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AD ANADA MOTHIŞ 
27 Ağustos 
Zaferi 
Bugün, Afyon Şehri 
lstiliden Kurtulmqtu 

26 Atu•to• hamle•inln ilk 
:aafu "merHI, Afyonka
rahiHr1n dltman l•tlll•ın• 
dan kurtarılıtıdır. TGrk or• 
du•u 26 Atu•to• Hbahı yek• 
pare bir klle aibl •lperlndea 
fırladı n27 Ağuatoata Afyon· 
karahlaarın eaaret ıı:enclrlnl 
parçaladı, Afyonluları kendi 
aineaine aldL 
1922 nin bugünOl}de zuU1m• 
den, latllldan kurtulup va• 
tana ve vatandaşlara kavuıan 
Afyonluları ogün tebrik 
etmiş, kutlulamııtık. O bah• 
tiyarhk l'ünOnG bul'iln de 
hatırlatmakla ayrı bir b&1 
duyuyoruz. 

Bir Otomobil 
Uçurumdan 
Yuvarlandı 

Bir Avukat Feci Şekil
de Ôldü, iki De Ağır 

Yaralı Var 
Adana, 27 (Hususi) - T o

roslann meşhur Glllek boğa· 
zındaki virajların birinde milt· 
hiı bir facia oldu. Çiftçi 
meb'uslardan Remzi Beye ait 
kamyon Blirücek yaylasından . 
gelen bir yolcu otomobilile 
çarpışmıştır. Müsademe oka· 
dar şiddetli olmuştur ki oto· 
mobil derhal yolun kenann
daki derin uçuruma yuvar
lanmııbr. 

içinde Nafıa Bqmllhendlal 
Necmeddin, 811 itleri memur· 
lanndan Behçet, Avukat Bekir 
Beyler varda. Avukat Bekir 
Beyin ıukut neticesinde beyni 
dışarı fırlamıı ve derhal 61· 
mllıttır. Necmeddin •e Behçet 
Beyler de atır surette yara· 

lanmışlardır. "' 
Awkat Bekir B. iki sene 

evvel bir kazada mlltevaza 
hir hlkhı iken Tayyare pi· 

Janrosunun en bllyllk ikraml
resile zengin olmUf, ao bla 
lira almıfb. 

Sal41ıatldin 

Hilkat Garibesi 
Bir Kadın Dört Elli 
Bir Çocuk Doğurdu 

TiFO GEÇTi, FAKAT TEHLiKE MEVCUTTUR 

Sebzelerden Hastalık 
Nasıl Geçebiliyor ? 

Sıhhiye İdaresi, Henüz T esbit Edil
miyen Bazı Sulardan Şüpheleniyor. 

r 0# 4 ww • •• ·- • 

Ha&talığın naklinde bügülc amil oldııl• 
söglt1nıtn bostanlar/ardan biri 

Şehrimizin muhtelif mınta· ortaya abhyor. Bu iddiaya 

lrahınndoı ...... - ,,. ·-tifo,_--~ arkasa alınan tifo haetalıflnıa fllhteleDC--~y, 
neden zuhur ettiği ve niçin ve Y ~ikuleclelcl. ~wtanlar 
6nilne geçilemediği hakkında Bugazıçınde ve Şışbdeki bah-
çok dikkate değer bir iddia (Devamı 3ilncü •aylada) 

LENINGRA T MAÇl~DAN SONRA 

Takımımız Şimdi 
Harkofta Bulunuyor 

Darülfünun Oyuncuları 31 Ağus
tosta Burada Bulunacaklar 

Bağdat, ( Hususi ) - Bir 
kadın garip bir çocuk doğur- Lt1ningrat Maçının lı•l•canlı bir •11/lıuı 

Muhabirimizin g6nderdijl bu 
reaim Moıkovadaki ikinci 
maçtan heyecanla bir 1&hneyJ 
göstermektedir. Bu maçın ne
ticesi dörde karşı bet sayı 
ile Ruılar lehinde tezahür et· 
mitti. Fakat takımımız çok 
güzel bir oyun oynamıya mu· 
•affak olmuştur. 

nıuştur. Bu çocuğun bir baıı Moskova, (Hususi) - Üçün· 
ile önünde ve arkasanda iki n maçını Leningrat Futbol· 
YiizU vardır. Yüzlerinden biri ~Ulerile yapan DarU~fUnun ta· 
diğerinden biraz daha kilçük· kamı, orada mUzelerı, sarayla· 
lUr. Dört ellidir. Göbeğinden rı ve sair tetkike şayan yer-
•tağı tarafı tam teşekkUlltl 1 · gezdikten sonra evvelki 
~ w h 0 h 1 çocuk azaaı gösteriyor. akşam (Harkof) şe rme are· 
Çocuk (7) gün yaıadıktan ket etmiştir. Takımımız Har-

_.__ ___ _ ....&1.-.11....uı. -~----ı._..hfta da bir maç yapacaktır. 

• 
BiR FACİA OLDU 
Misyonerler 

lranda Bir Darülfünun 
T esiı Ediyorlar 

T ıhran, ( Huıusl ) - Bu 
hafta zarfında buraya Ameri· 
kadan ( 16) Darnlfnnun mt\· 
derrisinin muvaaalab beklen· 
mektedir. Bunlar Tahranda, 
Berutta olduğu gibi bOyllk 
bir Darlllfünun ve btıtlln lran 

ıehirlerinde de ikinci derece
de mektepler açacaklardır. 

fran hükümeti buna mllıaade 
etmiştir. 

Sergi Kapandı 
On Beş günde 400 Bin 

Liralık Sahş Oldu 

1 1 Ağustosta açılan Dçüncll 
yerli mallar sergisi diln gece 
saat 24 te kapanmııtır. Ser
giyi, açık bulunduğu oa bet 
gün zarfında ( 250,000 ) kiti 

1eımiştir. Bilhassa don, aon 
gftn olmak dol11yııile fe•ka-

Serıinln metlıall 

ilde bir tehactlm nrdı. Ser-" 
ıfde on bq rftndenberi de-.. 
vam eden hararetli perakende 
tahtlar da dnn alqam nihayet 
bulmuıtur. Sabf miktan d6rt 
yGı: bin lira raddesindedir . 
Hakiki miktar tam olarak 
tesbit edilememiştir. ÇOnkQ 
mal aahiplerl utıılann mikta· 

nm, doiru olarak Sergi Komi· 
serliğine bildirmemiılerdir • 

Esasen ıergi komitesi de bunu 
tamamen ağrenmekte ısrar 

etmemiştir. En fazla aatıt ya· 
pan kııımlar, tuhafiye, teker· 
leme ve meşrubat paviyon· 
larıdır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkil nllahadan Devam ) 

H~yatımızı reıımın haya· 
tı için vakfediyoruz. Bunun 
için çalışıp dururken buna 
ıu veya bu pibe, lerze, 

( Devamı 7 bacl aayfada ) 

1 Bugünün Meselelerinden ( 
1-lizmetçilerin Çektikleri Ve 

Çektirdikleri Dertler 

45 lik Ahçı Da Kara 
_ Sevdaya Tutulurmuş 

Kaglt ıünilniln sônrı olmalc münast1betil• Mihtalade111i11 
Biirosrı dün çolc çalııtı 

Hlı.metçl derdi, burilnkn ce
miyetin cidden ııkıntılı bir der
didir. Birçok aileler araaında 

" ta .. ııs batana belA almak l•ter 
IHD bir hizmetçi tut,. •öıG adeta 
bir darbı meael olmuıtur. Son 
PO.ta, Wlam .. arlflrlllnl bll
dlfl içindir ki, muharrirlerlndea 
Meliha Avni Hanımı bu içtimai 
dert hakkında bir tetkik lcraaına 
memur etmittir. Bugünkil yazı, 

Meliha Hanımın üçüncü müta· 
bedesidir. 

« 
"Ateı Nermin,, ismini koy· 

duğumuz hizmetçinin evimizi 
soyma teıebbüsllnil ve sonra 
ortadan sırroluşunu komıulara 
anlattığımız zaman içlerinden 
biri g6ğsnnn çekerek dedi ki: 

- Bu hizmetçiler yOzladea 
hepimizin bqında ayn bir 
dert var. Bakın ben de Iİ&e 

benim bqıma gelenleri anla
tayım: 

- Bundan on bet rtla 
ev'fel yanımda k•rk b.. elB 
yaşlannda bir kadın vard1. 
Yemekle beraber evin itini 
de beceriyordu. Kendisinden 
çok memnundum. Şen, çalıt
kan bir kadıncağızdı. Herıe
yimi kendisine emniyet edi-
yordum. Fakat ıon zamanlar
da ona bir bal anı oldu. Ka
ra sevdaya tutulmut ıent 
kızlar gibi " ah, of ,, etmiye 

( Dnamı 7 inci ıayfada , 

1 Hayret! 1 

o o o 
a o 

- Aman, koşun çocuklar, pencereye koşun, 
bir manzara ... 

- Ne var? ne var? 
- Belediye sokaktan suluyor 1 

şayanı hayret 
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~~kın Sesi 1 D A B i L i 
Kapanan Sergi 
Karşısında Halk 

Yerli Mallar Sergiıi, on 
be1 günlük hararetH bir 
faaliyetten aonra gelecek 
ıene bu tarihte tekrar 
kapılarını açmak üzere 
dün akşam kapandt. Ser
ginin bu defa epey dedi
kodulu geçen hayahnın 

halk üzerinde bırakbğı 

intibaı •••tıki 1ahrlarla 
teıbit ediyoruz: 

Muammer B. Çakmakçtlar yokuşu 
bOyUk Yeulhan 15 

- Yerli mallar sergisinin 
aleyhinde bulunmak günahım 
fşiJiyenler de bulundu: Sergide 
satış yapılmaz, satış yapılan 
yerin adı panayir olur dediler. 
Avrupada sergiler iki çeşit 

yapılır. Bir kısmı teşhir 
içindir. Burada satış yapılmaz. 

Satış vitrinlerdeki zerafeti bozar. 
Bir kısmı da satışlı sergileridir. 
Bizim sergimiz de öyle. Satış 
yapılmasın diyenler menfaat· 
leri muhtel olanlardır. Yerli 
mallarımızı tanıtacak olan 
serginin müddetinin biraz da· 
ha uzatılmasını arzu ederdim. .. 

Etem B. Ayaıofya ferah kırataneıl 

Yerli Mallar sergisini adeta 
bir ( Ben Amar ) sirki gibi 
görenler oldu. Bunlar sağlam 
ve zarif yerli mallarımızı 
camekAnlarında teşhir ederek 
Avrupa malı diye satanlardı. 
Bunlar yerli mallarımızın ta
nınmasını arı:u etmedikleri 
için bu yaygarayı yaptılar, 
vergi alınsın dediler. Halbuki 
aerginin teşekkül maksadı 
başkadır. Kendi mallarımızı 

halkımıza tanıtmak ... 
Bu gibi sergiler sık sık ya· 

pılmalıdır. Ben hariçten Av
rupalı diye aldığım çorapların 
burada yapıldığını aergide 
öğrendim. 

* Nusrat B. Sirkeci E.klşehir oteli 7 

Yerli Mallar sergisi çok 
rağbet buldu. Epeyce satış 
yapıldı. Burada daha fazla 
satış yapılabilirdi. Maalesef 
bazı müesseselerimiz fırsattan 
istifade yolunu aradılar. Satı· · 
lıyor diye mallarma dükanla· 
rında sattıkları fiattan fazla 
para iıtediler. 

Bu, fena bir zihniyettir. Bu· 
ruı atıştan ziyade rekllm 
ıaergisi olmalı idi. .. 

Mehmet Ali 8. ( Be9lktat lblamw 
eadcl..t 112) 

Sergimizde Yit erin zar af eti 
yoktu. Yalnız ticaret mak
udile bazırlanmıf gibi idi. 
Rakllmda zarafetin büyük ve 
lihirli bir rolii vardır. Amil· 
lerimlz bu cihete de itina 
etmelidirler. 

Hizmetçilerin 
Tescil 
ııfüddefi 
Daimi Encümen Müd
deti 15 T eşrinisaniye 

Kadar Uzattı 
Hizmetçi ve UJakların Be

Jediydeki büroya tescilleri 
için verilen mühlet dtın akşam 
bitmiştir. Fakat bu müddet 
esnasında şehrimizde mevcut 
J 2 binden fazla müstahdim
den ancak ( 400 ) kişi kadar 
müraccat etmiştir. Fakat dün 
büroya okadar tehacüm edil
miştirki bunları akşama kadar 
kaydetmek mükün olamamış, 

mühim bir kısmı geri dönmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Belediye lktısat Müdilrlüğü 
bu vaziyeti Daimi Enciimene 
bildirmit ve müddetin uzatıl

ması lüzumundan bahsetmiştir. 
Haber aldığımıza göre Da· 

ım1 Encümen, zaruret karşı
sında tescil müddetinin 15 
Teşrinisaniye kadar uzatılma· 
sını muvafık görmüştür. 

Akar Su 
Umnmi Müesseseler 
İçin Elzem Görülüyor 

Yeni Belediye kanununa gö
re kahvehane ve lokantalarda 
akar su bulunması lizımdır. 
Filcan ve bardaklarla çatal, 
kaşık ve tabaklar temiz akar 
su ile temizlenecek, bir kap 
içindeki suya daldırılmak 
suretile yıkanmıyacaktır. Be· 
lediye müfettişlerinin yaptık
ları tetkikte birçok kıraathane 
ve lokantalarda Terkos bu
lunmadığı anlaşılmııtır. Bu 
gibi müesseseler Terkoı ala· 
mıyacaklardır. Alamıyanlar 
büyUk musluklu su depoları 
yaptırarak kaplarını buralarda 
yıkayacaklardır. 

Bir Dayak Şüphesi 
Diln Adliye doktorluğuna 

altı yaşında bir çocuk geti· 
rilmiştir. Çocuğun ylizilnde 
ve bacaklarında ıiddetli tokat 
yemekten mlltevellit parmak 
izleri vardır. Çocuk muayene 
edilmiftir. ----

Rus Amelesi Geliyor 
( 350 ) Rus ameleıi pazar 

gUnU ltanbula ~elecektir. 
Bunlar ıehri yaya olarak do
laşacaklardır. Evvelıi giin 
gelen Rua sporcuları da diln 
yaya olarak şehrin gezilecek 
yerlerini görmüşlerdir. 

llABIBLIB 
'Metruk Emlik İşinde T~bako Şirketi 

Pıyasadan 
Tereddüt Olunmasın , Çekiliyor Mu? 

Vilayet, Gizli Emlaki Haber Verenlere Ait ikra
miyeler İçin Resmen taahhütte Bulunuyor, 

Yeter Ki ihbarlar Doğru Olsun .• 
Kıymetleri on milyon lirayı aşan gizli metruk mallar ve 

tetkik edilmiyerek farelerin tahribine bırakılmıı yüzlerce doıya 

bulunduğu yazıldı. 

Vali Muavini Fazla B. dün bu hususta bir muharrirhnize 

demiştir ki : 

" - Ara ııra metruk emval ihbar edenler olurdu. 

Fak at son zamanlarda böyle ihbarlar vaki olmamıştır. 

Emvali metruke ile mübadil ve gayrimübadiller de ali.ka

dar oldukları için bizim nazarımızdan kaçan malları bunlar ihbar 

etmi1ler, har birerlerinin üzerinde zaann zam ın durulmuştur. Şu· 

nu sarahatle kaydediniz: Metruk gizli evler olduğunu bilenler 

varsa vilftyete haber verebilirler. İhbarlarının doğru oluğu tahak· 

kuk ederse onların ihbar haklarını Vilayet deruhte ediyor.,, ________ .,.._ _______ _ 
Efgan Sefirinin Ziyafeti 
Sefir, İyi Derecelerle Sınıf Geçen 

Talebeye Hediyeler Verdi. 

Efgan sefiri ve Ejgan zabit ve talebeleri 
Efgan istiklAlinin yıld6nü· telif Türk liselerinde okuyan 

mü münasebetile Bebekte ya- talebeden birinci, ikinci ve 
pılan resmikabulden sonra ücüncn derecelerle sınıf terfi 
Büyük Elçi Serdar Sultan eden talebe de bulunmuş ve 
Ahmet Han tarafından ıefir tarafından bunlara kıy· 
Taksimdeki köşkünde, mem- metli saatler hediye edilmiş-

leketimizdeki Efgan tale- tir. Bu münasebetle Ttirk ve 

besine diğer bir ziyafet Efgan istiklal hareketlerinin 
verilmiştir. Bu ziyafette muh- hatırası tebcil edilmiştir. 

j Şirket Burada Tasfiye
ye Başladığını Alakadar 
Makamlara Bildirmiştir 

Amerikan Tabako Şirketi
nin Ruslardan ttıtUn sabo 
almak için on senelik bir 
mukavele yapmak Uzere ltalya
da müzakereye giriştiği hak· 
kındaki haberler şehrimiz 
lktısadi mahafiliode ehemmi· 
yetle takip edilmektedir. 

Diln gelen bir habere göre 
mUzakereler, fiat meselesinden 
dolayı akim kalmıştır. Fakat bu 
haber, ihtiyatla telakki edilmek 
lbımdır. ÇUnkil Tabako şirke
tinin şehrimizdeki şubesin de 
tasfiye hareketleri başlamıştır. 

Şirket, bir iki ıenedenberi 
mubayaatın azaldığını, İzmir
deki şubesinin mubayaat için 
kA.fi geldiğini ileri sürerek 
tasfiye yapmakta olduğunu 
alakadar makamlara bildir
miştir. Ticaret Odası bu ha
reketi de ehemmiyetli telakki 
ederek tahkikata başlamıştır. 

(931) Bütçesi 
Belediye Bütçesinin 

Tadiline Başlanıyor 
Yeni çıkan kanunlarla bazı 

vergiler indirildiği için Bele
diyenin ( 931 ) bütçesinde bu 
esaslara göre tadilat yapılması 
lizımgelmektedir. Bugünden 
itibaren daimi Encümen büt· 
çesınm yeni esaslara göre 
tev .tinine başlayacaktır. Yapı
lan tadiliit Dahiliye Vekale
tince tasdik edildikten ıonra 
mer'i olacaktır. 

Fiat Listeleri Veriliyor 
Yeni Belediye kanununa 

göre lokanta, bar, sinema, 
tiyatro, gazino, kahvehane, 
han, hamam, dansing, otel
lerin tarifelerini Belediyeye 
tasdik ettirerek mtişterilerinin 
görebilecekleri bir yere asma-
ları lazımdır. Verilen mühlet 
eylül nihayetinde bitecektir. 
Dünden itibaren tarifeler Be
ledi yeye verilmiye başlan· 

mışbr. 

Sergiye Numune Gönderiliyor 1 

İzmir mıntakasının yeni 
ıene mahsulünün her nev'in
den birer nümune Bari ser
gısıne gönderilecektir. Bu 
meyanda tütün, nztım, incir 
ve palamut vardır. 

Ağustos 27 

Günün Tarih 

Gazi Hazretler 
O [in Ertuğrul Y atile Zo 
guldağı Ziyaret Ettil 

Zonguldak, 26 (Hususi) 
Reisicümhur Hazretleri 
sabah saat dokuzda Ertuğr 
yatile limanımızı teşrif ettile 
1aat birde karaya çıktılar 
halkın büylik tezahüratil 
karşılandılar. 

Gazi Hz. Jerl maiyeti erkini 
birlikte dotruca kömGr ocakl 
mıntakasına giderek tetkikat 
bulundular, beraberlerinde bul 
nan iş Bankaıı umum mildür 
Celil Beyden izahat aldılar. G 
z1 Hz.leri aaat 3 de limanımızda 
ayrıldılar. 

Ahmet ... 
Gaııi Hz. leri avdetlerind 

Ereğlide de bira:ı tavakkuf etmiş 
mişler, sandallar ve motörlerl 
gelen halkın te:ı:ahürah arasınd 
ayrılmışlar ve gece yarısında 
biraz sonra avdet buyurmuş)a 
dır. Gaı:i Hz. Jeri Ertuğrul yatın 
dan Dolmababçe aarayına çık 
mışlar, geceyi aarayda geçirmiş 
ler, aabahleyin bir tarafa çıkma 
mışlardır. 

Yine Müderris Maaşları 
Darülfünunda müderrisleri 

maaşları bareme glire teıbi 
edilmiş, bu it müderrJılerde 
birçoğunun lehine netice vermiş· 
ti. Fakat bir kısım mUderrisle 
divan tarafından yapılan bu i 
için Maarif Vekaletine itiraz is 
tidaları göndermitlerdir. 

· Bankacılık Kongresi 
4 teşrinievvelde Parlste top· 

!anacak olan Bankalar teşkila 

kongresine iş Bankaıı da çaA"ı· 
rılmışhr. Bankayı Muhasebei 
Umumiye Müdürü Muvaffak Cev· 
det ve Merkez ŞubeJ cr MüdürD 
Fadıl Beyler temsil edecektir. 

Borsada Koyun Cemiyeti 
Bursada kıvırcık ve merinoı 

koyunları yetiştirmek üzere bir 
cemiyet te,kil olunmu,tur. 

Tarla Fareleri için 
Borsada kimyager Rıfat ve 

Sadullah Beyler tarafından tarla 
farelerini öldürmek için yeni 
bir muhnlk gaz yapılmıştır. 

Is Bankasının Ziyafeti 
İş Bankasının yıldönümü mü

nasebetile dün akşam Bebekte 
Turkuvaz gazinosunda bfiyük bir 
ziyafet verilmiş, birçok z: !vat ve 
gazeteciler hazır bulunmuştur. 

Nafia Vekili Çankırıda 
Nafıa Vekili Hilmi Bey demir· 

yolu in,aatını tetkik için dün 
Ankaradan Çankırıya gitmiştir. 

Dnmlupmar Merasimi için 
30 aj'uatosta Dumlupınarda 

Mehmetçiğin abldeainde yapıl•· 
cak büyük merasime fehrimi:ıden 
ittirak edecekler te•blt olunmut• 
tur. Bunlar huauai trenle Cumar• 
tui sabahı hareket edeceklerdir. 

Rus Sefirinin Ziyafeti 
Rua ıefiri Sorlç yoldaf, 9eh

rimizde bulunan aabık Rua Maarif 
komiseri şerefine bir :ziyafet 
vermiş, Tevfik Rüştü Bey de 
hazır bulunmuştur. 

·I Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kadın Şapkaları 1 

1: Kadın - Hasan Bey .•• Modaya muYa· 
fık yeni bir ıapka almak istiyorum. 

2: Kadın - Nasıl, biliyor musun? Kenar· 
ları gayet ieDif, büynk bir şapka. 

3: Kadın - Faliat aradım, aradım, hiçbir 
yerde bulamadım, Hasan Bey. 

4: Hasan Bey - Şu gazlnodald masa şemı;iye· 

lerlnl srörüyor musun? Onlardan bir tane al, sapsnı 
kestir, fapka yap bu tekil timdi pek moda! 



....._71 Afustos 

Her gün 
Miinderecatımızın çok
lugundan dercedileme
rniştir. 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Posta' nın Resimli Malca/esi ~ Eziyetsiz Muvaffakıyet * ("

0

Sözün Kısası ) 
'-------------------------------------__. Devletçilik 

Ve 
Demokrasi 

~:=::::::.::.:======-=---...... =-=--==--

1 if o Geçti, Fakat 
P. S. 

Demokrasiye karıı kullanı• 
lan silihlardan biri de, onun 
köhne ve modası geçmiş bil' 
rejim olduğunu iddia etmek
tir. Bu fikir sahiplerine göre, 
ferdin hürriyetine dayanan 
kötürüm demokrasi, bilyük 
harpten ıonra ayakta bile 

l ehlike Mevcut 
( Bq tarafı 1 inci aayf ada ) 

"lerden çıkmıştır. Bu bostan 
: bahçelerin sahipleri, kolayca 
I darik ettikleri insan pislik
I erinden istifade etmektedirb'· Fakat yaş bir halde olan 
~- rGbreler dezenfekte edile

"" mikroplan mahvedilmedi
ll için Tifo mikro bunu yeşil 
~ebatlara kolayca naklediyor
..... Esasen hastalığın hemen 
daha ziyade bu mıntakalada 
~hur etmeıi de bu mutaleaya 
ll[U\'Vet veriyor. 

Bu iddianın ne dereceye 
kadar varit olduğunu öğren
:ıek için Sıhhiye Müdürü Ali 
~7a Beye müracaat ettik • 
AI

1 

i. Rıza Bey bize ıunları söy-
edı: 

- Eğer insan pisliği kul
lanıldığı doğru ise, bu bah
ç.elerden çıkarılan sebzelerden 
tifo geçebilir. Fakat nebatın 
nescinde mikrop bulunmaz. 
~ncak bahçede, atılan pislik-
ere bulaşır ve iyice yıkan
~.dan yenirse hastalık tesi
l'inı gösterir. Nebatları piı 
1~ ile yıkamak ta kafi değil
~'· içilen iyi sularla yıkamak 
ae.zımdır. 

Bugün şehrimiı;de tifo artık 
BanmiiftUr. Tesadilf edilen 
Vak'alarda ise mikrop su ile 
aeçmiştir. Birçok yerlerde 
IAğımlar açıkbr. içilecek su
lara karıııyor. Pislik ıuya 
lranıınca tesadüfen pis· 
likte de tifo mikrobu 
bulunuyor. O mikroplu su 
lçililiyor ve hastalığa sebep 
oluyor. Fakat mikrobun tesa
dllfü az olduğu için hastalık ta 
llZ vukua geliyor. Eğer kat'ı 
olarak şu su tifoludur, diye 
IDaliim olsaydı bunun 6n0ne 
geçmek daha kolay olurdu. 
Fakat bu kestirilemiyor. Son
ra temasla da tifo geçebilir. 
Bir kimsede tifo mikrobu 
bulunur, fakat kendisinde 
laar göıtermez. Ellerini iyice 
yıkamazsa elinde mikrop ka· 
Lr. Diğer biri bu ele temas 
ederse mikrobu alır. Ve mik· 
rup bu sefer bu adamda 
tesirini gösterir. Çünkll onun 
zemini daha müsaittir. 

Bir Arkadaş 
Kaybettik 

Şehrimizde çıkmış ve çıkan 
gazetelerin hemen hepsinde 
muhbirlik ve muharrirlik ede
rek otuz beş senelik bir mat
buat hayayı dolduran RU~ttl 
Bey vefat etmiştir. 

Gazetecilikteki çalışkanhğı 
ve tecrübesinden başka ara
mızda bol kahkabalarile sevilen 
ve (Rüştü Baba) diye anılan 
bu kıymetli arkadaş geçen
lerde hastalanmış, Cerrabapıa 
hastahanesine yatmıştı. Rüşt~ 
B. iyi olamamış ve cumartesı 

iUnü hayata gözlerini yummuştu. 
Arkadaşlarını çok müteeı: 

ıir eden bu ölüm haberı 
vaktinde haber alınamadığı 
İçin kendisine son meslek
tôaşlık vazifesi yapılamamıştır. 

itime olduğu kadar buna 
da müteessiriz. ---Ordu Şerefine Ziyafet 

Ankara, 27 (Hususi)- Bu
radaki gazeteciler birliği ta
rafından dün Gazi çiftliğinde 
ordu ferefine bir ziyafet ter
tip edildi. 
B Ordu Müfettiıi Alt Salt, 
R 6rnk Erkinı Harbiye ikinci 
kıi Asım Paıalarla birçok 

' ,~rl erkin, Meclis Reia 
e11:11· ve Maa-

1 - Bazıları çok uğrqu, az muvaf
fak olurlar. 

2 - Ba.ıılan hiç çalışmaz, fakat 
muvaffak olurlar. 

3-Utraııp az muvaffak olmak, çahıma
JIP muvaffak olmaktan daha fyfdlr. Bfrf. 
nla lıtikball dalma açıkbr, lklaclnln dalma 
karanlık. 

duramaz olmuftur ve onua 
yerine dipdiri, taptaze, yep
yeni rejimler doğmuılardır: 
Birer damla fibi fertleri ce
miyetin bllytık ummanı içinde 

---=====-----.-..-=------==-----==--........ ---==-==-----------------------------------==------- kaybeden müfrit devletçi re
jimler. Mahsulleri veya biç 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

değilse iıtihsal vaaıtalarını 
tamamen devletleştiren fer
~in siyasi ve ikbsadt hllrriye
tine paydoı diyen bu rejim• 
ler bUyük harpten sonra do
ğan cihanıOmul bir inkıllbua 
çocuklan imif ler. 

MAHKUMLAR 
Filistinde Garip Bir 

isyan Çıkarmışlar 

Hayfa, (Hususi) - Filistin 
hükumeti son hadiseler üzeri
ne AkA hapisanesinde bulu-
nan bazı mahkümlan Kudüs 
hapisanesine nakletmek iste-
miştir. Bu haber bapisanede 
şayi olur olmaz bütün mah
kümlar protesto ve lıyan 
etmişlerdir. Gardiyanlardan 
da bunlara iltihak edenler 
görilldUğil için hOkômet bu 
teşebbilsünden vazgeçmiıtlr. 

Meksikada Meb'us Kavgası 
Meksika 26 (A. A.) - Meb'

san meclisinde diln akşam 
Jalisco valisi aleyhindeki itti-
hamlar dolayısile ikiye ayrı
lan meb'uslar arasında 60 
el silAh atılmııhr. Bir meb'ut 
ölmüJ, 4 meb'us yaralanmıfbr. 

TUrk - Bulgar Mukareneti 
Tllrk - Bulgar mukarenet 

cemiyeti reisi doktor Eyvan 
şehrimize gelmiştir. 

Muhtekirler 
Şimdi De Gayrimübadil
lere Musallat Olmuşlar .. 

Gayrimübadillere bono tev· 
ziine don de devam edil
miştir. Fakat bir kısım gayri-
mübadiller kendilerine verilen 
bonolan muhtekir sarraflara 
kıymetlerinin yansından daha 
az bir fiatla satmıya başla
mışlardır. 

Alakadarların temin ettik
leripe göre, biSyle bir hare
kete hiç lüzum yoktur. ÇnnkO 
bonolara teminat olarak hü
kumet altı milyon lira kıyme
tinde emlak göstermiştir. 
Gayrimübadiller Cemiyeti bu 
işle alakadar olacaktır. 

Diğer taraftan a-ayrimüba
diller aralarında tesis ede
cekleri şirket meselesini gö
rüşmüşler, nizamname pro
jeleri etrafında münakaşada 
bulunmuşlardır. Şirket ya
kında işe yaşlayacaktır. 

Olüm Tehdidi 
İki Erkek Ve iki 
Kadın Yakalandı 

DUn ÜskUdarda Bulgurluda 
garip bir hadise olmuıtur. 
Zabıtaya yapılan mDracaate 
göre Bulgurluda o.turan ~o· 
ban Osman, Hüseyın, Emıne 
ve kızı Fatma Hanımlar. 
ellerine geçirdikleri balta v._e 
bıçaklarla Veli Paıanın ~şagı 
Eminin evine taarruz etmışler, 
61ilm tehdidi aavurll!uılırdır. 

• • • 11 yaka• 

Surigede Yeni bir Affı Umumi 
* * * Listesi Hazırlanıyor 

Şam, (Husuıi) - Geçenlerde umqmt bir af tlln olunmuı, 
fakat bundan slyaıf mahkiimlardan pekazı lıtifade etmittl. 

Bu affın geniıletilmeal için F ransızlann yeni bir liste hazırla
dı klan anlaşılıyor. ÇUnktı ilk liste halk Ozerlnde çok fena bir 

teıir yapmıı, bazı gençler diğer ıiyaıl mabkümların da bundan 

fatifadeaf için teşebbüste bulunmuılardı. 
Yeni listede vaktile Dllrzll layamnı huırbyan •e bugiba 

memleket haricinde yqamak mecburiyetinde kalaa birçok 

phıiyetlerin isimleri vardır, deniliyor. 

Gazete Beyannameleri 
Polis Tetkikat Yapıyor, Bir 

Gazete De Dava Edildi 
Yeni Matbuat kanununun 

ma.akbt --fı~ muelblw· 
vaziyetlerfnl yeni kanuna u,
durmalan için gazete ve mec
mualara verilen ( 15 ) günlOlr 
mühlet dlSrt giln evvel blttf. 
Villyet verilen beyaonamele+ 
rin hakikate muvafık olup 
olmadığını tesbit ve tahkik 
için bunlan polise tevdi et-
miıtir. 

Poliı beyannameler Ozerin
de tetkikabna devam etmek
tedir. Beyannameye muhalif 
vaziyetler hlsıl oldukça bun
lan peyderpey vlllyete bildi
recek, vilAyet te kanuni ica
bını yapacaktır. 

DUn Miiddeiumuml Kenan 
B. plAklann ne ıuretle kon-
trol edileceği meseleıile mer 
ıul olmuıtur. 

icap ederse Matbuat Tet· 
kik Btlrosuna yeni memurlar 
ilive edilecek ve pliklann 
muhafazası için de bir depo 
tesis olunacakbr. Tetkik için 

hennz Mftddeiumumiliğe plllı 
ftrilmemfitir. Yeal •ecmua 
Ye l'azete çıkarmak lçüa \ill
yete henOz hJçbir mllracaat 
Yakf olmamıtbr. 

"Gol,, Aleyhine Dava 
lzmit idman Yurdu şehri

mizde çıkan "Gol" iımindeld 
spor gazetesi aleyhine bir 
hakaret davaıı açm11tır. Ga
zetenin neıriyat mUdürll izzet 
Muhiddin Beyin dtln lklnd 
Mnstantiklfkçe istinabe nre
tile ifadesine müracaat edil
mif ve evrak lzmit Mnddel
umumtliğine 8'6nderilmiıtir. .. 

Dnn ikinci Cezada Fran• 
sızça Piıt mecmuası aleyhin
deki davaların tetkikine de
•am edilmiı, fakat Müddei· 
umuminin talebi üzerine mah
keme davanın Ağırceza Mah
kemesinin aalihiyetl dahilinde 
olduğuna karar vermfıtir. 
Bundan ıonra dava Ağırceza
da g6rDlecektir. 

İster İnan, İster İnanma I 
Umumi kil Uphanelerde tıran bir okuyucu, bu 

kıymetli eserlerin birer, kıymetli cildin içinden 
ikişer aşırılması okuyucu birkaç yaprağın lceıilip 
lar için ağar. fakat ıarurl alınmıt olduğunu hayretle 
bir kaydın konulmasanı g6rmüı. kUtUphane me
icap ettirdi : murlarım haberdar etmiı-

KOtOphanelere girenle· tir. Bu gidişle, Umumi 
rin adreı verme mecbu- k · h ı d k iıtüp ane er e i eıerlerl 
riyetleri. 

Son gUnlerde g6ıo mu haf aza etmek için si-
çarpan birkaç vak'• bu vil poliı memurları tayfa 
tedbirin de klfayetıiıli- etmek icap edecektir. 
ğioi meydana koymuıtur. Biz, esasen böyle bir 

Geçen gün Beyaııttakl tedbirin geç kalmıt oldu· 
umumi kUtOpbanede bir ğuna inanıyoruz. Sen de 
kanun mecmuaıım karıt- ey kari 

ister inan lıttJ,. inanma I 

SiYASI iNTiHAR Bu iddia sahiplerinin bilme-

Fransız Sosyalistleri M. 
Makdonaldı itham Ediyor 

dikleri, yahut bilmemezlikten 
geldikleri ıeyler nıtünde biru 
dolaşalım. Evveli, devletçilik 
dedikleri şey hiç te yepyeni 
Ye dipdiri bir rejim değil-

Pariı, 26 ( A. A. ) - Mat
buat, lngiliz buhranının halli 
meaeleai hakkında uzun uza
dıya mfttalealar dermeyan 
etmektedir. Matin gazeteıl, 
"Siy ut intihan mı memlleke-
timin lSllmtlne tercih ede
rim." demlt olduğu ıöylenilen 
M. Mac Donaldın vatanper
verlitinden bahsetmekte ve 
amele fırka11 kararglhında 
hlkim olan hl11in hiddetle 
karıtık hayret olduğunu yaz
maktadır. 

" l'Ere Nouvelle diyor ki: 
M. Mac Donald, aklı selimin 
ve manhğın emrettiği çareleri 
intihap etmittir. " 

Soıyalilt Populaire gazetesi 
yaııyor: "Mac Donald'ın ina
mlmıyacak karan, ne bir ma
zeret ve ne de hatü hAkikt 
bir mim tehlike bahnesile lSrttll· 
miyecek, yeaiAver bir ıeydir. " 

[ Karllerlıab laıflb: buhraaiaa aft 
tafılllh 5 inci eayfamızda okuyacaklar.) 

Feci Bir Ölüm 
Bir Hamal Yük Albnda 

Kalarak Ezildi 
Fincancılar caddesinde Y u

ıufyan hanında hamal lbra
him, arkasındaki manifa
tura dengini indirmekte iken 
ayağı kayarak düımiif, sırbn
dakl ytlklin tazyıkile ezilmif'" 
tir. lbrahim kaldırıldığı Cer
rahpaıa butanesinde ölmilf
tllr. 

Gandi Londrada 
Dombay, 26 (A.A.) - Gan

di 29 ağustosta Londraya 
K'idecektir. ---Hariciye Vekili Gidiyor 

Hariciye Vekilinin, Avrupa 
Birliii Komisyonunun içtima
larına ittirak etmek üzere 
dlln hareketi mukarrerdi. Fa
kat Vekil B. hareketini bu-
güne tehir etmiştr. Öğleden 
sonra ekspresle gidecektir. 

Askeri Terfi Listesi 
Ankara, 27 (Hususi) - Or

d~ terf! lis!es~ 29 ağustosta 
Ilı tasdıke ıktıran edecektir 
Verile~ malumata göre Men~ 
men dıvanı Harbı Reisi Mirliva 
M~stafa Paşa ferildite, topçu 
mıralaylanndan EyOp, Kemal 
ve piyadeden Muhiddin Bey
ler de livahta terfi od•celc
lerdir. 

Çanakkale Şehitleri 
Çanakkale tahltliklerini zl. 

yaret edecek olan heyet bu 
aktam GDlcemal vapurile ıeh
rimizden hareket edecek, cu
mar~eal .. bahı denecektir. 

dir. 
Yepyeni değildir; çünktl 

primitif (en ilk, yahut iptidai) 
ç_emiyetlerde, yani Ziya Gök 
Alpin "semiye,, diye tercOme 
ettiği " klan ,, larda, idare 
şekli tamamile devletçidir. 
Mnıterek iıtihsal ve milfterek 
millkiyet usulleri, bu cemi• 
yetlerde tatbika bqlanmıtbr• 
Ferdi lnklr eden rejimler, yeni 
değil, çok eıkl, tarihin ka
ranlıklarına gizlenen cemiyet 
gölgelerinde görilnUr. Binaen
aleyh devletçilik için, bu, 
yepyeni sıfab gülünçtilr. 

Devletçilik dipdiri bir rejim 
de değildir. Billkis, 1918 dea 
ıonra doğmak şöyle dursun, 
devrini bitirmit ve &lmiif bir 
idare tarzıdu. Bunu anlamak 
için harpten evvelki Avrupa 
haritasına bir bakıı kafidir : 
Ortada kaç cilmhuriyet ve 
hakikate az çok yakın mana• 
ıile kaç demokrasi vardı ? 
Portekizi saymazsanız Frama 
~e. lsviçre ile beraber, yalnn 
ıkı tane! Harpten sonra, bir 
sürll saltanatlan ve mutlaki
ye~eri yıkarak yerine geçea 
reıimler hangileridir? Hayal
perest ve muvazeneıiz, çüıılrl 
farklı ve cenuplu Ruıya ile 
ltalya istisna edilirse, Avrupa 
ve Amerika devletlerinin he
men hepsi milmkOn olduğu 
kadar demokratik bir idare t 
sis etmişlerdir. Harp sonruınm 
yegane realitesi budur. Dahili 
muvazenesizlilderi ve milli te-
mayülleri yftztınden, romantik 
tecrübelere kalkan Rusya ve 
ltalyamn biribirine zıt devlet· 
çilikleri, bugün, müthiş bir 
zelzele içindedir. Binaenaleyh, 
devletçilik için her iki manasil 
bu dipdiri sıfatıda giilünçllll'. 

Devletçiliğin demakrasiyi 
bozmıyacak hafif ve faydalı 
şekilleri bulunabilir. Fakat, 
nereden ilham aldıklarını bil
mediğimiz bazı insanların, ga· 
zetelerimizde, bir takım uy
durma ve düzme fikirlerle, 
Tiirk demokrasi inkıllbı 
baltalamakta devam etmel 
rine izin vermiyeceğiz. T 
vurdukları bu baltanın yal 
sapı ellerinde kalacaktu. 

Yarınki Futbol Maçları 
Yeni teıkil olunan litanb 

idman TeşekkOlleri Birlitln • 
futbol pmpiyona mllsabak 
lan yann bqlıyacakbr. 
maç Boatancı - Albnhilll 
Bozkurt - Uukapam kulDpl 
aruında yapılacaktır. 

Kardeşini Yaraladı 
Muratpaıa mahallesinde o 

ran Mahmut isminde bir ıa 
ailevi bir meaeleden kard 
Şevket Efeadiyi bıçakla y 
ralanuttar. 
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OCUK SAYFASI Memleket Haberleri 

Kaçakçı 
Bir Kadın 
Yakalandı 
Fakat Kaçak Eıyaların 
Kızına Ait Olduğunu 

Söylüyormuş 

Osmaniye, (Hususi) - iki 
menedenbeki Suriyeden kaçak 
olarak ipekli kumaşlar, ko-
lonyalar, tekerler ve daha bir
çok eşya getirtip gizli gizli 
1atan Ermiş H. isminde bir 
kadın, ııkı bir taraısut neti
cesinde zabıta tarafından ya
kalanmış, birçok kaçak e9ya 
elde edilmiıtir. Ermiş Hanım 
timdi bunların kızının çeyiz 
takımı olduğunu iddia et· 
mektedir. 

Yakalanan OfUrUkçUler 
Adana, ( Husuıi )- Burada 

Paşa Nabi mahalleıinde oturan 
Ceyhanlı Arap Ahmet oğlu 
Sait isminde biri nfnrilkçtılük 
yaparken yakalanmııtır. 

Kilis Gazetesinin Vaziyeti 
Kiliıte çıkan ( Kiliı ) gaze

tesi yeni Matbuat Kanunu 
mucibince mahallin en btıyllk 
mülkiye memuruna vermiye 
mecbur olduğu beyannameyi 
posta ile kaymakamlığa gön· 
dermiş, fakat ihbarnamesini 
almamıştır. Gazete ihbarna
mesiz çıkmak zaruretinde 
kalmıştır. 

Garip Bir Şayia 
Mersin - Burada çıkan 

Yeni Mersin gazetesinin ka
pandığına dair halk arasında 
vakitsiz ve sebepsiz bir şayia 
çıkmıştır. Fakat gazete, ertesi 
günkü nüsha~ında bu fayianın 
asılsız ve esassız olduğunu 

yazmıştır. 

Buğday Mubayaası işi 
lzmir, (Hususi) - Köylüden 

borcuna mukabil Ziraat Ban
kası tarafından buğday mu
bayaası için yeni bir talimat
name gelmiştir. Banka muba-
yaaya başlamış, köylere m~
murlardan mürekkep muba-
yaa kolları göndermiştir. 
Mubayaa işi bir ay sonra bi-
tecektir. 

Ozum Ve incir 
İzmir, (Hususi) - Borsada 

Üzllm satışları çok hararetli 
oluyor. Bu sene mahsulün 
kısmen az olması bu harare
tin başlıca amilidir. Fiyatler 
timdilik mutedildir . incir 
satışları da muntazaman de
vam etmektedir. 

Panayırlar 
20 Eylill günü mefhur 

Çardak panayırı, 22 Eylôl 
günü de Çanakkale panayın 

açılacaktır. Bu pa:-ıayırlara 

götürülecek hayvanlardan sıh
hat şahadetnamesi aranılacak
tır. Yine Eylül ayı içinde 
meşhur Saray- Balçık hayvan 
Ye emtia panayırı açılacaktır. 

lzmirde Spor 
Ankara, 25 (A.A.) - Çan

ka) a spor klübü birinci takı
mı bugün öğle trenile lzmire 
hareket etmiştir. 

Çankay1 t ~kımı 28 Ağus· 
tosta Altay takımile 30 Ağus
tosta Tiirksporla birer maç 
yapacak ve 2 Eylôlde şehri
mize avdet edecektir. r Geçan haf ta ki çocuk 

bilmecemizi doğra hal
ledenlerin listesi garın 
7 inci sag/11mızdadl1'. 

Ç'ocuk Hikayesi 

Ahmet Ef. Hırsız 
Tehlikesinden 
Nasıl Kurtuldu? 

Ahmet Efendinin batından 
geçen Yak'ayı hatırladıkça 
blltün ıemt halkı kahkahadan 
kırılırlar. Ahmet Ef. iıe için 
için içerler. Ahmet Ef. eaki 
bir eınaftır. Yuvarlakça bir 
ıervet biriktirerek Maltepe 
civarında haline uygun bir 
evceğiz almııtı. Karıaı Efzayiş 
H. la beraber buraya yerleşti. 

Kan, kocanın bütün günleri 
tatlı bir rahatlık içinde geçi
yordu. Ahmet Efendinin bahçe 
çapalamak için uğraşıp hergftn 
kan ter içinde kalııışını bir 
tarafa bırakırsanız böyle bir 
hayata kim hasret çekmez. 

Fakat bu ailenin bir tek 
endiıesi vardı: Hırsız korkusu. 
Evleri, tenhace bir yerde idi. 
Geceleyin baıtıracak hırsızların 
elinden onları ve paracıklarını 
kimse kurtaramıyacaktı. 
Bqbaşa verip düşündükten 

ıonra irice bir çoban köpeği 

~\) 
r O 
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Kııkugruk 5ade ev sahiple
rine düşmanlı/... gö$terigordu 

tedarik ettiler ve adını "Kıl
kuyruk ,, koydular. 

Kılkuyruk iyi bir köpekti. 
Fakat bütün düşmanlığını 
efendilerine gösteriyordu. Yi
yecek çanağının başına yak
laşmadıkça hariçten gelen 
kimseye ses çıkarmıyordu. 
Bu bal böyle devam edemez
di. Güç hal ile Kilkuyruğu 
defettiler. Birkaç para ile bir 
dilenciye verip savdılar. Yeri
ne daha küçük ve daha cev
val bir yenısını buldular. 
Adını da " Cingöz ,, koydular. 

Cingöz, hakikaten cin gibi 
birşeydi. Fakat büyük bir 
kabahati vardı. Gece sabah
lara kadar bahçedeki kulü
besinde ağzını havaya dike
rek uluyor, ev halkını uyut~ 
mıyordu. Biçare hayvana acı
yıp içeri aldılar. 

Fakat bu defa, ne halı ve 
minderleri kirletmekten, ne de 
düşeme ve giyecekleri didiklet
mkten kurtarabildiler. Çaresiz 

ve daha büyük bir hiddetle bunu 
da birkaç para feda edip bir 
çingenenin koltuğuna verdiler. 

Fakat hırsız korkusu bütün 
ıiddetile içlerini kemiriyordu. 
Düşündüler, taşındılar. Niha
yet çareyi buldular. 

Bu müşaverenin ertesi aa-
1 babı evin önünden geçenlerjn 

gözine bahçenin parmaklıkla
rında şöyle bir IAvha çarpıyordu: 

"Dikkat ediniz, köpek teh
likelidir.,, 

Evin önünde de mllheykel 
bir köpek görlinüyordu. Ha
kikatte bu, bonmarşeden alın
mış cansız, fakat manzarası 
heybetli bir hayvandı. 

Ahmet Ef. ile Efzayiı H. 
bir müddet ıllkfın içinde ya
ıadılar. Fakat bir giln Bele
diyeden gelen vergi kAğıdı 
rahatlarını bozdu. Vergi me
muru, bıraktığı kağıtta, geç
miş Yergilerle beraber Ahmet 
Efendider tam on lira k6pek 

Acıan ne gt\zel çiçekler 1 Halbuki bblm bahçede 
bir tane bile yok • 

Komşunun çiçekleri sanki bizim bahçede bitmışler 
gibi bir manıara gösterirler. 

Çocuklar 
iC 

Ve Şen 
Bir Sokak Kıyafeti 

- KAmuran bu ne kıyafet. 
Sokağa çıkarken beline peş
temal bağlıyacağına bari aya
ğına bir pantalon geçi
reydin! 

- MUmklln olmadı. Panta
lonumu kız kardeşim giymif. 

Bir Noktai Nazar 
Kadın - Sırtına palto al

mak için evden para alıp çık
tın. Hem sarhoş olarak hem 
de paltosuz dönüyorsun? 

Erkek - Yolda fikrimi 
değiştirdim.Dıştan ısınacağıma 
içten ısınmayı tercih ettim. 

• 
için Tuhaf 
* ~ 
Fıkralar 

Bir Hesap Meselesi 
- Demek bu oda, balko

nu ile beraber ayda otuz lira? 
- Efe!ldim, efendim. 
- Peki, yalnız balkonu 

kaç lira? 
- ! ... 

Tesirli ilan 
- Tavsiye ederim azizim ... 

tesirini hemen görmek istiyor
san ... gazetesine bir ilan ver. 

- Tecrübe ettin mi, hiç? 
- Elbette. Geçen gün bizim 

8ükkln için bir bekçi aradığıma 
Ciair bir ilin verdim. Aynı 
gece dükkanı tamtakır buldum. 

~~----------------.... 
Pf_.AJDA ÜÇ YAVRU 

Havalar nekadar aıcak değil mi ? insan evde oturamıyor. 
Hiç olmazsa bahçeye çıkmak, biraz serinlemek istiyor. 

Bakınız, resimdeki fU llç şirin yavru da sizin gibi sıcaktan 
bunalmışlarda deniz kenarına gitmişler, yıkanıyorlar. Fakat 
bir tanesinin bir şeye canı sıkılmıı ol~cak ki ağlıyor. 

parası istiyordu. 

Ahmet Ef. derhal intikal 
etti ki kendisine bu oyunu 

oynıyan kır bekçisidir. O 
hiddetle kalkıp köy kahvesin

de Mehmet Ağayı buldu ve 
bir glb:el çıkııtı. Onu hafiye-

likle itham etti. Mehmet Ağa 
bu sözleri hakaret saydı, kah-

vedeki müşterileri şahit tuttu, 
Ahmet Efendiyi mahL •meye 

verdi, bir hafta hapse, elli 
lira cezaya çarptırdı. 

* Ogün bugün Ahmet Efendi 
He karısı köpeklerden nefret 
ediyorlar. Fakat parmaklıktaki 
IAvha yine yerinde duruyor, 
vergi memurunun taksitleri 
hiç aksamıyor, hırsızlara karşı 
buldukları bu, bonmarşa kö-

peği çaresile de onlar yan 
relmif, yabyorlar. 

1 

lktısadz Bahisler 

Sun'i Gübre 

Faydalı Bilgiler-ı' İst.~hsa~i .. 
Siz Bunları Hiç Mumkundw 
1 ş itmiş Mı· Şehirdeki Süprüntüleri 

Denize Dökmek Sure-
İdiniz ? tile yazık Ediyoruz 

lngiJtere Hükumeti bundan 
yOz sene evvel memurlar için , 
her sene 8 milyon lira sarfe
diyor, bu parayı onlara maaf 
olarak dağıtıyordu. Şimdi 
ıenede kaç milyon lira dağı-

tıyor. biliyor musunuz? 
Her sene tamam 500 milyon 

lira. Aradaki fark nekadar 
korkunç değil mi? Size bir 
rakkam daha yazalım : 

lngilizler ordu ve donanma 
için tam yüz sene evvel se· 
nede 14 milyon lira harcı· 
yorlardı. 

BugUn o kocaman zıhlılara 
bakmak ve bUyUk bir orduyu 
beslemek İçin senede (230) 
milyon lira masraf yapmak
tadırlar. Bizim paramızla 23 
mılyar lira eder. 

inanır Mısımz ? 
Mektepte hocalarınız coğ

rafya dersinde elbette anlat
mışlardır. En büyük balıklar 
en derin denizlerde bulunur. 
Bizim Karadeniz de büyük 
ve derin bir denizdir. Fakat 
Karadenizde 200 metre de
rinlikten A aşağıda balık yok
muş. Alimler Karadenizin 
dibindeki kayaların kovukla-
rını aramışlar, taramışlar bir 
tane balık bulamamışlar. 

Siz buna inanır mısıniz ? 
Tuzdan Şehir 

Lehistanda büyük bir tuz 
madeni vardır. Bu maden yer 
altındadır. Fakat dehşetli su
rette geniştir. Uzunluğu yüz-
lerce kilometre tutar. Geniş
liği de 65 kilometredir. 

Bu tuz madeninin içinde 
evleri, mabetleri, caddeleri, 
l~kantaları ile büyük bir ıe
hır vardır. Hatta içinde bir 
de tren mevcuttur. 

Bütün binalar tuzdan yapıl
mıştır. Bu şehirde binlerce 
insan yaşar. 

l_B_I L_M_E_C_E_M;.:;..:I z~I 
1 2 3 4 5 6 7 

1 • 
2 • • 
3 • • ı---t--T--;.-..;..._:. __ _ 

1 4 • • 
5 • • 
6 • • 
7 • 
Soldan sağa, yukardan aşağı: 

1 - Evin üstü (3) pence-
reye takılan (3) 

2 - Sayı (3) 
3 - Nota (2) doymamış (2) 
4 - Çoban çalgısı (5) 
5 - Bir hece (2) Ud tane 

beş (2) 
6 - Telefon işareti (3) 
1 - Futbol müsabakası (3) 

bir meyva (3) 
Bilmeceyi doğru halleden

lerden elli kişiye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Müteleasını sögligen ziraat 
mülıendlsi Lut/ü Arif beq 

Ziraat Bankası, bir ecnebi 
şirketin teklifi üzerine mem· 
lekete kimyevi gübre ithali 
teşebbüsünde bulunmaktadır. 
Bunun leh ve aleyhinde bu
lunanlar vardır. Aleyhte bu
lunanlar sun 'f gübrenin bir 
kısım muayyen evsaflı olanının 
burada da yapılabileceği ka
naatindedirler. 

Dün bu milnasebetle eski 
Şehremini Emin, Tiltiln İnhisarı 
Ziraat Fen Şubesi MüdürU 
Nesip Beylerin mütalealannı 
yazdık. Bugün de Ziraat mil· 
hendisi Lfıtfü Arif Beyin mil
lAhazalarını kaydediyoruz. Lfıt· 
fil Arif B. diyor ki: 

"- Kimyevi gübre hakkın
da ziraatçiler arasında iki 
cereyan vardır. Bir kısmı 
kimyevi gübreye ihtiyaç gör· 
müyorlar. Bir kısmı ise tabii 
gübrenin ihtiyacı temin ede
miyeceği kanaatindedirler. Fa-
kat muhakkak olan fey mah
ıulün her sene tarladan kal-
dırdığı gıda maddesini oraya 
iade etmek lAzımdır. 

Bunun için de azotlu, po• 
taılı ve fosforlu gübreler la-
zımdır. Azotlu ve potaslı gilb
reler Anadolunun güherçile çı· 
karılan mıntakalarında istihsal 
edilebilir. Fosforlu gUbre 
ise ancak memleketteki ke
miklerden ve mezbahada bo
ıuna akıp giden kanlardan 
istihsal edilebilir. 

Memleketimizde diğer kıy
metli bir gübre dada vardır 
ki senelerdenberi bu ıervet 
birçok masraflarla denize dö
külüyor. Bu mühim servet 
menbaı, şehirdeki süprüntü
lerdir. Bunların terkibinde 
ihtiyacı temin edecek kadar 
azot, hatta bir .niktar potas 
fosfor da vardır. 

'Bundan başka insan gllb
resinden de istifade edebiliriz. 
Bunları dezenfekte ~imek su· 
retile en kuvvetli gübre ola-
rak kullanmak milmkündilr. 
Fransada ve diğer memleket-
lerde insan gübresi istihsali 
için muazzam bir şirket var
dır. İnsan gübresi dünyama 
en pahala ve en kuvvetli güb
residir. Ziraat Bankası hariç· 
ten gübre alacağı yerde mem· S O N P O S T A leketteki menbalardan istifade 

K L O B Ü etmeli, bir fabrika. vücuda 
getirmelidir. 

Kupon: 15 Ziraat Bankası az bir ser· 
Şlmden ıonra Son Poıte KlllbUne maye ile bu işte muvaffak 

aıa olabilmek için her hafta bu olabilir. Bu suretle ecnebi b 'r 
uyf nda ncşredeccğlml:r: kuponlardan 
dör tane t6playıp 1ctırmelr veya tirkcte Yereceği komisyonu 
röndermek li:r:ımdır. Bu kuponları kendi lcazanmıf ve büyük bir 

,r.-ke_11.;..P_•0..;.P_1•.;..yı_n_•:r:_. ------..J para da memlekette kalmıı olur. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz • 

Dünyada Neler Olup Bitigor ? 1 1 ____ Kadın Ve Kalp İşleri 

Ingiliz Kabinesinin Başlıca VVasfı Düğüm işi Kolay? FaŞehir Civarındaki Deniz 
Hamamları 

Efendim; Nedir? • Yunanistanda Dank ar 
Malt bubram halletmek 

maksadile teşekkUl eden yeni 
........ o+ 

Herkesin sıhhati için yapı
lan tehir civarındaki deniz 
h~ınamlarma çöp ve pislikten 
R1rilmiyor. Müteaddit ıikAyet
lere ve yazılan mektuplara 
rağmen esaslı bir icraat gö
rtllınemektedir. Her sabah 
Ortaköyden atılan çöpler 
•kıntı vasıtasile sürUklenerek 
Beşiktaıa kadar geliyor ve 
Betiktaş deniz hamamı giri
leıniyecek kadar pislikle do
luyor. Ya bu pislikleri gece 
•tınah veyahut Marmara açık
larına bir motör vaııtasile 
d<sktnrmeJidir. Sıhhati umumi
Ye namına nazan dikkati 
celbetmek isterim. 

kabinenin riyasetini M. Mak 
Donaldın deruhde etmeıl, 

amele reisi ile fırkaaı arasın· 

daki uçurumu gtln geçtikçe 

daha ziyade arttırmaktadır. 
Müstakil amele fırkasının 

milli idare heyeti, neşrettiği 
ıiddetli bir beyannamede, 

hükumeti işçilerin Ucretlerinl 
ve içtimat vaziyetlerini boz· 

~:. • ldtlerlndeld ıOae yarıyan bir yar• 
TJ ımcı o utu i'ibl batlı batına da 

Dügüm işi 

Beşiktaş: N. K. 

muş olmakla itham ediyor. 
Amele fırkasının parlamen

to grupu cuma günU içtimaa 

davet edilmiıtir. Bu içtimada, 
M. Mak Donaldın reislikten 

çekilmesi ihtimali vardır. Yeni 
kabinenin başlıca vasfı şudur Hindi.tanla fngilterenin uaıı açıldıfl f~n hudutlarda tedbir· 

ler alınırken kabileler de miitemadi bir hareket halindedirler. 

birçok itlerin tezylnlne yarar. ,. 
D0t6m itinin en mühim nok• ,. 

taıı, ltnelerdekl lntlzamdır. ltneyl 

1

. .· 
ltllyecetlnb kumafıo Ozerlne çı· 
kar1nız Ye f pllğl alt tarafından 
lpenin (berine birkaç defa ( Şe- , 
idi ı 1) Hrınııı: n ifneyl çıktı tınız 
J•rln hemen yanıbaıma (Şekil: 2) 
batırınız. ipilti alta doğru kuv
Yetle çekiniz; dG§'llm kumaşın 
O zerinde kalır. (Şekil: 3) ~e glS· 
rOlen düğümler b. ·,li bilyılklük
tedlr. 

Şekllı 1 - 2- 3 

iki Kurusa Bir Bardak Su 
' 

Floryada bir bardak ıu iki 
lrurufa 1atıhyor. fatanbul gibi 
•uyu herıeyden bol olan bir yer
de bardağı iki kuruşa ıu içmek 
lnıanın ağırına gidiyor. Beledi· 
Y•nlo nazarı dikkatini celbedl· 
Jorurn. 

ki Sıhhiyt: Nezareti mUstesna 
olmak üzere çok masraflı 

Reımlmlz fngillz aleyhtarı hudut kablleJerlnin Reiılerinl içtima 
halinde srölteriyor. 

( 4) numaralı tekilde glSrdUğü• 
nOr yunrlak orta, dOtilm itile 
yapılmıı küçUcOk çiçeklerden 
ibarettir. Bu çlçetl Uç numarali 
resimde vaııhan görilyoraüoüı. 

Mini mini yapracıkları da ( 4) ve 
( S) numaralı tekillt-rde görOldüğü 
nçhile yapılar: iğneyi kuma91n 

Şekil: 4·5 

Hüsegin Avni 

nezaretler kabineye dahil 
edilmemişlerdir. Bu da, tasar· 

ruf kararının ne derece cid· 
diyetle tatbik edileceğinin 

bir delilidir. 17 ağustosta 

• 
ispanyada 
Grevler 

Kapanan Banka Açlldı 
Viyanada mahkeme kara

rile kapanan Merkür Bank gi· 
şelerini açmıştır. Matlfibatı, 

borcundan (11) milyon faz
ladır. 

Cevaplarımız 
Ceylıanda Hasan Fehmi Bere: 

kayitli işsizlerin yekunu 2 
milyon 719,376 kişi idi. 

Birçok İspanyol belediye
leri, iııizlik buhranına karşı 
çare bul~ak üzere geceli, 
gUndHzlU çalışıyorlar. Yakında 
birçok grevlerin patlak vere
ceği tahmin ediliyor. BiJiya
Ude (300) tahmil ve tahliye 
amelesi grev ilAn etmiştir. 
Kadikside de dok amelesi 
ücretlerinin fazlalaştırılm&1ını 
temin etmek maksadile grev 
ilin etmişlerdir. 

Avrupa YUzme Müsabakaları 

bir tarafından ( Şekli: 4 ) ipliği 
bir halka halinde tutarak geçirJ• 
niz. ltneyl çekince huıl olan 
halkanın Oıtünden kumaıa tekrar 
(Şekli: 5) 1aplayınız, (Şekil: 6) 
dakl 8rt0 rl41ly~ itil• ltlenmlştir. 
Bu it hakkında geçen deulerJ
mi'ıde lrafl malOmat vermiıtik. 
Bu tekildeki noktalar yapılmıt 

düğümleri gö.termektedlr. Bu it 
( Şekil: 7 ) bilhuaa Ri,llyö Ye 
Kolber ltlerlnde kumatın ke.11· 
miyen kısmına bir letafet verdlti 

,, 
Efendim, g<inderdlğinlz karf 

tlkayetlnln alze yanlış anlatılmıf 
•e biraz da mubalitaJandırıJmıı 
olduğuna ihtimal nriyoruıı:. Fa
kat bu itte zarar gören zatın 
dotrudan dotruya VU•yet Sıh· 
hat MüdQrlUğüne veya Sıhhat 
Vek&letlne mGracaat etme1I çok 
iyi olur. .. 

Deniz yarıflarına lttlrak etmek 
latlyen M. Aıım Beye : 

Emin6n0nde Merkez Rıhtım 
hanında Denizcilik Heyeti Relal 
Ekrem RUttG Beye mOracaat edl
tıfz efendim. 

Adresinizi yazmadığını• için 
bu ıütunda cevap vermek mec• 
buriyeti hasıl olmuştur. 

Karilerimizden Ricamız -, 
"SON POSTA,, y• göndf'receğlnlll!' I' 

lllektupların urflan lb:erlne içindeki 
Juının m•hlyetlnl ltaret •dinl:ı. 811-
lllece midir, H•nım teyzeye mi aittir, 
dareyl mi allkadar eder, tahrir 1 
IDUdürlQğUne mi hitap ediyor? Bu 
noktayı kaydederaenb vulfembı 

kolaylathrmıt oluraunu:ı. Karllerımız
den bllhaHa bu noktaya dikkat 
9tmelertnı tekrar rica aderlz. 

-TAKViM 
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Mösyö Mak Donald milli bir 
hükumet teşkil etmekle ıiyaal 
hayatının hitam bulduğuna 
kanidi. Fakat bunu bir vuife 
addetmiştir. Gerek o, gerek 
Mösyö Snovden buhran biter 
bitmez ıiyasl hayattan çekile

ceklerdir. Maamafih bu deği • 
tiklik yuvarlak maıa konfe· 
ransı üzerinde tesir yapmıya -
caktır. Gandi, konferansta bu· 
lunacaktır. Tasarruf maksadile 

nakliyat, tekaüt ve deniz aşırı 
Ticaret Nezaretlerine Jdmae 
tayin edilmemiştir. 

Hükumet erkAnının, bOtüo 
fırkaların anlaımaıı lazımgel
dlği hakkındaki sözlerine mu
kabil müstakil amele fırkası, 

amelenin fedakarlık yapamı· 

yacağını beyan etmektedir. 

Rus matbuatı, lngiliı: ıana
yiinin dünya rekabetine karşı 

koyabilmesi için bu yeni ka
binenin teşekkül eittiği fikrin-

dedir. latifa eden f ngiliz hü
kumetine Amerikan Devlet 

Bankasının verdiği ültmatom 
hakkında Amerikalılar kat't 

bir ketumiyet muhafaza edi
yorlar. 

Maamafih Mak Donald bu 
babni tekzip etmekte ve 

ta!1.arruf münasebetile amele
den ancak yüzde on nisbe· 

tinde bir fedakarlık istlyece

tini bildirmektedir. 

========== 
BiR ELMASIN HiKAYESi 

Çin Ve Alman 
Malları 

Kanton hükumeti memur-
farı, Alman htikemetinin Çine 
ıilAh aattığı beyanile Alman 
mallarına boykot ilAn edil
mesini kararlaştırmışlardır. Bu 
haber, Almanyada heyecan 
uyandırmıştır. Bu karar tahak
kuk ederse Alman ticareti 
büyük bir darbe yemiş ola· 

caktır. 

Yunanistanda 
Dank 

Yunan Sıhhiye Nezaretinin 
bir tebliğine göre Şira'da 
ayın onundan on yedisine 
kadar (20) dank vak'ası ol· 
muş, musaplardan dördü öl· 
müştUr. Sıkı ihtiyat tedbiri 
alınmıştır. 

Garbi Fransada F1rtına 
Garbi F ransada şiddetli bir 

fırtına olmuş, 300 kayık fır!•~ 
naya yakalanmış, sekiz kıtı 
boğulmuştur, 

hücum kolları ayırdı, serden 
geçti, bölükleri sıraladı, "Mi· 
nan,, kalesine atılmak için 
emirler verdi, atıldı, geri 
döndü, yine atıldı, yine geri = :=:==:=::==::=:= Y A Z A N: * * döndO. Bütün bu düşünceler, bu 

DUnkU Kıs mm Hulasası Gülhatun; gedik dişlerin hayali didişmeler sırasında 
hareketsiz kaldığını, götünce parmakları karısının saçlann· 

Karaman otlu pir A~met Bey kocasının maksadım anfadi. dan ve gözü de onun yil· 
layan etmiş ve bu iıyandan B 
ıonra aon derece 1arp "Minan11 O dakikada bir peri gibi ilham zUnden ayrılmıyordu. azan 
kalesine kapanmıştır. Gedik alınmak için iltifat gördilğüne asabi ve mütehevvir, hazan 
Ahmet paşa da kuvvetli bir intikal etti ve ona göre ha- sakin ve mütebessimdi. Asa· 
nıüfreze ile kaleyi abluka al- ıırlanarak bakııını değiştirdi, bileştikçe parmakları arasın· 
tına almııtır. Fakat mevki, nurdan bir kitap gibi manalı daki altın telleri biraz hırpa-
yükaek kayalarla çevrili, zap• il · 
tedllmeal mGtkill bir nokta· bir sükun aldı. lıyor, silkun buldukça o te erı 
dır. Gedik Ahmet pa- Gedik Ahmet Paşa; belki bariz bir nezaketle okşıyordu. 
•• endifelidlr ve bu endişeıi- yarım saat bu sessiz temaş~- Nihayet, sürekli bir istiha-
nin ıevkiledir ki hiç bir cenk· a devam etti, karısının gul reden uyanan kahinler gibi 
te Yanından ayırmadığı karılı ıın d' k yorgun yoraun başını kal-
Gillhatun ile bu mOıkillden yUıUode plAnlar çiz 11 88 er· 0 d 

Avrupada yüzme musaba· 
kalarından Çekler Belçikayı, 
Fransızlar Avusturyayı yen
mişlerdir. Pariste yapılan yüı 
metrelik Avrupa yüzme mU
aabakasım Fransız Godar ka
zanmıştır. ikinci Felemenkli 
Oder UçUncU İngiliz: Kuperdir. 

için kullanılır. .. 
Ortaköyde La. M. Hanıma: Sekil ı - F 

Meksika Meclisinde Cinayet 
Zayıflamak için perhiz tat

bik etmek, vücudu gıdasız 
ve aç bırakmak demektir. 
Bu usulün inaana çok zararı 
vardır. Hatta 6lümU bile 
intaç ettiği ıık sık iıtilir. 

Mek~ika Meb'usan Mecli
sinde bir mUnakaşa eanasmda 
kavgalar olmuş, bir meb'uı 

tabanca ile ölmüş, dördü ağır 
ıurette yaralanmıştır. 

Bir Mülakat 
Suriyeliler Kral Faysal 

İle Ne Görüşecekler 
Şam, ( Hususi ) - Suriyeli 

vatanperverlerden bazıları lı
viçreye gitmişlerdir. Bunlar 
( Beran ) .şehrinde Irak Krah 
Faysal'la siyasi bir mUIAkat 
yapacaklardır. Bunların ara
sında Faris ve Emir Şekip 
Aslan Beyler de vardır. 

Daruşşafaka Mezunlarr 
Cuma günü saat 8.30 da 

931 senesi mezun] ara taraf an
dan bir veda müsameresi 
tertip edilmektedir. Bu mü
nasebetle glizel bir program 
hazırlanmıştır. Talebe tara· 
fından " Fermanla deli haz
retleri ,. piyesi de temsil edi
lecektir. 

Gülüm • dedi - bana baki 
Bakıyorum yiğidim! 
Bu kale beni ıinirlen· 

diriyor. 
- Niçin yiğidim? 
- Çok sarp! Yolu yok ki 

çıkasın, yeri yok ki sarasın. 
- Yiğidime dayanan kale 

mi olur hiç. Bu kartal yuvası 
da er, geç kapısını snna açar. 

- iyi dedin Glil; Karaman
lıların sığındığı şu in, kartal 
yuvasından farksız. Ne yazık 
ki bizim çerinin kanadı yokl 

- Sen istesen çeriye ka
nat ta takarsın. 

- Öyle bir marifetim olsa 
Uç gündür kötü kötU düşün
mezdim, seni dizime yatırıp 
fikre dalmazdım. 

Zayıflamak, daha doğrusu 
vücuttaki fazla yağları erit
mek Jçia terbi yeYI hareket• 
Jer yapmak 14zımdır. Sıhhi 

zayıflamak ancak bu ıuret]e 
mümkün olur. 

Bundan iki ay kadar 
evvel gazetemizde sıhhi za
yıflamanın usullerini, resim· 
]erile birlikte koymuştuk. 

O nüshaların tedariki müm
kündür. O tavsiyeleri okur-
1anız çok istifade edersiniz. 

Şekil: • 7 

Fakat bu ite başlamadan 
evvel mütebasııı bir dokto
run fikrini almalısınız. 

Hanımtegtn 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu 

Aıir Ef. Kütüph:ıne sokağı 
65 numara 
İSTANBUL 

Şubesi 
1. L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şişeci Han No. 2 

1STANBUL 

Uunya Köpek Nalça 
Ma.-ka!ara dikkat etmeniz rica edilir. 

açılmadı mı, yüreğin genişle· 
medi mi? 

- Şimdilik öyle 1 
- Sevgin azalmıt yiğitim. 

Beni eskisi gibi sevseydin 
böyle olmazdı. 

- Dün ne isem bugUn de 
oyum. Sen de yine gülsün, 
benim gülümsün. Fakat bu 
kale işine çare bulamadım. 

Gül Hatun, gUzel başını 
kaldırarak biraz düşUndU ve 
birdenbire diz llstü geldi. 

- Yiğidim! - Dedi - kaleyi 
içinden aJmalı 1 

- O, zaten kaidedir: Dı
ıından almmıyan kale, içinden 
alınır. Elverir ld el bulunsun. 

- El oğlunda neler Yar ? 

sen bu kalede de bir el bu
luruz. 

- Karaman Bey kızların· 
dan Çiçek Hanım tut.ağımız 
değil mi? 

- Evet, tutsağımızdır, ya• 
nımızdadır. 

- Bu hanım, Pir Ahmet 
Beyin nesidir ? 

- Kardeşi kızıdır, bizim 
Hünk5rın da halası torunudur! 

- Şimdi sen Çiçek Hanımı 
görürsün, amcnsına ö- üt ver· 
mek için kaleye gönder ce
iini söylersin, O, amc na 
bir iyilik olsun diye bu elç iği 
kabul eder. 

- Bundan birşey çıkmaz, 
boşuna vakit geçirmiş oluruz. 
Pir Ahmet Bey, sözümüze 
ald nıp ta kendi ayağilc ka- Beni dizine yatırmaktan 

da fayda bulmadın mı, zihnin 
~urtulmak için mUıavere ha• lerine geçit resimleri yaptırdı, dırdı, elini altın teller en --.1----... L....::..:.:..:..:__~.:.._--ıu.........JwW&dı ayırdı: (Arkaaı nr) 

~---------.!____----______!_ _______ ~ ___ ~ __ ~ 

Bir pula dinini ıatan kelli 
felli beyler bile gördük. Diler-

p D iİrmez. 
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Semerkant Ta Taşkent Şehrinin 
Bir Ayni İdi, 

YAZAN: 
O Da İki Kısımdı 

M. KAZIM 

SON POSTA 

BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Serwr Bt1dl 

AŞK VE iTiRAF 
Gece yarııı odamda birden• 

b~e bftyftk bir gllrlllttı kop
tu. Hemen bir elimle yaa

bğımın albndaki rovelvere 
ıanldım, &teki elimle de baı
ucumdakl elektriğin düğme• 
ıinl çevirdim, 

Fakat, kartımda bir hınız 
veya bir haydut değil, güzel 
bir kadın vardı. Güzel ve 
tanıdık bir kadın: 

Aliye Ihsan. Arkadaıım ve 
ortağım lııaanan karısı. 

Yatağın içinde oturdum ve 
dolabımın üstündeki saate 
bir göz atarak sordum: 

- Hayır ola? rüyamı gô-

t 
Mllstantik beni de fstcvap 

etti ve cinayet gecesi bir 
lokantada olduğumu anlatbm. 
Halbuki, .zavallı Ihsan, o gece 
benim eYimde ve benimle 
beraber olduğunu söyliycrek 
kendini kurtarmıya çalışmıf. 
Yalan meydana çıkınca, btıtUn 
deliller aleyhinde toplanmıı 
oldu. 

Mesele bu. 
Fakat Aliye H. benden ne 

istiyor? Gecenin bu saatinde 
nasıl ve niçin evime girebiliyor? 
gözlerimle bunu ona sordum. 
Hemen söze bailadı. 

Bolşevik kuvvetleri, Menşevllc fiti lngilizlerl• 
$fper harbi gaparlarken 

röyorum? Evime naşıl girdiniz? 
Bu aaatte?.. Gözlerim yanlış 
görmllyorsa Uçe yirmi var. 

Aliye İhsan, bUytık bir sil
kOnetle karşıma geçip otur
du, seri bir hareketle kol :ııa· 
atine baktı ve tastik etti: 

- Hakikati sizden ve ben
den başka hiç kimse bilmi· 
yor. Durunuz. Evet. Ben de 
biliyorum. Çünki İhsanın 
böyle bir cinayeti yapmaya· 
cağından kat'iyyen eminim. 
Hem ben zevahire aldan· 
marn. Nasıl olur? Kocam ha
lasını öldürseydi biç rovelve
rin masanın gözünde bıra
kır mıydı? Bir tarafa at
maz mıydı? Sonra, cinayet 
güntı, gUndUz, kocam haini· 
le konuşurken yananda ben 
de vardım. Kadın, o gün 
parayı vermiye razı oldu ve 
bankadan aldiracağını vadetti. 
Nitekim aldırmıı ve katil 
onu çalıp kaçmış. Ihsan, 
ı:aten alacağı bir para için 
halasını niçin 6ld0rslln? Hem 
ıiz cinayet gecesi lokantada 

-77-
Neticede yine Rusyaya 

merbut ve Rusyanın idare
sinde olmak üzere bütün Tür
kistan kıt'ası muhtariyeti haiı:: 
bir cümhuriyet olarak ilin 
edildi. Bu cümhuriyetin mer
kezi (Taşkent) tir. 

"' Taşkent biri eski, diğeri 
yeni olmak üzere iki kısımdan 
ibarettir. 

Eski kısmı dar sokak.lan, 
kerpiç evleri, eski asırlardan 
kalma hanları ile herhangi bir 
şark şehrinden farkh değildir. 
Burada Türkler otururlar. 

Yeni kısmı ise geniş ağaçlı, 
elektrikle donanmış sokakları 
bahçeli, asrt evleri, biiyilk 
parkları ve elektrikli tram
vayları ile garp şehirlerinden 
bir nlimunedir. Burada Ruslar 
otururlar. .. 

Şehrin (135)bin nüfusu var
dır. Bu miktarın (50) bini 
Rustur. 

* Zannetmem ya, günün birin
de yolunuz dilşerde (Taşkent) 
de uğrarsanız müzesini gez
meyi unutmayınız. Burada 
Türklerden kalma eiki eser
leri görecek ve TUrk deha
aının önünde hürmetle eğile
ceksiniz. 

23 mart 919 

., Semerkand ,, i bir defa 
daha görmek mukaddermiş: 

Filhakika "Hokand,, a git
mek için buraya gelirken geç
tiğimiz demiryolu üzerinde 
küçük bir geri hareketi yap-
mak IAzımdı. Maamafih ben 
tahsen buna rr.emnun oldum. 
Zira azimet seyahati esnasın
da "Semerkand,, in sadece 
lstasiyonunu g5rmliştüm. Bu 
defa içini de görecektim. 

lık bakışta istasiyonu biraz 
değişmiş buldum. Evvelce bu
rada TUrkistanı zapteden 
Jeneral Kofman namına dikil
mit demirden bir heykel var
dı . Aradan geçen mUddet 
zarfmda belki halkın hissine 
dokunduğu, belki de eskilere 
hakaret moda haline geçtiği 
için kaldırılmıştı. .. 

- Semerkandin bugünkD 
vaziyetini öğrenmeden evvel 
Oç dört satırla tarihi hakkın
da bir fikir almak ister 
misiniz? O halde dinleyiniz: 
Rivayete nazaran bu şehir 
Millttan dört bin sene evvel 
Efrasyap isminde bir Türk 
padişahı tarafından bina edil-
miı, Milittan 1221 sene son• 
ra Cengiz tarafından yakıl
mıf, Timurlenk zamanında 
tltlnyawn en mamur bir beldHI 

haline getirilmiı, sonra za
manla yavaş yavaş çökmüştür. 

* Şehir biri eski, diğeri yeni 
namile iki kısma ayrılar. Eski 
Semerkand kerpiç duvarlı, 
yeni Semerkand ise betonar
me dir. Birinde biz otururuz, 
diğerinde Ruslar. 

« 
Trenin tevakkufundan isti

fade ederek evveli Timurun 
kabrini, sonra da Uluğ Bey, 
Şirdar medreselerini, Bibi 
Hanım mescidini ziyaret ettik. 

(Taşkend) in (59) bin ntifu· 
su vardır. Bu halkın başlıca 
geçinme vasıtası ziraattir. 
Buğday, arpa, darı ve bilhas
sa pamuk ile üzilm ve meyva 
yetiştirirler. Demiryolu vaaı
tasile Rusyanm iç taraflarına 
ıevkederler. VilAyet dahilinde 
tamam 30 tane pamuk fab
rikası vardır. 

« 

- Evet, saatiniz doğru. 
Meseleyi konuşmak için fazla 
vaktim yok. Hemen başlıya• 
lım. 

- Hangi meaele? 
- Siz hangi mesele oldu-

ğunu bilirsiniz. 
Dediği gibi, hangi meaele 

olduğunu ben biliyordum. Si
zin de bu hlklyeden blrıey 
anbyabllmenlz için bu mese
leyi bilmeniz llzımdır. Kısaca 
anlatayım: 

Bu gllzel kadınm kocaıı 
ihsanla bi:ı ortaklaşa bir ko
misyoncu yazıhanesi açbk ve 
ve birçok işlere girittik. Fa
kat iktısadl buhran geldi, 
çattı. Zarardan zarara uğ
radık. Sermayemiz tükendi • 
Hariçten bUyllcek bir para 
bulamazsak feci vaziyette 
kalacaktık. 

ihsanın ihtiyar ve zengin 
bir halası vardı. Fakat bütün 

fstasiyona dönerek trene 
bindik ve. kısa bir ylirüyilşten 
sonra " Ümmüderya ,, üzerin· 
de meşhur Çarcoy köprüsüne 
ve a ~ sonra da Çarcoy kasa-
basına geldik. ihtiyar ve zengin halalar gibi 

Bu nokta seyahatimizin, cimri bir kadındı. Ihsan on-
demiryolu üzerinde münteha- dan para istemiye başladı. 
sım teşkil etmektedir. Arhk Kadın razı olmuyordu. 
burada trenden ineceğiz ve Nihayet, bir sabah, ihtiyar 
Hiveye doğru seyahate başka kadın, evinde, bir rovel-
vasıtalar ile devam edeceğ:z. ver kurşunile öldiirlllmnı bu· .. 

Çarcoyda Rus memurları lundu. Katil, kadınm o giln 
bizi hayretle karşıladılar. Ken- bankadan aldığı yOz bin lirayı 
dilerine ( Taşkend) ten hiçbir çalarak ve iı::.ı bırakmadan 
tebligat yapılmamıştı : kaçmııtı. 

- Bilmiyoruz , haberimiz Zabıtanın şüpheleri tabiatile 
yok, diyorlardı, akşam karar- ihsanın üstünde birikti. Onu 
giha geliniz de konuşalım f tevkif ettiler, Bizim yazı ha-

*' neyi aradılar ve ihsanın ma-
Karargahta Sovyet idaresi-

nin ilk te-:ellisini gördük: sasmın gözünde, bir kurşunu 
Bizi dinliyecek ve hakkımızda atılmıt bir rovelver buldular. 
karar verecek olan bir adam Hu atılan kurşun da öldürülen 
değil, bir meclisti. Bu meclis kadının göğsUnden çıkmıştı. 
te birkaç zabit ile her alay• ===============--
dan seçilme birer neferden dum, nihayet: 
terekküp ediyordu. - Sizin hUkumetinizin ar· 
Yanımda Türkistan hükii- zusu ile bir~ vazife ifaıı için 

metinin Hariciye Milsteşarı gelmiştim. Fakat görüyorum 
vardı. Buna rağmen her ağız· ki bu huıuata meclisinizin 
dan bir ses çıkıyordu. mUzaharetine güvenmek milm· 

Dost ve taraftar bir muhi- knn değildir, binaenaleyh 
tin içine düşmediğimiz aşi- yarın (Taşkend) e avdet edc-
klrdı. Heyetin arasında bil- ceğim, dedim. 
hassa kolu kesik bir zabit 
vardı ki bize karşı pek haşin Bu cevabı beklemiyorlardı; 
ve çatkın bir sima gösteriyor, ıaşırdılar: 
her climlemize itiraz ediyordu. - Maksadımız hakikati an· 

Bu (zahit ve asker meclisi) lamaktan ibarettir, yoksa her-
bizi uzun uzadıya isticvap hangi bir h~umet eseri değil· 
etti: dir, dediler. 

- Makıadıoız nedir, nere- Nihayet yarın alqam ku-
deo geliyorsunuz' nereye mandan lyvanofon huzurunda 
gidiyorsunuz? diyorlar, ver• 
diğimiz cevapları kanaatbahı ikinci bir içtima aktedilmeıine 
bulmuyorlardı. karar verildi. 

Yavat yavat ılalrlaaiyor- (Mabadı rarın) 

değildiniz. ifadesi alınan 
garson yalan -6ylüyor. 
Ona da para yedirdiniz. 
Hakikat ıudur: lbaamn hala• 
aını öldUren ıizsiniz, rovelverl 
kocamın masasının gözüne 
koyan sizsiniz, mllstantiğa 

yalan ifade veren sızsınıı. 
Durunuz. Sözllmtl bitireyim. 
Bllttin bunlan beni ıevdiğiniı 
ıçın, rakibinizden kurtulmak 
istediğiniz için yapbmz. Fa• 
kat benden niçin gizliyor· 
sunuz ? Bir kadına bundan 
daha mükemmel lllm aşk 
olabilir mi? Benim için bu 
kadar fedakArlık yaptınız. Ba· 
na niçin aöylemiyorsunuz? 
Benden niçin gizliyorsunuz 1 

- Aliye, dedim, Aliye .•• 
Senin için bir değil, bla 
kişi öldUrUrUm. Fakat aana 
bunu itiraf etmiye nuıl ce
saret edebilirdim ? 

Aliye ıuh bir hareketle 
devam etti: 

- Ben de sana kartı aym 
hisleri duyuyordum. Ben de 
seni ihsana tercih ediyordum. 
Cesaret edemediğini anladım 
ve bunun için sana berteyl 
itiraf ettirmiye geldim, böyle 
bir tenha zamanı intihap 
ettim. Evine naııl girebildi· 
ğimi de sana anlatının. Senin 
için ben de fedakarlıklara 
katlandım. 

- Ah, sevgilim .•. 
Diye karyoladan fırhyacak

tım. Odaya Uç tane ılvll 
taharri memuru girdi. 

Kadın bir kahkaha fırlat
mıştı: 

- işte senin gibi mel'un
lara böyle tuzak yapılır, dedL 

* Bu hikayeyi hapishanede 
yazdım. Evrakım temyizde. 
cezam tasdik olunursa idam 
edileceiim. 
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Mektebinizi Seçmeden Bize 
)f. )f. i' 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek iıtiyorsunuz ? B 
ıene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girme 

istiyorsunuz ? Gazetemiı:: gençlere ve ebeveyne rehberli 
etmek üzere bütün mektepler hakkında her tnrl 
maliimab vermf ye amadedir. Mektebinizi seçmeden e 

vel bize sorunuz ve girmek iıtediğiniz mektep hakkınd 
bizden maJiimat isteyiniz. 

Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetme 

unutmayınız. 

Fatihte Reşat Beye: 
Her ilçGnüz için de Muallim 

mekteplerini tavı iye ederiz. 
Muallim mektepleri hakkında 
ııaxetemizde izahat verilmi,tir. 
Şimdiden müracaat ediniz. Kaylt 
ve kabul muamele1i 25 ağa.tosta 
bitecektir. 

Hava Makinist mektebi hak
kında da 24 ağuatoı tarihli nü1-
hamızda izahat verilmlttlr. O 
izahata okuyunuz. .. 

Lüleburgaz Tütün İnhisa-
rında İsmail M. Kemal Beye: 

Yükıek MOhendla mektebi 
hakkında 4 ağultoı tarihli nüı

hamızda izahat verilmiştir. O 
nüsha adrealnb:e g<Jnderilmlştlr. 

Mektep talebe kaydine batla· 
mıştır. Şimdiden " Dolmabahçe 
civarında Gilmilt suyundaki 
Yilkaek Mühendiı Mektebi Mü
dOrlyetlne müracaat etmeni 
tavıiye ederiz. 

* Orta Mektep mezunlarından 
Kemal Beye: 

Adliye Meslek ve Mallye 
Meılek Mektepleri hakkında 

tetkikat yapıyoruı. Tophyacağı• 
mız malumata ayrıca neşrede .. 
cetb. 

. il 
Uzunköprüde İbrahim Tili 

Bey: 
YOkıek Ticaret Mektebi halı• 

* kında 18 ağustoı tulhll nOıha 
mızda tafıilit vardır. O nilah 
adre1lnlze l'Bnderllmlttlr. Mekte 
nlharfdir. 

* Tekirdağında Hilmi Beye; 
Naha Fen mektebi hakkınd 

6 ağuıtoı tarihli nüıhamızda izaha 
•erllmlttir. O nüıha adrHlnb: 
gönderilmiştir. 

• 
İnebolnnun Çatalzeytin na 

hiyesinde Tahsin oğlu Nahitı 
Leyli ve meccani me1lek me 

teplerinden herhangi blrlılne g1 
mek için orta mektep mezun 
olmak tartbr. Liae!erln orta kı 
samlarına ise bu aene talebe ka 
bul etmlyorler. Mıntakanıı: mu 
alllm mekteplerinin orta kıımın 
srirmek için mOracaat edersen 
belki muvaffak oluraunuz. .. 

Kartalı çimento fabrikasınd 
Hüseyin Beye : 

lıtanbul San'atlar mektebi b 
kındajS ağuıtoı tarihli nüıhamızd 
izahat nrflmlttlr. O nilıba adr 
ılni.ıe rlSnderllmlttfr. .. 

Konyada Bonmarşede Haya 
Beye: 

Nafıa Fen Mektebi hakkıad 
6 uğuatoı taribll nüıhamızda 1 
hat Yardır. O nOıha adreılal.1 
l'~nderilmlıtlr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
)alamon E_l~ndiı İşküzar

• 

clır. Menfaat
lerini ihmal 
etmez. Şakayı 

ve alayı se
ver. N eı' esini 
nadiren zaye
der. Girgin ve 

ı oku 1 ganclır. 
K:ıdın mevzu· 
lannı da ih
-al etmez. 

Mustafa Efendi: Alaycıdır. 
Herşeye ehem

~ miyet vermek 
istemez. Men-

• Iaatlerine uy
gun gelmiyen 
tekliflere karıı 
mnşkillpesent 

olur. Eğlence-

i 
den, yenilik-

leri taklitten 
geri kalmaz. 

,.. 
J hralıim EJ. Hia ve hayal 

----- mevzulannı 

daha cazip 
bul makta dır. 
Çabuk mllte
esair olur. Teh· 
tike ve mDt
knlAt ile mll-
cadele etmez, 
bir fıte baı 
olarak yarabcı 
bir tanda ça• 
lıtmaz. 

M•/ı,,,.et Hilmi be:q: Us 
ç intizam 

riayet eder 
Zcvkı seli 
vardır. Derb 
derlikten ha 
.tetmez. lıle 
ne ka11ı il 
kayt ve ihmal 
ci değildir.Ka 
dın mevzula 
rına yaban 
kalrııu. 

Nes~m flega }ak EJ: Mağ

rur ve Lerşeyl 

anlamak me

rakın da d ı r. 
Sokulur, gri· 
ginlik gösterlrj 

kanaatkAr de

ğ-il ~ir. Menfa

atlerini ihmal 
!hnez. 

Melımet Nuri Beg: Mesle

ğinde ltgtlzar

dır. Herıeye 
kulak asmaz, 
ıtendine uya· 
bilecek arka· 

·.S'""'• daılarmı ça· 
buk anlar v• 
bulur. izzeti 
neRı meselr 

~ sinde atak •• 
--·-- ablgandar. 
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Abdülhamit Koyun Tica- Bahar ıetdl. Şehırtcrden köylac, uyll)'clerc çıkılacaktır. Klr;ıy.• ~·er!lccck c,,i .. i:ı: 
dalrenl:ı:, odalıınnız vana veyahut lı.lralahacak ev, daire ve oda iatıyorsanız: Aramak v~ 
•Ormakla YllKlt gcçlrmeylnlx. (25) kur~la air:c bu işi yapabilirir, {16) kelimelik b ir ilin 
klfldlr. Hu kelime faı:luı için b!r kuru' llAveedinh:. 

teti Yaparak Kazandığı Para
ların Hikiyesini Anlatıyor •• 

NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR __ 64 

____ DO_K_T_O_RL_A_R _______ Dl~Ş_T_AB_IP_L_ER_l ___ l ___ M __ O_T_E __ N_E_V_V __ lw~ 
DOKTOR AHMET HAMDI DİŞ TABİBİ CEMAL ZIYA TAŞRA BAYİLERİNİN 
Zührevi ve dahili butalıklar. Köprübatı Eminönü han ikinci 

Hane: Beyotlu. Tulabaşı caddeıl kat No. 4, Sabah dokuz buçuktan NAZARI DİKKATİNE 
No. 145. Muayenehane: Galata aktam yediye kadar hastalımnı istenildiği şeki1cle paket ......_. ______________ _ 

( Herlıakk.ı mahfazdar) 

Topçular caddesi. No. 164. --23 kabul eder. -18 yapılmak şartile gazete al-
- mak istiyen taşra bayileri 

Beş on gUn ıora bufazla genç! · 
•eybekler kuzu gibi muti ı 
h' ' b ırer asker olmuştu. Dolma-

ğlm zaman, banyodan beniz 
çıkmışb: 

- Sağ 1araf böbreğimin 
hizasında bir sancı var. Ban
yoda geçer dedim amma 
geçmedi. 

PARfSTIPFAKÜLTESINDEN Muun Diş Tabibi K. Jamgoçyan 1stanbu1da Ankara cadde .. 
Cilt ve ZUhrevi haatalıklar nılitcha .. r.aı 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 
Kabul saatleri ubah ıekhden 

akşam yediye kadar BabıAll 
Meıerret oteli karşısında No. 13S 
birinci kat. -114 

Harbiye poliı karakolu eıra- sinde Feyzi Ahmet hanında 
•tndaki k~4ebafmda 73 numaraya lı:mir gazete bayii Tevfik Ef. ye 
nakletmiıtlr. Sabah 10 dan ak- mliracaat etsin . 

ahçe sarayının önünde bir 
lllanevra yapblar. Hazır olan 
\rapurlara irkap edilerek Ka
ra dağa sevkolundular. İşte bu 
(uvaffakıyeti o adamlann 
k annır propr ) nu okşamakla 
azandım. 

* 29 Klnunueyyel 
Kaç gündür devam eden 

;uzgftr ve fırtına durmuş .• 
cnıa, hiribirini kovalıyan sin

cab· b G·· 1 ulutlardan kurtulmuştu. 
Osu~eş, ( Olimp) dağlaranın 

tunden gurup ediyor ve 
Qturduğumuz odanın duvanna 
ıeniş bir altın hüzmesi serpi· 
)'ordu. 

b. O esnada. köşkün önünden 
kır koyun sürüsü geçiyor, 
0Yunların ve kuzuların mele· 
~eleri bir!birine karışıyor, 
katlı ve hazin bir ahenkle bize 

adar geliyordu. Abdülhamit 
derhal sözünü kesti. Dinledi. 
Ona bu sesler, galiba pek 
&şina gelmişti. Gözlerinde ve 
~udaklarında gittikçe geniı-
1Yen bir tebessümle : 

- İşitiyor musunuz ? 
dedi. Ve birkaç saniye böy· 
lece dinledikten sonra: 

- Koyunları, kuzuları çok 
•everim. V aktile koyun tica
l'~ti yapbm. Sütlerini peynir· 
ellere, yünlerini tnccarlara 
~e kısır olanları da bir müd
~et besledikten sonra kasap-
•ra satardım. Bu yüzden 

epeyce para kazandım. Herbir 
lhasrafı çıkbktan sonra bir 
koyun senede bir alhn ve bir 
lbecidiye kar bırakır. O ka
dar meraklı idim ki, damız
lıkları lngiltereden.. o zaman 
( Prens da Gal ) olan şimdiki 
lcralın babasının çifliğinden 
getirtirdim. İstanbula gelinciye 
kadar bana beş buçuk, alb 
liraya mal oluyordu. 

İngiltere, düııyanm hiçbir 
tarafına benzemez. Havası 
sisti olduğu içio, güzel ;ayır 
Yetişiyor. Hatta oradaki etle
rin lezzetini ben hiçbir yerde 
bulamadım. Belki, aşçıların 
tı:ıaharetlerinin de dahi ve te· 
•iri vardır. Ete, bıçağı vurunca 
kendi kendine ayrılır. Ağza 
elınca, helva gibi dağılır. 
l eşrifatçılardan ( Mahşer Mi· 
dillisi ) denilen bir Kamil 
acy vardı. Bu adam, yemeğe 
Çok meraklı idi. Aşçısı F ran
••zdı. lngiltereye gittiğimiz 
barn~n yanımızda o da vardı. 

enun gibi o da dikkat etmiş: 

l - İngilterede yediğim etin 
~ttetini burada bulamıyorum. 

)' Diye orada yediğimiz et 
il emeklerini aradı. Ha.. Söz 
t:reye gelecek?.. Bu SeJaoi
C~ çok tuhaf bir iklimi var. 
t-. ·\-en sene de dikkat ettim. 
llı~rad 
ttıı a koyunlar iki defa ku-

Abdüllıamidin zeki bir 
adam olarak tavsif ettiği 

Sadrazam Sait Paşa 

ıesleri geliyordu. Abdülhamit; 
- Hazır abdestim yarken, 

bari namazımı kılayım. 
Diye ayağa kaJktı. Ben 

yavaş yavaş odama çıkarken, 
o pencereye dönmüş; hem ka
raran ufuklara bakıyor, hem 
de kendi kendine ; 

- Koyunculuk için bulun
maz bir yer ama.. Kimse 
kıymetini bilmiyor... Diye mı
rıldanıyor.. Be1ki de ; ticare
tin lezzetile yaşadığı o k~y
gusuz günlere hasret çeki
yordu. 

!O KAnunuevv•I 

Abdülhamide tesadüf etti· 

Dedikten sonra, eski böb
rek rahatsızlığından bahsetti 
ve ıözll, doktor Sait Paşaya 
getirdi. 

- Zavallı Sait Paşa.. Genç 
yaşında vefat etti. Sebebi 
mevti; karısı olsa gerek. (Al
lahu Alem) ... Karısı bir Fran
sızdı. F ransada sevmiş, almış. 
Sait Paşa güçlü kuvvetli bir 
adamdı. Paşa, maaşından baş· 
ka eline avucuna geçeni gö
türllr kadına verirmiş .. Daha 
doğrusu, kadın cebren alır
mıf. Hatta, kadının yüzünden 
hasta oldu, dediler. Ben öy
le işittim. Her ne ise.. öldü, 
gitti. iyi bir adamdı. 

Bu lcüçük dedikodudan 
sonra, Abdülhamit sözii başka 
mecraJara sıçrattı: 

- Kızım, Naile Sultanın 
validesinde de böbrek hasta
lığı vardı. Doktorlar, morfin 
verirlerdi. Fakat, kadıncağız, 
nihayet öldü. Doktorlar, böb
rek hastalığından öldü, dedi-
ler. Bana kalırsa herhalde 
morfin.i fazlaca verdiler. On
dan öldü. 

Onun için morfinden çok 
korkarım. Vakıa ıztırabı tes
kin ediyor amma, tehlikesi daha 
büyük. 

(Arkası var ) 

EMRAZ[ ZÜHREVIYE tedavi
hanesi - Doktor Aristidi Bey: 

Eminönü sabık Karakat Han 
No. ti -8 

OPERA TÖR DOKTOR SÜ
REYYA KADRİ - Cerrahi has
talıkları yeni usul ve elektrikle 
tedayi eder. Beyoğlu İstiklal cad
desi Parmakkapı Tramvay lstu.. 
yonu Roma oteli yanında Tevfi k 
Bey apartımanı muayene 14-rn 

-11 

-..--
DİŞ T ABIBI M. NECA Ti -

Sirkecide Silivri oteli karşısında 
26 numaraya nakletmittir. Sabah 
ıekizden akşam dokun kadar 
hastalıırını kabul eder. -11 

MEKTEPLER 
ITALYAN LiSESi VE TİCARET 

MEKTEBİ 

Beyoğlu - Tomtom sokağı 
ı Eylül nlı günllnden itibaren cuma 

ırc pazardan maada her giln ubahle· 

yln saat 9 dan 12 ye kadar kız ve erkek 
talebe kaydına başlanacaktır. -7 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR VE MEMURE tsTl

YORUZ - ltiniz olmadıt1 za. 
!hanlarda iahıarak ayda 90 lira 
ka:ıanabilirsinix mektupla bize 
•orunuz içlne 6 kuruşluk pul 
koyunuz. fatanbul poıta kutusu 
400 -5 

f•m dokuza kadar. -5 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil ıerait 
Ue en mfişkülpesentleri memnun 
edecek şekilde modaya göre 

elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -1 l 

SATILIK EVLER 
ÜSKÜDARDA imrahor mahal

ı .. ınde Dogancılar caddeainde 
elektrik terkoıı tertibabnı ve nu 
kuyu ve nezareti k!miJeyf havi 
121 numaralı hane satılıktır, 
içindekilere müracaat. -5 

ERKEK iŞÇi 
Erkek itçllere iş veriyorur 

PARA KAZANDIRJYORUZ -
Okuyup yazma bilenler mürec-
cahtır, mektupla bize aorunuz 
içine de 6 kuruşluk pul koyunuz, 
fıtanbul poıta kutuıu 548 -5 

SATILIK VE KIRALIK 
Emlakiniıi SATMAK yahut 

KiRALAMAK için 9-12 arasında 
müracaat ediniz tramvaya, timen
difere, iskeleye yakın olanlar 
müreccahtır. latanbul dardilncü 
Vakıf han asmakat 29 -5 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyeıi için meşhur Halepli 
ude doktor Talip Beye be, gün 
•vvelden haber verllıııeıi. Sirkeci 
Nernliıade hanı. Telefon ııtan-

bul 1486 -24 

Meclisteki 
larını 

Müzakerenin Zabıt
Ay nen Yazıyoruz 1 Bugünün Meselelerinden 

ıı...:::--::--------------------------------------::-::---
1 Bq tarafı 1 inci sayfada J kısmı Ahmet İhsan B. üstadı- . H i z m et ç i 1 eri n ç e k tik 1 e r i ve 

endi~e anz olmasın diye mız, matbuat kısmı da Yunus 
tehalük gösterriyonak hun- Nadi B. gibi aalihiyettar bir 1 ç e k t İ r d j k ) e r İ 
dan tabii, bundan kutsi bir zat tarafından çerçevelenen 
kıskançlık olabiJir mi? O bal· kıymetli düsturların etrafına ( Baş tarafı 1 inci aayf ada ) bohçasını koltuğuna vererek 
de bütün heyecanımız, tabii ilive edecek ne bir çerçeve, başladı. Dikkat ediyordum kapı dı~arı ettim. Şimdi bat· 
d · ·ı ku ne de bir tezhip kalmamıştır. eski neşesi kaybolmuştu: ka bir evde ahçılık ediyor· 
aıma ı eri gitmek için; r- k Bazen yavae. yavaş aalardı. k Bütün hututu esasiyesini a· y 6 muş. Adam onun blitUn a-

duğumuz hu abideyi herhan· d l l t · Bir gece yarısı kadımn od"- zancını, el kapılarında birik· · b · ı k d bul ettiğimiz Ustur ar a ayın ... gı ır e e en masuo bulwı- Al ıından acyip sesler yüksel- tirdim bin lira parasını, 0 seni 
d k edilmiı olan hürriyetin ihl ine · b ı d D e· urma noktasındaki samimi- mıye aş a ı. aba uyuma- oikib edeceğim,, diye aldık-
yetten ibarettir. Binaenaleyh hu karşı inkılipçı bir vatandaş sı· mıştım. Merak ettim. Ka- ~an sonra öteki genç dadı 
arkadaşlarla, muhalefet eden fatiJe müsaade ve ihma1, progra· pısmı açhm. Bir de ne göreyim ıle aav~up gitmişler. Bu za-

mımızda yoktur. (Bravo sesleri) Bizim kırk beşlik aşçı ile va!lmm parası olduğunu duy-
arkadaşlarla, bu noktada anlaşa· F k t b · h 1 komşunun dadısı ve bı·r de d ki d 'k' k 'lk' a a unu inı eyecan arı· u arın an ı ı urnaz tı ı 

mıyorsak bu onların iz'ansız:- mızın verdiği kararla değil, genç bir erkek gülüşüp soh- O?R tuzak kurmuşlar. ŞimdJ 
hklarmdadır, kabahat bizde ebedi o]mak Uı:ere vazettiği· bet ediyorlar . Kan tepeme bıçare göz yaşları içinde 

F k b
• . • fırladı . Bu rezalete tahammül .,kAşki bin lira daha birikti-

değildir. a at ız samımıye- miı: düsturların muhtevası ile edemezdim. Elektrik düğme· rlp versem de birkaç zaman 
timizde ve serbestimizde hiçbir tatbik etmek tarikini tutacağız, sine basıp odayı gözden geçi- daha gör.sem, dayanamıyaca-
fedakarhk etmemek vazifesi ile onun içindir ki yapılacak it- rirken bizimki yerinden fırla- iım ..• Fakat biliyorum ... Sonu 
vazifedarız. Buna el dokundur- !erimiz evveli ferdidir, saniyen dı, ayaklarıma kapandı. Ka- yine benimdir. AHaha her ge-

k. k b şla ce sabahlara kadar dua edı·-mamak için de her vesileden içtimaidir, salisen kazai- pıyı çe ıp onuşmıya a -
d k O.. b' k ı ı yorum,, diye yana, yakıla ma-

lstifade ederiz. O halde orta dı"r. Ferdı"n h~kkını aramak 1 • nce ırta ım ya an ar· "" la beni kandumak istedi. Fa- cerasım anlatıyormuş. 
yerde kıskandığımız bir mev· vazifesini her vatandaş öğren- kat inanmadığımı iÖrüoce Yukardald birkaç misal 
cudiyet vardır. Bu mevcudiye- melidir, ve öğretmeJidir. Siya- hakikati ıöyle anlattı: bize hizmetçilerin ne mabi-
ti de yaşatan anasır vardır. sete ve içtimaen vazifemizi _ Ne yapayım Hanımcı· yette, ne renkte kimseler 

• f ı h k f ~ t H t k" k olduklarını açıkça gösteriyor. 
ı~te biz bu mevcudiyet ve meb us sı ati e, il fımet sı a· r.ım ... ayat a ımsem yo ... 

'I' k s n al yor Fakat hizmetçiler sınıf sınıf-
k k dU t tile, memur sıfatile ifa etme • 0 a Y nıı yaşayamı · 

Dertler 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya imtiya:ıınızı, 

plinlarrnızı ve modellerinizi Şi
kago'da 14 eylülden 20 tefrinfe\'• 
vel 931 tarihine kadar açtlacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi blnlerce fabrikatörler 

Ye alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını aatınak için muh
terilerin eline geçmlt en büyük 
fır.attır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve ihtiraları gör
mek üzere sergiye milmeısiller 
göndereceklerdir. 
Reaim ve modellerfni%i teıhi 

ücreti 28 dolardır. Bizim huauı· 
•ergi memur ve ıabcılarımız be
rat ve imtiyazlarının fabrikatör
lere gösterecek ve onlart sizin! 
temeııa koyacaktır. Bunun içi 
ayrıca komisyon ilcreti alınmaz 

Berat ve modelinizi ve kira be 
deli olan 28 doları doğruda 
doğruya bize gönderiniz. Siz 
ıerginin nihayetinde mufassa 
rapor verilecektir. 

Adrea: lnternational Patent Expo•l 
Uon Co. Marchandlae Mart. Chlcııır 
U. S. A. 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehasaıe 
Tıp Fakültesi göz hastalıklar 
nbık muavlni doktor Fuat Azl 
Bey - Muayene ile gözlük satı 
lır. Muayene ücreti alınma 

Bahçekapı Hamldiye caddeal 5 
numaralı mağaza -2 

600,000 
Kiti imana g"etirdik 

600,000 torba içinde boğulduk 
Naaıl mı? 

Birkaç gün ıonra anlarsınız? 

BORSA 
lstanbul 26 Ağustos 1931 

- KapAnan flatlu -
NUKUT 

laterlln 
Dolar Amerikan 
20 Frank Franauı 
20 Liret lta1yn 
20 Fr-lr Belçika 
20 Drahmi YuHD 
20 Frank lavlçTe 
20 Len Bulrar 
1 Florfıa Felenıenlr 

20 Koron Çeko•lovalr 
1 Şilin Avuatwya 
1 Rayhımark Almuya 
1 Zelotl Lehlatu 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoı]avya 
1 Çervoncç Sovy•t 

KAMBiYO 
Londra 1 fatullıa klU'U' 
Nly. 1 TOrk llra11 dolar 
Parla 1 TUrk llraaı Fruk 
MUbo 1 ,. ,, Liret 
Brlkae1 1 ., • Belg• 
Clnevr• 1 ., • Frank 
Sofya 1 " ., Leva 
Ameaterdam 1 T. ,. Florin 
.Madrlt 1 Tür lirası Poxta 
BerJln 1 ,. ., Mark 
VarfOYa 1 ,, ,, Zelotl 
Blllııret 20 Ley kurut 
Ruıya 1 Çenonevlç kurut 

r 
ON BİRİNCi 

PATRON KUPON 

No. 2 anasırı hu u u amme 5 ur- Muhakkak bir can, bir yoldaı br. Bunların bir kısmı yukar-
larile, iokılApçtlık dilsturlarile ten iıtinkAf etmemeliyiz. Bi· arıyor. Bu adamla anlaştık . da anlattığım gibi yalanla Gaıetemh:de on bet gl!nde bir 

Yürütme
k vazifesini ifa eder· naenaleyh her hususta mille- Vallahi onu bir deli gibi ıe- yoğrulmuş, hiçbir veçhile mer- vermekte olduğumuz: P.ıı~ronu 

• B • 'kabl 1 k bedava almak fııtlyorunn, bu 

ke
n buna engel olanlara tin, şahsın, hayat, namus ve vıyorum. enı nı 0 a 8 aca · hamet hissi uyandırmıyacak kuponu kulp ukl•yınıı: .. ıs 

h · t" t il" k d e- Uzaktan, köyden gelmişti. doland r I d "b t ld v ,_ t ı p • 
karşı herhBld

e çok sert aysıye ıne aa u e en mes Y k M" f' ı ıcı ar an ı are o ugu aupo.., op ayınız. atronı:ırımız· 
atacak yeri yo tu. ısa ır aibi bı'r k sm da h l dan pek memnun olacalı•ınız. 

ki 
... · · ı'n )elerde ferdin haysiyet ve . o 

1 
J aya m hareket etme ıgımız ' - eUım. dikenli yollarında bir rüzgarın Patronlu neıpredlldlklerl giJıı• 

l h 
hürriyetine sahip olmasını Kırk beşlik kadının utan- h den ltlbarcr. lıtnnbul karllorlmlı 

ıafsızca, şiddet e are • madan aşin kamçısı ile yolunu bir hafta, ta,ra karllcrlmlı oıı 
. · IA mdır temin ve telkin etmek prog· söylediği sözler kar· ıaşıran zavalhlardır. Ben bu ,.un lçlndı kuponlarını glSodar· 

t ekli v ımız zı • •ısında b h' d <l ı d ı 
- ...__ ____ __ ..._-4.11ı......1A~llflJLL..~~~-1..~v~:::.:=-....:..e=n:::.......::.:ıc=a~p:.__-=:u~y.::.:u:m:._t_!z~a~v~a~ll~ıl~ar~d~a~n~b~ir~in~.i~n~h~i~k:a~ye~s~i~n~e_ı.ı_~m~e;l~r~er~B~a~m;U~dd~e~t~g~c~çt~ık~to=n aonra k~ponlar kabul edilmoı. 
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Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulisası 
Kullanınız. Sütünüzü art·
tırır. Çocukların kemik· 

lerini kuvvetlendirir. 

Klz ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTiKLAL LiSESi 
Orta ve Lise kmmlarlnı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe Kaydına Başlanmıştır. 
umartesi, Pazartesi, Perşembe glinleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat ohınabilir. Şebzadebaşı - Telefon 22534 . 
istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
Bakalorya imt;hanlarına Eylülün 1 inde başlanacak ve 

mektebimizde icra edilecektir. İkmali olan talebebizin mezkur 
tarihte mektepte bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Eski talebenin kayıtlarını tecdide 1 Eylülde başlana

cak ve 15 Eylülde bitecektir. 16 Eylülden sonra kaydını tecdit 
ettirmiyen talebenin yerine yeni talebe alınacak ve yerleri 
kapanacaktır . · 

Kayıt tecdidi taksitin verilmesile kabil olabilecektir. 
Yüzde yirmi tenzilata tabi olan ücretler için bu tenzilatın 

istinat ettireceği vesaiki idareye tevdi etmek lazımdır. 
2 - İkmal ve mazeret imtihanlarından: 12 inci ve 9 uncu 

sınıflarla Ticaret ve B~nkacılık kısmı son sınıf imtihanları 3 
Eylülden 12 Eylüle kadardır. İlk kısım da dahil olduğu halde 
diğer sınıf imtihanları 12 Eylülden 17 Eyıüle kadar devam 
edecektir. 

ilk kısım imtihanları Beyoğlundaki merkez binasında yapı
lacaktır. Program mektepte asılıdır. 

3 - Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine 8 Eyliilde 
nihayet verilecektir. Eylülün ilk haftasından sonra kat'i kabul
lerine müteallik muameleye başlanacaktır. 

Bu gibi talebeden kardeş olanlar kardeş olduklarını tevsik 
için bulundukları mahal meclisi idarelerinden musaddak kardeı 
mazbatalarını ibraza mecburdurlar. 

4 - Tedrisata 19 Eylül cumartesi günU başlanılacak· 
tır. imtihanlar ile alakası olmıyanlann tedrisata başlanılmazdan 
evvel mektepte ibate ve iaşelerine imkan yoktur. 

5 - Bu sene : ilk, Orta ve Lise kısımlarına leyli meceani 
talebe ahnmıyacağmdan ilk kısmı bitirip te taliye geçen ve 
olbaptaki kanun mucibince meccanilik haklan sakit olan 
talebenin bu sene ne suretle devam edeceklerinin velileri 
tarafından tayini ile kayıtlarının yapılması için 1 Eylülden 
itibaren mektebe müracaat etmeleri. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukarı 
olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Ortamektep veya bunlara muadil mektep 
mezunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, 
iki sene mahkeme başkitabetinde ve bet sene zabıt kitabetin
de bulunanlar, malumatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu 
ıeraiti haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malumatı 
medeniye ve iktısadiye, umumJ tarih ve coğrafyadan imtibama 
tlbidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylôl tarihine kadar zirde g6sterilen 
vesaik ile mektep idaresine veya bulundukları yer milddeiumu
miliklerine müracaat etmeleri llzımdır . 

A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyette 
ite beraiti zimmet mazba'a•ı. 

B - Sıhhat raporu. C - : Hüviyet dizdanı, Hüsnühal varakası 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesika E - : Uç 

adet 9 X 12 eb'adında fotoğraf, 4 -: Tedrisata başlandıktan 
sonra kayit ve kabul muamelesi yapılmıyacağından taliplerin 
müracaatlarını tacil etmeleri icap eder. 

· F eyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
1- Birinci ve ikinci devre bakalorya imtihanları 1 Eyltll Salı 2ü

nOnden itibaren uat 8 de baflıyacak ve imtihanlar mektebimlzde icra 
edilecektir. 

2 - ilk kııım ikmal imtihanları 12 EylQI cumarteıi ve orta ve 
Lise ıınıfları ikmal imtihanları 15 Eylul Salı günü baflıyacaktır. im
tihan programları mektepten öğrenilebilir. 

3 - Kayıt muamelesine başlanmıştır. Yerlerimiz mahdut oldu
j'undan gerek eıki talebenin ve gerek yeni müracaat edeceklerin bir 
an evvel kayıtlarını yaptırmaları tavsiye olunur. 

4 - Derslere 19 Ey1Ul cumartesi günO baflanacaktır. 

Kandilli Kız Lisesinden: 
1 - Mektebimiz bu sene tam tefkilatlı liseye tahvil edilmiştir. 

Birinci devrede olduğu gibi ikinci devrenin birinci ve ikinci sınıfla
rına da leyli ilcretli ve nehari talebe kaydedilecektir. 

2- Mezuniyet ikmal imtihanlarile diğer ıınıfJarın ikmal imtihanlarına 
aylill iptidasından itibaren ba,lanacaktır. Program mektepten Öğrenilir 

3 - 2 eylül 931 den itibaren bir hafta müddetle cumartesi, pazar
tesi ve çarşı :nba günleri tecdidi kayit muamelesi yapılacaktır. Bu 
mDddet içinde billün eski talebenin kaydini tecdit etmesi lazımdır. 
9 eylül 931 den itibaren bir hafta içinde yeni talebe kayit ve kabul 
olunacaktır. 

Muhafaza Ediniz 

u 
ş 

A· 
Sinek, tahtakurıuu, hamamMceğ-1 rilve ( tavuk ve ktımea, kedi k!Spek ve sair hayvanat berindeki ) pireler, bltJI 

nebatat üzerindeki böcekleri ve aalr hııtarah yumurta ve tohumlarlle bir aanl1ede imha Te izale eder. Yeril malıdır 

Türk :ı:eklaı, Türk ameleal ve Türk paraslle yapılmıt olup daha m6e11lr, daha mllhllk olduj'u rfbl yan yanya 

ucuzdur. Kat'lyyen leke yapmaz. Y.okuıu hafif ve JIUftJr. insanlara ve çocuklara :ı:aran yoktur. Bllttln deYalrf dHlet, 

ecnebi milesaeaat, Seyrlıcfain. Şirl:eti Hayriye, hastaneler. Hlllllahmer, yatı mektepleri, npur ku..mpanyalan, DeTlet 
Demiryolları Amerikan Ford kumpanya11, büylik oteller, Bursa hamamlan, Yalova kaplıcalan, T• blltlln mU11esah 

milliye FAYDA fıtlmal eyler. FAYDA diğer bazı fena mUıtahzarat rlbl aeuemletlp bayıltmaa. Kat't olarak öldllrUr, 
ve ha,arat bir daha dirilmez. Akıinl iddia edene bet bin lira tazminat verilir. Ser.etimize acıyalım ve ecnebi yaldıah 

reklAmlarına aldırmıyalım. BilyUk 75, bir kiloluk ı25, pompa11 75 kuruıtur. Hasan Ecsa Depoıu. 

Eskişehir Hava Mektebi 
Kumandanlığından: 

Eskişehir Türk tayyare şehitleri için fstanbulda abidei 
hürriyeti tanziren ve fakat daha küçük mikyasta bir abide 
yaptırılacaktır. PlAn müteahide aittir. Yerini görmek ve bu 
hususta tafsilltı lazime almak istiyenler Eskişehirde Hava 
Mektebi Kumandanlığına mUracaatleri. 

Her /yodo= Vinol 
3IRRI ENVER 

Zafiyeti umumiye 

Fakrüddcm 

. Göğüs hastalıkları 
ve 

Romatizmanın 

en mükemmel 

ilacıd1r. 

Kuvvet ilaçıarmın serefrazıdır. 

\Jrnumi deposu: Fatıb"te Sırrı Eo\·er Eczancsidir. 

Ufak şişesi 50 büyüğü 80 .kuru r. 

Dr. ALİ VAHİT BEYİN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 

Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 

hazmedilecek fekle konulmuştur. 

Bunun için bilhasaa zayıf ve abdesti bozuk n kemik 
haatalı~ı olan çocuklara milkemmel bir gıdadır. Bu Un ile 
beslenen çocuğun kilosu şayanı hayret derecede artar. 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

KIZ KULESİ 
ve PLAJ 1 

Alimetl farika GÜNEŞ 
GUneı, elektrik 

ampulU amsallne faik, 
metin ve ucuzdur. 

Her yerde 
•rayını:ı:. 

Anadolu için acen- ~:::;a;;.,..-
te aranmaktadır. 

lıtanbul poıta 
kutusu No. 603 

D ı 
lıyan yanında r mektep ıokak 1 HORHORUN• Beyoilu, Toka~-

L Cilt ve emraz! zUhrovlye tedavlhaneıl HergUn sabahtan ak~5ama kadar 

---:ri"~et işleri. Umum Müdürlüğünden : 30 ikinci teşrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine gfüe Türkiyede it yapmıya izinli bulunan ecnebi 
şirketlerinden İngiliz tabiiyetli ( lstern Karpet End R6g fndaıtriz Li-1 
mitet - Eastern Garpet And Ruz lndustrics Limitet) şirketinin Türkiye 
Umum vekili bu kerre milracaatle şirketin fstanbul şubeıl vekilliğine 
şirket muamelatı umumiyesinl müşterek imzalarlle temsil eyliyerek 
ve bu muamelattan doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava 
eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere fstan
bulda Bahçekapıda Taş hanında Mösyö Jameı F. Vhittol ve M6ay6 
Aleksander Jipkin'i tayin eylediğini bildirmlf ve muktazi vesaiki 
ibraz eylemiştir. JS,eyfiyet kanuni hükümlere muvafık 26rülmilt 
olmakla ilin olunur. 

BÖBREK MESANE HASTALIKLARINA 

DiUROL 
KUllLARI ERiTiR • TAŞURI SÖlTÜRÜI 

SılNCILARI TESKiN EDER BfR MUORIROİI 

Bu akşam: Kadıköy 
MISIRLIOGLU 

Bahçesinde 

Buyuk Konser ve Tiyatro 
Sahibinin aesl ve Odeon plAldarı 

muganniyeler{ Nezihe, Sabriye Ha· 
nımlar Hanende Akaaraylı Yaıar ve 
udt Mısırlı lbrahlm Bey, komik Fahri 
B. ( Yumurcak ) S fa11l · Ay Ten ve 
Saadet Hanımlar 9antelerl monolog 
ve memleket havaları Siret Bey. 

Fatih Sulh icra memurluğun· 

dan: MOddel Cemile Hanım ve
klll avukat Muammer Salih Beyin 
milvekkllf ile müddaaleyb Aznif, 
Yervant, Makrubl, Dikranuhu, 
Hazarus, Zehra, Rukiye, Ane, 
Bergüzar, Şahver, Seher, lbrahim 

Hanım ve Efendilerin fayian 
mutasarrıf oldukları Davutpaşada 

Kaaabilyaa mahallesinde samancı 
Tahsin Efendi sokağında kilo 
ve mecmuan 1800 lira kıymetin
de 33 ve 35 No: ile murakkam 
iki bap hane, ve Kasımpaşada 

Uzun yolda Hacı Ahmet mahalle• 
ıinde Pertembe derıihı itti1alln· 
de atik 295 ve cedit 35 numaralı 
1327 metro murabbaında ve ı 

beher &rfln murabbaı bir lira 
kıymetinde bir kıt'a bahçe ve 
Beyoğlunda Kamavule ıokağmda 
Mangaaar caddealnde atik 50 ve 
cedit 44 No. ile murakkam •• 
60 metro murabbalnda •• beher 
metro murabbaı 10 Ura lu1m•
tinde bir kıt'a arsa ve atik S2 
ve cedit 46 No. ile murakkam 
43 metro murabbaında ve keza
lik beher metro murabbaı 10 
lira kıymetinde dlter bir kıt'a 

' ar1anın ıayrl kabili taksim oldu-
tundan fuyuun lsalHl zımnında 
haricen bilmüıayede furuhtu ile 
eamanının tarafların hi11elerlne 
göre t~vzi ve takılmine karar 
nrllmlf ve mflıal mezkGrlerin 
birinci artbrmaaının S-10-931 
pazarteıi rünü ıaat ıs te lcraaı 
mukarrer buludmuf oldutundan 
talip olanların 1ilzdo 10 teminat 
akçesini hamilen 931-68 doıya 
numaraalle Fatih ıulh icra me
murlufuna müracaat atmeleri 
lüzumu ilin olunur. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lut fi 
GÜLHANE SERİRİY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 

vilAyet karşısı 15 No. 
Muayenehanoı Telefon lıtanbul 7323 
lkametglhıı " ,. 2216 

VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurl 

fzmir - Türk - lskenderİY 
Pire, lzmirden 

Marmara - Tiirk - MudanY 
Gemlikten 
Bandırma - Türk - Kar 

bigadan 
Yeni Dnnya - Türk -

mitten 
Dalmaçya - ltalyan -

Köstenceden 
Karamin • Fransız • M 

ıilyadan 

BugUn Gidecek Vapurlar 
Cumhuriyet - TOrk - Hop 

ya 
GUlcemal • TOrk - Çan~ 

kaleye 
Adnan • Tnrk - lzmire 
Sellmet • Türk • Ayvalı! 
Nililfer • TUrk • Mudany 

Gemliğe 

Vienna • ltalyan • Triye 
teye 

Patris lI • Yunan - Pir 
Marsilya lskenderiyeye 

Daçya - Romanya - Köı 
tenceye 

Afrodite - İtalyan - Ceno" 
vaya 

Dalmaçya - İtalyan - Tıl
yesteye 

BAHRİSEFIT 
FELEMENK BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESi 

İdare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Terliye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatada KaraklS7 palasta Telefoaı 

Beyoğlu 3711·5 lıtanbul tlll ıubeab 
"Merkea Poıtanaal lttlsallnde Alla· 

lemcJ han, Telefoaı lıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

Cilt ve zllhrevi hastalıklar 

Müteha11111 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lıtaabul ••ratı .Uhreviye dlapaa• 

seri baıbeklıal 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu karıısında No.71 

AYAKLAAITERLEYENLERE 
HiDROL 

TERi we KOKUW DERHAl KESER VUCUOA 
ZARAR VERMEZ HER fCZANEı1E BUlUNUR 

SON POSTA 
YavıDl, Slyaat, Havadis ve Halk gaıı:ete•l 

idare : l•tanbul Nuruosmanly• 
Şeref ıokaJı 35 - S7 

Telefon latanbul • 21)203 
Posta k\,tuıu : l.tanbul • 741 
Telgraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE Ecm:.RI 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 il 6 Ay 11,00 " 
400 " 

3 " 
8()() 

" ıso " 
1 ,. 300 " 

Gelen cvralt geri vcrilm~z. 

hAnlardan r:ıcsullyet alınm:!Z· 
Adru değiştirllmcsı (20) kuru' t •'· 

MA TBAAİ EBÜZZİY A 

Sahipleri: Ali E1<rem, Seli n Ragıp 
Netriyat MildürU: Seli~ R•J' • 


