ba-

SON POSTA 

1 Son Post Resimli Malca/esi ' n 

1 - Bazı lnaanlnrda h•yal kabiliyetl 
yoktur. Bunlar az çok imalı sözleri anla· 
maktan, ,airlerin hayallerini kavramaktan, 
ve güı:el hayallerden mahrumdurlnr. Onlar 
için herşey kuru, man ruz ve renksizdir. 

2 - Bu adamlann dim•t•• kahn duvar
larla ~rtillmOı bir mabbe1 içindedir. Bu• 
raya hariçten kimse giremediği gibi dimaA' 
d•, bu hududu aşıp dıtardakilerl göremez. 
Bu ribilere dar kafalı denebllir. 

Hayal 

1 - Hayal, bu mabbesten kaçmak için 
açılan blrielk k•pıdu. Bu bpıJı tamamea 
kapı~anlar karanlıkta kahrlar. Bu kapıyı 
dumı aurette açık bırakanlar da, bütOn 
hayatlarını lapanyada tatolar kurmakla 
i•Çlrirler. 

Sayta ~ 

Sözün Kısası 
lzmir Ve 
Ankara 
ı.Wünakaşaları 

- P.S.~ 
Halk Fırkasına mensup en· 

telleketüeller arasında iki 
cereyan seziyorum. Bunlardan 
biri, " tek fırkalı Demokrasi ,. 
taraftarlığıdır . Bu cereyanın 

merkezi İzmir, gazeteıl "Ana• 
dolu ,, ve baıı Mahmut Eıat 
Beydir. iddiasına göre, Tftrki· 
yede ancak Demokratik bir 
rejim vardır ve olmalıdır; fa· 
kat Demokraside fırkalann 
taaddildil icap etmez ve ' ek 
fırkalı demokrasiler birer ucu· 
be değildirler. 

~-rmııı--.--~:=:::.::311?31!tmElllMl-B'llm:lBE~Eı11!91_ml!l __ lml ________________ , Öteki cereyan müfrit bir 

U. r Jl r rr'E'L GR' ._.F Hr ,4B~'R~E'Rt~ " devletçilik ,, tir; kaklerlnl 

1 BAŞVEK 
Ankaradan Ayrıldı 

Yalovaya Gidiyor 

Ankara, 20 (Husust) - Baş· 
vekil İsmet Pf. dün akşam 
trenile şehrimizden ayrıldı. 
Öğrendiğime göre Başve· 

kil İzmitte trenden inecek 
ve Ertuğrul yatile oradan 
doğru Yalovaya gidecektir. 

Vekiller heyetinin son içti· 
malarmda harici ıiyasetimizl 
alakadar eden bazı meselele
rin de milzakere ve intaç 
olunduğu anlatılmaktadır. 

31 Milyon Çinli Açıkta 
Nevyork, l 9 ( A. A. ) -

Hankeoudan bildirildiğine gö
re feyezanlar dalayısile 3tmil
yon Çinli meskensiz kalmıştır. 

Darülfünunda 
Müderris Aylıkları Ni

hayet T es bit Edildi 

Darülfünun Divanı dün sa
bah ve öğleden sonra iki 
içtima yaparak mllderrislerin 
Barem Berecelerine göre yeni 
aylıklarını tesbit itini bilfr
mittir. Yeni maaılar dün 
yazdığımız esaslar üzerinden 
tamamen tesbit edilmiştir. 

Diplomasız mnderrislerin 
maaşları baremin beıinci de
recesine göre tayin olunmuı
tur. Bu arada mnderris Köp
rülil zade Fuat Bey de bu 
dereceye ithal edilmiştir. Dnn
kll içtimalarda tekaüt edil
meleri lazım gelen 65 yatını 
doldurmuş mllderrisler me
selesi de halledilmiş ve Tıp 
f akü it esile Fen fakültesin
deki bu gibi müderrislerin 70 
yaşına kadar vazifelerinde 
kalmaları tekarrlir etmiştir. 

OskUdarda Bir Cinayet 
Ali, İlyas ve İsmail isminde 

üç sandalcı dun gece Üskti
darda Şoför Ihsan Efendiyi 

fena halde dövmfişler, bu 
arada Ali de bıçakla Ihsan 
Efendiyi Uç yerinden yara-

lamıştır. Şoför hastaneye ya
tırılmış, diğerleri de yakalan-
mışlardır. ----

Zeppelin Dolaşıyor 
Londra, 19 (A.A.) - İngil

tere adalan llzerinde bir 
cevelin yapmakta olan "Graf 
Zeppelin,, balonu Fransamn 
imal kısmı nzerinde uçup 

1 ~ .1. j ..ft.. Lt.. koyu sosyalizimde, batta 
marksizimde bulduğumuz ba. 

11 Üç Vapur Şirketi İzmir Tacir-

i 
.. .. * 

1 
I_ ferinin Başına Bela Kesildi 

1 İzmir, 20 (Hususi) - · Üç vapur kumpanyası fzmir ikhtadf 
mıntakasının ihracat işlerini senelerdenberi adeta inhisarlan 
altında bulunduruyorlardı. Fakat bir ay evvel bir Norveç 
vapur kumpanyasının mümessili buraya gelerek inhisarcı 

~u~panyalarıo ton başına aldıkları (42) filini (26) ıiline 
ı~dırd.i. İnhisarcılar yine rekabete giriştiler. Fakat Norveç 
şırketı bu sefer navul ücretini 15 şiline indirince litekl Oç 
kumpanya yeni bir tenzilAtlı tarife yaptığını ilan ettf. Bu 
yeni tarifeye göre ücret resmen (42) şilin olncaktır. 

r 
Fakat limanda Norveç acentesinin vapuru olduğu zaman 

lnhl1arcı şirketler ton başına (13) buçuk şilin alacaklardır. Bu 
vaziyet tüccarlarm hareketlerini zorlaştırdı. İhracat mevsimi 
baılarken nakliye ücretlerindeki kararsızlığın memleket iktısa-
diy atında fena tesirler yaeacağı anlaşıldı. Bunun tlzerine ta
cirler sabit bir tarife lcsbjj:i 'çin hükumetin bu işe müdahale
sini rica ettiler. Şunu da lcaydedeJim ki VilAyet geçenlerde 
inhisarcı şirketlerden ton ba.şma iki şiJin tenziJAt yapmaısaı 

istemİf, bu arzu reddedilmişti. 
Bunun reddinden k:sa bir müddet sonra inhisarcılann 

birden ( 28 ) buçuk şilin tenzilat yapmaları dikkate ıayandır. 

1 ALTI iDAM 
Çinliler Hastaların Gözü 

Önünde Asıldılar 
Welliagton, 19 ( A. A. ) -

Fransa ile lngilterenio mUı-
terek idaresinde bulunan yeni 
Hebrideı adalarmdn Vila şeh-

rinde arazi sahiplerinden 
bir Fransızı 6ldUrdüklerinden 

dolayı Fransız mabkemeal 
tarafınden ölüm cezasına mah
kum edilmit olan 6 ÇinHnin, 
ahalinin gözil önünde kiyo· 
tinle idam edilmiş oldukları 
söylenmektedir. İdam htikmü 
birçok kadın ve çocukların 
vatmakta oldukları Fransız 
hastanesinin civarında bir 
Japon celladı tarafından infaz 
edilmiıtir. 

T ekaüdiyeler 

fikir cereyanına göre, Ttbid
yede hiç bir hürriyetçiliğe y• 
yoktur; devlet iradesi, fertle
rin bütün hürriyetlerini yutar 
ve kendinde toplar. Htırriyet 

ve demokrasi, 1918 den ıonra 
can çekitmiye bqlıyan bir 
vahDedlr ve bugün ea 
demokrat memleketlerde onua 
ihtillçlarına şahit oluyorus. 
Bu fikir cereyanın mer
kezi Ankaradır ve gazetesi 
"Hakimiyeti Milliye,, dir. 

ismi, nizamnamesi, kanun
ları, tellerinin iddialan, nutuk· 
lan, gazetelerinin bütftn yazı. 
lan demokrat olan Halk Fır
kası içinde, böyle demokrasi 
düşmanlıklarının türemesi ga• 
rabetini bir tarafa bırakalım. 

~~~~--------.. ·----------~~-· 

Müşteri Bulunamıyor 

Vakıa olarak meydanda 

bir Şey vardır ki, bugün Halk 
Fırkası, bir tek doktti1a 
etrafında topJanmıf insanlar
c'an mUrekk'!p değildir ve ba 
yeni akide sahipleri, fırkala• 
rmın zıt renkleri birleıtirea 
bir mozaik manzarası göıter

Oefterdarlık Bir Tali- mesine saik oluyorlar. Dnn-
ilatname Vücude Getirdi yanın hiçbir fırkası, tt1rltt 

renklerden mürekkep olma• 

Almanlar Kavunlanmıza Rağbet Göstermi
yorlar, fakat Netice Ümit Vericidir 

ihracat Ofisinin Almanyaya ı 
ka•un ihracı için tacirleri 
teıvik ettiğini ve ilk defa 
olarak gaçenlerde bir vagon 
kavunun Almanyaya sev:~e
dildiğini yazdık. Bu tecrube 
hakkında henüz hiçbir malü· 
mat gelmemiştir. Yalnız Berlio 
ticaret mümessilimiz tarafın· 
dan bu hususta Ticaret Oda
sına bir rapor gelmiştir .. Ra
porda şöyle denihnektedır : 

" - Kavunlarımızın lezzet 
ve nefaseti hakkında alakadar 
firmalara verdiğim temina~a 
rağmen maa esef arzu edıl
diği şekilde mubayaa hevesi 
uyandırılamamıştır. • 

Muhafazakar olan bazı ıt· 

?1~nyadaki kavun ve karpuz 
ıstıhlakatmın pek cüz'i ve 
ehemmiyetsiz olduğundan ba
hisle bu mahsuliitla uğraş
mayı kazançlı bir it olarak 
telakki etmemekte olduklarını 
söylüyorlar. 

Hele bazdan mahsullln 
!1zu!1 müddet dayanmadığını 
ılerı sürerek Türkiyede kavun 
sevk ve ihracından sarfınazar 
olunmasını bile tavsiye edi
yorlar. Fakat kavunlarımızın 
nefaseti Almanyada tanının
caya kadar birçok fedakirlı

ğa katlanmak JAzımdır. fJk 
zamanlarda oldukça güç olao 
bu iş çok ümit vericidir. 
Temin edeceğimiz kir da 
pek büyüktür.,. 

Mütekait, yetim ve dullar 
eıkiden maaşlarını Zat İşleri 
Muhasebeciliğinden alırlardL 

Yeni teıkillt mucibince ay· 
lıkları kaza malmüdürlOkleri 
dağıtacaktir. Defterdarlık bu 
aylık alma işi için bir tali
matname haıırlamışhr. 

Bu talimatnameye göre ilk 
gllnlerde dul ve yetimlere, 
sonra da mütekaitlere aylık 

verilecektir. Blltiln memurlar 
bu itle meıgul olacaklardır. 
Y oklamalarmı 2 ı ağustoı ak-
1amına kadar yaptırmıyaaların 
işleri aylık verilirken memur
lar tarafından tamiimlan2· 
caktır. 

Yoklama bizzat maaş sahi
binin huzurunda yapılacağı için 
sarafların ağır faizlerle kır
dıkları cüzdanları sahiplerine 

"'\ teslime mecbur kalacakl 5rı 
1 anlaşılmaktadır . 

halatçı Alman firmaları, Al-

• • 
ister inanma/ • 

ister 
• 

inan, 
Birkaç gündOr ıabah 

gazetelerinden biri şeh
rimizde milyonlarca lira
lık gizli metruk mal ol· 
duğunu bildiriyor. 

Birçok kimselerin bun· 
ları bildiğini, fakat ken
dilerine mükafat verilme
diği için haber verme
diklerini söylüyor. 

İstanbulda metruk mal
ları arayıp bulmak ve 
mllbadillere vermek Oıe-

re çalışan muazzam bir 
teşkilat var. Bu teıkilAt 
senelerdenberl bu gizli 
malları meydana çıkar
mıya muvaffak olama
mıştır. 

Gazetenin iddiası doğ· 
ru ise, bu mallan mey· 
dana çıkarmakla meşgul 
olanların vazifelerini iyi 
yapmadıklarına inanmak 
JAzımgeliyor. Bu işin iyi 
idare edildiğine HD de 
ey kari, 

1 Maaı tevziatına ay başın ia 
başlanacaktır. 

Müddet Temdit Edildi 
Bale, 19 ( A.A. )- Alman

yaya açılmış olan kısa vadeli 
kre':iilerin müddetinin altı ıy 
daha temdit edilmesi bakın· 
da bankerler komitesi tora· 
1 ından ileri allı Ulen teklifleri 
Alman murahhaıı kabul et· 
miştir. 

Macar Kabinesi Çekildi 
Budapeıte, 19 ( A. A) -

Macar kabinesi lıtlfa etmiıtlr. 

mıştır. Onun için, bugün, ya 
Halk Fırkasının rengini tayla 
etmek, yahut ta bu renk de• 
ğiımemişıe, resmi ağızlarda 
ve kalemlerde, birtakım indi 
nazariyelerin dolaşmasına ml
saade etmemek liıımdır. 

Bu gibi doktrin mD.nakqa• 
Jnrı faydalı, hatta çok lllzum• 
Judur, fakat demokrasiyi umde 
olarak kabul eden Halk Fır
kası hudutlan haricinde ya
pılmak prüle. 

M. Fritz Lang 
Meşhur Sinema Rejisö~ 

Şehrimize Geldi 1 

Almanların meşhur sinema 
rejisörlerinden M. F ritz Lanı 
zevcesi ve Alman romancıla• 

nndan bir zatla dUn ıehriml 
ze gelmiştir. 

Rejisör buraya tatil dene
sioden istifade için geldiğini, 
evvelce de şehrimizi ziyaret 
ettiğini ve fırsat dUşilnct 

lstanbulda bir filim çevirmek 
istediğini söylemittir. 

M. F ritz Lang Almanyada 
"Doktor Mabugiln Vasiyetna 
me:ıi" isimli bir film çevirmiy 
ba4lamıı bulunmaktadır. 

Bir Çocuk Çiğnendi 



4 Sayfa 

Spor - jl 
---------------------------.Sporcular 
Moskova 
Yolunda 

, ·----
Dört maç yapmak lçla 

Rusyaya giden DaruUnnun 
takımma refakat eden muha· 
birimiz Odesadan, ilk aeyahat 
lntibaJDı göndermiıtir: 

Odesa, (Huauıi muhabiri· 
miıden) - Geç olsun da gtlç 
olmaaın, derler. Bizim la
tanbuldan Moskovaya hareke
timiz hem geç ve hem de 
biraz güç oldu. Bizi lstanbul· 
dan rötUrecek olan ( Lenin ) 
•apuru 4 te limanda buluna
caktı. Fakat ancak yedide 

SON POSTA 

OCUK 
ZEKA 

OekUdar 21 lacl 

mektep mezunların· 

dan Hikmet Bey 

MÜSABAKASINDA 

rozdlbak clvannda de Halide Hanım 
Adaaada ,..,,ı.: ô r ıt'.11 Ort••ektu.a· 

peruklr lbrahlm 
otlu Ali lbaıua a., 

SAYFASI 
MADALYA KAZANAN ÇOCUKLAR 

-----~ ----------

Ankar .. da ı\haaafer 

mahalleafnde tayya· 
re eokajulda Hlk• 

met Arif Bey 

Ankara lktıeat Ve· 
letl Ziraat MOatet•ra 
Atıf Beyin luııı 

Ümit Hanım 

Ortalr5yde Möayö 
Şulı Jakep 

Balurköyde Kartaı· 

1 

tepe Bahire aOllL•· 
i••da 1 numaralı 

hanede 

Ağustos 2~ 

Harici Haberler 

Bir Alman 
I Bartkasmı 
.'JSoydular 
J 1 Evvelki gün, öğleyin, elle· 
! 1 rinde tabanca olan üç adam 
ı Alman Devlet Bankasının 
' Sönaberg ıubcsine girmişler, 

memurları yaralıyarak milhim 
miktarda para almışlardır. 
Arkalarından koşanlardan iki 
kiti daha yaralanmıştır. 

ltalyan Devlet şorası 
İtalyan Devlet Şürasmin 

yUzüncU yıldönümü mUnase• 
betile M. Musulini bir nutuk 
söylemiştir. 

ıelebildi. 

DarillfUnun takımım teıkll 
eden oyuncular, idareciler Ye 
gazeteciler hep beraber Ga· 
lata rıbtımındayıı. Saat yediyi 
biraz geçiyordu. Kafile reiıl 

,_B_U_H_A_FT_A_s_l_ZE_Y_E_P_Y_E_N_I _B_IR_B_l_LM_E __ C __ E_V __ E_R_IY_O_R_u_z_l j Faydalı Malfımat 
Size bu hafta yep- · 1 Yıkanmıyan insanlar 

Zeplen Balonu 
Berlinden İngiltereye giden 

ıeplen balonu bu seferinde 

Taip Servet B. ıordu: 
- Tamam mıyıı? OD do

kuz kiti olacağız. 
Cevap verdik: 
- Tamamıı. T •• oa do· 

kuz. 
Vaktin ıeç olmasına rat

men birçok arkadaılar ve 
meslckdaşlar bizi teşyie gel
mişlerdi. Onlarla vedalaş
tıktan ve ıelimet temennile
rini aldıktan sonra rıhtımdaki 
motöre bindik. On beş daki
ka sonra (Lenin) vapurundayız. 

Güvertede pasaportlarımızın 
muayenesi 

0

çahucak Litirildi. 
Fakat vapur bir tnrlü hare
ket edemiyordu. Nihayet 
tayfalar itlerini tamamladılar. 
Bu sırada karşımızda eski 
11porculardan polis mUdUr 
muavini HUınU Beyi gördük. 
Spora candan bailı olan bu 
eski sporcu bize muvaffakıyet 
temenni etti ve tam aaat ' 
11 de hareket ettik. 
Boğazın gece manzarası 

çok hot oluyor. Amavutköy, 
Y eniköy rve Büyükdereyi sıra 
ile arkam ıda bırakıyoruz. 
Boğazdan çıkmak üzereyiz. 
loıklar azalıyor ve gemi, Ka-

yeni bir bilmece •erl-
yoruı. Burada llç resim Sovyet Ruıya HUkümeti, 
a6rUyoraunuı. Sağdan Sibiryada garip bir kabile bul-
yukardakt reaimde bir- muı. Bu kabile insan bulunan 
takım arsalar görllyor- köy ve tehirlerden en aşağı 
ıunuı. Soldaki resim- 1 ()()() kilo metro uzakta başla 
de de birtakım bina başına yaşıyormuı. DUnya 
resimleri •ardır. Bu ve inaanlanlar hakkında hiçbir 
bf na resimlerini ayrı 

fikirleri yokmuJ. Civarlarında 
ayrı kesiniz Ye o arsalann nıerine ---..--~~~---.,~ ıu olduğu halde kat'iyyen yı-
yerleıtlriniz. Sağdan soldaki resimde l"'J"f;~iJr'I=*.'::! kanma nedir bilmezlermiş. 
gördUğUnUz tehir manzaraaı çıkacaktır. r--~---~ Bunları yıkatmak için hü-

Ştmdl Derhal makası alınız ye ite kumet onları zorlamıya mec-
bqlayınız. Şehri tamamen çıkardıktan bur olmuş. Bu adamlar ne 
ıonra ( Son Posta ) da çocuk ıayfaıı vllcutlarını, ne elbiselerini, ne 
adresine gönderin. çamaşırlarım, ne de yemek 

muvaffakıyetle yapanlardan elli kiıiye muhtelif ınıel hediyeler verilecektir. kaplarım yıkamasını bilirlermiş. Bu resmi 

12-15 Yaşında En Zeki 
Çocuklarımız1'imlerdir 

Suallerimize Tam Cevap Veren Yavrulara Gazetemiz 
Tarafmdan Zeka Madalyası Verilecektir 

En ıeki çocuk müHbakamıza ait aualler bitmi9ti. Buıün 12 ~ IS 
yaşındaki çocuklara aorduğumuz auallerin hakiki cevaplarını net· 
rediyoruz. Bu cevapları tamamen veya yüzde on hata ile veren kOçOk 
yavruların isim ve resimlerini neşrediyoruz. Bu yavrulara fAıetemlı 
tarafından birer Zeki Madalyası verilecektir. Madalyalar yaptırılmak• 
tadır. Müsabaka bitince bütün kazananlara blrden tevzi edilecektir. 

Sorduğumuz auallerin cevapları ıunlardır: 

SUALLAR CEVAPLAR 
1 - TUrklye umumi barba hanıl 

tarihte Jrlrdl ? 
2 - l\Utat Pat• kimdir '1 

l - 1914 te. 
2 - lıı. Kan11nu Eualyl J&pu 

1111 deYlet adamı. 
bl· 

n 
q 

1 

Küçük Billiye niçin Bu Kadar 
Hürriyet Verm!şler? 

radenizin koyu zifirine dalıyor. S - Yavuı Sultan Selim kimdir? 
4 - Yunaniatanın payıtahh nere• 

5 - ikinci Beyaııdın otlu. 

Artık Bilyükderenin yolu ıtık- .ıdır 1 4 - Atlna. 
lı uhilf, arkamııda ufak bir S - Almanya Relaic: Umhurunun la· 

nokta gibi görUnUyor. mı n,edlr ~avanın defttec•ttnı bildir•• 

Kafilemiz çok neıeli. Hele aletha laml nedir? 

S - Hlndemburı. 

6 - Barometre. 
ıtınde beş defa yemek veril- 7 - Tuzlu auda mı daha iyi ylhll· 

k k d 1 lOr, tatlı ıuda mı? 
mesİ, Dil teci ar a aş arımızı a - Baline balık mıdır? 
harekete getiriyor ye sık sık 9 - Plalbalığı tatlı au balıfı mıdır, 

1 H il b tuıhı au balıiı andır? 
gti llyoruz. u aa •P nete 10 _ Otus yatında bir adamı• luf 

7 - Tuzlu euda. 
8 - Memeli hayvHdır. 

9 - Tuahı eu balıtı. 

içindeyiz. Hepimiz ümitliyiz. dltl yardır? 

Hoı gidiyoruı, iyi dlSneceğlz, !! : ~;1:•;e::~0::~:!1s 1 Bir $ehrin-En Serbest Köpeği 1 yanmaıı muhtemelmft. 
diyoruz. ıs _ Su borulan kıtın buu al~ İfte o ~ buiflln ldlçbk 

Jt- donar? ıs - Sulal'ID buı tutmHıadaa. Burada resmini gördilğUnUz Billy ıehrfn aevimll hayYaıu 

ıo - Otus iki dltl• 
11 - Haaçeredea. 
12 - Kanı temlılemek l~la. 

(22) yolcu nakletmiştir. Balon 
Almanyaya döndükten ıonra 
29 ağustosta Cenubi Ameri· 

kaya gidecek ve Avrupa 
ile Cenubt Amerika arasmda 

muntazam bir posta teıis 
edecektir. 

Balon Fransa üzerinden 
uçarken havanın muhalefetine 
uğramıt ve yolunu kısmen 
de~iştirmi~tir. 

lngiliz Maliyesinin Vaziyeti 
İngiliz Bankası MüdürU 

Mister ( MontagU Norman ) ın 
Kanada seyahati bUyük bir 
alt.ka uyandırmalda devam 

ediyor. Yapılacak tasarruf 
münasebetile birçok eshama 

vergi konacağı şayialnrmın 
CJrtaya çıkması, İngiliz bors<ı· 

larmda bu eshamın hararetli 
surette 
.,.\muştur. 

satılmasına sebep 

lngiltre bütçesini tevzin için 
yapılan tasarrufun, bilhassa 
ordu ve donanma bütçesinde 
tesirini göstereceği beyan edi
liyorsa da bu şayiaların ne 
derece doj'ru belli değildir. 

ispanyada Yeni Kararlar 
lıpanya hududunda bir pa

paz tevkif edilmiı, üzerinde 
bazı evrak çıkmıştır. Bu evrak 

İıpanya kabinesi taraiından 
tetkik edilerek birtakım ted
birler alınmıştır. Bu papazın 
kırallık teıkilltına dahil oldu· 
ğu aabit olmuştur. Diğer ta
raftan yeni idarenin kuruluş\I 
hakkında] yeni birtakım ka
rarnameler ve para vaziyeti 
hakkında esaslar neşrolun -
muıtur. Çarıamba gllnli (ayın 12 si) 14 - Suda mevcut iki aaddeala 14 - MlhelHdllma, mlHllldOlhu· küçük köpeğin adı Billy'dir. olmuftur. 

rtın aydınlanırken ( Lenin ) lemlal eöyleyinlı: ? auu. Bulunduğu ıehrin, belki de "'"'""=~===-c::::cıı:==-=------~ 
ıs _ Et yiyen hayvanlardan bir lld dil b t ı c:' , ~ Ç k l ı İspanya Maliye Neıaretl, 

İspanya kıralları tarafından 
yapılan borçlara mukabil re

YapUrU Ç>desa limanına girdi. taııeelaln laimlerlnl eöyleylnlı:? 1S - Kedi H klSpek. oyanın. en Se~ C~. ,ve en I' OfOtraJ l arz yor ar 
Şiddetli bir yağmur yağıyor. 16 _Erkek arılara•• derler? l6 - Bey an. çok ıevılen kopegıdır. Bu -·-----

Dokw; buçukta rıhbma 17 - Kuyruklu yıldız aeye derler? t7 - Arka1ıacla kuyruk teldlade köpek adeta şehrin mukaddes 
rıktık. Bizi, Odesanın en tnabU olan yıldıs. hayvanıdır. Herkes onu besler, 
7 11 - Reamt daireleri• lnbalan la.- aever ve korur. Köpek ne 
bllyllk ( Londra ) oteliııe rlad• rördGfilnUıı T. c. barflertııla • t b k 
misafir ettiler. Burada iki manaaı aedlr? 11 - TDrklye Ctlmhurlyetl. ıs erse er es onu yapmaya 

19 - hpaayada ne ltHn kOllUfU}ıar? l9 - fepanyolca. kendisini mecbur la yar. 
yoldaş bizi karşıladı. Bunlar 20 _ GIHIJ• aeye derler? 20 - eo1nk denizlerde ltllyOk bu• Bunun sebebini öğrenmek 

.1 ' hin göaterilen malların taıfl· 
yeıi için altı ay mUhlet koy-
muıtur. Bu rehinleri ellerinde 
tutanlar, hUkümete müracaat 
ile tasfiye ettireceklerdir. bizim her türlü lıtirahatimlzl parçaaı. istersiniz değil mi? 

temin için memur edllmiı iki n - ÇISl ••1e derler? 2ı - Kumluk n •uıuııluk olu yer. Şehirde bir gece herkes 
22 _ Fil banrf memlekette bulun11r1 22 Hattı l•tOva memleketlerlııde. d kk b 

hükümet adamı idi. Kendile- 23 _ TOrktyeaJn en bGJGk aebrl uyurken Ü Anın irinden 
rine teşekkür ettik. hanrleldlr? , 25 - Fırat n Didenin kolları. bir yangın çıkar. Billy uzaktan 

Ô d hrl b 24 - Sıtmayı haıırl hayn• lııeaa• yangını görllr ve havlamıya 
ğle en sonra ıe n er atılar? 24 - sıV1't•tnelr. hatlar. Sahibi evveli kızar, 1 

tarafını ve meşhur operasını ıs - lınlçrenln merkezi aereefdlr 1 2s - Bern. ıusturmıya çalışır. Fakat kö- j 
gezdik. Akşam aekiıde ye- Parmaklarla işitecekler pek aldırmaz, havlamakta 
meklerimizi yedik. Şimdi lı- s o N p o s T A devam eder. Sahibi kalkıp 1 
tasiyona gidiyoruz. Tren 9,30 Dilsizlere okumayı parmak- . başını pencereden uzatır. Bir de I 
da bizi Moıkovaya götürecek. )arının uçlarile öğretir, dok- K L O B O ne gürsün karşısında mülhit 

Kemal Rıfat toruu biri, bir makine icat K 14 bir ateş. Alevler kızıl birer 
B ı b . l f upon: yılan g·ıbı' komşu evlere •al-etmlı. u a et ır te e ona .. 

Şlmdeo •oara Son Poeta KIUbllııe d O h 1 t J f k Ger_an laaftakı" ır.oca'· B l k ırıyor. er a e e ona oı-~ T "' benzermlt • u n et parma • asa olabilmek için her hefta bu 
,,ı.lmecemlzi doğ'a Jıal· d 1 eayfada ııeırcdeceğlmlr. kuponlardan muş. itfaiyeye haber vermiş. lara takılınca i siz ve sağır- J ı leden[e,in listesi garın dör tane toplayıp getlrmek veya Yetişip yangını sönQiirmiiş er. 

Iar parmakları vasıtasile işit· göndermek llr.ımdır. Bu kuponları yoksa 0 gece sert bir dür, 

1 
' 
~ 

\ 
J, 

1 
l 

ve 

lranda Sıcak Dalgası 
Cenubi lrandan bir sıcak 

dalgasının geçtiği haber ve
riliyor. iki kişi ölmüştür. Ba
zı ı ehirlerde pazarlar ka
pan mı' Ye halk yüksek yer
lere çekilmişlerdir. 

Bulgar - Sırp Hududunda 
Evvelki gece Bulgar topn

ğındrm Yugoslav araıısıne 

birkaç ilahla &dam geçmek 
istemiş, hudut muhnf ızları ta-

7 inci sag/amızdadır. ...ıc kesip toplayınız. r ar rmıa ve b .. 
ını.-==~~-~:i~-...-~-::...:ırtıtım~.~-~-;.=..~;.l_~~~'.T.!ml~~~~~~lı.L;ılı!t!::!!:..=~~~ı:::::::;:::::::.:~~~~====.d..L..!JUX.!!.!:...J::!l!!!!!.!-.~.....!!l.Wtl....J:il:.IllilIL.:L-'2.l.ı:a;L.J:.e..l.l.C.S.:J.W:ıı....ıcı... __________ ...ı,_.ıa.uıı~.D.-.....a.1."1ou.&.l.ll.U.l.ilı.ı.ı.:W....IJ.l.I ....... __ 
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Kari Gö~ile 
Gördüklerimiz 

Sun'i Gübreler Hakkında 
Ziraat Bankaaı MOdlri Umu• 

ıniıl Şükrü Beyefendiye açık 
nıektup: BuıünkQ Sen Poıtaya 
( Köylü f çin ) ıerlevhuı altında 
l•nıirden 18 aj'uıtos 931 tarihile 
Yazılan bir bavadiıe nazaran 
Emperiyal Endüıtri Levant fı· 
tninde on milyon lngtlb: lira11 
•errnayeli bir tirketln memleke
tlnıize ıun'i gi1bre lthaU hakkın
da Bankanızla anlathii bildi
rilmektedir. 

Sun'i gübreler hakkında 1reçen 
1930 ıeneai zarfında profea<Sr 
Delbe (Delbet) tarafından yapılan 
tetkikata nazaran bu ııübrelcrin 
nıağnezili olmaaı lüzumu tahak
kuk etmittlr. 

MatnezlH rübreler her nevi 
hububat ve nebatatı tağdiye ve 
takviye eyledikten batka ayni 
&amanda tarla farelulnl de ltllf 
ettij'i tebeyyün eylemit ve fazla 
olarak mağnezili gübre ile tağdi-
1e edilmlt olan hububat ve 1tb
leleri yiyenlerde kanser hutahğı 
aörülmediği dahi ıabit olmuttur. 

Anladıj'ıma nazaran bu tirket 
elinde bulunan .tok gübreleri 
••ki bunların mağnczisiz olduğu 
nu anlamak güç değildir,, elin
den çıkarmak için bir mahreç 
tedariki çarelerini arıyor ve 
hlemleketlmizin vaziyetinden lati
fade etmek istiyor. 

Bu ıene Trakyada tarla fare
leri ile yapılan mücadeledeki 
hlÜfklllit nazarı '. itibara alınırsa 
nıemleketimize ithal edilecek 
•un'i ~Qbrelerin behemehal mağ
heı:ill olması lüzumu kendill
tinden tahakkuk etnıif olmaz mı? 
Bu nevi giibrelerln mevaddı lpti
daiye1i olan mağnezlt madenle
rinin memleketimizde mebzu)en 
nıevcut olduğu düşünülünce hu 
t irketle yapılacak anlaşmada 
ıun'I gübrelerin memleketimizde 
ihzarı gayesi takip edilmeli veya 
hiç olml\zsa memleketimize gire
cek gübrelerin behemehal mağ
hezlll olması ıart ittihaz edilme
lidir. Memleketimize girecek 
ıun'i gübrenin murabbaı nl~b~-
tinde pişirilm iş mnğnezının 

ınemleketinıizden ihrı cı ayn i 
tir ketçe deruhde edilecek 
olursa mağnezitlerimizin sürümü 
temin edilmit olacağından iktı
aadt bir muavaza vücuda geti
rilmlt olur. 

Çok mühim olan bu fenni ve 
lktıaadi noktanın gözetilmesi ve 
ledellcap daha yükıek makamata 
arzedllmesi milscllem olan vukuf 
'Ye vatanperverliklerinden mun
taııırdır. Bilvesile hilrmetlerimi 
teyit eylerim Efendim. 

Sabık fıtanbul Şehremini 
Doktor Operator 

Emin 

Karilerimizden Ricamız 
14SON POSTA,, ya 15ndtnceğlnlz 

a,ktupl•nn ıarflau Uzerlne içindeki 
yu1nıa mahlyeUnl lfaret .. diniz. Bil
mece midir, Hanım •ey:r.eyf' mi aittir, 
dareyt mi alakadar eder, tahrir 

aDdiirJUtOne ml hitap ediyor? lfu 
aoktayı k•ydedern•b vaır.ileoılıl 

kolayla9tıraıı9 olununuı. K nilerımlır.
den bllha11a bu nokteya dikkat 
•hne1erlnl tekru rica aderlz. 

Tefrikamız : No. 117 

KUCP.HTAn 

(Bat tarafı 1 lnci 1ayfada) 
Omit edelim ki bundan 

ıonra likırdı ·ye mllnakaşala
rm yerini kat'I kararlar alıın. 

On l1ç aenelik bot lAkırdı
lardan sonra bazı devletlerin 
lktısadi bir iflAı karıııında 
bulunmalarını ve bazılarının 
da devam müddeti ve ıek
linin şiddeti itibarile btl· 
tün dünya devlet adamlannı 
ıaşırtan bir sefalet ve mane· 
viyat bozukluğu iç!n~e 8~~
delemelerini, bu fıkır deiı-
şikJiğini görerek adeta t~k~i~ 
etmek arzusuna kendımızı 
kaptırıyoruz. işte dünyayı ha· 
kikate isal eden bunlar ol· 
muştur. Ve bu budalaca oyu
nun nihayet her ttlrltl milli 
mefhumların mahvini Ye lktı· 
sadi iflAsı intaç edeceği de 
sabit olmuştur. 

Oyle Bir Noktadayız Ki .. 
Biz şimdi öyle bir nokt~ya 

gelmiş bulunuyoruz ki ya ~·: 
)erimizi tanzim etmek çarestnı 
bulacağız, yahut ta askeri 
bütçemizin fazla ağırl~ı al
tında ezilip gideceğiz. 

ÇUnkU askeri masraflar mil
li tasarrufumuzu eritmiştir. 
Halbuki buna hepimizin azim 
bir ihtiyacımız vardır. 

İşle müşterek hareketin 
5rnili hu büyük zarurette mün
demiç bulunuyor. Hepimizin 
müşterek istıraplanmız Yardır. 
Bertaraf edilecek mUşterk bir 
tehlike karşısındayız ve mUş· 
terek temaylillerimiı vardır. 
Bütün dünyada büküm ıliren 

sefaleti hafifletmek mecburi
yetindeyiz. Bir panik veya 
cephe kırılması tehlikesini 
bertaraf etmekle mükellefiı 
ve iktısadi hayatı tanzim 
etmiye yardım edecek bir 
sUkQn devresini 6zlemiye 
mecburuz. 

1932 
.. 
Konferansı 

Bundan evvelki makalemde 
bu buhranın bal ıekllni bul
mak mecburiyetinde olduğu· 
muzu •• 1932 senesinde top· 
lanacak tahdidi teılihat kon· 
feransının akamete uğramaıı 
ihtimalinin dUıtınUlemiyece
ğini beyan etmiştim. 

Dünyanın en bllyük endiıe· 
sinin bu nokta oldup haki
kati üt.erinde durup ısrar 
ediyorum. Fakat şimdiye ka-

HUCAÖA 
BEDi SERVER 

Nermin bliyUk bir teeuUr f kolay... Nasıl diyeyim? •• Ah, 
duydu. Onu tuelli için değil, 1 nasıl anlatayım? .. 
hu kederden kurtulmak için, Aktama ka~r beraber ge:ı
ona değil, kendi kendine bir- diler. Herıeyden, bayata ait 
teyi izah etmiye mecburmuş h eyden konuştular. Farkında 
gibi cevap verdi : 0~~şadan , ikisi de, birbirlerine 

- Bunların söylenmesi ko· en samimi taraflarını açmış· 
laydır, dedim. Amma yapılma- ]ardı. Hatta izdivaçtan da 
ıı ınUmkUn değildir, demedim. açıkça biraz konuştular. . 
Söylenmesi kolay, yapıl~ası Nermin, taahhüt altına gır· 
iliçtUr, demek . istedim. Oyle h •tı de 
d 

ınedeo, mUp cm vaı er 
eğil mi ? GU değil mi ? 

SON .POSTA Sayfa 5 
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YAZAN: BENITTO MUSOLINI yı 

Mösgö Musolini 

dar sulha varmak için akla 
gelen imkanlardan daha ge
nişlerini görür gibi oluyorum. 
Şüphe yok ki son asır zarfın
da bu gayeye varmak için 
sarfedilen gayretle kAfi dere
cede teaddüt etmiştir. 

Rus imparatorunun 
Bir teşebbüsü 

Hatta hu asrın başında Rus 
imperatoru müstebit Nikola, 
milletleri toplıyarak araların
daki ihtilafları sakin konfe
ranslarda halletmiyo davet 
et mişti. Bu davetnameuin mü
rekkebi henüz kurumuştu ki 
bizzat kendisi Rus • Japon 
harbine sürüklendi ve büyük 
sulh projesi gömüldü, gitti. 

BUyOk harbin patlak ver
mesinden pek az evvel Al
man imperatoru ikinci Giy~ 
ma Nobel sulh mükAfabnın 
verilmesi teklif olunmuştu. 

Bugün, bu hAdiseden y~rmi 
ıene ıonra, böyle bir lntıha
bın nasıl bir maskaralık ola
bileceğini görüyoruz. 

Alman ıilAhları daha 0 

ıamao askeri makinelerin 
vlııl olamadıkları öyle bir 
tekemmül derecesine yOksel
mitti ki bu da bu maskarah
j'ın ayrıca azametini arttırı
yordu. 

Harp Sonu Projeleri 
Harp sonu iıe ıulb pro!e

lerlnin bilhassa velöt olduıu 
bir devredir. Varılan en yük-

Panıiyona giren Nermin Na· 
direyi çok neıeli buldu. 

Genç kadın sevincinden 
çıldırıyor gibiydi. 

Nermin hayretle sordu: 
- Nen var, ayol? 
- Bakarada mUtblt bir •1 

çevirdim. Bin Uç yUı llra top· 
Janmıftı. ••Baokol,, dedim ve 
topladım. Bet yOı: de evvelce 
kazanmıttım. 

Nadire bağırarak lllve etti: 
- Keyfim yerinde, kUçUk 

Hanım, anladın mı? 
Hayır, Nermin onun bu 

ıevincini nnlamamıştı. Şu bir 
kaç haftadanberi Nermin için 
saadetin, ne.şenin sebepleri 
paradan ve rahatlıktan bam 
Laşka teylerdi. Hafifçe 

Hk nokta iıe Cenevrede Ak· 1 
yam Cemiyetinin tesisidir. 

İtalya btltlln bu hareketlere 
fttirak etmiştir. ÇUnkU haki
katen ve samimi olarak ıulhu 
fıtiyordu. Fak at bunlann biç· 
biri netice vermedi. 

Birçok defalar, bizzat ben, 
Cenevrenin vakit kazanma ve 
tereddntln politikasına kartı 
teessDrOmll gösterdim. 

BUtlln bu eski teıebbUsleri 
muvaffakıyetsizlik saymakla 
tamamen hakikatin içinde bu· 
}unmuş oluruz. Çünkü btltUn 
bunlar çok nyıf ve pek çok 
milYazenesiz prensiplere isti
nat ediyorlardı. 

Astı fakat milphem fikirler 
kitle tarafından heyecanla 
karşılanabilir. Fakat mUıbct 
netice vermezler. Bilmukabll 
şeraitin bir zarureti olan ıi
JAbların azaltılması mecburi· 
yetinden dolayı bugünkn gay· 
retlerin esası daha sağlamdır. 
Son iki senenin iktııadi hi
diseleri icap ettiriyor ki ıulha 
doğru yapılacak gayretler 
serbes rıza ve umumun mli
~areketi esasına dayanım. 

Umumi Harbe Girerken ... 
Umumi Harbe girerken her 

millet aynı harp nakaratını 

.vükseltti : 
- Milli varlığımızı mUdaf aa 

etmek için harp etmiye mel·· 

lmruz. 
Bu defa, herkes milli yarlı

ğını müdafaa ve hatta .. Gü
neı altında bir yer., muhafa:ı.a 
etmek için ıulhu idameye 
mecbur olacaklardır. 

DUnya, artık bir devletin 
veya birkaçının bir araya 
gelerek diğer bir veya birka· 
çının aleyhine bir birlik kur
mıya teşebbüs etmelerine 
tabammU) edemez. 
Eğer ıulb elde edilmek 

iıteniyorsa muvazene ıistemi 

feda edilmek IA:ı.ımdır. Bey
nelmilel tllpheler ve iki yUzlU
lükler kadar bu usul de artık 
mevzubahiı olamaz. Aynı ıa

manda bUyük bir aakerf veya 
deniı: devletinin kendisine 
hakem aUıO vermek lddiasile 
bir nevi tabakkOm tHfıine 
de müsaade edilemez. Gerek 
karada, gerek deniz veya ha
vada bUyUk bir muharebe 
kuvveti teıiıine çalııan bf r 
millet diierlerinin şüphelerini 

Nadire onun bu hareketini 
16rllnce alayla bağırdı : 

- KDçOk hanım, ıen yine 
hulyadaaın galiba... S6yle ha· 
kalım, Ferit Beyle bugün ne
ler yaptınız ? 

Nermin 1&de bir tavırla : 
- Evleniyoruz galiba ... dedi. 
Nadire, bu habere kartı 

ıamimf bir allka gösterdi : 
- Yaa 1.. diye bağırdı, 

konuştanuz mu ? Karar ver· 
diniı: mi ? 

- DUşUneceğiz . . . Daha 
doğrusu ben dllşllneceğim. 

- Tabii .. O çoktan haıır. 
Nermi oturdu. Yorgun 

ve mahzun duruyordu. Na
dire bu halin sebebini an· 
lımak için ıordu: 

uyandırmaktan başka bir ıcy 
yapmamış Ye onları da, 
devAıl basım ile mücadele 
etmek için ıilAhlannı faıla· 
laıtırmıya sevkeder. 

Tahakküm Emelleri 
Diğer taraftan tehakknm 

emelleri, binnetice arbk kat'i 
ıurette modası geçmiş olma
ıını Umit ettiğimiz etki mti
vaı:ene sistemini doğurur. 

Filvaki btltlln knçnk devlet
ler müttefik bllytık bir dev
letin himayesinden iıtifade 
etmek iıter ve bu himayeden 
emin oldukları glln btltlln 
ıillhlarile yardımlarını o bll· 
yllk devletin hizmetine Amade 
kılarlar. Bunun neticesi 
ıudur ki diğer milletlere te
hakküm etmek lstiyen bllyUk 
bir devlet, er, geç, etrafına, 
daha az ehemmiyetli bir takım 
müttefikler toplar. 

Bu ilk birleşme, bunun 
har!cinde kalanları kendi ara· 
larında toplanmıya aevkeder 
ve böylece biribirine hasım 
iki grup karşısında bulunmuı 
oluruz. 

ltalya Ne istiyor ? 
Böyle bir va:ı.iyet, ordu· 

ları basit inıibat ihtiyaçlarına 
tekablll edecek surette kü· 
çültecek hakiki bir tahdidi 
teslihat ıiyaseti ile ne telif 
edilebilir, ne de bu tahakkuk 
ettirilebilir. ltalya işte bu 
esaslar dahilinde tekliflerini 
yapıyor. 

Vencdik sarayında heni gör
miye gelen bir Amerikan 
gazete muhabir grupuna da 
yakında söylediğim gibi İtalya 
tahdidi teslihahn asgarısı 
olan miktarı ve meseli (10) 
bin tüf ek haddini kabul ctmiye 
hazırdır. Yeter ki baıka bir 
millet bundan faılasma malik 
olmasın. .. 

Harpten beri projelerden 
çok bahsettiler. Bir tarafa 
atmak ve diğerlerini yapmak 
için birçok projeler vUcuda 
retlrdik. Tamirat meıelesi, 
beynelmilel pillnları doiurdu. 
Bu ıuretle ve evveli DaYes 
pilinmı, ıonra da Yung pill
nını gördOk. RuSlar, bef ıe
nelik pilAnlarile bu tanıimat 

hastalığının en ileri noktasına 
(itmit görünllyorlar. 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

var? 
Düşünüyorum, çok dtı

şllnilyorum. 

- Daha ne düşünüyorsun 
artık? Bu çocuk seni sevi
yor. Buna emin değil misin? 

Aile Kavgalarının En 
Mühim Sebeplerinden 
Biri De Nezaketsizliktir 

Teklifsiz inıanlar biri birle
rine fazla nezaket gösterme
yi, terbiyeli ve naıik görlln
meyi garip bulurlar. Neıaket 

f 
ve iltifat, nihayet teklifli la• 
aanlar araaında aranan bir 
edep kaidesidir. Teklifsiz ola• 
bilmek için ıamimi olmak 
lizımdır. Samimi insanlar ise, 
her şeyi olduğu gibi aöyliye
bilirler. 

Fakat bu kaide karı koca 
arasında doğru değildir. Ka· 
dm kocasile samimi ve tek· 
lifsiz olllbilir. Fakat yine 
kendisine karşı nezaket Ye 
iltifat ile muamele edilmesini 
ister. Her hakikatin olduğu 
gibi ıöylcnmesine tehammnl 
edemez. Karısına tuvaletinin 
yaraşmadığını, elbiıesinin eğ· 
re ti durduğunu söyliyen 
erkek, kadının ne olduğunu 
anlamamış demektir. lıdivaç· 
tan sonra sevjşmenin ve 
anlaşmanın devamı, ancak 
terbiye \'C ne:ıaket kaid~!erin· 

den ayrılmamakla mümkündllr. 

Kadın, nikabın yti7.den çı· 
karılmasına razı değildir. O 
daima iki yürJü yaşar, ve 
dai:na zaaff ıır.nın unutulması· 

nı iyi taraflarının melhedil· 
mcsini ister. Bu sırn keşfeden 
erkek, evde rahatını temin 
etmiş demektir. 

Size üç nasihat: 

1 - Karınız ne yaparsa 
yapsın, daima beyenir görll
ntinilz. 

2 - Karınızın tuvaletini, 
giyiniıini ve gUzelliğini her 
vesile ile methediniz. 

3 - Karınız haksızsa bile 
ona hak veriniz. 

Bu Uç ıarta riayet ederseniı 
evinize saadet ve buıur girer. 

Hanımtegze 

TAKViM 

ca. sı -20Ağustos-931 Hmr 117 

Arabi 

S ·RebUlahar- 5SG -uklt•eunt-vautt 

GUnet/10. 11 S.14 
Otı• s.ıs u .11 

lkladl 9.03 16.06 

- Eminim. 
- Peki? 

Rumi 

7 - Aiuatoı - 1sa 

••kıt-eaanJ·•aaatt 

Alqamlt2.-j 19.U 
YatR 1.40 2044 
lmaak ,1 .20 S.22 

- Fakat beni nıçın sevi-
yor? Onu da bir kere dO· 
tUnsene ... 

(Arkası var ) 
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Anlaşılıyordu Ki Emir Vücudumu
z Kaldırtmıya Karar Vermiştir 

YAZAN: M. KAZIM 

Bot,.,,,ikler lntillzl•rtlen sonra Aıkabııtlı lııal •digorıar 

- 70 - rivayetleri lfitince korkmq, 

Hacı Ahmet bu muhavereyi 
ulatarken kapı açıldı , içeriye 
Mısırda tahlil etmiı bir hoca 
.fendi girdi, elinde bir kitap 
Yardı. 

- Buraya bu kitabı getir
mek maksadile geldim • dedi. 
Ziyaretimin asıl sebebi ıizin 
laayatta bulunup bulunmadığı
mzı görmektir. 

Gözümtiz açıldı. Hoca Efen
di bu aözlerile ne demek iı
tiyord11. Bunu sormaklığımıı:a 
meydan bırakmadan kendiıi 

anlattı: 
- Kulağımla işittim, diyor

du. Emirin emri ile softalar 
buraya hUcum ederek sizi 
lldürmiye karar vermişler .. 
Bu haber kulağıma gelince 
Jerimde duramadım, vaziyeti 
ıözümle görmek istedim. 

Hoca Ef. acaba hakikati 
mi ıöylilyordu? Burasını deır
hal anlamak mllmkün değildi. 
Fakat muhakkak olan birşey 
nrsa o da gayri tabii şerait 
içinde yaşamakta olmakhğı

mızdı. Hoca Efendiye teşek
klr ettikten sonra : 

- Merak etmeyiniz, dedim, 
lyle ufak tefek gürtiltU1ere 
papuç bırakacak adamlar de
ğiliz. Unutmayınızki biz Tür
küz ve bir Türk padişahının 
toprağında misafir bulunuyo
ruz, sadece bu sana'atimizin 
hile her bangi bir tehlikeye 
karşı bizi masun bulundura
cak derecede kuvvetli oldu
luna emiz. 

Hocaefendi dualar ederek 
piop gitti. Gitti amma be
aim için de hafif bir dtiftınce 
haşladı: 

Buraya geldiğimiz gün mi
ufir edildiğımiz evin etrafına 
bizi muhafaza için bir müfre
ze asker ikame etmişlerdi. 
Bu müfreze geceleri bizi uyut
miyacak derecede yüksek 
9CSle parola teati ederek 
111ütemadiyen dolaşıp duru
ıordu. Fakat işte timdi 
•kkat ediyorum: Bu mOfreze 
din akşamdanberi kaldınl-
mıştı. 

Evet, evet muhakkak fey
kalide bAdiseler cereyan edl
Jordu. Fakat bu bldiseler 
nelerdi, bilmiyorduk, fakat 
ne olursa olsun etrafımızı 
dolduran fevkalldelikler ilk 
tesirini g6stermekte gecik
medi ı Ôtedenberi yanımda 
bul .... emirberim ula 

doğruca Kadı Efendiye gide -
rek: 

- Ben mDılOmamm, namaz 
kılarım, oruç tutanın , rica 
ederim beni muhafaza ediniz. 
Doğrusunu ı&ylemek lhım 
gelirse 6tedenberi kendisine 
bir hayli iyilik ettiğimiz ada
mın böyle bir dakikada kor
kakhk eseri göstermesi cam
mızı sıkb. Her ne iıe o gece 
her ihtimale karşı mllteyakkız 

bulunarak ihtiyat tedbirleri 
aldık ve rovelverlerimfzi her 
saniye ateş edecek yaı:iyette 

başımızın alhndan uzak bu
lundurmadık. Gece hldiıesiı 

geçti. Sabahleyin erkenden 
mibmandanmız Hacı lımail 
Beyin bizi g5rmek istediğini 
haber verdiler. 

- Buyursun, dedik • 
- Emir Hazretlerinin se-

llmlarile geliyorum, cilmleıile 
içeriye girdi. Ve maksadım 
anlattı : 

- Ruslar ile lngilizler ara-
sında bir müsademe vukua 
geldi. Ruslar bu gece bnynk 
bir hezimete uğradılar. Şimdi 
(Kikin) dan kaçmak üzere
dirler. Bina~naleyh bu alqam 
İngilizlerin Buharaya girmeleri 
muhtemeldir. Bu takdirde 
Emir H:ı. sizinle Bereketullah 
Ffendiyi ve maiyetiniz efradını 
İngilizlere teslim etmek 18bra
randa kalacaklardır. Hulbuki 
buna kat'iyyen rau değiller
dir. Binaenaleyh size lıtediği-
nlz kadar araba verecekler 
ve karadan ( Semerkand ) a 
gitmenize mlisaade edecek
lerdir. 

(Mabadı yarın) 

Lüks Telgraf Kagıtlan 
HimaJeİ Etfal cemiyetinden: 
26 ağustoa bilyllk zeferin 

başladığı ve 30 Ağustos Baş 
kumandanlık muharebesinin 
kazamldığı gftnfin yıl d~nllm
leridir. 

Bu iki mes'ut gllnde, ordu 
büyüklerine minnet ve tlikran
larını arzedecek zevat, "Hima
yel Etfal Cemiyeti " tarafın
dan hazırlanan, lilkı tebrik 
telğrafnamelerinl lmllandıklan 
takdirde , hem bnynlderine 
karşı hissiyatlannı daha itinalı 
bir şekilde izhar etmiş, hem 
de fakir, kimıeıi.z vatan yav
rularına yardım etmif olurlar. 
Lnlu telgraf klğıtlan her tel
graffıanede bulunur. Lika tel
graflar i~ telgraf kiplerine 
plmı 15 kant fada tecli1• 

SON POSTA 

Yeni Muamele 
Vergisinden 

Şikayet 

( Baıtarafı 1 inci Nyfada ) 

Trikotaj fabrikalarının he
men hepıi bu kısma dahildir. 
Vergiden istisna edilmekte 
olanlar ancak ktıçUk aanayi
dfr. Muamele vergisinin klmi
len iliasını istiyen fabrika
törler bu son ~ekil ile yine 
tatmin edilmiı olmadılar. Şl
klyetlerl elin devam ediyor. 
Bilhassa kanunun tatbikatından 
doğacak birçok mahzurlar 
ileri sOrUIUyor. 

Yeni kanun üç gündenberi 
tatbik edilmektedir. Fakat 
kanuna 16re vaziyetleri tes
bit edilmesi icap eden mO
easeseler henüz tasnif edil
memiştir. Bu tasnifi yapmak 
için bir komiıyon teşkil edi
lecektir. Dun Ticaret Odasına 
müracaat edilerek teşkil edi
lecek heyet için odadan beş 
aza iıtenmiştir. Fabrikaları 

kanuna göre ayıracak bu he
yetten maada vaki olacak ıiti

razlan dinlemek için ayrıca 
bir de iıtinaf heyeti teşkil 

edilecektir. 

F abrikalann cirosu hesap 
edilirken mevaddı iptidaiyele
rinden yOzde yirmiden ytlzde 
kırka kadar tenzilat yapıla
caktır. fakat bu da birçok 
mlleHeıeleri verginin muafiye
tine nail edemiyecektlr. 

Fabrikatörler tekrar Maliye 
V eklleti nezdinde teşebbllsat
ta bulunarak verginin bilsbU
tltn ilga11nı latemiye karar 
vermiılerdlr. Yeni Kanunun, 
büyük mllesseseleri tatmin et
memekle beraber, memlekete 
çok mllhim bir faide temin 
etmekten hlll kalmıyacağı da 
iddia edilmektedir : Küçük 
sanayi himaye edilmekle inki
şaf edecektir. Halbuki bu sa
nayiin ameleal bizzat teıgib 
sahibi, kansı ve çocuğudur. Bu 
sanayi rağbet görünce ev 
sanayii teıekklil edecek •e 
mütehauıı bir amele sınıfı 
vücude gelecektir. Bliyllk 
makine masrafı yerine ev 
ameleleri bealenecek, iatih.sal 

BORSA 
l.tanbul 19 Apstoa 1931 

- Kapanaa ftatlıu -

NUKUT 
Dolu A.merflııaa 
20 Frank Fran .. 
• Llnt ltatya• 
20 Fraak Belçlka 
20 Drahmi Yunaa 
20 Frank lntçr• 
20 Len BuJsar 
1 Florta Falemeak 

:21 Koro11 ÇekoeloHk 
1 ŞUia A.YUaturya 
1 Rayhfmark At:n .. 1ı :ı 
1 Zalotl Lehlataa 

20 Ley Rom-ya 
2t Dinar Yuıoala•y.ı 

1 Çervoaeç SoyYeı 

KAMBiYO 
Londra 1 l•terlln kanat 
NG7. 1 Tiirk llruı dolar 
Pula 1 Tllr\& llraııı Fraak 
mıa.o ı • • u..e 
Bıabel 1 • • Balı• 
Cin...-. 1 • • Frak 
Sofya 1 • • l.eYa 
Amnterdam 1 T. • florla 
llaclrlt l Tir llraa Puta 
Berila 1 • • llarlıı 
Vertora l • •· Z.lotl 
Blluet • ı.., lıllnlf 
Rueya ı ÇenoaeYlç klUllf 

ıo".-
212,60 
161, 
215,51 
ili, 
55,50-

m, 
sı.se 
15,51 

125,50-
30,51 
~.se.-
25,75 
25,50,-
76,50 .-

l030,-
0,47,2S -

12,09,50 
t,Ol,51-
5 ,.,. 

2,Cı,fl 

'S.•-
1,17, -

S,47,75-
1,99,2S.... 
79,90,
ıoaa-

Sergide Müsamere 
ÜçUocil Yerli Mallar Sergi

si mUnasebetile buailn saat 
21,5 ta (Cümburiyet Gençler 
Mahfili) tema4a ,ubeıi tara
fından Galataaaray liaui kon
f eranı salonda bir müsamere 
verilecektir. 

Üsktidar 
Hile Sinemasında 

Operadaki Hayalet 
Mümessili 

LON ŞANEY 
Duhuliye 10 kuruştur 

masrafı azalacaktır, deniyor. 
Ticaret Odasmın raporlanna 
nazaran Bulgaristanda e't' 
sanayii vardır. Fabrikat6rtın 

ailesi, çoluğu çocuğu amele
dir. Bunun içindir ki hariçten 
istihdam edilen amele miktarı 
azdır. Sofyada mevcut ( 1135) 
sanayii nesciye müessesesinde 
(3082) amele, Pilevnede ( 861) 
müessesede ( 1234 ) amele , 
V'rotıa de ( 1 O'l7 ) müessesede 
ft122)amele, Patmaklıda (100) 
ibUessesede ( 91 ) amele istih
dam edilmektedir . Bu amele
ler hariçten tedarik edilmİf 
ve fabrikalarda licretle çalıı
maktadırlar . Diğer itçileria 
hepsi fabrikat&rlerin aile efra
dıdır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
~ 1liisam11ttin be.q: Sokulgan- 61 Hikmet Salilı 6eg ı Acul

JI 

dır. fa'.fevadan 
hazetmez, aa
kln ve llkayit 
detlldir. Mu-
hitinde cereyanı 
eden hidiıe-
lere karatmak 
ister intizamı 

sever," uyılmak
tan hazzeder, 
eğlenceden ıerl 
kalmaz. 

'i9 b1ılırl beg: Alıngan ve asa
bidir. Şahsım 

allkadar edea 
mesailde hır
ı;ınlık ve lıu-

aulyet g&te
rir, iddiayı ... 
ver, mllnaka
pdan çekin
mez. Derbeder 

' dür. Betaetten 
hazetmez. 1,
lerinln ıOr' atle 

g6rtıJmeıinJ ve 
bili arıza de-
vamım 

eder. Çabuk 
mthıfeil olur, 
lğblrarl lrinılz 

ve devamsız· 
dır. Netli olmıya mlltemayildir. .. 

57 Z. A. Beg: 5aygılı •• ~ 
kingendlr.Mu' -

ullyettn, ta-

muabe

. zeden endlp 

eder. Acul ve 

kararııs deiU

dlr. lhtlyatklr

hp mltema-

Ajustos 20 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
• • • • 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe Yermek istiyonunm ? Ba 
sene tahaillnlzi ikmal etmek isen hangi .mektebe girmek 
istiyonunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeftyne rehberlik 
etmek here bittin mektepler hakkında her tirli 
malCimab vermlye amadedir. Mektebinizi ıeçmeden ey. 
Tel bize aorunuz " girmek iatediğinlz mektep lıakkuula 
bizden malCimat ı.teyiniz. 
Y alnıı cenp içi• ( 6 ) kuruşluk poıta pulu leffetmeyi 
unutmayınıL 

Musiki Muallim Mektebi 
Çankırı Viliyet şoförü İs

mail Efendinin biraderi Ali 
Saffet Beye: 

Aakaradakl Muaild Muallim 
Mektebinin kaylt ye kabul ıart
lannı aıatıya yazıyoru•: 

Musiki Muallim Mektebi 
talebe kayit ~artları: 

* 

1 - Ankara Mualki MualHm 
Mektebi tam tahail müddetini 
bitiren talebeılal llaelere, muallim 
mekteplerbae, orta mekteplere 
mYılld muallimi yetiıtirmek ga· ı 
yealle Maarif Vekaleti tarahndan 
teaiı edilen meccani, leyli, nl
harl bir mhNeHclir • 

Tahall mDddetl alta aen• olup 
b• mGddet iki deneye ayrıl

nuıhr.r 

Blrlad cleYrede musikinin na
zari, ameli k11ımları ıörülmekle 
beraber ilJm deralerinden orta 
mektep'• mualllm mekteplerinin 
rnilfredat protramları kabul edil
mittir. 

lkioel devrede muallim mek
teplerinin meslek derslerile be
raber muıikide de birinci dev
renin devamı ıuretlle Avrupada 
" Ecole Normal de Musique ., 
Jer derecesinde bir musiki tahsili 
lemin eder. 

Sınıflarda okunan ders ı.üm
rclerl şunlardır: 

BiRiNCi DEVRE 
Birinci aınıf Enstrüman, (Ta

lebe için intihap edHen herhangi 
bir aaı) mualki nazariyatı, muaiki 
imliın, aolfej, musiki kıraati, 

Tül'kçe, Franaızca, tarih, coğrafya, 
riyaı.iye, l'ealm, tabii ilimler. (Bu 
dersler orta mektep müfredatının 
aynıdır.) 

ikinci aınıf r Enatrilman, mu
siki naıariyab, musiki imliaı, 

solfej, musiki kıraati ( sol anah
tarı, dördüncQ çizgideki Fa; ve 
Gçüncü çizgideki Do anahtan ) 
cemi taiannt, Türkçe, Franaıı.ca 

tarih, coğrafya, yurt bilgiai, riya
ziye, fiziki Ye tablt ilimler. ( Bu 
der1ler orta mektep mDfredatanın 
ayDJdar.) 

OçOnd aınaf. Enstrüman, ar
moni, musiki lmliaı n kıraati 
(blltGn anahtarlarla) cemi taıannl, 
beraberlik, TGrkçe, Fran11ır.ea 
tarih, cotrafya, yurt bilriai, ri
yaziye, fiıdki n tabll ilimler. (Bu 
dersler orta mektep milfredaboın 
aynıdır.) 

Dördllncil •• nıf : Enatrüman, 
armoni, muılkl lmliaı (iki aeall ) 
solfej, taıannl, cemi tagannl, be
raberlik, lnterpretaayon, edebi
yat, Franaııca, tarih, coğrafya, 
riyuiye. fiziki ve tabii ilimler, 
(Bu derslerin müfredatı mualllm 
mektepleri ve orta mektep mOf
redabndan muktebestlr.) 

iKiNCi DEVRE 

2 - Birinci ıınıfa bu .. ne iyi 
ıeall olmakla beraber muılldde 
lıtldatb, ortamektep mıd .. lml 
Yeya ilk mektep mezuna alınır. 

Maarif V eklletlnla ol bapta emri 
mucibince bu .. ne birinci 11nıfa 
30 leyli erkek o kadar da im 
aeharl alınacaktır. 

Açatıclakl evrakı musbitell 
n teraltl bal• olanlar mektebe 
kabul edilecektir. 

A - Yafı 13 - 17 olmak. 
8 - NUfuı tezkeresi, Ukmelr

tep ıehadetnamesl Yeya orta 
mektep taadlknameıl, atı n 11h
bat raponı, 6 adet fototraf. 

C - Yapılacak tetkik ve tef
rik imtihanında mual ld kabiliye
tini lapat etmeal lluradır. 

ikinciden altıncı 11nıfa kadar 
da talebe kabul edilecektir. e. 
aınlflAra ffrmek fstiyenfer yuka
ndakl r8ıterilen denlerden im· 
tihan Yermesi tarttır. D8rdlncl 
ıınıfa kadar olan ıınıflarm ili• 
dersleri için dtj'er mekteplerde 
okuduklarına dair Halka ibru 
edenler yalnız mualkl deralerla
den imtihan verir. 

Bu fArtları hai• olan talebeler 
apıtoa 20, 22, 23, 25, 28, 30 unca 
günlerde aaat 15 ten 18 e kadar 
Beşik tat l 9 uncu flkmektepte 
muaiki muallim mektebi mUdürl 
ve Riyaaeti Cümhur Muaild he
yeti ıeflijine müracaat edebe
bllirler: 

Bu tarihlerde müracaat ede
miyenler 1 eylülden 15 eylGle 
kadar Ankarada Mualld Mualll• 
Mektebi mUdGrlüt(lne m6racaat 
edilebilir. 

• Karagümrükte Ahmet Kimil 
Bey: 

lstanbul Saa'at mekteblae 
müracaat ediniz. Mektebin lcaJ1t 
ve kabul ..,tları S ajultot 
tarihli nilahamııcla milnderlçtlr. 
O nüshadan bir tue adreılnlH 
gönderilmiıtir. .. 

E. Ş, H. Cavit Bey: 
Yüksek Mlhendfı Mekteblata 

kayıt n kabul tartları 4 atuıtoı 
tarihli aa.hamı&da yazıbd1r. O 
nüabayı bulup okumanızı taniye 
ederiz. 

"' lzmirde Feridun Sabri Bey: 
Eter ameU bayata atılmak 

iatlyoraaaı• n baakacalata çok 
aeYiyonanu: Ticaret Mektebine 
denm etmenizi tav.iye ederls. 
fıtanbulda Ticaret Mektebi An
•inde okurken bir taraftan da 
bir bankada çalıfarak amelf su
rette baurlanabiliraini• FranS1zea 
Ye lngilizce bilmeniz tçin bu aa
hada bOyOk bir muvaff-kıyet 
amili olabilir. 

Fakat daha ziyade 4lSbret, .,.. 
mevki yapmak arzuıu11da laenlr. 
o vakit Hukuku tercih etmenizi 
tavsiye ederiz. 

Maamaf ih bls, birinci kıamı 
tercih etmenizi ve bankacıhta 
lntiaap ederek Tkaret Mektebin
de okumanızı daha doğru buluruz. 

Betllacl ııaıfı EnatrGman, ar
moni, kontrpuYaa, cemi taıannl, 
tagaaal, beraberlik, enterpretaa
yoa, muaikl halbı ( üç aeıll ) 
ruhiyat, edebiyat, franaiıca, mu
ılkl tarihi • 1 Tiyatro Ve Sinemalar J 

Altıncı ıınıf: Enıtrilman, ar
moni, kontrpuvan, akompanye
man da piyano, cemi tal'annl, 
taganal, muaikl imluı ( dört 
aesll ) enterpretaayon, beraberlik, 
ruhiyat, uauUl tedrla, terbiye .,.. 
tarihi muılkl terbiyesi .,.. tarihi, 
edebiyat, franıncca. 

Alhncı 11nıf talebesi Bakalorya 
Hrditf deralerdea maada ditu 
deralerden mezuniyet imtihanı 
Hrlr. Şehadetname abr. 

1931 - 1932 ...... talebe 

Al.KAZAR - Atq kabramanlnı 

ALEMDAR - G&alllD 
EKLER - Son çarlar we Zlpt• 

dolar p .. lnde 
ETU V A. L - c.beaaeml klprG 
GLORY A. - Le.t n ıerild 
KEMAL 8. - Haa Murat n def Markb 

Kollnmor tarafand-
llELEK - Şekerim 
FERAH - Muhtelli teaalllw 
OPERA - Volra luıu 
ŞllC - '4 aU111arab tahtelbahir 
Tüaba - V8179te 
ÇlfUkparla - Sa 
Km JaaW ,.ıa - DaıltbıHa 



R 
Abdülhamit, Büyük Bir Ci

han Harbinin Yaklaştığını Duyu
yor, Bunu Muhakkak Görüyordu 

Bahar reldL ŞehlrlerGen klSylcre, Hyflyelerc çıkılacaktır. Kıray:. verilecek cvfıols, 
daireniz, odalan1JJ1 varaa veyahut klral&hacak ev, daire ve oda tallyoraanıa: Araaıak "Ye 
ıormakla vakit reçlrmeylala. (25) kurutla else ba ... yapabUlrll. (16) kelimelik bir il .. 
kAfl6. Her kell.. faılaıı "la ltlr kunt tılv .. dlnl:a. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zübre.t •e dahllt haatalıldar. 

NAKILf: ZIYA ŞAKIR _ 57 

Hane: Beyotfu. Tarlabatı caclclnl 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeal. No. 164. -·27 

( Herlealckı md/•ztlıu) 
- fatanbuldaki tilcculan· 

laıı bundan mutuarrır olar. 
Dedi. PekAIA, dedim. Bahai 

'1latmiyarak orada kestim. 
~e'fben Mösya (Beyker) e ha
.eT gönderdim. Mabeyne ge
~rttim. Beyker, lstanbulun en 
d nyak tUccarlarındandı. Benim 

e ıahsan ahbabımdı. Ondan 
~1f veriş ederdim. EvvelA onu 
la na ettim ve onun vasıtasile 

h tanbu,1daki tnccarl~r~ ( Bu 
h~ptakı muvafakatlerını havi) J 

8ır mazbata imza ettirdim. 
u mazbatayı elde • ettikten 

lonra, tekrar ıefire haber 
IÖnderdim. Sefir geldi. Ben 
de hemen mazbatayı çıkararak 
fösterdim. Sefir, fena halde 

ozuldu. Vaziyetin bu tekli 
aldığını görilnce bu ıefer de : 

- Fakat tüccarlar bunu 
takdir edemez. BilAhare ıızılb 
Çıkar. Ç6nkü ıizin ( Antrepo ) 
larınız yok. Avrupadan gelen 
t6ccar eşyası me) danda kalı
)or. Bu mesele, biJAbare bn
Yfik mliıknlitı mucip olabilir. 

Demez mi? .. Buna da pek 
ili dedim. Bahai yine olduğu 
~rde kestim. Derhal icraata 
Iİriıtim. Beherine iki yüz, üç 
cı. lira sarf ederek lstanbulda, 

• memnua. Rasim Beye 1elim PARlsTIPFAKÜLTESINDEN Mezun 
• Ye tetekkOr rönderdi. Cilt .,. ZUhrevt haatalıldar 1116teh ... ıaı 

2 r .. rını1aat s21 Dr. BAHATTiN ŞEVKi 

AbJüllıa•it tlnrl şeglıiilis
lômlarıntlan bodrıımi zade 

Öm~r Lut/i Efentli 

malr IAzımdır. ilk akla gelen 
pdur: {lngilizleri, ~cendirme
mek. .• ) Fakat aynı zamanda, 
ah•alin gidişine göre hareket 
etmeyi de unutmamalıdır. 

14 Teşrlnlevvel 

Yemekten sonra, koridorda 
Ahit Efendiye rasıeldim. 
Onunla ayakta konuşuyordum. 
Abdülhamit görlhıdU. Bizi ıö
rtlnce yanımıza geldi. 

- Ne konuşuyorsunuz? 
Diye aordu. 

Abdtılhamlt, bugi1n tellş Kabul Hatlerl aabab Hkl:aden 
içinde. ÇllnkO ~Uşfika Kadın- aktam yediye kadar Babılll 
efendi, buta. Bahusus hastalığı Meaerret oteli karşmnda No. 135 

birinci kat. -117 
da biraz şllpheli ... 

Sabırsızlıkla beklenen dok
tor geldi. Yukarı beraber çı
kalım, dedi. 

Abdnlhamit, Kadınefendiyi 
kendi odasına aldırmıştı. Ka
dınefendi, ipekli bir örtüye sı
ki sıkı bürünmüş, şezlongun 

it.tünde oturuyordu. 

Abdülhamit, doktoru oda 
kapısından istikbal etti. Dok
tora yer gösterdi. 

Burade, bilmünasebe şunu 
lllve edeyim ki, Abdülhamidin 
çok garip bir tabiati var. 0-
turuf vaziyetlerini daima ken
disi tertip eder. Bu vaziyetler 
daima hesaplıdır. Şimdi de 
doktora öyle bir yer gösterdi 
ki, hasta, doktorun ıol taraf 
ierisiode kalıyor, halbuki 
kendisi, hem doktorun, hem 
de hastanm karşısında bulu
nuyor ve ikisinin de yüzünü 
görüyordu. 

( Arka11 var ) 

-----······ .... ······...,······· ...... 
Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 

EMRAZI ZÜHREVİYE tedavi-
hanesi - Doktor Ariıtidi Bey: 
Eminönü aabık Karakaş Han 
Na. 8 -11 

DlŞ TABİBi CEMAL Z1YA 
Köprübaşı Eminönü han ikin ·i 

kat No. 4. Sabah dokuz buçukt. n 
akşam yediye kadar hastalar u 
kabul eder. - 1 

Diş Tabibi K. Jamgoçyarı 
Harbiye poliı karakolu sıra• 

ıındaki köıebaıında 73 numaraya 
nakletmi,tir. Sabah 10 dan ak· 
şam dokuza kadar. -8 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Amcliycıi için methur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet rfio 
evvelden haber verflmeai. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon lıtan
bul 1486 -27 

AHÇI OOKKANI 
BEDAVA AHÇI DÜKKANI -

Küçükpazarda Kantarcılar cad
deainde 42 numaralı dükkinda 
bir kısım levazımat mevcut abçı
lıta mah•uı lcıamında bill icar 
kar ve zarar kendisine ait olmak 
üzere ahçılık yapmak arzu eden
ler müracaat etıinler. -2 

' 

TE ~.~~:ER ı-·~,-~T-~-!-N_8:-~-;-, _I _ 

0SKÜDAR HANIMLAR BiÇKi 
VE DiK.iş YURDU _ B• Maeld ihtira l>erat •ey• hat17aı.uuu, 
imtihanlar lera edlldiAladea aercri pllnlarıarın •• mOdeJlerlnlıi Şl-

1'° •· kafo•da 1C •Jlalclea 20 tefl'lale,,.. 
laerrGn eaat 10 dan 4,S a katlar n m tarihine kadar açılacak 
a~ıktır n 1enl eene 1~ talebe olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
kaylt •• kabullne baılaamııtar. t•thlr ediniz. 
Uma Yadeli, mutedil aaralt) S.,.-iyt binlerce fabrlkaUSrler 

.- " aiıedar ll1aret ederek bu it.-
ile en mllıkOlpesentlerl memnua tlra beratlaranı Htmak için mub-
edecek tekilde modaya ,en terllerln eline reçmlt en bGyilk 

fır1atbr. Hemende bfitGn fahri· 
elbiae yapılır. Babıali No. M kalar yeni icat •e ihtiraları gC>r-
Yuıuf Ziya. -14 mek Gı.ere Hrrfye mBmeHiller 

röndereceklerdir. 

SATIUK EVLER 
SATILIK - ÜıkGdar lhHnl

yede 78 No.h hane ıatıhktır. 

Müıtemilitı yedi oda bir mutfak 
aarnıç terkoı bahçesi kuyuıu vardır. 
Talip olanlar lttlaalindeki bakkal 
Muıtafa Ef. ye müracaat. - 2 

ERKEK iŞÇi iSTiYORUZ 

ERKEK fşÇl iSTiYORUZ -
Para kaı.aadmyoruı. Blae mek· 
tupla ıorunas, için• ' kuruılak 
pul kOJUDUL l.tanlnal poata ku
tuıu 548 -2 

MEMUR iSTiYORUZ - lıalı. 

ı.amanlarınısda çalıprak ayda 90 
Ura kazanablllrainlı., mektupla 
ıurunuı, içine 6 kuruıluk pul 
koyunuz. lstanbul poıtabanesln

de 400 ·-2 

KIRALIK VE SATILIK 

Emlikinlzl satmak yahut kira· 
lamak için 9-12 araıında mGra
caat, tram•aya, tlmendlfere, lıke
leye yakın olanlar milreccabtır. 

lıtanbul D&rclOnel Vakıf han 
aama kat 29 -2 

Realm ve modellerlnlı.1 tethlr 
Gcretl 28 dolardır. Bizim huıuıt 
ıergi memur ve aatıcılarımız be• 
rat 'H lmtiyar.larınızı fabrikatör
lere gC>ıterecek ve onları ıizinle 

temaaa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaL 

Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
ıerginin nihayetinde mufaaıal 
rapor verilecektir. 

Adr .. : lnternallonal Pateat Es.poel• 
tlo11 Co. Matthandlae llart. Cblcaıo
U. S. A. 

-
Zayi - 17 inci bk mektep 

beşinci 11nıftan almıt olduj'um 
tahadetnameml kaybettim. Yenl
ı 'n I çıkaracatnndan eaklılnln bük• 
mO yoktur. Edimekapı dY&rında 

Salmatomrukta Hikmet 

ZA Yl - Nitdeden aldıtım 
nGfuı teakere ve askeri Yeılkamı 
Ye iki ıenedlml ı.ayi ettim. Ge
tirene 5 lira hediye edeceflm. 

Babıa11, Lalahayret mahaUeıl 
bakkal Mehmet Ef. nin 27 No. h 
dGkkinında: ALI -1 

MEKTEPLER 
iT AL YAN LiSESi VE TiCARET 

MEKTEBf 
Beyoğlu • T omtom ıokafı 

1 EylUI Hla rllnlladcn it beren cuma 
Ye pazardan maada ber ıUn .. bable
yln ıHt' dan t2 ye kadar kıı ve erkek 
talebe kaydına betJ-acaktır. - JI 

nurde, Selinikte, daha aair 
buynk iskele ıehirleriııde an· 
trepolar yapbrttım. Bu iş te 
hittikten ıonra, sefiri tekrar 
laiırttım: 

- Buna ne buyurursunuz? .. 
Diye aordum. Allah biliyor 

Ya, aefirle biraz da alay edi
t?'dum. Artık, itiraz edecek 

- Büyüdükleri ·zaman as· 
ker olup olmıyacaklarım Efen
di Hazretlerine soruyordum. 

( Baş tarafı 1 inci aayfada) 

gün geçtikçe artan \>\,r 
ıiddet)e o zaman mevkii 
iktidanna çatmıya ve kendi 
tinetinde arkasına takılan di
ğer gazete ve muharrirlerle, 
mesela Volkan gazetesiie birl~
şerek meşrutiyeti ilin için hakı
katen mücabede etmiş insanlar 
da dil uzatmağa baflamışlardı. 

. 
Italya Başvekilinin Mühim Ve Son Bir Yazısı 

ar nokta kalmadığını gören 
lefir, nihayet muvafakate mec
bar oldu. O zamana kadar 
dnietin YBridab, (lfar) Ye (•i· 
laam) dan ibaret kahyordu. 
Rliıum, pek azdı. Ancak, ylz· 
ele aekiz raddeainde idi. Hal
buki Yaridat yfizde on dörde 
~nca, devlet biraz genişledi. 

Bu bahis ; yavaş Y•Vllf ai
Jaal bir mecraya döktlldn .. 
( ittifakı müselles ) De ( itilafı 
lla61ellea ) arasındaki rekabete 
latikaı etti. Abdillhamit batını 
lallıyarak: 

1
_ - Aradald bu gerginliğin 
•opmUlna az bir zaman kaJ.
~- MftmkUn değil.. Arbk 
-.n1111 lSnOne hiçbir kuvvet 
leÇemeı. 

Dedim... Abdülhamit biraz 
mllşteki bir tavır alarak muka
bele etti: 

-Canım, asker olmak kolay. 
Fakat, en evvel okumak lazım. 
Birader burada iken çocuğa bir 
hoca göndereceğini vadetmifti. 
Daha hala gelmedi. Koca or
duda bir zabit b~lamadalar 

mı?... Hamdolaun, bizim bu
rada hiçbir ıeyden tiki
yetimiz yok. Yalnız bu ço
cuğu okutamacLğımıza pek 
mliteessiriz. Evvelce, Allah razı 
olsun, Nazım Bey okutuyordu. 
Felek, onu da ~ocağa çok 
g&dü. Rica ederim, Rasim 
Beye bir daha llÖyleyiveriniı de 
bunun bir icabına baksın. Be
nim artık bundan başka, ba
yatta bir emelim kalmadı. Ne
yapalım? Dlnya hali bu •.• 

Dedi. r.tlbaetl keadlae ıewketmededlr 
- Şu halde efendim, bil- alemde biner 

)tl)c b Gama ı•clll felek b&yle rellr, 
ir ( cihan harbi ) zuhur böyle ,.ıder. 

ederıe, acaba biz hangi Hem bu beyti okuyor, hem 
t.ra1a temayDI etmeliyiz? de yanımızdan uzaklaııyordu. 

Diye sordum. 29 T•trlalenel 
Abdftlhamlt, tam mesleğinin Abdnlhamit; buglln ZGlfet 

::kı bir diplomat vaziyeti ile, hazinedar uıta ile Adeta kavga 
..:_rlııi blribirinin içine alıp ediyordu. Usta, ditlerinden 
-•uıtura uğuftura gUldO ye pek çok mustarip olduğu 
tel'ap verdi: halde, inat ediyor, diıçiye 
d - Haaaa... bakınız, buna 1astermek lıtemiyordu ... 
~h~I cevap veremem... ÇOn· BugUnden itibaren, muhafız 
t&rı ııyaset denilen py, rilz- sabitlerden Mllllzlm Mahmut 
ı, • hareket eden bulutlara Efendi [*) Ahit Efendiyi okut· 

~=~•r. EYvell rUzıArın kuv- mıya baıladı. Abdtılbamlt pek 

1>..ı:1 anlamak Ye ona g3re Bqlla, su.ı meb'd• lılabmut B•r 

efeaA 

Bu tinette olanların ınu· 
keleri bir zaman sora yavaş 

yavq yilzlerinden düşmiye 
başlıyor. Hüniyet, mUıavat 
ınefbumlannı kendilerine 11r 
yaparak memleketi yeni bir 
badireye ıürilkledikleri anla· 
ıılıyordu. 

Birer birer maskeleri qağı 
diitünce altında kin, garez ve 
hırstan mllrekkep korkunç bir 
çehre g6rlln0yordu. Nihayet 
arkadqlar, bu sahte vatanper· 
verler milletin başına getirme· 
dik belA ve musibet bır"km•· 
dılu. Halkı biribirine du,tır
düler, aıırlardanberi devleti 
yqatan unsuru hakiki, J 
TUrkler arasındaki Yabdeti 
de parçaladılar. Maksat• 
lan huıl olmuştu. Bulgar, 
Yunan, Sırp, Ermeni, Kort, 
ArnaYUt bepıi birden dahilde 
ayaklandalar. ıilAhlandılar, Oze: 
rimize aaldırdılar. Hariçtekı 
uırbk dlltmanlu da bu kef" 
mlketten pek gftzel fati-
fade ettiler . lıte banla· 
nn aziz Yatanda aabte bilr
riyet müdafilerinin, •atanmz
ların, aziz vatana açtıkları 
yaradan ıel gibi akan kanları 
hlll dindiremedik. Üç kıt'•· 
dan çekildik, netice malum. 

(Duamı nr l 

1 Ba, tarafı s inci aayfada) 

Şimdi eğer Avrupanın on 
senelik bir ıulh devresine 
muhtaç olduğunu kabul et.ek 
bile bunun için kat'I bir hu-
dut tayin etmemize IDıum 
yoktur. Bu dene, asgari 
milddet olan bu on seneden 
itibar edebileceii gibi kuv
vetli esaslara istinat ettiii 
ıçın bu devrenin de•am ede
ceğini zannettirecek ıebepler 
de mevcuttilr. 

Basiretimiz Eksiktir 
Maatteıekkür Yeya maatte

easilf, gerek beferiyet için 
ve hatta aerek onun en akh 
bqında n iyi mDmeuillerf 
için muayyen bir baairet Ye 
ihtiyat hududunun 6te tara· 
fına nüfuz edebilmek mBmkOo 
değildir. 

Tek bir hayat cleneılnde 
en aatl ıabal taaa•Ym'lar aaaıl 
hastalık, kaza Ye aınmle 
baltalanarak yok olabilirlene 
milletler için de her zaman bir 
beklenmiyea ,eyin zuhur et
mesi •o blltOn dllaya mllva
aenesini bozmuı ihtimali Yar
dır. Biz, bu beklenmfyeni de 
hesaba katmak mecburiyetin· 
deyiz. 

Noktal nazarımız kAfi bir 
kemal ifade edemfyeceği için 
muayyen ıenelerden sonraya 
kadar intikal edebilecek kat'ı 
bir tarzı harekete bailana
mayıL 

Çünkü tarihte biç birşey kat'ı 
değildir. 

Yeniliğin Cazibesi 
Milli olduğu kadar beynel

milel bütlln taahhütlerini, ifa 
etmek iatiyen ye bunlan aıra
amda istifade edebileceği ha
vai ıözler değil mukaddes ve
dialar addeden ciddi ve dür6ıt 
bir devlet adamı bile zaman
dan hesaplı aurette istifade 
etmek hususunda klfi derece
de ihtiyatlı bulunamaz. 

Yeniliğin cazibeıi bugilnkil 
vaziyeti alt, üıt etmiye bizi 
ne derece teıvik ederse iti· 
yatlarımızın kuvveti de onları 
oldukları ıekilde muhafazaya 
bizi ikna eyler. Hiç kimse, 
20 - 30 aeneye kadar muay
yen bir zemin &zerinde bu iki 
cereyandan hangisinin &bUrDne 
tefanuk edeceğini tahmin 
edemez. Milletlerin hayatında 
ancak mahdut zamanlar için 
kat'ı taahhOtlere girltmek 
mecburiyetindeyiz. Banlann 
daha uzun zaman için deYam 
etmeal ancak bir lmit olarak 
kalmahd11. 

"Muhteşem infirat,, Batlyor 
later ihtiyaç, later nıa neti

ceıl olsun, bugtlnlln bavaaı 
aulha mtl1&lttir Ye derhal 
çalıımıya koyulmak umanı· 
dır. 

RelıicUmbur Hooverla tek· 
Jlfi balkın umumi alkıılamaaa 
ıeklinde Amerikadan parlak 
bir lflk gibi bize aksetti. 

Matbuat Ye halk •muhte
ıem infirat" günlerinin prap 
etmek nıere olduju •• 
onun yerine beynelmilel ahen
gin doğmak &zere buhmduju 
neticesine Yarmııtır. 

Liverpul piya1a11ndaki bal
ı dayın fiati Amerikamn Ayan 

1 

Ylliyetindeki bir çiftçiniD bir 
aenelik dyinl .Uip llplrebi
leceji veyahut Loaclra balar 

ı piyaauımn pmal ye cenup 
Amerikalarındald madenleri 
kapablabileceil bir mada 
mlhun ve relahın ihyua için 
dlnyanın bir anlaşmaya Y.,.. 
ması IOzumunu daha iyi 
anlıyoruz. 

MuollıJ 

Yeni Neşrigat 

Holivut Mecmua11 
Holint'un 4 lnctı nhh .. 

16 ıayfa olarak birçok .me
ma havadisleri Ye en ıon çe
kilen artist resimleri Ue inti
pr etmlıtir. -, 

ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 10 
Oasetemlsde on beı a-hde bir 

vermekte o1duf'umwı Plltnlt• 
~a•• al••" ıeu,........., 1tu 
kapoaw belp ukla)"IDIS v• IS 
bpOI' topla.11111•. Patronlanmıı· 
daa pek meıaaaa olacalcaıad. 

P•troalar lMfl'edlldllderl ~ 
de11 ltlb•reıı fıtaııbııl karllerlıalı 
bir hafta, ta,ra karllerlmla n 
sh içinde kııpoalanm pd.
melldlrler. Bu mlddel 1reçtlkte• 
llODJ'a kapoalar lrabal edllm ... 
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Saraçhanebaıında Mtınir Pata konaklarında 

Kız ve erkek 
Leylr ve Nehari HAYRİYE LiSBLBBI ~~:-~!~ 
Tekmil ıınıfları mevcuttur. Kayde batlanmıştır. Talebe aabab evlerinden mektebin otomobillHile 
alınır ve akşam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Her gün 10 dan 16 ya kadar müracaat edilebilir. 

Telefon : 20530 

ŞEKERCİ SALİH AHMET 
Vatan yavrularında hakiki gıda vermek iıterseniır. 

Sırf Şeker ve bademden mamul 

Badem Ezmesi yediriniz. 

lmalithaneıi Karaköy börekçi fırını yanında 
Satıf mağazası. Karaköy Havyar Hanı kapısı karşısında 

Şubesi : Kadıköy Yeni iskele caddesi 
--------- --------

YENİ 
•• 

RONO 
"RENAlILT,, 

OTOMvB!LLERI 

Geniş 
Sağlam 
Hafif 
Ucuz 

Bütün asri tekemmülleri 

haiz, sarfiyatı sz kul

lanması kolay şık ve 

zariftir. 
Türkiye ccentası : Abdi Vehbi 

Tepebatı Meşrutiyet cadde5i No. 5 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabip 1 iği n den: 

Hastaneye lüzumu olan 214 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 
ve beş kalem malzemei timariyenin kapalı zarf usulile ve on 
iki kalem Röntgen malzemesile 800 metre yerli amerikan 
bezinden kefenlik bezin aleni -ıuretle 8 ağustos 931 tarihinden 
29 ağustos 931 cumartesi gilnüne kadar yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar listesini görmek ve 
ıeraitini öğrenmek için hergün saat ikiden dörde kadar has
tanede idare memurluğuna ve İstanbulda Sıhhat ve içtimai 
Muavenet MildürlUğüne ve ihalesi için 29 ağustos 931 cumar
tesi günii saat 14 te teminatlarile birlikte hastanede müteşek

ilk komisyana müracaatlara ilin olunur. 

Ali Ticaret Mektebi Mubayaat 
Komisyonundan: 

Mektep Kaloriferi için lüzumu olan 35 ton Kriple maden 
k6mürünUn 23 ağustos 931 tarihine müsadif pazar gilnll saat 
14 te ihalesi icra olunmak üzere münakasai aleniyeye vazd
lunmuştur. Talip olanlanların ıartnameyi görmek Uzere mek
tebe müracaatları, 

İstanbul Gümrükleri 
müdürlüğünden: 

Baş-

80 formadan ibaret gilmrUk aylak iıtatistik mecmuaaı ta
bettirileceğinden taliplerin tartnamesini ve nümunesini gör
mekle beraber 12-9-931 cumartesi gilnU 1&at 14 te yapılma11 
mukarrer olan münakasaya 7,5 teminat akçesi olan 265 lira 
ile birlikte iştirak etmek Uzere BaımUdUrUyetteki komiıyona 
müracaatları. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
SATILIK ARSA - No. 718 - 5, Maltepede Çamlı tarla 

mevkiinde hane inşasına elveriıli, Maltepenin havadar mev
ldin de ve Maltepe - Bostancı şoseıine bir dakika mesafede 
400 arıın tabmlnedilen kıymet ( 125 ) Ura ihaleyi mUteakıp 
def'aten alınacak. Aleni müzayede suretile 31 - 8- 931 pazar• 
tal ıtınU aaat 16 da Kartal MalmOdll~ltıtOnde yapılacakbr. 

AYIH<LAAI TERLEYENLERE 

HiDROL 
TERi n KOKU'fU OERHll KESER VUCUOA 
ZARAR VERM[l HER E.ClANEıJE BULUNUR 

4 ncü Jcra Memurluğundan: 
Tamamına [ 1961 1 lira kıymet 

takdir edilen Üsküdarda tlayret
tin Çavuş mahallesinde lşkenbeci 
ve Çeşme ve Çavuş deresi soka
ğında kiin atik 11, 13, 13, 36, 38, 
40, ve cedit 17, 19, 40 No. lu ve 
odun depoıu ve kahvehane ve 
biri mayi müştemil maa bahçe 
bir bap hanenin dörtte bir hisse
ıi 28-9-931 tarihine müsadif pa
zartesi günü öğleden sonra aaat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde 
açılc arttırması icra ve şartnamesi 
12-9-931 tarihinde divanhaneye 

talik olunacaktır. Arttırmıya işti

rak için °o 7 teminat akçesi alınır. 
Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan 
ipotek alacaldılar ile diğer ala-

ltadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu hakların\ ve husu
sile faiz ve maurife dair olan 

1 
iddialarını ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı mi1shi
telerini bildirmeleri lhımdır. 
Akıi halde hakları tapu sicilleri-

. le aahit olmıyanlar satış bedeli· 
nin pnylaşmasında n hariç kalır
lar. Bilcümle müterakim vergiler 
ile Belediye resimleri Vakıf ica• 
reıi müşteriye aittir. Alakadarla
rın yeni icra ve iflaı kanununun 

119 uncu maddesi hükmüne göre 
tevfik hareket etmeleri ve daha 
fazla malümat almak iıtiyenlerin 

1930-378 doıya numaraatle itan

bul 4 ündl icra daireıine müra
caatları il&n olunur. 

Dünkü Fikret lhtif ali 
Üstat Florinah Nazım Beyin 

dünkü ~ikret ihtifali) pek 
parlak olmuş, ihtifale, kıymet
şinas, münevver bazı hanım 

efendilerle Maarif ve ~Matbua
tımıza mensup bazı zevat 
ve Darüşşefakanın birçok la
lebesile muhtelif mekatip ta
lebesi ve E) üp zabıtası me
murları iştirak etmişlerdir. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon İst. 2622 

. - . ~ 

dersa BIÇKI DiKiŞ nesi 
Harbiye Poyraz ıokak. Oh

nikyan aprt. No. 23/1 

Mel. Enfiyeciyan 
Rop, manto, tayyör. deralerl. 

Meıunelara maariften tebadetna
me. Puarteaiaalı, perıembe 
müracaat. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatada KaraklSy palaeta Telefon: 

Beyoj'hı S711·5 lıtanbul tlll 9ubHlı 
"Merkea Poıtaneal lttlaallnde Alla· 

lamel haıa, Telefoaı lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTiKLAL LiSESi 
ilk, Orta H LIH kııımlarinı muhtevidir. Bütan ıınıfları mevcuttur. 

Talebe Kaydına Başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perıembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebqı - Telefon 22534 

Müteessir olmayınız 

Sizin de kaybolmak üzere bulunan 
gençliğinizi ihya edecektir. Krem 

Pertevin cihanşümul şöhreti 

esassız değildir. 

Dr. ALİ VAHİT BEYİN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 

Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 

hazmedilecek tekle konulmuştur. 

Bunun için bilhassa zayıf ve abdeıtl bozuk ve kemik 
hastalığı olan çocuklara mükemmel bir ııdadır. Bu Un lle 

beslenen çocuğun kiloAu şayanı hayret derecede artar. 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

Bakırköy - Velifendi 4111 

AT YARIŞLARI 
21 Ağustos Cuma günü sal\t 14,30 da. Halla kan Tilrk atlarının 
ilk yarı ları. Büyük ikramiye 5000 lira. Zenıln babıl müıterek 

hususi tren 13,30 - 13,55 - gidip gelme 17,SO Kr. 

• 

Dühuliye 30 kuruş. 

Allmetl farika 

GÜNEŞ 
GUne9, elektrik 

ampulll emaallne faik, 
metin ve ucuzdur. 

Her yerde .----
arayınız. 

Anadolu ıçm acen
te aranmaktadır. 

lıtanbul poıta 
kutuıu No. 603 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK İkramiye 
35,000 LİRADIR. 
AY R 1 C A: 15,000 12,000, 

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

lstanbul Asarıatika Müzeleri 
Umum MüdürlüQünden: 

Kok ton 
44 

Odun çeki 
180 

Mangal kömllrU okka 
17400 

latanbul Asarıatika müzeleri ve mUştemilltı için aleni mü
nakasa suretile mubayaaıma lüzum görülen ballda miktarı 
mukarrer mahrukatan ağustosun 29 uncu cumarteıi gUnll saat 
15 te ihalesi mukarrer olduğundan taliplerin şartları görmek 
lizere Asarıatika MUze1I Dahili MOdürlilğUne salı ve cumadan 
maada beratın mOracaat etmelarL 

VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Ege - Türk - lskenderiY• 
Pire lzmirden 

Marmara - Türk - Mudanyl 
Gemlikten 

Bandırma - Ttırk .. Karabj. 
gadan 

Yeni Dtınya .. Ttırk • lr 
mitten 

Dianna • İtalyan • Triyestr 
den 

Assirya - ltılyan .. K6ıter 
ceden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk - Hopaf' 
Bursa - Tilrk - Cideye 
Sellmet Törk • Ayvalığa 
Adnan • Tilrk • lzmire 
Nililfer - Ttırk • Mudanya 

Gemliğe 

Assirya • İtalyan • Triyer 
teye 

Dianna - ltalyan • K&ıter 
ce Odesaya 

Heluan - ltalyan • Triyer 
teye 

Umbriya • İtalyan • lıken· 
deriye ye 

Lenin - Rus • lıkenderiyr 
ye 

Regele Karol 1 • Romar 
ya - Köstenceye 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
23"AfuU:O. PAZAR 
günil alqamı 17 de Sir
keci nhbmmdan hareket-
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samıun , Ordu , Gire
ıun, Trabzon, Rize, MapaY
ri ve Hopa)ya azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle ( Stır
mene, Görele, ve Ünye ) ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine mnracaat. Tel. 
22134 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKiN EDER 

Sahibinin Scıl baş mugannlyeal 

Fikriye H. Konseri 
Kadıköy Mısırlıoğlu 

Bahçesinde 
20 ağustos perşembe gilnft 
akşamı kanuni ıehir Artaki 
Efendi riyasetinde san'at
klr kanuni Nubar ve piyanist 
Karlo Efendiler iştirakile 

duhuliyede zam yoktur. 

SON POSTA 
eYllll, Slyut, Hna:llı n aia11' .1aaotu 

idare ı latanblll, Nunaoınul\l,. 

Şeref eolup U • 11 

TeJf{')Dı fatanbıal • 2UlJ 
P0&ta kutuu: lıtanbıal • 711 
Telgraf latanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TORKIV& EC~!ıtt 

1400 llr. 1 Sen• 2700 '"· 
7SO • 'A.y 1'00 • 

tlO • s • aoa • 
150 • ı • IO@ • 

Gelenenak werl verllmH. 

hlnlardan me1all1et alı 1, 11. 

MATBAAI EBÜZZiYJ\ 

Mu'ul MlldUr: Sabri Salilll 


