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HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkan 1ıli.ıüdOr J Halk bununla g3rilr 
SON POSTA Halkın kula§'uhn Halk bununla lıltlr. • 
SON POSTA Halkın d 111 d l rı Halk bununla eöyler. 

İT MEHMETÇtGiN MEZARI DA ••• 
1::::::::::: J 

Dumlupınarda, Şehit Ana, Babala- Terfi Eden 

1 
. Zabitler imiz 

tının ştirakile yapılan Merasımde Ankara, .31 (Husml) - Or-dunun Ali tudika iktiran 

kahraman Mehmetçik Tebcil Edildi ~;;:;:z.: ~:;:~~~:U:ı~i. 
b •• muhtelif 11nıf v rtltpelere 

outu··n Memlekette Yeni Alınan Tayy· arelere melllUP 
1
200 :t: bit lıml vardır. Bu bin iki y6:t: ıabitiml· 

İsim Konma Merasimleri yanıldı ıln rOtpeleri dllnden itlbateD 
~ birer derece artmıt oluyor. 

Afyon, 30 (Dumlupınar• 
giden arkadaşımızdan) - Bu 
&Un (dünH Dumlupınarda bize 
en büyük zaferi ve onun 
feyizli neticelerini kazandıran 
aziz Mehmetçiğin hatırası 
taziz ve tebcil edelidi. Bu 
~ukaddes hatırayı taziz için, 
ıze kahraman Mehmetçiğin 

hediye ettiği vatanın her ta
rafmdan gelen mümessiller, 

ı Gazi Hze 
\ Zonguldakta 

şehit ana ve babaları trenden 
İnip Domlupınnr sırtlarına 
tırmanırken büyük bir mabe
din hudutları dahiline gi
riyorlarmış gibi, içlerinde 
derin bir huşu duyuyorlardı. 
Her parçası meçhul Meh• 
ınetçiklerin kanlarile yoğrulan 
bu toprak, Türkün kahra- Tayyarelerimiz• isim konma merasiminden bir intiba 
rnanlık ve hamasetinin en muhabbet hislerile Mehmetçi- daki taziz merasimin Orda 
hUyügv üne sahne olan bu b ğin a idesine bakıyor ve gu· Müfettişi Fahrettin, Biriııcl 

l
\af n parçası şuurlu kalaba- rurla göğsllnO kabarbp şitiri- Kolordu Kumandanı Ma a tl 

ığ nm kafasında tek bir tedai d 
h l H 

yor u. Hu gururlanmayı, dUo· paşalarla birçok asker! erk4nı Zonguldak, ( Husu11I ) -
usu e getirmişti: erkesin manın 'kılıçtan geçirildigi çamlı da iştirak etmişti. Gazi Hazretlerinin şehrimisf 
rnulıayyelesinde Zaferi ve Meh- tepeleri süzen istihfafkar nazarlar İlk nutku tertip heyeti na· teşrifleri hakkında o gün tel-
rnetçiğin azim ve fedakarlığını takip ediyordu. Ateşli hatip- mına Ankara Gazeteciler Bir- grafla malumat vermiştim. 
canladırm!şb. ler zafer gUnlerinin heyecanım liği R.eisi Neşet B. sG\yledi. 1 Gazi Hz. burada bulunduk-
Muhteşem çelenklerle slls· ruhlarda ürpermelerle yaşat· Sonra sırasile İstanbul namı· ian müddet zarfında kömür 

lenen Mehmetçik abidesi 9 tılar. Aziz Mehmetçiği takdis na Sadettin Ferit, Afyondan mıntakasında bazı tetkikat 

l B 1 G 
· · M ıı· M h K'" t h icra etmi•ler, mesai tnr•ı ve 

epe evve liyli ' azının ettiler. Bütün Türk milletinin un ım u arrem, u a • " .. b~şkumandanlık muharebe- ı yadan Vali Nusrat, Sivas· sair hususlar hakkında izahat 
- minnet ve tazim erini ona sun- ı 1 

sini idare ettigv l ve orduya d tan Belediye Reisi Hikmet, a mış ardır. 
dulnr. " On ört milyonun K il y Gst d d'V · · d R "Hedefiniz Akdenizdir,, dediği ayseriden mua im unus un er ıgım rcsım e e-

te~eye dikilmişti. istiklaHni aziz kanınla sen Kizım, Adanadan St.bri, Kon· isicumhur Hz. leri iıke-
lki bine yaklaşan bir halk kurtadm,, dediler. yadan Nahit Cemal, Darlil· lede karaya çıkarlarken g6-

kalabalığı minnet, bilrmet ve Mehmetçiğin mezarı başın- ( Devamı 2 inci sayfada ) rülmektedir. 
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d·plerimiz Arasında_ ,-----y,--~~~~~~ 
ünakaşalar Oluyo! 

Müstehcen Neşriyattan Mahkum 
Olanlar Yazı Y azamıyacaklar Mı? 

tdıp •• romualanmı•du a,a, 
ve Reıat 

Yeni Matbuat kanununun 
en fazla ehemmiyet verdiği 
lbeselelerden biri de mOsteh· 
c: n n rlyattır. Kanun bir 
llıaddeslnde mllıtebcen yazı 
ye reılmlerl ıu kayıt altında 
~tah ediyor ı 0 Halkın lr ve 
•yaya duygulannı inciten ve 

ıp aayıl ı F . an ıey er. ,, 
•kat aynı maddenin bir 

Soldu 
1 

Halit zı1a, HUHyla Rahmi 

Nuri Beyler 
fıkrası ı6yledir: " Y ~karıdaki 
tarifin 1nmu1Une gıren bir 
tan' t veya ilim eseri,. alAka· 
darlarının istifadesi içın neş
redilir bu da eserin mevzu 
ve şekli ile neşir v~sı~a ve 
mahallinin nev'i ve cın.sı ar~
aındaki mUnaıebet karınelerı
le anlqılırıa mUstebcen sa· 

yılmaz.,, 
[Devamı 3 O•cli ••rf ada 1 

Amerikalı tayyareciler Nevyorlttan buraya geidi diye alkış, 
kıyamet koptu. Halbuki benim d ha büyük bir muvaffakıye· 
tim var. 

- Nedir? 
_ Şu otobüsle BUyUkdereye kadar hiçbir kazaya uğra-

madan ıidip reldim. 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Hizmetçilerin Çektikleri Ve 
Çekt~rdikleri Dertler 

Çalışan Ve Çalışhranın 
Haklarını T esbitEdelim 

Yazen: Meliha Avni 

Belediyedeki tescil bürosu faaliyetin" devam edi.11or 

Hizmetçi meselesi iki taraflı 

bir derttir. folnl glirdürecek ada· 
ma ihtiyacı olanlar, türlO ahlakta 
yetl4mlt kimselerin her in yapa· 
bilecekleri fenalıkları düşünerek 

için, için titrer, fakat zaruret 
yüzünden bu hale tahammül 
gllstcrirler. 

Çalışmıya mcçbur olanlar iso 
blnbir hercai lns nı memnun et
mek, türlü keyfe göre hareket 
eylemek zaruretindedirltr. Me-
ele, iki tarafa da zarar gelml

yecek ıurette bu vaziyeti telif 
etmektedir. 

Son Posta namına bu vnziyett 
tetkik eden Meliha Avni Hanım, 
tlmdiye kadar iki tarafın birlbirlle 
olan münasebetlerini, bllbana 
bunun akııak taraflarını tcsblt et· 
miotlr. Bugün, g6rüşlerlnden çı· 
kardığı kanaati ve en ıon ko· 
nuıtuA-u hlzm tçi Peymanın akl· 
betini anlahyor: 

lf-
Peymana baktığım zaman 

gözlerinin yatla dolu olduğu· 
nu görllnce sordum: 

- Bu gece bizimle gelir 
misin 7 

Kız içini çekerek yavat 
yavaı a8ylendi ı 

- Darılmayın nmma sizin 
yanımıda genç genç erkekler 
var... İşte onlardan korkarım. 
Sizinle gelemem... Beni bıra
kınız!., Böyle, o kadar ra
hatım ki ... 

Aradan on beş gün geç
mi ti.. Peymam .. Başını yastık· 
tan taşa koyup, göz yaşlarını 
kalbine akıtan o masum kızı, 

iğrenç bir adamın kolunda 
Beyazıt caddesinden yıkıl 

( Dev mı 6 mcı sayfada ) 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nllshadnn Devam ) 

Fakat arkada lar, bu mu
kayese dahi Türkiye Cümhu· 
riyetinin iktısadi kudret ve 
revşini ifade etmek için asli 
kafi değildir. Ve bu muka-

yese hiçbir vakit yine bizim 
için doğru olamaz. 

( Devamı 7 iııci sayfada ) 
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Yıldönümiinde f!astalıklı lstanbula Dün 350 Caniler minde Tadiliit 
1 ·z G Ve Cinayetlerin Memleket Dün en büyük 

bayramını tesit etti. Dokuz 
acne evvel bug~nlerde feci 
bir dü4man l<ahredilmişti. 
Halkın bu zafer yıl<lönü· 
münde aöyJediklerini yazı
yoı uz: 

Sabiha H. (Fatih :.~acar Kardc,lcr 
•ddcsi Simitçi ıokak ~O) 

- Ben de iki yavrumu 
Tatan için şehit verdim. Biri 
Çanakkalede birisi de Dum
lupınarda yatıyor. Benim için 
ya hiç bayram yok, yahut ta 
hergün bayramdır. İhtiyarım, 
ayalcta duramam. Bugün Be
yazıda gittim, bir köşeye 
o turdum. Süvarilerimizi göz 
yaşile doya doya seyrettim 
ve ağladım. Ne yapalım va
tan sağ olsun. Onların ruhla
rına daima fatiha okuyanlar 
bulunur. 

Belki• Hanım Fatih Çarşamba llpa• 
aa 1< çı ar1ası 18 

- Bugiln Anadoluda kah
r:ıman ordumuzun müthiş bir 
düşmanı kahrettiği bir gün
dür. O günün hatıralarile se
viniyorum, bayram yapıyorum. 
Bu zafere layık ve buna iktı
sadl aahalarda da naı:ireler 
yaratacak bir nesil olduğu
muzu ispata çalışmalıyız. 

4 
Mehmet B. (Koaya Mihmandar ma· 

la&llcıl 13 ) 

- Ben burada misafirim. 
lstanbulun bayramma iştirak 
için geldim. Dedelerimiı hıl
kattenberi tarihimize bin bir 
kahramanlık menkıbesi yaz
dırmıştır. Bunlar benim göğ
aUmU: kabartır. Fakat insanın 
kendi yapbğı eser kadar hiç 
birisi kendisini ıevindirmez. 
Zafer harbinde F ahrettin Pş.mn 
,ramnda ben de süvari idim. 
Iı.mire ilk girenler arasında 
bulundum. Aman Yarabbi ne 
tatlı günlerdi onlar ... Düşün
dükçe yerimde duramıyaca
tım geliyor. 

Biz bu memleketi kazandık. 
Siz de zengin edin. Bugünkli 
aıkınbdan kurtann azizim. 

* AH Rıza Bey (Sultanahmet lttk •~ 

kak 21) 

- Bugün ıüphesiz en bU
ytık bayramımttdır. Dtinyanm 
en kuvvetli düşmanlannı Ana
doludan süpürüp atbğımız ve 
latiklilimiıi kazandığımız bu
ıünde bayram yapmak fırsat
hr. Allah ordumuza, milleti
mize zeval vermesin. Biz her 
ıeyi yapmıya kadir bir milletiz. ... 

N.utl B. ( Dln11yolu 23) 

- Şimdi Bebeğe gidiyorum. 
Zafer bayramı terefine güzel 
bir eileneceğim. Bence buglln 
Türkün en büyük bayramıdır. 

Arkadasmı Vurdu 
' Kumkapıda oturan Onnik 

isminde biri kunduracı bıça
file arkadaşı Takforu baca
tmdan ve kolundan yaralayıp 
kaçmıştır. 

ŞÇl er Rus Amelesi eldi Yapılacak Ve Sandalcı/ar Sebep/eri Ankara, 30 - uarülfü!lun 

Bunların iş Görmemesi 
için Belediye Komisyo
nu Bir Liste Hazırladı. 

Belediye Sıhhat işleri Mü
dürlüğünde teşekkül eden 
komisyon bir aydanberi yeni 
Belediye kanunu mucibince 
şehir esnafının muayenesım 
yapmaktadır. Şimdiye kadar 
( 1200) işçi ve esnaf muayene 
edilmiştir . Bunların içinde 
müstahdimlerle sandalcı ve 
kayıkçılar da vardır. 

Komisyon her ay nihaye
tinde yaptığı bir iatatistiği 

belediyeye verecek ve çalış
malarına, hizmetlerine mani 
hastalıkları bulunanları bu lis
tede gösterecektir. Liste bu
gün Belediyeye verilecektir. 
Kalp haıtahğı bulunan san
dalcılarla sari hastalığı olan 
hizmetçiler işten mencdile
ceklerdir. 

Denizdeki Ceset 
Sandalcı Mchmedin 
Boğulduğu Anlaşıldı. 

Evvelki gün Ayvansaray 
önünde boğulmuş olarak bu
lunan kayıkçı Rizeli Mehme
din cesedi bir tüphe ve iddia 
üzerine Murga nakledilmişti. 
Morg ceset üzerinde tetkikat 
yapmış ve açmışbr. Nenite
cede Mehmedin boğularak 

öldüğü anlaşılmıştır. Fakat 
ortadan kaybolduğu gece 
Ayvansarayda huaWık yapıl
dığı için polis, Mebmedfn 
hırsızlar tarafından denize 
atılmış olması ihtimali üze
rinde de durarak bu cihetten 
tahkik atim derinleştirmektedir. 

Bir Sarhoş Yakalandı 
Hasan Hilmi isminde biri 

ıon derece sarhoş bir halde 
Galatada ötekine berikine 
aarkıntılık ederken yakalan
mıştır. 

Yeni Serum Tecrübeleri 
Pendikteki Serum imallt

hanesi Kmm danuı almak 
için bir münakasa açmıştır. 
Şimdilik 45 kadar dana 
alınacak ve bunlar üzerinde 
ıerum tecrübeleri Yapılacakbr. 

Gümrükteki Sahipsiz Eşyalar 
İstanbul ithalat Gümrüğü 

birçok sahipsiz eşyayı satılığa 
çıkarmıştır. Bu eşya 22 cins
tir. İçlerinde kağıt, mukavva 
ve muhtelif mensucat vardır. 

Misafir amele şelıri gezerken bir intiba 

Sovyetlerin Ukrayna vapurile dün ,ehrimize 350 Rus amele 
ıeyyahı gemiştir. Bunlar bir ay kadar evvel Leningrattan -.a-
pura binmişler, Almanya ve lngfüere limanlarına uğramışlar, 
sonra ftaJyaya geçmişler ve bu suretle Avrupada bir devir 
seyahati yapmışlardır. Bu seyahat Sovyet hükumetinin tertip 
ettiği bir mesai müsabakası şeklindedir. Sovyetler en fazla 
çalışkanlığı görülen ameleyi bu suretle bedava gezdirerek bir 
nevi teşvik plim tatbik etmektedirler. Seyyah ameleler dün 
tehrimizin muhtelif yerJerini gezmişlerdir. Bu5ilo Fort fabrikasını, 
F cshane ve Bakırköy fabrikalarını ziyaret edeceklerdir. 

Dtimlupınar Merasimi 
Şehit Ana Ve Babalarının İştirakile 
Kahramanlarımız Tebcil Edildi 

( Baştaraf1 1 inci uyf ıda) 
fünun namına müderris Ethem ı 
Akif, Ankara hukuk mektebi 
namına müderris Fabri, Milli 
iktisat cemiyeti namina Vedat 
Nedim Beyler nutuk söyle
diler. En sonra da Fahrettin 
Paşa hatıralarını nakleden 
bir hitabe iradetti. 

F abreddin Pş. söze başla
madan evvel b.tka ıöz isti
yen olup olmadığını sordu. 
Bir tehit babası yaılı gözle
rilıe ileri atddı, dedi ki: ,. Yav
rum için konan çelenkten bir 
hatıra alıyorum ,, dedi ve 
ağlıyarak bir çiçek kopardı. 

Sonra, bu havalide harp 
eden F ah rettin Paşa söı aldı 
ve heycanlı hatıralarını naklet
tikten sonra şunları ilAve etti: 

" Ben evveli Mehmetçikten 
başlıyacağım. Mehmetçik yani 
kOçük Mehmet hangi küçüh 
Mehmettir acaba ? Dünyanm 
bütün varlığı, en yüksek adı 
ve sam büyük milletin verdiği 
miltevazme olan bu isimlerdir. 

Bu isim kahraman asker
lerimiz ve zahitlerimizin şeref
lerine uygun, yakışıklı bir 
isimdir. Bundan sonra gençleri· 
miz Gazinin gençliğe hitabesini 
dillerinin tesbihi yapsınlar.,, 

Nutuklar bittikten sonra 

Muzika istikla maşı çaldı. 
'Hazırlanan çadırlarda mera· 
sime İflİrak edenlere peynir 
ekmek ve gazoz dağıldı. 
Bunu inüteakıp sonra düşma
nın perişan edildiği bu yer
Cle kahraman askerlerimiz ge
çit resmi yaptılar. 

Göz yaşları arasında ( yaı• 
Mehmet ) sesleri yükseldi. 
Saat beş olmuş ve merasim 
itmiıti. T rcnlere dön.dük, 

tekrar Afyona geldik. 
Afyon Belediyesi 70 kişilik 

bir aktam ziyafett verdi. 
Sabahaddin Reıit 

Tayyare Merasimi 
Diln memleketin her tara· 

fında yeni alınan tayyarelere 
isim konma merasimi yapıl· 
mışhr, Merasim şehrimizde ak-
tam üzeri Y eşilköy karargl
hmda hUklimet Tayyare Ce-
miyeti erkim ve Şehir mecliıi 
azalarile bir kısım halk huzu-

runda yapılmış, şehrimiz namına 
alınan Uç yeni tayyareye (Be
yoğlu), (Üsküdar) ve (Adalar) 
isimleri konulmuştur. Meraıim 
esnasmda nutuklar söylenmiş, 
yeni tayyarelerimiıin pilotlarına 

birer altın saat hediye edilmiftir. 

Adliye Doktorlan Ka
tillerin Ruhi Temayül
lerini Tetkik Eedecek. 

Millet Meclisinin önümüz
deki teşrinsani devresinde 
görOşüJmek üıere Adliye Ve· 
kAletinin yeni teşkilat proje-
leri hazırladığı yazılmıştı. Ha
ber aldığımıza göre, bu ha· 
%ırlık arasında Adli TıP. mese
lesi de ehemmiyetli bir mevki 
tutmaktadır~ Bilhassa Tıbbı
adli teşkilAtının bütün mem
lekete te§mili düşünülmek-
tedir. Adliye doktorları şim
diye kadar yalmz yaralılar 
ve ölüler lizerinde tetkikat 
yapıyorlardı. Bundan sonra 
canilerin ruht temayillleri, 
onları cinayete sevkeden 
ıebepler de Adliye doktorları 
tarafından tetkik edilecek, 
bu esaslar tizerine muntazam 
istatistikler hazırlanması le· 
min olunacaktır. 

İcra Kanunu 
Kanun Projesinde 

Hata Yoktur 
Dünkü nüshamızda şehri

miıde bulunan Adliye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin verdiği 
izahat kaydile çıkan yazı 
hakikatte bazı malumattan 
ibaret olup resmi bir beyanat 
değildir. 

Ya1.1da icra ve iflas kanu
nundan bahsedilirken layi
hada bazı hatalar olduğu için 
tekrar basıldığı da ilAve olun
muştu. Fakat bir tertip yanlış
lığı burada bahsedilen hatayı 
umumileştirmiştir. 

Halbuki oradaki hatadan 
maksat tabı esnasında vukua 
gelen ufak tefek mürettip 
yanlışhklarmdan ibarettir. Ll
yiha vaktile bükümet tarafın
dan Millet Meclisine arzedil
miş ve Mecliste Adliye Encü
menine verilmif, burada tet· 
kik neticesinde de basılıp 
alAkadarfara da~ıtılmıştır. 

Yalova Postahanesi 
İstanbul Posta Müdürltilli 

Yalovada kaplıcalarm bulun
duğu mavkide y~ni bir posta 
ve telgraf binası yaptırmıya 

karar vermiştir. Binanm ihalesi 
Eylülun l 9 zunda yapılacaktır. 

SöndUrUlen Bir Yangm 
B~şiktaşta oturan muhase• 

beci Ekrem Beyin evinden 
yangm çıkmış, fakat genişle
meden söndürülmüştür. 

Emini Muamm~r Ra.şit B. bu 
akşam konvansiyonel ile latan• 
bula hareket etmi§tir. lstaayond 
Maarif Vekili, Maarif erkim ve 
dostları tarafından teui edll· 
miştir. 

Öğrendiğime göre Darülfünun 
baremi üzerinde baz:ı ufak tadi· 
!it yapılmak üzere Darülfünuna 
iade olunmuıtur. Muammer Ratit 
B. evrakı birlikte getirmektedir. 

Sanayiciler Toplanıyor 
Sanayi Birliğine menıup az.a 

bugün Sanayi Umum Müdurünün 
iflİrakile bir toplantı yaparak 
konuşacaklardır. 

Maaş Yarın Verilecek 
Eylıil p eşin maaşı yarından 

itibaren dağıtılacaktır. Malmil
dürlükleri hazırlıklarını bitir
mişlerdir. 

Eski Çırağını Vurdu 
Arapcamiinde kunduracı Sadık 

usta eski çıraA-1 Şevkıyı demir 
parça.ile yaralamıttır. 

Tekaüt Maasları 
' Mütekait, d ul ve yetim maaş-

larının verilmesine yarından iti
baren başlanacaktır. 

Dahiliye Vekili Gidiyor 
Çanakkale ve lmrozda tefti4-

ler yapan Dahiliye vekili Şükril 
Kaya Beyin bugün Ankaraya 
ıideceği haber verilmektedir. 

Gölcük Hastahanesi 
Şehrimizden fzmit civarandald 

GölcOte naklonunan deniz hu· 
tahanesi dün merasimle küşat 
edilmiştir. 

DUnkU Spor Hareketleri 
Zafer yıldönümü ve Tayyare 

bayramı münasebetile dün Be
bekte kayık yarışları ytpılmı,, 
yirmi kadar musabaka olmut ve 
Galatasaraylılar muvaffakiyet ka
zanmışlardır. Müsabakalarda Fe
neYbahçe sporcuları da parlak 
neticeler almıflarJır. 

Taksim Stad1 umunda Roman• 
yalı Bunya ile Saranga arasında 
boka maçı olmuf, berabere kal
nıışlardır. 

Küçük Kemal - Bunya maçı 
on beş a-ün sonra olacaktır. 

Kahveci Hiddet Etmiş 
Kasımkaşada oturan kah• 

veci Süleyman bıçakla tütün 
amelesinden Ahmedi yara
lamıştır. 

Arkadaşım Yaraladı 
Beyoğlunda dtin gece Agop 

Abdurrahman, Hüsnll ve Fallı 
isminde dört şahıa araaında 
kavga çıkmış, Faik bıçakla 
Abdurrahmanı 3 yerinden 
tehlikeli ıurette yaralamıştır. 

Yolları Kapatan Satıcılar 
Düo Belediye memurlan 

Mahmut Paıada işportalarla 
yolları kapatan aeyyar ıatıcı· 
ları yakalamıılar ve işportala
nm bir arabaya koyarak Be
yazıt Kaymakamlığına getir
mitlerdir . Bunlar hakkında 
zabıt varakası tutularak eşya• 
ları kendilerine ve evraktan 
da mahkemeye verilmiştir. 

l Son Posta'nın Resim_lı_· Hı_ik_ag_es_i_: ___________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._V._e_S._ı_g_o_r_ta..-ı 
rr----------.----------------------• 

l : Hasan B. - Pazar ola sigortacı batı ... 

Ben hayatımı ıiıorta ettlrmlye aeldim. 

2: Sigorta doktoru - Soyun da senı bir 
muayene edeyim. 

-F 

3 : Sigorta memuru - Eve ne ile gidip 
gelirsin, Haaan Bey ? 

4 : Sigorta memuru - Yooo !.. Öyle ise 
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Sayfa 3 

r Her gün l' Son Posta' nın Resimli Makalesi 
Misyonerler 
Ve 

~ İnsanları İdare*-, r. Sözün Kısası 

Himagei Et/ al 
• • 

Misyonerler Türk Ocağına 
Yllz binlerce lira veriyorlardı, 
Hiınayei Etfale de ıenede 
otuz bin dolar bağlamıt· 
lardı. Misyonerlerin yalnıı 
bu memlekette değil , blltUn 
Aksayı Şarktaki faaliyetlerinin 
hedefini bilenler, bu alicenap· 
lık maskesinin altında gizle
nen maksadı görüyorlardı : 
Türk harsı yerine, bıristiyan• 
lık duygulan telkin etmek. 

Ve misyonerler muvaffak 
ta olmuşlardı: Bugiln dinleri
ni ve milliyetlerini değiştire

rek Avrupada yaşıyan Tiirk 
çocukları tanıyoruz ve her 
sene aramızdan böyle birkaç 
kurban daha veriyoruz. R~s
ıni tahkihat, misyoner mek
teplerinin bu gibi telkinlerde 
ne büyük bir amil olduğunu 

meydana çıkardı ve hükumet 
ilkmektep talebesinin misyo
ner mekteplerine girmesini 
ıneneden bir kanun yaptı. 

Fakat, bu yetişir mi? Genç 
Hıristiyanlar Cemiyeti mahalle 
aralarımıza kadar sokulmuş, 
her tarafa dal budak salan 
teşkilitile bütün millt bünye
mizi kavramıştır; misyoner 
kollejlerinde hili devam eden 
telkinlerin hiç zararı yok mu
dur? 

Türk Ocağı ve Himayei Etfal, 
düne kadar, misyoner iane-
lerinin arkasında gizlenen 
korkunç niyetlerden hiç 
tüphe etmiyorlardı. Türkiyede 
misyoner faaliyetlerinden hiç 
haberleri yok mıydı? Gazetele
rin ve bilhassa gazetemizin 
ilk nüshasıadaoberi yaptığı 
mücadeleyi takip etmediler 
tni? Arasıra birkaçı hıristiyan
lqtmlan masum Türk yavru
Jarınm feci sergüzeştlerini de 
mi gazetelerde okumadılar? 

Himayei Etfal, misyonerle
rin her sene verdiği otuz bin 
dolara mukabil Türk milleti
nin ne feda ettiğini eninde 
sonunda anlamış ve bu tahsi
aah artık kabul etmiyormuş. 

Geç olmakla beraber, bu ka
rarın isabetini münakaşa et
mek fazladır. 

Türk Ocağının ve Himayef 
Etfalin gayet açık bir haki
kati anlamakta bu geçikmele
rindeo kendimizi başka saha
larda koruyalım. Misyoner 
telkinlerine karşı millet ve 
devlet cepheleri kurmak IA· 
zımdır. Türkiyeyi evveJA rna· 
nen, sonra da maddeten istim
lik etmek için Türk topra
ğının her parçası üstilnde fa
aliyete girişen misyoner şe

bekelerine karşı hUkfımetin 
kayıtsiz kalmasını tecviz etme
yiz ve Lozanda aldıklarımızı 
misyoner papazlarına, propa
gandacılarına veremeyiz. 

Nitekim, misyonerlere karşı 
açbğımız mücadeleden dolayı, 
Himayei Etfalin garip hamisi 
Mister Cenings, 0 Türkiyede 
artık misyoner propagandası 

Y•pılamıyacağıoı " Amerikaya 
bildirmiş. Ona bu kararı ver· 
diren şey, neşriyahmız: neti
cesinde uyanan milli ıuurdur; 
fakat herhangi bir mllcadele· 
de, fili haline geçmiyen şuur, 
faydasız ve neticesiz bir uya
nıklıktan başka birşey değildir. 

1 - insanlar biribirJerine benzemez· 
ler. Herkesin kendiıine haı bir tabiatı 
vardır. insanlar bu tabiatlerine zıt ıeylere 
tahammül edemezler. 

2 - Bazı kimıeJer mizaçgirdirler. Her· 
keain suyuna akar, tabiatinl yoklar ve 
ona göre hareket ederler. Bunlar herkeale 
ıeçiamekte müşkülat çekmezler. 

3- Düımanlarınııın bile tabiatlerindeki 
huıuıiyetl anlıyarak ona gare hareket 
ederseniz, onları kazanmakta mütkülit 
çekmezsiniz. Dikine ıitmeyiniz, karımızda· 
ldnl idare etmiye çahıınız. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLE 

OÇ CiNAYET I • 
lzmir Ve Ankarada Zafer Yıl-

* * * 
FRAN Si ZLAR 

Bir Yaralı, Kendisini 
Vuran Adamı Öldürdü 

İzmir, 31 (Hususi)- Bayın
dırın Cinetler köyünde sabık 
muhtar Ahmet Ağa kayın 
birader ve kaynanasını taban
ca ile ağır surette yaralamış· 
tır. Sebep kaynana gürültü-
südür. 

Yine Bayındırın Yoruncuk 
köyünde Süleyman Ağa, oğ
lunun nişanlısını seven bir 
gencin babası olan Ahmet Ağa 
ile atışmışlar, Süleyman Ağa 
tabanca ile Ahmet Ağayı 
yaralamış, fakat Ahmet Ağa 
yerde yatarken yavaşça ta-
bancasını çıkarmış, Süleyman 
Ağayı öldürmüştür. 

Şehre iki kilometre mesa
fede Binkör köyünde bir ce
sedin bulunduğu zabıtaya ha
ber verildi. 

AdHye ve polis vak'a ma
halline gitti. Karnından iki 
kurşunla öldilrülen genel 
kuyudan çıkardılar. ismi Yoz· 
gatlı Yusuf çavuştur. 

Tevfik Rüştu B. Cenevrede 
Cenevre, 30 (A. A.) -Tür

kiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü 8. Cenevreye gelmiştir. 

Mahaç Harbi 
Lehli Askerler Namına 

Bir Abide Dikildi 
Peşte, 29 (A.A) - Mahaç 

meydan muharebesinin 405 inci 
yıldönümü dolayısile mezkfır 
muharebede ölen Lehli 
askerler namına diki-
len abidenin küşat resmi 
bugün Türkiye Sefiri Behiç 
Beyle Lehistan Sefiri ve Hü
kümct mümessillerinin iştira
kile icra olunmuştur. Nutuk
Jardan sonra Behiç B. abide
ye mükellef bir çelenk koy-
muştur. 

Bir Facia 
Bir Kasap Çırağının 
Parmakları Koptu 

dönümü Hararetle Tesit Edildi 
İzmir, 31 ( Hususi) - İzmirliler dün zafer bayramını ha

raretle tesit ettiler. Şehir baştanbaşa donatılmıştı. 
Saat sekizde Tayyare Cemiyetinden otomobillerle Seydi

köyündeki tayyare hangarına gidildi. Demirci, Soma, Germencik, 
Dinar, Milis, Seferihisar, Sındırğı tayyarelerine isim konma 
merasimi yapıldı. Tayyare cemiyeti reis Mehmet Şevki Bey 
kısa bir nutuk söyledi. Sonra kurdeleler kesildi ve tayyareler 
isimlerini taşıdıkları kazalara uçtular. 

Saat on birde şehirdeki kışlada askeri merasim yapıldı. As
keri geçit resmine başlamadan evvel kıdemsiz sabit mülazim 
Nadir B. bir nutuk irat ederek bugllnlin kutsiyetini anlattı. Buna 
kumandan Kazım Paşa veciz bir nutukla cevap verdi. Sonra 
merasim ve geçit resmi yapıldı. Gece Tayyare cemiyeti 
tarafından Karşıyakada Osman Beyde ve Bahribabada TOrk 
Ocağında iki gardenparti verilc1i. 

Ankara, 31 (Hususi) - Büyük zaferin yıldönümll dUn 
burada parlak merasimle tesit edildi. Sabahleyin 11 de as
kerlerimiz geçit resmi yapb, nutuklar söylendi. 

Aktam 6stü de zafer abidesinin önilnde büyük bir laaJk 
kütlesinin iştirakile zafer yıldönilmü tesit edildi. Ayni zamanda 
Bali tayyaresine merasimle isim konuldu. -·--------
Moskovada 

.. -
Maç ~on 

---
Amele Gazeteleri Takımımızın Tek

nik Oyunun~ Çok Beğeniyorlar. 
Moskova, ( Hususi ) - Bu

radaki gazeteler Türk • Sov
yet futbol temasına ait de
vamla neşriyat yapmaktadırlar. 

Takımımızın memnuniyetle 
burada iyi bir hava yaratbğı· 
nı ve iyi bahralarla ayrıldığı-
nı bu yazılardan anlamak 
mümkündür. Moskovadan ay-

nldığımız gUn Amele ga· 
ıetesinin yazdığı bir fıkrayı 
gönderiyorum : 

11 Türk takımı daha bida· 
yetinden itibaren çok güzel 
bir oyun göstermiye başladı. 
Teknik itibarile yüksekliğini 
kabul etmek lazımdır. Türk 

muhacimleri güzel bir lcom
binezonla Moskova kalesini 
kolayca ziyaret edebiliyorlar
dı. Hücum hathnda bilhassa 
Zeki ve Rebii temayüz edi
yorlar. Sadi de güzel oynamak
tadır. Fakat Türk müdafileri 
diğer oyunculara nazaren bir 
az zayıf idiler. 

Moskovah oyuncular ıon 
TCirk - Rus oyununu mOşkAlit-
1~ \'.C büyük bir gayret sarfet· 
tıktcn sonra kazanabildiler. 

Fakat Türk takımı da bu 
oyunula yüksek bir takım ol-
duğunu ve fenni oyuadığını 
isbat etmiştir . ., 

Kemal Rıfat 

Suriyeyi Ellerinden Bı
rakmak istemiyorlar Mı? 

Paris! 30 (A.A) - Hariciye 
nezareti Mandalar komsiyo
nunun Cemiyet Akvam mec
lisine verdiği raporun Suriye 
mandasından bahseden kısmı
nın yanlış bir tefsire uğra
dığını tasrih etmektedir. 

Filhal<ika hu fıkraya Fran
sanın Suriyede haiz bulundu· 
ğu mandadan vazgeçtiği su
retinde bir mana verilmiştir. 
Halbuki vaziyetin hakiki şekli 
şudur: 

Cemiyeti Akvamın Manda· 
lar Komisyonundaki Fransız 
mümessili Suriye ve Lübnan 
hükumetlerinin 1930 senesi 
içinde elde etmiş oldukları 
terakkiler hakkında komisyon 
azasına izahat verdiği sırada 
bu iki memlekette istihaal 
ewlen neticelerin Fransa 
ile Suriye ve Lübnan 
arasındaki münasebetlerin 
bu iki hükumetin visıl ol
dukları tekamül derecesine 
uygun ve mukaveleye müs
tenit bir esasa istinat ede
bileceği bir gün geleceğini 
düşünmiye müsait bir mahi
yette olduğunu ehemmiyetle 
zikretmiştir. ----

Bir Kavga 
Garsonlar iki Arkadaşa 

Dayak Ahnışlar 
Şoför Necati ve arkadaıı 

Ahmet Efendiler evvelisi gece 
Beyoğlunda Saim Efendinin 
meyhanesine giderek içmeye 
ba,lamış1ar. Epey rakı içen iki 
arkadaş meyhaneciden çalgı 
çalınmasını istemişler, fakat 
bu yüzden aralarında kavga 
çıkmııtır. 

Neticede Garsonlardan Ah
met, Mehmet ve Dimıtri el 
birliğile bu ilci arkadaıı fena 
halde dövmüşler<lir. Bu arada 
Necati Efendi başından yara
lanmışbr. 

• • 
ister inan, 

• • 
ister inanma I ' Bir Zehirlenme 

Müskirat inhisar lda- inhisar idarelerinin te· Patlıcan Konservesi 
resi lzmirde şaraplık sis maksatlarından biri Zehirli Miydi? 
llzUm satın almaktadır. de müstasilleri himaye 

Bakırköyde bir kasap dü- Bu üzümler için ilk etmektir. Böyle olduğu Küçükpazarda oturan Meh· 
kinındil çaraklık eden SalA- aahn aldığı sene kanta- halde Müskirat inhisar met oğlu Aziz isminde biri 

Igrenç 
·Bir 
Pazar Yeri 

• • 
Öyle bir cadde göz: önüne 

getiriniz ki, yaya kaldırımının 
üstnnde, adım başında bir 
üzüm, ıeftali, kavun ilih ... 
küfesi vardır; bir tarafta, 
mangalın üstünde, mısır kı· 
zartıhr; öte yanda iıportasıru 
kaldırımın ortasına doğru sür• 
müı, bir gezginci esnafı bar bar 
bağırıyor ; parmaklık dibine 
oturmUJ bir alay serseri, kar
puz yerler ve kabuklarını 

ortaya atarlar. "havassı hamse" 
niz isyan eder : Gözlerinizin 
önünde iğrenç bir kalabalık. 
Burnunuzda fena kokular. 
Kulağınızda keskin çığlıkların 
tırnakları filin. 

Bu sade ve küçük tabloda 
mübalağa aramayınız. Hatta 
belki de hakikat biraz eksik· 
tir. lstanbulun köşesinde, bu-
cağında böyle ne caddeler 
var, diyeceksiniz. Fakat bu
rası lstanbulun köşesi, bu
cağı değil Galata Köprüsllnftn 
üstüdür. Saat sekizden sonra 
oradan geçenler, bu manza
ranın verdiği tiksinti ile nr
perirlcr. 

Köprüden lstanbulun bilttın 
halkı ve ecnebiler geçiyor; 
fakat belediye geçmiyor. 

Müstehcen Neş
riyat Ve San'at 
[ Bat tarafı ı inci aayfada J 
Ayna maddenin bu iki hk

rasına rağmen müstehcen 
neşriyat meselesi bir kısım 
romancı ve edipler arasında 
bir tereddüt uyandırmlf, 
mesele bilyük bir ehemmi-
yetle tetkik ve mtinakaıa 
edilmiye başlanmıştır. T ered-
düt edilen ve san'atkirJar 
arasında mOnakaıa olunu 
nokta bilhassa şudur: 

Bir ııan 'at ve ilim mahsul& 
iddiasile ortaya ablan eserler 
müstehcen neviyat no :dasın
dan tetkik edilebilir mi ve 
bftyle bir tetkik yapıldıj'I 
takdirde bulundurulacak miyar 
ne olabilir? 

Tereddüt ve mtinakaşa edi· 
len bu mesele llzcrinde 
san'atkirlar muhtelif noktal 
nazarlar ileri slirmektedirler. 
Bu mesele mevz:uubabs olurke• 
kanunun mllstehcen neıriyat 
için koyduğu cezaya da temu 
edilmektedir. Bilhassa mU.-
tehcen neşriyat ıuçundan 
mahkOm olanlar hakkında 
kanunun koyduğu hllkftm b&
yUk alaka ile karıılanmıfbr. 

Çünkll yeni Matbuat kanu
nunun on ikinci maddesi 
müstehcen neşriyat suçundan 
ceza görenleri gazete ve mec• 
mua sahibi olamamalan ve 
21 inci maddesi ise gazete 
muharrilerinin de bu suçtan 
mahkum olmuş bulunmama· 
larını esaslarını koymaktadır. 

Alikadarların bundan çı• 
kardıkları mana müstebcea 
neşriyattan mahküm olanlarla 
gazetelerde imzalı veya im
zasız yazı yazamıyacaklan 
f eklindedir. Bununla beraber 
bu nokta ll%erindede buı 
tereddOtlft cihetler ileri ıl
rlllmektedir. 

battı·n, dükkinda yalnız iken rına (44 okka) (350) ku- ld · dün bir miktar patlıcan kon-aresinın mütemadiyen · · f k y 1 d y b O 1 F ruş vermiıtir. servesı yemıı, a at biraz: a ova a a an Om!IZ an 
komşulardan Marika ve ur- lkı'ncı' sene bu fiat müstahsil zararına fiata sonra zehirlenme alimetlerı' 

1 k 
'k t k Son zamanlarda Yalova ta-

Bl·r Çocuk Sokag""a OUştU tuna Hanım ar emı a mıya ırmasına bakarak, bu göstermiştir. Aziz tedavi için 
h 

b 337 5 kuruşa, geçen sene C h raflarında yabani domuzlann 
Galatada Mumhane cadde· gelmişler. Sala attin d u sıkral· (200) kuruşa inmiıtir. müessesenin mOstahsil lerrat paıa hastanesine yah- k6ylnye çok zarar verdim an-

•inde oturan 6 yaşında Pana- da kıyma makinesin e ta 1 1 Bu sene iıe üzümün için faydah olduğuna ve rı mış ır. lqılmaktadır. Bilhassa Rep· 
Jot isminde bir çocuk 6 metre kalan bir et parçasını çıkar· kantarına ( 270) kuruş faydalı surette çalışaca- ispanyada Galeyan diye ve Aaadiye kaylllleri 
1Ukaekllkteki balkondan sokağa mak için uğraşırken Matmazel vermiştir. ğına, artık Malaga, JO ( A.A) - 1500 bu bayva:ılardan çok zarar 
dUterek •tır ıurette yaralan· Furtuna makineye elektrik ister inan ister inanma/ kadar işsiz dün ıehrin sokak- sriSrmllflerdir. Domuzlar en 

-~--.;_-....:::!!~..:.:::..:..::::..=....!...::_::.==_ı--__.._ı,rArJIDİs.. v zavallı çı· larında dolaıarak dDkklnları çok mıaır tarlalarım L---
_ .......... =-:..::....:;.......:..........L.L.-~~~~~~----.... !ll!!!!!!!!!!!!!!!Bl._ __ m!!!!!!!!!!!!!!==ıııl!!!!!!l!!!!!!!!!=ı=11111111~Jl~~~~~· ~e~dk..__::::::::.ı_;t~m~·~ı;r~dJ~.-====-~ .... =::ı-r~ 
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4 Sayfa 

1 Ziraat Haberleri _J 
Yüz Para11a 

" 
Bir Okka 
Üzüm 

Konya, - Yerli Qzllm satı
ıa çıkarılmııtar. Okkaaı 7 bu
çuk l O kuruş arasında satıl
maktadır. 

Mahsul bu sene bereketli 
olduğu için ileride okkaaının 
yüz paraya kadar 1atılacağı 
söylenmektedir. 

Toprak Kavgası 
Zonguldak - Ereğlide Ova 

köyünde yer bölUmUnden çı· 
kan bir kavga neticesinde (6) 
kiti biribirini bıçaklamııtar. 
Yaralılardan ikisi ağırdır. 

Uzum, incir, Afyon 
lzmir, 29 ( A. A.) - Buglln 

39 kuruıtan 64 kurup kadar 
3514 çuyal üzilm ve 20 ku
ruştan 28 kuruta kadar 156 
çuval incir ve 1000 kuruttan 
1200 kuruşa kadar 703 okka 
afyon, 6 kurut 1 O paradan 
7 kuruş 30 paraya kadar 614 
çuval buğday, 4 kurut 15 
paradan 5 kuruşa kadar 156 
çuval arpa satılmıştır. 

Senede iki Koza 
Bursa, (Hususi) - İpekçilik 

Mektebi Müdüril Tahir Beyin 
teşebbüsü ile bir ıenede iki 
defa koza yetiştirmek tecrü
besi müsbet ve muvafık ne
tice vermiştir. Bazı köylere 
tevzi edilen tohumlar muvaf
fakiyetle kozaya tahavvül et
miş ve evvelki gün Demirtaş 

köyünden gelen ikinci koza 
mahsulü piyasanın pek düşük 
olmasına rağmen 130 kuruı
tan satmıştır. 

Pamuk Fiatları 
Adana, (Hususi) - Avru

padan son gelen pamuk 
haberleri fiatlarm dütküa 
olduğunu göstermektedir. 

Kavun Ve Karpuz 
Bursa, ( Hususi )- Bu ıene 

burada meyva ve kavun,· 
karpuz fevkalide mebzul ye
tiımittir. Bilhassa kavun Ye 
karpuz bedaya gibidir. 

Güründe 
Genç Bir Müteşebbis E
lektrik Fabrikası Açıyor 

Sıvas, ( Hususi )- Viliyete 
merbut Gürün kazasında 
müteşebbis Ye mütehassıs bir 
genç tarafından bir elektrik 
fabrikası açılmaktadır. Fabrika 
ruhsatnamesi alınmış ve alet
leri de ısmarlanmııtır. Fabrika 
au kuvvetile iıliyecektir. Bu 
genç, Amerikada elektrik ye 
mensucat tahsil etmiı Karpuz 
zade Şevket Beydir. 

Asım Atolag 

8 Ilı 
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TÜTÜN TİCARETİMİZ ÇOK CİDDİ 1 Garp Memleketler) 
Mısır Ve Sur 

MÜŞKÜLLER KARŞISINDADIR 11!~1~:%;;0 
Şamdan yazılıyor - U 

harpten sonra diğer şark 
Jetlerinde olduğu gibi 
larda da istiklal duygusu 1 
vetlendi. Fakat bu duy 
öldürmek için eski müs 
leke siyasetini yürütmek 

1 

zımdı. Çünkii Hint yolu en 
altında bulunmalı idi. Um 

· harpte verilen sözil tu 

lzmirde Amerilca11 Tabalco tütün im•l.ttlıanesinde ••sın 

İzmir, (Huıusl) - Mıntaka- ya, Macaristan Ye Romanyadır. 
mızın en mühim ihraç mad- Ttlttın malıaula ıeçen sene-
desini tetkil eden tUtUnleri- ye kadar memleketimize 
miz bir aenedenberi harict 30,000,000 lira girmeıini temin 
rekabetin tesiri altında- ediyordu. Fakat bu sene ayni 
dır. Bu havalide tlitlin çiftçi· vaz.iyeti muhafaza etmenin 
liğile uğraşanların adedi mütküllettiii ve ihracabn nok-
( 110000) kişiden ve imalatha- san olacağı ıimdiden anlatıl-
nelerdekl itçilerin miktarı da maktadır. Kartı bulunduğumuz 
(150000) den fazladır. Bu tehlikeleri ıırasiyle yazıyorum: 

sene mıntakada 19,215,000 1 - Rusların Almanya ve 
kilo tütün istihıal edimif, Amerikada tütünlerimiıe re-
bunun 18,922,830 kilosu ih- kabete kalkııması. 
raç edilerek memleketimize 2 - Yunanlıların Avrupa 
28, 114,085 lira girmiıtir. piyasalarına Türk tiitUnll fir-

Şehrimiz piyasasından en maaile Tisalya tütünlerini ıür-
fazla tütün satın alan devlet- meıi. .. 
ler ııra ile Almanya, Belçika, 
Ameri~a, f tal ya, Çekoslovak-

3 - Çekoslovakya tlltUn 
rejisinin memleketimizden tü-

lzmirde Amerikan Geri tütün lmaltitlıanesi 
tin almaktan latinklf etmuL. Senelerdenberl Yunan ttı-

4 - Macaristan rejiıinJa tllnleri Tllrk tlltilnll olarak 
memleketimizden tllttın almak- Avrup piyualanna sevkedil-
tan sarfı nazar ediıi •.. Ruala- mektedir. Yunanlılann beynel-
rın Almanyaya fazl• miktarda milel ticaret kavaidine uygunsuz 
ucuz ttıtün ıevketmekle bize olarak tatbik ettikleri bu usul, 
bu ene yapbklan zarar ttıc- bizim için ikinci ve mllbim 
carlanmızın milyonlarca ziya- tehlikedir. :ktısat Veklleti 
na girmelerine sebebiyet ver- bir taciriır.izin yanlış ha-
miıtir. reketi yUzünden Çekoslovak 

Yine Rusların Amerikaya rejisinin piyuamızdan ÇEkil-
tütlln aevketmek için Di Ame- diğini anlamış ve bu tacİ! i 
rikan Tobako Şirketile 10 se- tecziye edeceğini bildirdiği 
nelik bir mukavele aktetmek için Çeklerin tekrar miinase-
için mlizakereye giriımeleri bete gİrİfecekleri anlaşılmıttır. 
de bizim için milhim bir Yukarda yazdığımız tehli-
z.arardır. Bu vaziyet karşıtında keler çok esaslı ve ciddi mu-
çiddl tedbir almak mecburi- kabil tedbirler ittihazına mub-
yetindeyiz. taçtır. Adnan 
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KARADENIZIN ŞiRiN KASABASI: ADANANIN ESKi BiR AN'ANESI 

Çarşamba Mamur Bii- Yaz Gelince Herkese 
Belde Haline Büründü Yaylalara Taşınıyor 
Burada Elli Patlıcan Beş KuruşaJJ 

Bir Piliç On Kuruşa Satılıyor 1 

Çarşambanın geni beton köprüsü 

Samsun, (Husuıt) - Samıu- gtlnden ,nne azalmaktadır. 
nun kırk kilometre ıarkında- Çarşamba kuabaaımn çar-
ki Ç&rf&mba kazasını villyete pmba günlerine mahsus bir 
bağlıyan sahil demiryolu se- pazan vardır. Her köylll o 
ferlerine muntazam surette gün mahsulünü pazara getirir, 
devam ediyor. Bu hat, bilhas- satar ve topladığı para ile 
sa Çartamba kasabaıımn ima· alacağını alır ve köyüne gi-
nna mühim amil olmuıtur. der. Bu münasebetle ıize 
Kasabayı iki kısma ayıran ucuzluk hakkında birkaç mi-
ıenit y eıilırmak nehri nze· aal söyliyeyim : 
rinde ıimdiye kadar tahta bir Elli patlıcan beş kuruş, bir 
köprU vardı ki her zaman için araba kavun ve karpuz iki 
tehlikeli bir geçitten batka lira, bir piliç on kuruş, etin 
blrşey değildi. <_:arşamba Be- okkası kırk kuruş. 
lediyesi, bu tahta köprtıyn Köylüler pazara getirdikleri 
yıktırarak yerine asri şekilde sebzeleri satamıyarak sokaklar-
mtıkemmel bir beton köprü da bırakıp gidiyorlar. Fakat 
yaptırdı. tuz çok babalı dır. Köylü 

Belediye, kasabaya yakın bir okka tuza bir çuval fa-
bir yerde bulunan (Emirhan) ıulya vermektedir. 
ıuyunu da kasabaya getirte- Yalnız fazlaca yagan yağ-
rek halkı dere suyu içmekten murlar bu sene tütün mab-
lmtarmııtır. Bunun neticesi ıulUntı kısmen bozmuştur. 

Çukurova Halkının Yaylaya 
Çıkması Çok Zevkli Olur . 

Adananın güzel gaglalarından biri 

Adana, ( Husust ) - Yazın 
burada hararet g6lgede 35-40 
dereceden aşağı dUımez. Yaz 
mevsiminde beş ay allren bu 
bunaltıcı sıcaklarda yaylaya 
ve bağlara çıkmak herkes 
için bir zar'1ret, bir ihtiyaç
br. Bilhas a haziran, temmuz 
ve ağustos aylarında sıcak 
ve sinekten şehirde çatı altın-
da yatmanın imkAnı yoktur. 
Yaylacılık Adana ve havali
ıinde bir an'ane hükmünde
dir. Hele otomobilin bollaş
masından sonra bu Adet 
umumileşti. Okadar ki Uç sene 
evvel 60-70 evden ibaret olan 
Bürücek yaylası şimdi 400 
evlik koca bir köydür. 

Çukurovada her kasabanın 
ayrı bir yaylası vardır. Mesela 
Namrun yaylasına yalnız Tar
ıualular gider. Göme ile 

lilerindir. Karaisalı balkı, bir 
tek hane kalmamak prtile 
yazı Kızıldağda ıeçirir. Ada
nalılar da Gölek, Bliriicek 
yaylalarına taşınırlar. Yayla
cılık ağır bir klllfet olmakla 
beraber çok caziptir. Sekiz 
ay dUz ovada çamın ve dağın 
hasretini çekenler baziram 
sabırsızlıkla beklerler. Oto
mobil veya trenle perşembe 
günü yaylaya gidip cumartesi 
sabahı Adana ya dönen 
if güç sahibi yaylacılar, 
şehirde bir haftayı çok gllç 
geçirirler. 

Bu seneye kadar yazın ıe· 
birde oturanların en bllyllk 
zevkleri perşembe günü yay• 
laya gidip cumarteıi sabahl 
işlerinin başına dönmekti. 
Şimdi bunun yerine kısmen 
de deniz banyoları kaim ol
muştur. 

mak ve Cemiyeti Akv 
Vilson prensiplerile uyan 
dığı Omitlcri yok etmek i 
ediyordu. 

Bunda muvaffak olunu 
bir mllddet için, kork 
Arap birliği husule g 
mezdi ve öyle bir A 
birliği yerine Mısır, S 
ye, Irak, Filistin cem 
!erinden milrekkep ayn v 
lıklar hisıl olurdu. Bu ga 
ye varmak için tıtkip olu 
yol eski "hükmetmek iç;n a 
malı" düsturu idi. 

Bu uıul, bir sene evveli 
gelinceye kadar muva 
oldu. Fakat ıon bir sene 
fında Araplatın gözü ha 
kati görmiye başladı. 

Ve onun içindir ki mah 
ve mahdut S'1n'i milliyet ce 
yanları umumt ve pmil 
Arap birliği fikrine mevki 
ter ketti. 

Son günlerde Vevft Fırk 
umuınt katibi ve sabık Mı 
M11Hye Nll:tın Miikerrem Üb 
R. Suriyeye gelmit ve Suri 
miJliyetperverlerile glSrDtm 
tür. Bu zabn bu mftna 
betle söylediği ıözler, s 
cereyanın ne derece yayılm 
istidadında olduğunu ıas 
rlyor. 

Obeyt Bey bu gaye 
timdilik iktısadl 

cepheden gidilmesini tavıi 

etmiştir ki en makul tar 
hareket te budur. 

Karataş Plajı 
Adanalılar Yaz Zevk· 

Burada Çıkarıyorla 

Adana, (Hususi) - Karat 
Adana ve havalisinin yegin 
fakat mllkemmel bir plljıdı 
bkenderon '<örfezinin ga 
uhilinde küçilk bir nahi 
olan Karatqın denizi ço 
sakin, durgun ve berraktı 
Yazın kadınlı erkekli ırupl 

otomobillerle gelerek denizi 
ıevkinl çıkarırlar. 

Salôlıaddin 



31 Ağustos 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hastalar Cuma Günleri 
Muayene Edilmezler Mi? 

Geçen cuma gunıı anıızın 
t•hatsızlandım. Doktor, vakit 
kttybetrneden bir mütehassısa 
gitnıekliğimi tavsiye etti. Zev• 
cimle beraber derhal gittik. 
llenzim urarmış, ayakta dura• 
llı ıyaı::ak derecede muıtariptim. 
kapıyı açan h izmetçi • Bcyo 
haber vereyim dedi, biraz ıon· 
•a başka bir hizmetçl geldi • 
Doktor yok gitmiş - dedi. Ancak 
kapıya dayanarak durabiliyor
cı1ın, Ilt'! Ş dakika i f_ \n içeri ahp 
bir hastnyı isbraha t ettirmiye 
bile lüzum gör::ıediler. 

Zevcimin şiddetli ısrarı ü:ıe• 
tine doktor kapıya geldi 11cuma 
i'Ünü muayene icrasına imkan 
yoktur efendim ,, dedi. Hasta
lığın ehemmiyetinden bahıeden 
acvcime de tiddetle muamele 
•derele yüzümüze kapıyı kapadı. 

Cuma gilnlerl doktorların acil 
bıuavenetlerine muhtaç kalacak 
baıtalar ne yapmalıdırlar. Bu 
huıuıun tenvirine tiddetle ihtiyaç 
Yudır efendim. 

Bomontf izzet P•t• •okafı 
Güzin 

Bir Amelenin Söyledikleri 
Dün matbaamıza Selinikli 

Recep Hüseyin Efendi isminde 
hir zat geldi. Bu zat Alpullu 
Şeker fabrikasında çalı~ıyor· 
tnuş. Fakat geçenlerde işinden 
çıkanlmış. Bize 14 işimden 
haksız yere çıkarıldım.,, Dedi. 
Bu, Recep Hüseyin Efendinin 
kendi iddiasıdır. Haklı veya 
haksiz olduğu ancak bir tah~ 
kik neticesinde anlaşılabilir. 
Fakat bu sabık amele bize 
birşey daha söyledi. Fabrika· 
da yüksek yevmiye ile birçok 
Macar amele çalıştırılıyormuş. 
Bunlar maiyetlerindeki Türk 
ameleye karşı ağır ve hazan 
da haysiyetşiken muamelede 
'bulunuyorlarmış. Alakadar 
ınakam bu iddia etrafında 
tahkikat yapmalıdır. 

Tutun Yerine Fitil 
Ahmet Faik imzalı bir karii

mizden şöyle bir mektup aldık: 
" Rejinin zabitana mahsus 

sigaralarından iki adedini leffen 
gönderiyorum. Tütün yerine lamba 
fitili olan bu ıigaraların ıslahı 
için merciinin nazarı dikkatini 
celbetmeniz.i rica eder ve bilve

ıile hürmetler eylerim efenim. " 
Mektupta çıkan sigaraları tet

kik ettik. Filhakika kariimiz 
haklıdır. Çünkü sigaraların için
de tütün yerine lamba fitiline 
benziyen acayip bir madde var
dıl', İnhisar ldaruinin bilhassa bu 
noktayı ehemmiyetle tetkik et· 
rnesi lazımdır. 
~====--~-
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Dünyada Nele':_ Olup Biliyor ? 1 Kadın Ve Kalp işleri 

lngilteredeMisterMakDonaldMeb' - K d Niçin Gü-
usluktan Da İstifaya Davet Edildi :eı~:şmek ister? 

Yeni /ngiliz kabinesi azaları bir arada: 
Herbert .!lamoel, Mister Makdonald, 

Soldan Mi~ter BalafJin, Nevil Çemberlagn, Sir 
Mister Tomas, Mister Snovdtm v11 Sir Filip 

Ameleler 
Mak Donaldı 
• 
istemiyorlar 

İngiliz Amele Fırkası en mli
bim simalarmdan ikisinin sos
yalist aleyhtarı görünen yeni 
hükumete girmelerini affet· 
memiştir. Mister Mak Donald 
ile Mister Snovden aleyhinde 
gittikçe ziyadeleşen bir cere
yan vardır. 

Fırka bu iki zati tardetmc· 
yi kafi görmemekte, kendile
rini intihap edenlerden aldık
ları vazifeye ihanet ettiklerini 
söyliyerek meb'usluktan da 
çekilmelerini istemektedirler. 

Mister Mak Donalt ile Mis
ter Snovdcn bu davete henüz 
cevap vermemiştir: 
• 

lngiltere 
ıı1ali Yardım 
Gördü 

İngiltere ile Fransa arasında 
başlıyan mali müzakere bit
miştir. İngiltere ödünç . aldığı 
para için yüzde altı buç!-1k 
faiz verecektir. Maamafih ln
gilterenin hariçten temin etti-
ği yardım Londra ~o.rsasında 
itimadı iade etmemıştır. Mua-

mele durgundur. 

Gazeteler 
Ne Diyorlar ? 

Londra, 30 ( A.A. ) - Bu· 
günkü gazeteler son haft~ 
hddiselerini tahlil ve yenı 
teşkil edilmiş bulunan milli 
hükumeti tebrik etmektedirler. 

Sunday Times gazetesi:Eğer 
hükumet uhdesine mevdu va· 
zifeyi ifa ettikten sonra ikti
dar mevkiinden çekilmek is
tiyorsa bu vazifenin ne za· 

man biteceğini kimse tayin ede· 
mez. Hükumet vaktinden ev· 

Af mangada 
Yeni Vergiler 
Konuluyor 

Berlin, 30 ( A. A.) - Ga
zeteler Almanya HükOmetinin 
yeni vergiler ihdas etmek 
niyetinde bulunduğunu haber 
vermektedir. Evvela ~ükumet 
kiralar üzerine mevzu ver
vergilcri muamele vergisinin 
tezyidi şekline kalbctmek ni· 
yetin dedir. 

Diğer taraftan Prusya hü
kumeti bir kararname isdar 
etmek tasavvurnndadır. 

Bu kararname, halen mer'i
yet mevkiinde bulunan ahka
mı tadil ve tasarruflar icra
sını ve bu hususa dair mec
buri ahkam vaz'ını natık bu

bulunacaktır. 
Mali mehdi!, Reichsbank'ın 

iskonto fiatım yeniden İn· 
dirmcsinin zamanı gelmiş ol
duğunu ve bunun 2 eylülden 
sonra yapılacağını beyan et
mektedir. 

BliyUI< Futbol Maçlar1 
Berlin, 29 (A.A.) - Madrit 

F ootboii • Association takımı 
heyecanh bir müsabakadan 
sonra Brrlinin Tennis • Borus
sia takımı nı 2 sayıya karşı 4 

sayı ile mağlup etmiştir. 
İspanyol takımının kaptanı 

Zamora, gayet giiıel bir oy~~ 
t ,. l rını oymyarak Alman ama or e 

inkisarı hayale uğramıştır. 

vel vazifesinden çekilmek 
isterse bu hareket yapını 

olacağı işin sıhhat, cid~i-
yetini tehlikeye düşiirecektır. 

İngiltere maliyesinin ıslah 
ve tanzımı haftalar veya 
aylara değil asgari i!d seneye 
muhtaçtır.,, demektedir. 

Observer gazetesi de ba~
makalesinde milli hükfımehn 
ıekiz veya dokuz hafta kadar 
devam edeceği ve teşriniev-

!Fransa 
Ve Suriye 
Mandası 

f ransanm Suriye mandasın· 
dan vazgeçerek buraya, 
Iraktaki gibi bir idare şekli 
vermek istemesinin gelecek 
Cemiyeti Akvam içtimamda 
tebliğ edilec~ği bildirilmekle 
beraber hu yeni idare şekline 
ilk müsait fırsatta geçileceği 
de kaydolunuyor ve bugün, 
bunu yakm bir atide yapı· 
lacak bir iş gibi göstermenin 
mevsimsiz olduğu kaydediliyor. 

Pamuk Fiatları Ouşuyor 
Pamuk mahsulünün pek 

fazla olmasından ve bunun 
fiatları düşiirmesinden dolayı 
Amerikanın~Suizyon Hükumeti 
dahilinde gelecek sene pamuk 
ekilmiyecektir. Buna dair 
olan kanunu teşrii meclis ka· 
bul etmiş, vali imzalamıştır. 

Hindistan Meselesi 
Hindistan işlerini müzakere 

ed"ecek olan yuvarlak masa 
konferansı 5 Eylülde açı1a
caktır. Gandi J 2 EylüJde 
gelecektir. 

ltalyan - Macar Oostluğn 
Roma, 30 (A. A.) - Hali 

hazırda Roma'da bulunmakta 
olan 40 Macar (Okunamamış
tır) mürekkep bir grup İtalya 
meçhul askerinin mezarına 
çelenk koymuştur. Bu müna-

l 
sebetle vatanperverane nutuk· 
lar İrat edilmiştir. 

j =;elde yapılacak ~=m=u=m=f =in=t=ih=a"""-"'"" 

batın hükumetin iktidar mev
kiinden çekilmesini intaç ey· 
liyeceği endişesini izhar et
mektedir. 

Muallimlerin Protestosu 
İngiliz muallimleri maaşla

rımn kesilmesi projesini şid
detle protesto etmişlerdir. 
ilk protestoyu veren muallim
ler Cemiyetinin ( 160) bin 
azası vardır. 

Kadının En Buyuk Alakası 
Bir kadımn en bUyük ala· 

kası nedir: Gözelleşmek. Ka· 
dın zamanının dörtte üçünü, 
kazancının hepsini gUzelleı .. 
mek uğrunda sarfeder. Onun 
için en büyük gaye güzel 
görünmek, güzel giyinmek, 
şık ve zarif olmaktır. 

Mağzalarda otuz kırk lira
ya çalışan kı:ılar görürsünüz:. 
Bunlar ekseriya, fakir aile 
çocuklarıdır. Evde anneleri, 
kardeşleri ondan yardım bek
lerler. O, yemesinden, içme
sinden, annesinin nafakasm· 
dan keser. İpek elbiseler 
içinde gezer. Saçlarım Beyoğ
lunda yaptırır. Tramvayda 
birinci mevkide gider. 

Zengin kadınları görür-
sünüz. Sabahtan akşama ka
dar tuvaletlerile mcşguldUr· 
fer. Saçlarını yaptırırlar. Yüz
lerine masaj ve tuvalet yap
tmrlar. Tmaklarma manikür 
yaptırırlar. 

Hulasa fakir veya zenkin bü· 
tün kadının işi gücü, düşünce 
ve endişesi, tuvaleti ve gü· 
ıelliği dir. 
Kadın neden güzelleşmiye 

bu kadar ehemmiyet ver) yor? 
Bunun sebebini kadının cemi
yetteki mevkiinde :ıramak la
zımdır. Kadın kendisini erke
ğe beğendirmek mecburiye
tindedir. Kadın için hayat 
sevmek ve sevilmekten iba
rettir. Sevilebilmek için de 
kendisini beğendirmiye ihti
yacı vardır. Onun için de 
kadın, kendisine yapılan tel
kin sayesinde, herşeyden ev
vel tuvaleti ile ve güzelliği 
ile alakadardır. 

Kadını kazanmak ister mi
siniz? Onun bu zaafını bili
niz. Sevgilinize, nışanlınıza, 
karınıza daima onun güzelli
ğinden bahsediniz ve bu ilti
fatımzı hiç esiı·gemeyiniz. Ka-
dın bu iltifattan mahrum 

RUS DiKiŞ 
Umum Deposu 

Aşir Ef. Kütüphane sokağı 
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Sinema Artist -
erinden Hangi

sile Evlenirsiniz? 
Karllerlmb:den, açtığımı:ı: ankete 

aldığımız cenpları netre devam edl· 
yoru:ı:. Anketlmbı şudur ı Sinema 
arllatlerlnden hans-ialle evlenmek 
later alnlıı:? 

KONRAT VAYT 
EA-er Türk olmuş 0J1aydı 

Konrat Vaytla evlenirdim. 
Onun bütün çlrldnJiklerinde 

lnıanı cezbeden bir hal var. 
Ben Konrat V aylı daima Ho
monıoloıa benzetirim. BüUln 
kadınlann çirldn buldukları 
kimselerde ıizli ıüıellikler 
beşfetmek ve bunları bulabil-

mek bir kadına büyük bir ıa
adet bah9eder. Herhalde bu 
çirkin adamda benim kadar 
çok güıelllkler bulan hiç bir 
kadın yoktur. Maale.ef ıon 
senelerde onun filimlerlnl sey
redememek mahrumiyetine kat
lanıyoruz. 

Takılın GllmUtauyu: Neıibe Şefik 

olduğu gün sevilmediğine 
hükmeder. 

lf-
lzmirde Nigar Hanıma: 
"Çocuğumuza verilmesi l!· 

zımgelen terbiye meselesinde 
kocamla aramızda noktai na
zar ihtilafı var. O sert bir 
terbiye vermek istiyor. Ben 
biraz serbt!st yaşamalarına 
taraftarım. Ben çocuklarımı 
ecnebi mekteplerinde okut· 
mak istiyorum, o Türk mek· 
teplerinde, siz ne dersiniz?,, 
Çocuğu çok sıkı bir çem

ber içine sokmak fayda yeri
ne zarar verir. Çocuk kendi 
hayatını yaşıyabilecek kadar 
serbest olmalıdır. Mektep 
meselesine gelincet her halde 
çocuğunuzu Türk mektebine 
verımz. Ecnebi mektepten 
çocuğunuz çıkbğı zaman, ar· 
tık o sizin olmatan da çıkar. 

Hammtcyze 

MAKARALARI 
Şubesi 

f. L. Abravanel Marpuççular 
Yanın Şişeci Han No. 2 

IST \~B U L 

uünya Köpek 

Ma.·kalara dikkat etmeniz 
Nalça 

rica edilir. 

~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~im===pq~a baban~ ~il~ M~an k~e~ G~ Hdu~a ~ ~mn, ko~sile mUn~q kadaşının dine o ~~ğiln 
TE:FRİKA NUMARASI 6 : de üç akça ahr bir yenıçe~ı görüştükten sonra, gozune etmek için kuvvetli bir ihti- bir eşini veremediğine hayfla-

H 
• K A" y E s • acemi oğlam idi. Sağlam bır zindan görünmiye başlamıştı. yaç duyuyordu. nıyordu. 

1 1 b "zden Kafatasının içinde her yıl Muhafız Yusuf Bey, erken Yusuf Beyin itikadınca, 
bilekten, pek ır go. d' k 
başka bir şeyi yoktu. Şım ı değişen yaylaklarla kışla lar, oyuynp erken kalkmak mec· kadın -tepeden tırnağa kadar-
mutfagw ında kuş sütü bulu· rengarenk otaklar dolaşıyor- buriyetinde idi. Gün doğma- erkeğinin malıdır. Buna muka-

-- :=::=:=:==::=::-: b k du. Kaleyi, fare deliğinden d k l l · <l l k b'I k l k d h ::. k nuyor, kapısında beyler ' e - d k k .1 an a e erı o aşma , ccpa- ı er e c te a ının er 
O d ll·m. Bu döneklikten ne aza- ve kendini de ke i or usı e l'kl · d 

stelik koca Yusuf Beyin e )eşiyor! b ne ı erı göz en geçirmek, dilediğini yerine getirmeğe 
k nlrlz? H b esas ebedi belecanlar geçiren ir k · 11 t f · k ar S · · d lsam ? işte Gu"lsu··m ., u .. eçı yo arını e tış etme borç1ud1ır. Kdının t:to··zu, yal-ısısm. enın yerın e 0 _ Ne mi kazanırsınız :· k b fareden farksız buluyordu. , 6 

kocamın eline, ayagw ına düşe· Yusuf Bey, çok aürm. ez, vezır üzerine birkaç kere vu u u- A b h lAzımdı. Bu sebeple hemen nız kendi erinin eline bak-
dır Adeta ruhu bir u rana d Ş 

rinı: " Kılıcını kayalara vurup olur. Senin için lstanb~lda lan muhaverelerden ;onrGUl tutulmuştu, Zihninde birçok uyumak istiyor u. u kadar malı ve her umduğunu o eldo 
körletme, deliklerde gün konaklar, ıavaş yerlerınde ki kocasının yanın a b h feyler vardı. Hayatının acı· ki içinde miiphem bir sızı bulmalıdr. Gözii yad ellere 
geçirip adını kirletme. Sen otaklar kurulur. Başından bu Hatunun elmkasıdndan ih:i:d~ lığından, muhitinin hiçliğinden uyanmıştı ve bu sm, uykusu- kayan kadm kafese ahşmıyan 
de, var erlere kanş, iyi yaşa, yazma çıkarılır, el~as .sur- diyordu. Ma sa ı, z t k bahsetmek için kelimeler, ııu kaçırıyordu. Karısının ağ- kekliğe benzer ve ilk fırsatta 
• Et - ınci dolaşan fikri ortaya a m~ zım sulandıran, gözünü ka- urarl ıyi yaşat!,, derim. Dinlemezse guçlar takılır. egme - b ı kt Gedık cümleler tasarlıyordu. Fakat T il için bir çığır u ma ı. . . w. maştıran elmas yüzük, onun Yusuf Beyin uykusunu ka· •akalına yapı•ırım.· " Bog~ u- ler dizilir, sırtına şa ar d d nledıgı kocası, elmas hikayesine ku· 

ır b l ki sı Ahmedin karısın an . 1 
• da ı'çı'ııe yangı diişürmüştü. çmm işte bu mülahaza idi. lu h · · f d' sarılır, kapına a ayı ar • w · · 1 ıştı Ar· lağım kapıyarak: "Uyuf,, de-

Yorum, ava ısterım.,, ıye sözler, yüregıne ış em .. · yiverince bütün 0 kelimeler, O, karısının dudnkl&rında Karısına; o metcttiği yüıüğiin 
ter ter tepinirim. Onu ya ral~ırB. ı'zim keş, Osman oğul· tık kocasını küçük g~rliyor dilinin ucundan silinmişti. kuvvetli bir istek, tehlikeli e•ini, hatta daha iyisini ve-
a.cınd k d d b küçük kocanın bırden- y 

mrım, ya an mrım, el ba larsa bu e· ve u 1 ma· Bununla beraber içi içine bir emeli tutuşturan yüzük rememek, canını sıkıyordu. 
--~.-.,~~~~~~~~~.___.ı._-MIJaJUl-l~....::.::o.;;..;._~~~~-l---~.J...:.ı....A.nAAnı..-v.t~u:=:=::.._..ı..~--~--..--.ı-ıo-&~_;___:a __ ....J_....&.-J:--..Jıı-&1.l-..u.-.......J.~-Y.--L..1---......l._~~~~~-'-A -·· ••• k 
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BIKATB Mektebinizi Seçmeden Bize 
~ • it 

• 

Bu Sütunda Hergün Sorunuz, izahat Alınız 
Muharriri : S•n1t1r Betli 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
İçin Kendilerine Delalet Etmektedir 

Hive Bir 
Diktatörle 

Emir Ve Bir 
idare Ediliyordu 

YAZAN ı M. KAZIM 

EL FALI 
Bir kadın, Salimin el falına dan içmiyor, falı unutmuyor-

baktı. Ona dedi ki : d 
Ô 

u. 
- mrilmde bu kadar ~ 

baıka ve kanıık bir avuç Bu dflnyada, zevkler bllyB-

Çoc~~~n~~u hangi mektebe vermek istiyorsunuz? Bu sene 
tahsılınızı ıkmal. etmek üzere hangi mektebe girmek istiyoro 
sunuz? Gazetemız gençlere ve ebeveyne rehberlik etmek Uzera 
blit~n mektepl~r. ~akkında her tOrlft malümab vermiye ama
dedll'. Mektebınızı seçmed~n evvel bize sorunuz ve girmek 
istediğiniz m.e~ep hakkında bizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap ıçın(6)kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayınu. 

görmedim. Hayatınız kısa da dükçe teldikeleri de arttığı 
diyemem, uzun de diyemem. için, Salim, kendini pek çok 
KUfımza bir tehlike çıkacak; lezzetlerden mahrum bırakı-
bu tehlikeyi atlatmak hem yordu: Mide hastalığından 
elinizdedir, hem değildir. At- korkarak iyi ve bol yemek 
lahrsanız çok yaşıyaca~smız. yiyemiyordu ; Karaciğer illet-
y ıldızınız hem parlak, hem de !erinden korkarak içki içeml-
söniik. Onu parlatmak, yahut yordu ; sevmekten ve terke-
aöndllrmek hem elinizde, hem dilmekten korkarak kadınlara 
değil. Çizgiler biribirine öyle yanaşamıyordu ; aldahlmaktan 

korkarak iktısadi münaaebet-
karışıyor, öyle kanşıyor ki lere giremiyor, iflastan kor-
birşey kestirip atmak mUm- karak ticare\ yapamıyordu; 
kün değil. Böyle el giSrmedim. kazaya uğramaktan korkarak 

Tilr,'-~J--J "..1.ı. dJ v: tü ı._ • • nakil vasıtalarına binemiyor, 
11U.nC111C18 n11me ı ı llSflflln rossı Salim hiç bir fala inanmaz-

8 
ezilmekten korkarak cadde-

- 1 - f denin metni ve ruhu arasında dı Fak t b özl · t · · · a u s enn esırı lerden gidemiyordu. Sıhhati 
Buraya yerleştiğimiz gllnlhı yekdiieri ile mukayese edil- albnda kaldı. ferdasında Serdar CUn~yde miyecek derecede azim bir Yolda yürürken, evvela, bozulmaya, varidab azalmaya 

Ye maiyetine Rus hnkimetinin fark vardır. kartısına yeni yapılan bir başladı. Utandığı için hiç 
16nderdiği hediyeleri takdim Ben kendi heaabima bu binanın iskelesi çıkb. Salim kimseye falın tesirlerini anla-
ettik. muahedenin tanziminde hazır durdu: " Başıma birşey düşe- tamıyordu. Dosttan tellşa 
M6ıy& "Bravin,, Taşkentte bulunurken dilfünilyor: bilir, altından geçmiyeyim. " dnştüler. 

iken bana bu hediyelerin nii- - Bakalım, Hiveliler bu dedi, yolunu değiştirdi. Falı • 
munelerini g6stermifti, içle- yeni vaziyetten istifade ede- onutmuyordu. Salim çabuk ihtiyarladı. 
rinde cidden ağır kumatlar- bilecekler mi? Diyordum. Bu • Hatta bunadığına hükmedi-
dan yapılmış çepkenler vardı. arada maziye ait bir hldiae- Ertesi giln onu bir sandal yorlardı. Onu dostlan birer 
Fakat timdi hediyeleri takdim yi hatırladım. gezintisine çağırdılar, gitmedi, birer terkettiler. Nihayet el 
ederken ntlmunelerin değişti- Buharada bulunurken Bu- ıidemedi. " Sandal bata- falına bakmakla meşhur bi-
tini ve bana gösterilen ağır hara Emirinin musahiplerinden bilir " diye düşündü, ceaa- rinin lstanbula geldiğini 6ğ· 
çepkenlerin yerine baait ipek Mirza Behram Bey ile ko- ret edemedi. Belki bfttün rendi ve ona gitti. 
çepkenlerin ikame edildiğini nuşuyorduk : hayabnda sandala binemiye- Bu da bir kadındı, Salimin 
16rftyordum. Bereket versin. - Bu mühim zamanda mez- cekti, falı unutmıyacaktı. avucuna bakb: 
Buhara Emirinin bana verdiji hep ve milliyet ihtilAflarım ~ - Garip şey, dedi, siz çok 
altın saat ile ağır çepkenler bırakarak Efgan, Hive, lran içki de içemez olmu~. mesut olacakmışsınız amma 
1ammdaydı. ve Buhara arasında bir itti- "Belki de felaketim bu ytlr-- bir mani çıkmıf. 

Bunlan hediyelerin arasına fak aktine muvaffak oluna- den olacak,, diye d&ş8nliyor, Salim, Orkek ve kuruntulu 
katmak auretile yapılan mil- mz Orta Aayada batın sayıla- cesaret edemiyor, falı unut· gözlerini açarak sordu: 
na.ebetsizliği tamire çalııbm. cak bir kunet .tıcuda ,.. muyordu. - Nedir o mani? 

Bu resmi muamele bittik- tirmiı olursunuz, demiştim. ~ - Bilmiyorum. 
ten IODra Serdar (Cflneyd) e Sabit bakıflan ve ağır s6y· Gazetelerde kazalan -. Salim ona on Dç sene evvel 
llyaretimizin sebebini anlat- leyiflerl ile kendisini bize dukça otomobile de binemez eline bakan kadının s3yledik-
mıya bqladık : durendit bir adam olarak olmutbL Acele işlerinde za• lerini ve hayatının bOttln kor-

- Hive ile Rusya arasında göıtermiye çalıf&D., bu zat ne rara uğruyordu, yetişemiyot:- kalanm anlattı. 
muharebe bir suitesadnf neti- cevap verse beğf!nirsiniz? du, fah unutmuyordu. Falcı kadın güldtı; 
ceainde b .. ·•·mı ... •, devamı B ~ - Ben de uydurdum amma 

..,.. ,... - iz ıu dinsiz boltevik- G 1 k d llzumamdu. Mllcadeleyı· sulhe. üze a ınlarla konutamaız dedi, üstüne bumlflm; ıizin 
lerle ittifak edebiliriz, fakat ld .. y l d b" blbetmek istiyoruz, diyorduk. 0 u. a on ar an ırini bütün saadetinize mani olan 

Serdar Cihıeyt verdiğimiz Hivelilerle anlqmaklığımız seversem, bu aık ytıztınden hep o kadandır. O size tebli-
lzabab dinliyor, batını sallı- imkln haricindedir. Onlara bDi~yabdm perişan olursa ... " keden bahsederken, siz, teb-
Jarak tasvip ediyordu. karşı okadar derin bir ada- ye llfünftyordu, giizel ka· 

ir vet bissile miltehauısız; de- dınların cemiyetinden kaçı• likenin ka rşıamda olduğunuzu 

Hastabakıcı Mektebi 
Mer inde Saliha Hanıma : 
Haatabakıcı mektebi hakkında 

iatediğiniz maUimab qatıya ya-
&ıyoruz: .. 
HilAliahmer Hasta Bakıcıhk 

Mektebi 
Genç k11larım1za parlak Te 

emniyetli bir istikbal hazırbyaa 

mektebe yeni talebe kabul edi
lecektir. Taball müddeti Ud bu
çuk senedir. Mektep leyll H 

meccanidir. Talebenin lakin, la
ıeai Hilallahmer cemiyeti tara· 
fandan temin edilir. Ve ayrıca 

kafi miktar harçlık verilir. 
Kabul tartları: 

Türkiye Cnmhuriyetl tabaaaın• 
dan bulunmak. 18 yaşından aıa• 
tı 30 yaı•ndan yukan olmamak 
evli olmamak, ııhhati iyi olmak 
(sıhhi muayene mektepte yapılır). 
ilk tahsili ikmal edenler imtihan· 
la orta tahsili ikmal edenler 
imtihansız kabul edilir. 

Tahsil esnasında hastalıktan 

ırayn bir .abeple mektebi terk .. 
denler H ıehadetname aldıktu 

ıonra bet ıenellk mecburi bb· 
meti lfa etmiyenler tah.U mu
rahnı öcliyeceklerlne dair noter
den muaaddak bir teahhütname 
vereceklerdir. 

Mecburi hizmet esnasında e.
lenemezler. 

Bu tartları haiz olanları• hl· 
Yiyet cQaclaaı, qı ve mektep 
ıehadetnamelerlal Ye mahallesin· 
den hüsnühal llmfihaberioi bera
berine alarak ıs eylule kadar 
Aluaray Haseki caddesinde mek· 
tebimbe mllracaatleri lazımdır. 

* Zonguldak Maden Mektebi 
Adanada Ahmet Fevzi Beye: 
Zonguldak Maden Meslek mek

tebi hakkında iıtedi tiniz malft• 
mah aıatıya yazıyoruz: 

1 - Maden Meslek mektebi 
madenlere Jeometr ile başçavuf 

--== 

* yeti4tlrmek üzere bu iki lhtlau 
ayni zamanda tahsil edilir. 

2 - Bu ıube leyU Ye meecaat 
olup tahsil mlddeti iki Hnecllr. 

3 - Birinci senesine kabal 
edilmek için ı 

A - Tilrkiye tebaaaındaa n 
hOınil bal eahabından olmak. 

B - 18 yatından kGçGk n 
2S ten bGyOk olmamak. 

E - Vücudu madenlerde bil· 
fiil çabımıya milıait yani wGr bh 
olmak lizımdar. 

4 - Orta mektep nya bu 
derece mektep mezunları lmti
hana11: habul olunurlar. 

ille tahsilden sonra iç •ne 
tahsil edip tehatletnam• T•J• 
tasdikname almamıt olanları He
sap, milstnl hendese, fizik 
( cazibe, hararet ) Ye kimp 
( Şibin maadln ) den imtihanla 
kabul olunurlar. 

S - Bu lmtih.. Ankaratla 
Maadla müdüriyeti u•umlyeu• 
de, latan bul' da mıntaka maadla 
mühendisliğinde, Zonpldak'ta 
mektepte ıs .... 16 aj'Uato•t 9-12 
arasında icra edilecektir. 

6 - Talebe hu •ene bet •J 
den takip eder, bet &J 
ela madenlerde bilfiil çahfarlar. 

7 - Talip olanlar bir iıtldaya 
rapten altı foto, alfu te:alı.....a. 
tahlil, afi .. hlmlhal .... d.~ 
nameleri Ue aalıbat rap._ 
lmtlbanlannı icra edecek ol• 
makama takdim etmelldlrl•. .. 

Malatyada Ömer Efendiye: 
Hiç olmaz• llk mektep plaa

detnameal olmadıkça, slzln yqa• 
nızda bir wenein lıiçblr mektebe 
pmeal mümkGn tletlldlr. 

« 
Şişlide Ferit Beye: 
Orman MGlaeadlı Meldeblala 

kayıt ft kabul tartları 29 af'watoll 
tarihli nuıhamıada çıkmıtbr, o 
nGalaa adresinize s4nderlbalttlr. 

Jaadarma Zabit Mektebi hak· 
kında malilımabmız yoktur. 

Serdar COneyt Hivenin na- • • yordu, falı unutmuyordu. anlamamıtsınaz. Ben de size 
r- mışti. d ki b 

diplu değildi. Fakat bizden Şimdi bu muhavereyi habr- * iyorum ugünden iti· 
Heratta ayrıldıktan sonra Hiveye B&tl\n bu korkular, ucu baren çok mes'ut olacak-

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lıyor, bu memleket halkının 

Cmi•~ memleketi iıgal eden bucağı olmıyan bir şimendifer sınız. Kuzum, o kadına inan-
"T' yeni vaziyetten istifade edebi- k t "b" h b" "b l * * * ukerini harben kovmuş, a arı gı ı ep ın ir erini dığınız gibi bana da ina-

müfrit derecede Rus taraftan lecelderl ümidinde doğrusu çekiyorlar clı. Salim bergtin nıoız. 
olan Hive Emiri İsfendiyar kuvvet g6rm8yordum. yeni birşeyden korkuyordu, Salim artık hiçbirine ioan-

Size Tabiatinizi Sögligelim •• e 

Ham Etim vasıtaaile öldürt· (Mabadı yarı•) en uzak tehlike ihtimallerini maz olmuıtu. ve hayabnın 1 Hatı11inasbr. 
mlif, yerine softa met- bile gözllnde btlylltnyor, en gerisi, korkusuz, fakat ol- HOsnll mua-
repli olan kardeşi Seyit 2 Eylül Çal'f&mba akşamı temiz suları bile kaynatma- ciukça tatsız geçti. meleden baz· 

Abdullah Hanı geçirmif, ken- ELHAMRA SINEMASI zeder. izzeti 
cliai de memleketin diktatöril B •• •• M l l • d ı nefsine fazla 
ol ıtu B" l h Yeal mualmla klıadı mllaHebetil• ugunun ese e erın en mu • ınaena ey maru• bllr metklr dır. 
1abm1Z1 do&rudan doğruya GEORGE BANKROFT 
Serdar (Ciineyt)e anlatıyorduk. H • • ı • Ç k • k f Kadın me•zu· 
Maamafih ıevahiri kurtamak F 1 R T 1 N A t z met ç 1 er 1 n e t 1 eri ve larile alakadar 

için bizzat imamlaia da bir ç e k t ı· r d ı· k 1 e r ı· D e r t 1 e r olur. Usullere 
mektup ytzarak vaziyeti an- Şaheıaeriad• cotkun Ok1aaua kU'fl ve intizam ku-
latbk. bir adamm •llaarauaaı ... Af ka kU'fl 

'alaaa 91
9 

bir kalbla mDcadeleaı..ı. .. Ve 1ı.- f Bqtarah ı inci .. ,tada ) daha elim bir hal tuanar yudabna ria"let 
Teklifimiz kabul edildi. Va- diye kadar alaemada rlrll•••lt yakıla geçerken g6rdilm. O edilirmi??... Bir kwn en bl- etmekle hllr-

liyeti bir muahede müsvedde- .. •uauaa ve mlthlt fu1aaa aah- ıeceld temiz, berrak tablo ile yük allaU, zineti olan aamu- riJetinln takyidini istemez. 
il halinde tesbit ettik. Bu aeaıaı tu.ır Y• lru edecektir. ba çirkin manzara biribirine ıuna tecavllz edenlerin, onlan Meruimden hoılanmaz, pa· 

hsan bey: Fi/eri 

ramulıta 
hazzeder. 
unutmaz. 

Kena.. beg: Ağır 

.ışladır, ayıl
mak ~e sa,
dırmak ister, 
tahakklm e, 
aul muamele
ye tahammll 
edemez, mu
kabele, ser
keıliie mllte
mayildir. Ce
saret Ye kalı-

r menulardan 
ljuiranm çabuk 

muahedede kullandığımız Bu film; TaaamH Frauaaea alalll karıtınca İnsanlann zevkleri kolundan tutup karanlık UÇU• ~..Jsrafa mfttemayildir. 
ılbllab ve tabirler mtlsaYi bu- bir Paramouat fllmldlr. için ifledikleri büyllk cinayet- rumlara sllrllkliyenlerin vahti bu mikrop yuvalanm tid· ir 
kuka malik hOldimetler ara- ler beynimde uğultular yarat- ıuratlarını lAnet damgasile detll bir inzibat albna ahf, J•lı &re.,,: - 'entliı Zekl-
111ıcla kullanalanlann tamam• 1 ı b. Sadaka olarak uzattığı bir karartıp, boğazlamak en doğru kurtuluı yolu olacakbr. Banan 
.,... icli. Halbuki 1873 - • ngatro Ve Sinemalar puça ekmek mukabilinde bir h6kDm almaz mı? içia bir dakika bile ııeçirme- ,(. Zenlıin 
linde ffiye namına Seyit Mela- mlltlıİf bir uçurumun derinli- Birçok sımflara aynlan biz- dim. Bu işe başlamak Ye bitir- uysalhk p 
met Rahim Han ile Rusya na• ALKAZA1t - Kanlı kut. dhtab• " jine silrilklediji bu zayalh metçilerin iki sınıf ara1ındald mek llzım olduğu gibi, kapa- terir, mua.me-
auna hareket eden Ceneral A''MDAR - =:~ato kızı koluna takıp sarhot bir tezadı gCSsteren misaller bize lardan itilip, kovulunca, 10kak ininde mllf-

T.~man ara•••da aktedil•• eda ile ylrtıyen bu tefkat, haber veriyor ki bu iti ihmal ortalanndan bqka ya: 
n - - EKLER - Kısal Sultu Abdllhaalt merhamet ve terbiye dnıkGnl etmeden ııkı bir kontrol alb· "!eri olmıyan a"' •ı · ktllpeaent de-

muahedeye ıu c"mle ı"le L. •• _.. ETU v AL - Doa Petraç1o d ı..a ' gaç gu 1 x.:ıd· K derB u IHl9"" GLORYA _ SeytO•aıa •eftl a amın suratına ttlaurmemek na almak memleketin hayab lerine aığmaa zanllı lıiametçl ... ar. e 
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SON POSTA 

Abdülhamit, Gümüş Para 
Çıkarmanın Mahzuruna Kanidir. 
Fazla Gümüşte Altını Düşürürmüş 

NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 68 
( H•rlı•lclcı mah/aztlar) 

le Hatta o derecede ki ; iki 
UrUf etmiyen bir ytızlnk 

kaimeyi ; antika gibi aalda· 
lllak için 150 kurUf& anyorlar
dı da bulamıyorlardı. O ııra· 
da İngiliz ıefiri, miıtir (Layet) 
idi, Bana geldi. Pek ahba· 
bırndı. Huzura çıkar çıkmu, 
ellerini ıöylece semaya kaldı
rarak: 

- Bu ne muTaffakıyet ; 
Şcvketmaap... Buna, naul 
llıuvaffak oldunuz? .. 

Diye haykırdı. Ben de: 
- Vallahi, bunu ; ben de 

büıniyonım... Bu, Allahtan 
oldu. 

Cevabını yerdim. 

Abdülhamit durdu. Geniş 1 · hl Kaime meselesinde Abdülha-
r nefeı aldı. Heyecandan 

•peyce yorulmUJlU. midin bahsettiği sadrazam 
Ali Paşa 

- ikinci mesele de, Ktmil 
Pqanın aadarcti zamanında 
oldu. Bir gün, birdenbire bir 
tayia çıkmıf. Guya ; ( Banka
da altın para kalmamış. Elin-

de banknot olanlar, bankadan 
11ıukabilini alamıyorlarmış. 
Devlet, ifill ediyormuı. isyan 
çıkacakmlf··· ) Bu fByİa Uze
rbıc alacaklılar bankaya ko .. 
"'"f.. bir takım gürUltüler 
0Inıllf. Meaele bana ak.eder 
ttmez derhal tahkikata bq
ladım. Buna aebep Kimil Pı. 
llln olduğunu anladım. Derhal 
.uI haberini yolladım. Soma 
hemen Düyunu Umumiyecileri 
topladım. 

Abdülhamidin nazarında, 
dünya bir tarafa.. Miiffika 
Kadınefendi bir tarafa.. Maa
mafi, Abdlllhamidin hakkı 

Tar. Sevenler, sevilmelidir. 
Klnunusanl 327 

Abdülhamit, tenvir vasıta

larının içinde temizlik ve ko
laylık itibarile elektriği tercih 
ediynr: 

- Yıldızda ben huausl 
tertibat yapbrmafbm. Saray 
klmilen elektrikle tenvir olu
nurdu. Fakat.. elektriğe pek 
ailvenolmaz. Birdenbire bo
zuluverir. Karanlıkta kalınır. 
Onun için, daima mum bu· 
lundurmalıdır. 

Diye bir mukaddime yap-
tıktan ıonra, artık bu huıusa 

dair aklına gelen ıeyleri an
latmıya bqladı. 

- Bir defa, Romanya Kra
lının sarayında bir ziyafet ve
riliyormuş. Nekadar sUfera 
ve kUbera varsa davetli İmİf. 
Sofraya oturup ta tam yemeğe 
başlanır başlanmaz, birdenbi
re elektrik cereyanı kesilmiş. 
Ortalık zifiri karanlık olmuş. 
Enelce ihtiyaten mum da ha
ıırlanmadığı ıçm davetliler 
uıunca müddet zulmet içinde 
kalmıı, Kralıçamn çok cam 
sıkılmış. Hatta bu mesele et
rafında bazı sözler çıkarılmış. 
Dedikodusu , bize kadar ge!
di... Böyle hadiseler az değil
dir. Bazan da tellerde bozuk
luk oluyor. Bir şerare çıkıyor 
ve yangın zuhuruna sebebiyet 
veriyor. Bir kere bizim de ba
tımıza geldi • 

Abdülhamit, uzunca lakırdı 
anlatacağı zamanlarda yaptığı 
gibi koltuğa daha rahat yer
leşerek devam etti; 

- Ben, Almanyadan dört 
tane ( piyanola ) getirtmiştim. 
Bu çalgıyı tabii bilirsiniz. 

- Bilirim efendim. (later
na) gibi elle çalınır. 

- Fakat, benim ~etirttik-
Jerim elektrikle çalınan cina-

i 
den idi. Bana, Oç yllz altı
na mal oldu. Bunlardan bir 

tanesini küçük kadın efendi
nin odasına koydurdum. Üçü-
nli de şehzadelerle sultanların 
dairelerine verdi:n. 

( Arku nrı) Onları biraz okşadım. Ban
lralara moavenetlerini temine 
çalıştım. Baylelikle o buhra
lbn da öntlnU aldım.. O ıa
laan bazı maliyeciler, birçok 
rünını ufak para darbettir
llıck fikrini ileri sürdüler. 
~n, bu teklifleri reddettim. 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt

- Bu tehlikeli bir iştir. 
Dedim. Ve hakikaten de 

lyledir. Ufaklık, nüfus adedi
ile göre olmahdır. Fazla olur
la, albnın kıymeti artar. O 
b.rnan piyasada altın bulun
lllaz. Bunu, bilhassa aarraflar 
Japar. 

Abdüihamit, artık tamamen 
:0rulmuıtu. En nihayet: Bir 

•ha içini çekerek: Yavaş 
Javaş kuvvetini kaybeden bir 
leale: 

- lıte; bu da 
._ffakıyetim •.• 

Dedi. 

ikinci mu-

ıe Klnunu1&al 

d Bugün; doktora merdiven-
en inerken tesadüf ettim. 

Abdülhamit, bizzat Müşfika 
l<adındefendiye getirerek mu
'Yene ettirmiş. Sonra odanın 
~ğuklupnu bahane ederek 
aduıefendiyi odasına götür

lllliş.. Tekrar doktorun yanma 
'"det etmiş. 

- Kadınefondide 
•ar mı, yok mu? 

verem 

D· 
0Ye tekrar tekrar antvermiş .• 

llt 
1 
oktor, öksUrUğnün adi bir 

/\~~:~.en ~ -~ib~ret ol~u~na 

larını Ay nen Yazıyoruz 

( Baıtarafı 1 inci aayf ıda) 

Çnnkn pekall bilir:.ıiniz ki 
arkadaşlar ; Otmanh impara
torluğunda 50 milyon, 100 
milyon, 500 milyon aan lira 
ihracat yapılıyor idise 
bu servetin bir memle
kette dahilinde vatandapara 
inkısamı ve yataodaılano 
bu servetten iıtifadeıi 
noktai nazarından o zamanki 
Türk milletinin nasibi ya bir 
aapanla deştiği bir yerden, 
yahut hi~ olmazsa bir lo~a 
ekmeğini temin etmek ıçm 
bir ecnebi bankasında yaptığı 
tabasbustan aldığı bet on ku
ruş, yahut bir tapu, bir nllfuı 
memuru sıfatile aldığı 120 ku
ruşluk bir maaştan ibaretti. 
Yapılan bfttün bu ibracatm en 
kuvvetli ve en canlı kısmı bu 
memlekette yaşıyan ve bugün 
aramızda bulunmıyan parazit
lerin, tufeylilerin yani gayri 
Türk unsurların ve ecnebilerin 
zevk ve ıafasma, !ef.ah ve 
saadetine ait olan hır ıhracat 
parası idi. 

Halbuki TOrkiye Cumhuri-

yetinde yapılan ihra.~atın h~r 
ıantimi bile sırf T urk mıl
letinin kendi varlığına ve 

• . • .. __ u,;'!.ı. .....1,,.n bir 

Cümhuriyetin teessüsünden 
evvel memleketimizde deniz 
ve kara nakliye vasıta· 
ları kamilen ecnebi eller 

ı ve ecnebi kafalar tarafından 
idare edilir, hatta en ufak 
amelesi bile gayri Türk un· 
surlardan bulunurdu. Cürnhu· 
riyetin teessüsünden evvel nıem· 
leketimizde ne kadar faal kredi 
mllessesesi varsa, bankalar 
varsa hepsi gayri Türklü. San'· 
at ve ticaret kamilen gayri 
T6rk unsurlar elinde idi. Hu
JAsa iktısadi hayatın memle
ket dahilinde ve icap ettirdiği 
bntüu mesai ıahaları, nafi 
ye milsmir vasıtaları Türk 
olmıyan unsurlar elinde idi. 
Hepimiz bu memlekette hiç 

olmazsa rubu asır kadar yaşa
mış ve İzmir, İstanbul, Bursa 
aibi ve buna mllmasil birçok 
memleketlerimizi tetkik gözile 
olmasa bile tecessüs gözile 
görmilş vatandaşlarız. Hepini
ze sorarım, o zamanlar· 
da bu memleketlere ve bu 
diyarlara gittiğiniz vakit ora
da terennüm eden, neş'e şU
ren refah ve saadet içinde 
yaşıyan Türklerin kaçma te
sadüf ederdiniz. 

i _LA L 
. Bahar reJdl. :;>chırıcrden kUyll"rc, iP) llyelere ıkıla ak daırenfz, odalarııaJıı: varu veyahut klralahııcak eY, ~aire c v tır. Kl.rnt• v~rılecek c~inlı, 

aorınakJa vakit reçlnnf':yinlıı:. (25) kUTU41a ılı.e bu 1 i : ı· oda ııt yorı nıı:: Aramak ve 
klfldlr. Her kelıme fas.luı tçln bir kuruı ıave.edinlL ş yapa l ırlz. (16) lc.,lfmeJilc bir ilin 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahili hastalıklu. 

Haae: Beyoğfo. Tarlabaşı caddesi 

No. 145. Muayenehane: Galata 

Topçular cadd~ai. No. 164. -·21 

PARİS TIP FAKÜLTESİNDEN Meaun 

Cilt ye Zülırt"vi h111talıklar mütehalıı11 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKt 
l(ısbul saatleri ıabah ıekiıden 

akf&m yediye kadar Uabıali 
Meserret oteli karşısında No. 13S 
birinci kat. -112 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi

haneıi - Doktor Aristidi Bey: 
Eminönü aabık Karakat Han 
No. 8 -6 

OPERA TÖR DOKTOR SÜ
REYYA KADRİ - Cerrahi bu 
talıkları yeni usul ve elektrikJ 
tedayi eder. Beyoı!'lu İıtiklil ca . 
desi Parmakkapı Tramvay lafa -
yonu Roma oteli yanında Tevfi • 
Bey apartımanı muayene 14-1 ı 

-'J 

Berlin Tıp fakll!tulndcn cildiye ye 

ıı:ührniye mUtchu11aı 

Dr. A. LEBIP SELİM 
Sirkeci • Orhanlye cad. No: 26 

Cunıada11 nıaada her glia nbahtan 
ırlqama kadar -ll 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları mütehaasııı 

Cumadan maada herıün aaat 
(14,30-17) Divanyolunda No (118) 
Telefon: fıtaııbul 2398 -2 

~~ MEMUR VE MEMURE 

oıs T ABIPLERI • 

DIŞ T ABfBt CEMAL ZIYA 
Köprübaşı Eminönü han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuz buçuktan 
aktarn yediye kadar hutıılarını 
kabul eder. -16 

Diş Tabibi K. Jaıngoçyan 
Harbiye poliı karakolu sıra· 

ıındaki köşebaşında 73 numaraya 
nakletmiftir. Sabah 10 dan ak
tam dokuza kadar. -3 

DIŞ TABiBi M. NECATI -
Sirkecide Silivri oteli karşısında 
26 numaraya nakletmiştir. Sabah 
aekizden akşam dokuza kadar 
hastalarını kabul eder. -9 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil şerait 
ile en miifkülpesentleri memnun 
edecek şekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -9 

SATILIK EVLER 
ÜSKÜDARDA imrahor mahal

lesinde Doıancı lar caddeıindcı 
elektrik terkoı tertibabuı ve ikı 
kuyu ve nez.areti klmlleyl havi 
121 numaralı hane satılıktır, 

içindekilere müracaat. -3 

SATIUK HANE - Akaaray

da Yusuf paf&da Kafesçi ıoka
ğında tramvaya bir dakikalık 
meaafede 6 No. 4 oda mutfak 
bahçe elektrik tulumbalı kagir 
hane acele aatıhktır. -1 

SATILIK VE KIRALIK 

MEMUR VE MEMURE iSTİ
YORUZ - lıiniz olmadıtı za
manlarda çahşarak ayda 90 Ura 
ka:ıirnabilirsini:ı meldupla bize 
aoranuz içine 6 kuruıluk pul 
koyunuL ıatanbul po.ta kutuau 
400 -3 

Emlakiniı.l SATMAK yahut 
KiRALAMAK için 9-12 arasında 
müracaat ediniz. tramvaya, timen
difere, iıkeleye yakın olanlar 

1 müreccahtır. l.taabul dlJrdüncü 
Vakıf han aamalrat 29 -3 

MEKTEPLER 
f'f AL YAN LiSESİ VE TiCARET 1 

MEKTEBi 
Beyoğlu - T omtom ıokağı 

KIRALIK HANE - Çar91kapı 
Medrese aokak No. 5, Beş oda 
temi:ı; ve caddeye yakın. Gezmek 
için karşısındaki haneye a-örüş
mek için de Eminönünde izzet 
bey han kalemkar Necmi Beye 
müracut. -2 

1 Eylül 111lı günllndea itibaren cuma SATILIK ARSA _ Beyaıutta 
ve pazardan m111da her gUn ubahle· 
yln ıaaı 9 dan 12 ye kadar kız ve erkek Emin bey mahaHeal Dibeklicaml 
talebe kaydına b&4lauacaktı.r. -S ıırumda 5 metre eninde 40 

_ metre boyunda çarşıya gayet ya-
SÜNNETÇi kin ve her türlü evufı halt bir 

________ ..:.., ____ 
1 

bap araa acele satılıktır. 

k.OLA Y SÜNNET Adrea: Akşamda Ekrem Bey -4 

MÜTENEVVi 
Taşra bayilerinin rı:ızarı dikkntine 

istenildiği şekilde paket 
yapıl~a~ şartile gazele al
mak ıstıyen taşra bayileri 
İstanbulda Ankara cadde
sinde Feyzi Ahmet hanında 
İzmir gazete bayii Tevfik Ef. ye 
müracaat ets:n . 

--------
600,000 

Kişi imann getirdik 
600,000 torba içinde boV.ulduk 

Nasıl mı? 
Birkaç gün sonra anlar11nıı? 

-4 
~-------~~--.~--

1 H Ti R A BERATI -
ihtira berat veya imtiyazınızı 

A ' 

planlarınızı ve modellerlnh:i Şf· 

kago'da 14 eylülden 20 tetriniev
nl 931 tarihine kadar açılacak 
olan ~YNELMİLEL SERGfDE 
teşhir edıniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
ve alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını utmak için muh· 
terilcrin eline ıcçmiı en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve ihtiralan gör· 
mek üzere ıergiye mümc111iller 
ıöndercccklcrdir. 

Reaim ve modellerini:ıi teşhir 
ücreti 28 dolardır. Biz.im huıuıi 
•ergi memur ve satıcılarımız. be
rat ve lmtiyazlarınıtı fabrikatör-
lere a-österecck ve onları ıiı.in)e 
temaaa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komi&yon ücreti alınmaz. 

Berat ve modelinizi ve .kira be
deli olan 28 doları doğrudan 

doğruya biıe gönderiniz. Size 
•erginin nihayetinde mufuaal 
rapor verilecektir. 

Adrea: lnternational Pateat Expori
tlon C.. Marchandlu Mart. Chlc•ı•· 
U. S. A. 

GÖZ n GÖZLÜK mütebaaıın 
Tıp Fakiiltesi göıı haatahklan 
aabık muavini doktor Fuat Aziz 
Bey - Muayene ile gözlük satı
lır. Muayene ikretl alınmaz. 
S.hçekapı Hamtdiye caddesi SO 
numaralı mataza -22 

ZA Yl - 1928 ıeneıinde K•dı
k3y Yedinci ilk mektebinden 
aldığım tahadetnameyi zayi etti
tlmi ilan ederim. -1 

Mlbrlban Tahıin 

KATiBE HANIM LAZIMDJR
Sirkcide liman hanı kar1111nda 
Mühardar zade hanında 21 - 22 
aumaraya müracaat. 

2 ÇOCUK iSTIYORUZ -
Ameliyesi için meıhur Halepli -

ıade doktor Talip Beye beş ııiln 
evvelden baber vcrllmesi. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ııtan· 

EY ARIYORNM 
civarın- Ayak işlerinde iıtihdam edilmek 

Beyazıt ile Ayuof ya 
da kiglr ve nezaretli 
fartile üç d~rt odalı 
arıyorum. Ad•ca: Son 

olmak O:ıere 14 ve 16 yatlarında llııl 
bul 1486 -22 

ODALAR 
GALATADA Merku Rıh· 

tım Hanından tramvay caddesine 
çıkan Tuluınb.a aokağında Halep 
Ham tamir ve telvin edilmif Ye 
elektrik ve su tuiaatı da yapıl-
m14tır. Yazıhane ve muayeoebane 
olmıya pek elverişli yedi oda 
kiralıktır. Altındaki peruk&r ta· 

lonu veya kapıcıya müracaat. 

yetif tirdiği çocukların hepsini 
Yemen çöllerinde, Arnavut
lukta •e yahut Makedonya 
mezbahalarında kurban •er· 
mek, tehit vermekti. 

(Devamı •ar) 

s. o. s. 
ErcUment Behzadm Şiirleri 

Yakında çıkıyor 

bir ev erkek çocuğa ihtiyaç Yardir. la-
Poıtada 

1 

tlyenlerin Sirkecide Sanasaryan 

Ayşe Hanım. 
_

4 
hanında Radyolin fabrikuına mB-
racaatları. --6 

ERKEK iŞÇi • ı -------·------.J MACARISTANDA tahıil eden 
diplomalı bir mütehassı• tavuk· Erkek işçll~re iş veriyoruz 

PARA KAZANDIRIYORUZ -
Okuyup yaıma blleııler mürec-
cahtır, mektupla bize sorunuz 
içine de 6 kuruşluk pul koyunuz. 
lıtanbul posta kutusu 548 -3 

iki Musevi Cemıyeti 
Balatta 11Ahemla 11 ve "Hev-

1 ra Kedoşa,, ismindeki iki 
musevi hayır cemiyeti cuma 
günU bir içtima yapmışlar, 

uzun mfinakaşalardan sonra 
birleşmiye karar vermişlerdir. 

' 

GUresçileri Davet 
' Kumkapı Terbiyei Bedeniye 

Klilbünden: Bursa San'atkaran 
derneğinin daveti Uzerine 11 

Eylül 931 Cuma günU Bursada 
yapılacak mlisnbakalara gidecek 

on güreşçinin tefriki için tec
rübeli ve tecrUbesiz güre çi
lerjo 4 Eylül 931 Cuma günil 

aabah saat 9 dokuzda behe
mehal klüpte bulunmalan 
teblii olunur. 

çuluk tesisatı vücudc aetirmek 
veyahut mevcut tesisatı idare 
etmeyi dcruhde eder. Adreaı 
lllatki Endre. Galata Ankara 
Palaa oteli. _ 1 

Üsküdar Hile sincmaımda 
Aşk Uyumaz 

Mümessili : Verjina Valli 
Duhuliye 10 kuruştur. 

r 
ON BİRİNCİ 

PATRON KUPONU 

No. 6 
Gaıı:eteml1dc on bet gtinde bir 

nnnekte olduğ;ımuı: Patronu 
bedava almıılt lıt'yo ıııoıı:, bu 
lrnponu kulp aaklayını• v• 15 
kupo:ot toplayınııı:. Patronlarımıı· 
dan pek memnun olacakıınız. 

Patron! r neşredlldll:lerl ııUa· 
den l baren l•tanbul karllerlmlı 
bir aftn, taıra karllerlmlı on 
ırnn de lııuponlarıoı gönd.,.. 
melldi ler. Bu mUddet geçtikte• 
•onra kuponlar k'lbul edılD1U. 
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i VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 1 

' 
Karadeniz - Türk -Hopadan 1 

Adnan - Türk - İzmirden 
Seyyar - ,, ,, 
Selamet - Türk - Ayvalıktan 
Marmara - Türk - Mudanya, 

Gemlikten 
Gülnihal - Ttırk - Bandırma

dan 
İzmit - Türk - İzmitten 
Bradle - ltalyan • İakenderi· 

yeden 

BugUn Gidecek Vapurlar 
Rüstemiye - Türk - Rizeye 
Saadet - ,, - Ayvahğa 

Cide ,. .. Cideye 
Bartın -

" .. 
Nilüfer - Tnrk - Mudanya 

Gemliğe 

Uğur - Türk - lzmite 

Abbuya - İtalyan - Kösten
ce Odesaya 

SEYRISEF AIN 
Merkea acenta ı Gala tada KISpril 

baı,ı 8, 2362. 'Şube A. Sirkeci Mil· 
hlirdar xade han 7. 2740 

PİRE - tSKENDERlYE P. 
( IZMIR ) 1 Eyini Salı 

10 da Galnta Rıhtımından 
kalkacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT P. 

(MERSİN) 1 Eylül salı 
l 7 de Sirkeciden kalkacaktır. 

TRABZON POST ASI 

(A N T A L YA) 1 Eyliil 
salı 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle Zon

guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 
Mapavriye gidecektir. Dö
nüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Siirmene, Polathane 
Tircboluya da uğrJyacaktır. 

KARADEN1Z POST ASI 

ERZURUM ;a~~~~ı 

Çarşamba 
glinü akşamı Sirkeci rıh
tmundan hareketle ( Zon-

g-tıldak, lnebolu, Evren

ya Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acenta
hğma müracaat. Tel. 21515 

B A R T 1 N .~~~:t P O S T A S 1 
Bartın Vapuru 

At_;:to• Pazartesi günü ıaat 
19 da Sirkeci rıhtımından hare
ketle, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 
Amaua, Kurucaıilc, Cide lıkele
lerine azimet ve ayni tarikle lı
tanbul'a avdet edecektir. 

1 inci, 2 inci, 3üncil aınıf kama
ralarla güverte yolcularına mah
ıus mahfuz: mahalleri vardır. 

MUracaat mahalli : Emin8nil 
Sebxe Sokak No. 8 

Telefon: 23609 ve 23388 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski HilAliahmer binua 
No. 10 Telefoa lat. 2622 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTiKLAL LiSESi 
ilk, Orta ve Lise kııımlarlnı muhtevidir. Bütün ıınıfları mevcuttur 

Talebe Kaydine Başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazarteıi, Perıembe günleri l 2 den 17 ye kadar 

mliracaat olunabilir. Şehzadebatı • Telefon 22534 

:4fi"'j, J 

BADYOLIN 
DİŞ MACUNU 

Mütehassıs diş tabibi, doktor 
ve eczacı beylerin hergün has
talarına kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri
nizle, yavrularınızın ve aile-
nizin dişlerini RADYOLIN diş 
macunu ile yıkamalarına fev
kalade itina ediniz. 

Çünkü : HADYOLI ' onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 
en sılıfıi diş macunudur. 

1 • 
lktısat Vekiletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yananda bulunan makine laboratu

arında yapılacak 8729 lira bedeli keşifli ilAvei inşaat kapah 

zarf usulll ile yirmi bir gfin miiddetle mlinaknsaya çıkaırlmıştar. 
Evrakı fenniyesi ve projesi Vekalet muhasebesine verile-

cek Beş bin lira mukabilinde telsiz telgraf civarmda ıirai ve 
baytar! enstitnler inşaat fen hey'etinden verilmektedir. Talip· 

lerin ilin edilen bedeli keşif Uzcrinden % 7,5 teminatları ve 

ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 12 

eylül 931 tarihine mliıadif cumartesi gilnil saat on dörtte 

ziraat müsteıarhğı kısmında müteşekkil intaat komisyonuna 

pıüracaatları ilan olunur. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

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

2 - idadi ve Ortamektep veya bunlara muadil mektep 
mezunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, 
iki sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetin· 
de bulunanlar, mahimab hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu 
şeraiti haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malumatı 
medeniye ve iktisadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihama 
tibidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylul tarihine kadar zirde gösterilen 
vesaik ile mektep idaresine veya bulundukları yer müddeiumu
milfklerine mUracaat etmeleri llzımdır . 

A - Mektep şabadetnameıi veya tasdiknamesi, memuriyetle 
ise beraitl zimmet mazba,aıı. 

8 - Sıhhat raporu. C - : Hüviyet cüzdam, Hüsnühal varakası 
D - Halen askerlikle alikası olmadığma dair vesika E - : Uç 

adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, 4 -: Tedriıata başlandıktan 
ıonra kaylt ve kabul muameleıi yapılmayacağından taliplerin 
mU~acaatlarını tacil etmeleri icap eder. , 

Leylt 
Kız :: ~~~~ril~J\TTilrT AP LİSELE'Ri~::.; ~~~~ 1 ~ Ll.J ~ kısımları 

MileHl•I : N E B 1 Z A D E H A M D 1 
RHmt der• proll'ramlann1 tamımen tatbik eder. Ecnebi llun tedrlutı, ecnebi mekteplerine k at'iyyeu Hh:uııı 

bırakm1yacak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en gilıide muallim ve mUrcbbtlcrlndesı 
mUrekkeptlr. Ana ve baba, yavrularını fNKILAP LiSELERiNE her huıuıta tam bir emnlyd ve huıuru ka lple tullııı 

edebillrler. MufaHal bahname •ereceğlnlı adreae gönderilir. Mektep Nııruo•man'yededlr. Telefon : 20019 

Dr. ALI VAHİT BEYİN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 

Hububatın foıfor)u maddelerini Ye vitamini havidir. Kolay 
hazmedilecek ıekle konulmuıtur. 

Bunun için bilhaua zayıf ve abdeıtl boxuk ve kemik 
hutalıtı olan çocuklara milkemmel bir rıdadır. Bu Un ile 

Her 

çocuğun kUoıu f&yanı hayret derecede artar. 

Umumi depoıu: Hasan Ecza deposu 

lyodo- Vinol 
SIRRI ENVER 

Zafiyeti umumiye 

Fakrlıdd<!m 

. Göğüs hastaJıldan 
ve 

Romatızmanın 

:n mükemmel 

ilacıdır. 

Kuvvet Hdçlarınm serelrazıdır 

Umumi deposu: Fatıb'te Sırrı Enver Eczanesıdir. 

Ufak şişesı 50 büyüğü 80 kuruştur. 

• 
ikinci Kur'ası 

1 Teşrinievvelde Çekiliyor. 

Kur' aya iştirak İçin 
1 Eylôle Kadar 
KUMBARA MEVDUATINIZ 
ASGARİ 5 URA OLMALIDIR. 

(Türkiye İş B~nkası } 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ôıner Abdurrahman 
ıtanbul emraıı zOhrevlye diıpantori bathekimi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu J,arşısnda No. 1 J 

~ Seyahatten avdet 
Parİ• Darülfünunundan mezu 

DIŞ TABiBi 
MEHMET RIFAT Be 
Seyahatten avdet etmlt ve Caf alog· 
lunda Kapalı fırın kar.ş111ndakJ 
mu~en~hannlnde kemafluabık ha8· 
tıılarım tedavlytı batla!l"ıthr. 

İlan 
Karai1alı kaıasımn Karsanb 

nahiyesi da~ilinde Tırak ve 
yapraklı maktamda Pos or• 
mana mamnlAtmdan 287 40 
parça çam kerestesi beheri 
bir lira muhammen bedelle 
kapalı zarf usulile 16-8- 31 
den 16-9- 931 tarihine kadar 
otuz gün müddetle ilAna kon· 
mu,tur. Tafsilat almak ve 
şeraiti mllzayedeyi lSğrenmek 
iıtiycnlerin Ankarada Orman 
Umum Müdüriyetine ve stan· 
bul ve Adanada Orman 
MlidüriyeUeriae Karaisalıda 
Orman MuamelAt Memurlu
ğuna mliracaatları ve taliple· 
rin ihale günü Adana Orman 
Müdüriyetinde milteşekkil ko-
misyona gelmeleri ilen olunur. 

BA. RİSEFİT 
F EL E M E N 1( B A fl K AS 1 
ısr ANBUL ŞUBESl 

fdare merkezi: A ~1 Tl RDAM 
Mezun .. ermayrsi: 

25,000,000 f L. 
Tediye edilmiş c.ermaycsi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat ak çrc;;İ: 3,250,000 FL. 
GalAtadı Karaklly pnlasta Te!efonı 
Bcyoklu 3711·5 lstanbul t ,\ll tubeal: 

''Merku Po5taneai itti allndo Alla· 
!emel han, Tcl"fo:ı: lıt. S59 

Bilumum ban!rn munnıelitt 1 
Emniyet Kasaları icarı 

DOKTOR SEMIRAMISE 
KREM H. 

Çocuk haat nlıklan mütchuı ıı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

burun hastalıklan mütehassısı 
Beyoğlu Mektep ı;okak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. Me L utfi 1 
GÜLHANE SERIRtY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 

vilayet karşısı 15 No. 
~4uaye'leh~'le Telefon lıtanbul 2323 
İkametgA'ıı: " 2236 ...... . 
SON POSTA 

YeYmi, S•yasl, Havadis ve HalkgRıelc•: 

idare ı lıtanbul Nuruoımanlye 
Şeref eol nğı 35 - 37 

Telefon l.tanbul - 202i)J 
Poıta kutusu : 1 tanbul - 741 
Telgraf ı fstnnbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE ECNEBİ 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
7SO il 6 Ay 1400 

" 
400 

" 
3 .. 800 " 150 

" 
1 .. 300 " 

Gelen evrak geri verilm,.z. 1 
hanlardan rneııuliyct alınmaz. 

Adres dcğlı,t irilmesl (20) kuruttur. ............. ._ ... ..
M A TBAAi EBÜZZIYA 

Sahipleri: Ali Ekrenı, Selim Ragıp 

Neırlyat Mildllrll: Sellıa Raı•P 


