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iDARE: ISTANBUL NlfRUOSMANIYE şERV SOKAÖI 
HERGON NEŞROLUNUR 1 SON POSTA Halimi rflıı:ldlrı Halk buaunla ..... 

S Ofi P O S T A Hallaa kulatıdar: Halk bununla fıltü • 
SON POSTA Halkın &I l l l dl ra Halk bununla J le~. 

CEZA KANUNUNDA TADİLAT YAPILIYOR= 
• 

Vekaletler 
Hazırlıklara 
Başladı 

1 TütünlerimiZe Niçin 
1 Müşteri Bulamıyoruz? 

Maliye Vekit~tl Mali Kabahati inhisar idaresine Atanlar 
Kanunlara Ait Tadilit Ona İstiklal Verilmesini istiyorlar 

Projeleri Hazırladı 

Ankara, 10 ( Hamsi) -
Blt&a Yeklletlerde Millet 
lleclialaln lnlmtbcleld içtima 
devresinde mluken edilmek 
llzere yal kan• 11,Blalari 
lauırluunaktacbr. 

Bu arada Adliye Vekile
tlnde bazı adli kanunlara ait 
yeni tadil projeleri tanzim 
edilmlt ve edilmektedir. Ceza 
kanununda yapılan değiıildik
ler bu cümledendir. 

Haber aldığıma gire Ve
kil et, Ceza Kanununun cOrOm 
Ye cezalann içtimai kısauaı 
hemen bemea tamamile tadil 
eder tekilde yeni bir liyiha tanzim etmittir. -..'imdi l'lffltnlebtln tiitii11 ntıntaluılarıntl• luı•t mnslmidu 

Maliye Veklletl de tadili TUrkiye, dünya memleket- olan ttlttbal Yuunlataatlan 
~lıumlu glrDlen kanunlar Uze· lerl ara11nda ttUOn iatihaalib almaktadır. 
rlndeld mesalain• de•am et• ooktuından en batta gelea• Bunua gibi birkaç mOhim 
•ektedir. ler aruındadır. Fakat fU da mUtteriyl bugtın elimizden 

Soruyorlar : 
por Şerefimizi Böyl 

Muhafaza Edeceğiz 
Sper • ...ıelul ...... ..ıar•a 
.-elifi Jlddetle alllcadar etmelıı• 
ttclfr· B......_ blrlblrl arka•ıaa 
...,.ıuaa birkaç mail6bl7et 
..,. decllkoclulara .-., oldu. 
.... •IDueı..tıe Wr karllllh çM 
...... bir aokta1a tema• etaek• 
"6· Balaaıs •• eakl qerc11 •• ..,..,.,, 
• Birkaç pdlr ruetelertle 
llilli takımın Balkan ml•a· 
ı\akalanna lttlrak edecetllll 
olruJorum. Bu teıebbGı çok 
,aıel. Fakat Millt takım 
1tanıl oyuncularla tak.iye 
edlllp ıanderilecek? Antn
.. are röre tlmdikl oyuncu
lar klfl lmit• Halbuki paıı:ar 
,Oakl eluer1bı maçına, da
yet edilen oyunculardan 
ancak Dç kiti relmlttl· 
Fakat oyuccuların hepiıl 
orada idi. Ben bu maçı 
NJl'eclerken kulatımda fU 
aes ı8zler çanladu " Ne 
1ap1ıalar? Çocuklar arbk 
fffabatten bıktalar, yoruldu· 
tar. Onun lçln ekaenlH 
ıel•ek lttemlyorlarl,. Ne 
ati ltü ltlrafl 

Bu tadil llyihalarle ıeni- muhakkak ki ihracat mad~ kaçırmlf bulunuyoruz. Ba11-
~· ,

11 
< pz t4dıl:M .......__ ~,...·~·D en mllüıpıi olaa ba lan bUll• ••'uliyedni TIUiha 

~ .,. ......... .....,. il 1 t ,.., ........ ........ ı' de: -an:,..~ 
llyihalan Meclisi• inlmllzde- Netek1m x:n::ad': :: :::. bir kı ... :tlbddfar el& • 

Fakat ıoruyorum: Milli talu· 
mı• .eyahatl oyuncularan 
araulan ile mi olur? Btıı:lm 
spor .. refimlıı: yok mudur? 
Ve ita .. reff muhafa eclecek 
~~ulananı mHetlt clatll 
...+ 

--a.kl .,....coLlr,_ 

ki içtima devresinde mtiake- vetli bir tiitnn m6tteriıi olan babatin tttttln ihracat tam· 
re edilecektir. Lehiatan hDkOmeti, ihtiyacı (Duamı 4 üacl .. yfada J 

Son Yangında T erkosun Mes'uliyeti T esbit Edilmelidir 

Su Geç Gelmiştir, Şirket Komiseri 
Resmi Tahkikat Yapıyor ••. 

manzara 
numaralı apart.mama da 2,3 ve 
d6rdüncl katlarım tamamen 
yakmıt. sonra K&çilk Parmak
kapı aolratanclald -19 numarala 
e.tıı mllhim bir Jnmunı, daha 
sonra Galati hanıma 3, 4 ve 
5 inci dairelerile 15 numarala 

( De•••• 3 Oacl tayfada ) 

Ş..lcı 

Gazi Hz. 
Gaıi Hı. dlln akşam Sa

karya mot&rile F enerbahçeye 
kadar bir tenezzüh yaptıktan 
aonra, Saraya a•det buyur· 

: mutlardır. 

Hariciye MUsteşarhjı 
Ankara, 10 (Huıuıi) - Bel

'grat sefiri Haydar B. bUJ'aya 
selerek Avrupada tedavide 
bulanan Haridye MOıtepn 
Numan Rıfat Beye vekalet 
etıqiye bqlamıftar. 

Devlet Damiryollarmda 

1 
~nkara, 10 (Hususi) - De•· 

let Demiryolları Levazım Da· 
! ~i Müdürü Klzım 8. Mu-
hasebat mildürlilğUne ve ye

} .rine de YekAleten Hayd.ar Pa
!fl Muhasebe MlldllrO T ayylp 
B. tayin edilmiştir. 

Nafıa Teftişleri 
Ankara, 1 O ( Hususi ) -

Nafıa MDsteıarı Çanakkale 
ve Babkeair bavalisinde bir 
teftit seyatiatine çıkmıtbr. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Diinkl nilıbadaa Denm) 

Miul mi iıtiyorsunuz? Da
ba dlln denecek kadar yakın 
mazide hepimizin bildiği ve 

hepimizin yqadıjl umanlara alt 
bldiaeleri zikretmek kafidir. 
31 Mart vakaıı, Balkan f elik eti 
Şeyh Sait iıyanı, Menemen' 
irticaı, daha don denecek ka· 
dar yakı11 bldlMler, yakm 

( Denmı 6 meı u,tatla ) 

lzmirin Kurtuluşu 
lzmirliler Bu Büyük Günü 

Dün Heyecanla Tes'it Ettiler 
Bu MUnaııbttlı Fıvkalldı Mırııtm Vı Tızahurat Yapıldı 

I zmiri• düımanda ldlnlaı ıiinl ille IHı.,.M 
çele.ilen ••' : Haki.mel it.onalı 

fzmir, 10 (Huaual) - lımir bathyan ikinci nfba11 çok 
dan en bOyGk ıtınGnll, en mllkemmel ve muhtqem oldu. 
cotkun heyecanını yqadı. Yine Kadifekaleden verilen 
lzmirin kurtuluı pil olan bir top ipretile zafer alayı 
9 Eyliillln dokuzuncu yalda- Gui boluvannın Bama· 
aillmD pek bOyGk merasimle haae mebdeinden hareket 
tea'it ve kahraman ordu teb- ederek hlkimet 6nlae sel· 
eil edildi. di. Alay plarimizde meY. 

Merasime lıtiralr için mll· cut batan ukerl lotalarile 
bakatı.lt m.a-ce Mlk laiite. Wrllkte W•r ve •· 
..... et•lfti· .. •• .... . 
fsmirin 'l.tirdadt ••••~• 
Halkapınarda ıelait olan kah-
ramanlarıauzın abideai we 
kabirleri ıiyaret edilerek bll
yllk bir çelenk kondu: 

Saat onda Kadifekaleden 
atılan bir top işaretile kııla, 
btlktimet ve Kadifekalede as
kerlerimiz tarafından aancak 
keıidui merasimi yapaldı. 
Buadan aonra Belediye ve 
halk mlimeasilleri tarafından 
httkômet ~. orduyu tebrik 
merufmi icra edildi. 

Tes'it merasiminin uat llçte 

Tea'it m•uiminin lçlnc:I 
ufhuı da ıece ı&ıel bir 
fener alayı tertibi 111retile 
icra edildi. Gece uat ..im
den itibaren ubaha kadar 
lzmirin blylk caddeleriacle 
mq'alelerin pardblan ele..
etti. Bu arada birçok mlla• 
mereler de tertip olunarak 
halk bitin ıec• eifeaeell 
bir bayat yqadı. DeDllebilr 
ki lzmirlmlzin dlıeacle• 
kurtulqu yıldhlmll h•la 
bu kadar bll,ok tesütlratla 
tes'it edilmemfttl. 

Mtlfteri - Şapkalarınız bqıma hiç yarqmıxor. Ne yapayım 
Dlkklncı - Kolayı Yar. Elinizde tqarllDlz efendim. 
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2 Sayfa SON POSTA Eylfıl 10 

( Ha_!!:zn Sesi Ji DABILİ BABIRLIB Günün Tarihi 

Son Yangın Ve -.B-el-ed_ı_!J~e ~~-0-t_o_b_iı-. s-l-e-re--S-u-ik_a_sımt-IB=-a-/k-a .. n~z:am:m·~ Mübadil EmlakiP 

Te~~o~.ll'~}.r~~t~. Ve Şehir Y Jd """ A J Jd Konferansı İadesi 
bulunamadı ve halk Ter- v··ı.. . apı ıgı n aşı 1 ZI l .... Mübadele Komisyonu 
~~·:a~~rd~s~a~:.t,~n~f; .n.u upanesı ••• nazır ıgı Bundan Sonraki Mü-
buı kailerimiz.in hislerini Yeni Açılacak Kütü- Bir Günde Yollardan İki Buçuk Okka Çivi Darülf Ün un Konferans racaatları Reddedecek ve fildrlerloi ajağıya der-
cediyoruz: paneye ( 25) Bin Cilt Toplandı, Nizama Riayet Etmiyen Otobüslerin Salonu içtimalara Tah_. 

Mehmet Aıcr B. Beyoğlu Aynalıçeı· 
ae ıol Kitap Konacak Ruhsatiyeleri De Geri Alındı... sis Edilecek 

- T erkoı işi F riçya kıralı 
(Gordiyos) un mabede hediye Belediye Beyazıttaki Be· Taksim • Boğaziçi seferleri yapan otobüslerin tekerlek l.la· 
ettiği knğnmın okuna vurduğu yazıt medresesini Darülfünun· tiklerini patlatmak için Taksim ile Büyilkdere arasındaki yola 
ıihirli düğüme döndll. iptidai dan almış, burada bir Şehir büyük başlı nal çivileri atıldığı haber alınmıştır. Bunun ıçın 
ve safdil insanlar bunu ~öze· kUtUpanesi yapmıya karar b b 1 k d 1 d 1 d ki l 1 k 
mediler. fakat bllyük laken- oto üı sa ip eri en i ara arın a topa ı arı para ara çocu • 
der bir kılıç darbesile bu vermiı ve medresede yapıla· lar tutarak bu çivileri toplattırmaktadrrlar. Bunlar geçen!er-
d .. w •• •• d G ı t cak tadilAtm keşifleri de ugumu uçur u ve a a yaya de bir gUn de yollardan ( 2,5) okka nal çivisi toplattırdık-
hAkim oldu. İstanbul un yar1sı- hazırlanmışb. Yalnız medre· 
nı harabeye çeviren Terkos ta ıenin önünde dükkAnların larını ılSyliyorlar. 
böyle bir kanun kılıcı ister. istimlaki yapılmadığı için ta· Mühlet Bitti Ruhsatnameler Ahndı 
Yarım asırdanberi teahhütle· dilita henüz başlanmamıştır. 
rini yapmıyan bu tirketin Belediye bu sene bu dllk-
mukavelesi derhal feshedilmeli 
ve tesisatına vazıyet etmeli. klnlara istimlak etmiye çalıt· 

Jf- maktadır. inkılap Müzesi için 
HaHn Bey ( Şehudebatı Emlnnurcd• hazırlanan Ve miktarı (25) bin 

elin mahalleal 43 ) cildi bulan kitaplar da Şehir 
- Azizim T erkos iti gaze .. 

telerin bir temcit pilavı oldu. kütupanesine konacaktır. Kll· 
Her yangından sonra bir neb- tUpane okuyucularrn her Hlrlü 
ze bahsedilir. Tenkit edilir. fstifadelerini temin için Av-
F akat mübarek ıirket kös rupa kütüpaneleri tetkik edi-
dinlediği için bunlar kendiıine lerek o suretle hazırlanacaktır. 
vız gelir. Şehri hiçbir gün 
memnun etmiyen bu tirket 
artık ortadan kalkmalıdır. .. 

Numcttln B. Bcş!ktaş lh!zımur c:ad· 
deal 73 

- DUn gece Beyoğlunda yine 
beş on ailenin ocağı söndü. 
ltfaiıc Terkos musluklarında 
ıu bulamadı. Her yangından 
aonra inşallah bu, lstanbulun 
ıon fidyei necatı olur temen· 
niıini tekrarlarız. Fakat bir 
tDrln şirketin kılı bile kı· 
pırdamaz. Nafia Vekllleti 
artık harekete geçerek bu 
meıeleyi halletmelidir. 

* Sadık Bey (Çakmakçılar Y cnlhan \5) 
- Dünkü yangında yine Ter· 

koı borularında su bulunma
mış. Halk idaresinde yaşıyo· 
ruz. Tcrkosu belediye, vildyet, 
ıehir meclisi, şehir halkı istemi
yor, fakat terazinin öbür gözün
de oturan bu tirketi bu kadar 
ııklet yerinden bile oynata· 
mıyor. Eğer T erkoıu bu şir
ketin elinden almakta siyasi 
veyahut malt herhangi bir 
mahzur varaa hükumet ona 
göre ıirketle anlaşmalı, yeni 
bir mukavele yapmalıdır ki 
bu buhranlı zamanda binala
nmız kol olmaktan kurtulsun. 

"" Taltlr B. ( K•palıçarıa Kuyumcular-
110kak 7 ) 

- T erkosun bugllnkO bo
ruları darmış, itfaiye hortum• 
)arı genitmiş. Yapılacak ıey 
basit: ya boruları geı:ıişletme1i 
veyahut hortumları daralt
malı. Bu da kafasını küpe 
ıokan öknznn lcUpU kurtarmak 
için kaf as mı kesmiye benzi ye· 
cektir. 

Beş Bin Lira Avans 
Ticaret Boraaaı para aıkıotııı 

çektiği için Ticaret oduından 
bet bin lira avanı lltemiştir. 

Plak T etkikı 
Hangi Plaklar Müsa

dere Olunacaktır? 
Müddeiumumilik eskiden 

doldurulan ve yeniden hazır· 

lanan plAkların güfteleri üze-

rindeki tetkikatına devam 
etmektedir. 

Hayasızca olduklara tesbit 
editen güfteleri havi plAkların 
1atılması, alenen çalınması ve 

şarkı olarak söylenmesi mem• 
nu olduğu için bunlar hakkın
da takibat yapılacaktır. 

Kanun bu gibi plAkların 
ıatılmasını, alenen çalmmasım 
ve söylenmesini menettiği için 

gramofoncu dükkinlarında 
bulunan bu gibi pllklar satıl
madıkça müsadere edilmiye· 
cektir. 

Polislere Çıkışmı' 
Kasımpaşada oturan Hasan 

lıminde bir manav Rüstem 

isminde birile kavga etmif. 
Manav Hasan, kavgayı ayır· 

mak için araya giren Polis 
lbrahim ve Kemal Efendilere 

de tuhaf ,sözler ıöyliyerek 

çıkıştığı için yakalanmıştır. 

Diğer taraftan otobOalerin 
geçenlerde Belediye tarafın· 

dan yapılan talimatnamedeki 
tartlara uyması için verilen 
mühlet ( 19) eylulde bitecek· 
tir. Fakat otobUscUler bu 
müddetin az olduğunu, eski 
otobüslerde Belediyenin iste· 
diği tadilat yapılabilmek için 
800·900 lirahk bir masrafa 
ihtiyaç olduğunu ve esasen 
karoserler bukadar bir mas
rafla üç, beş ay evvel yeniden 
hazırlandığı için mühletin iki 
ıeneye iblağını istemişlerdir. 

Daimi encümen otobüs· 
clUerin bu taleplerini tetkik 
ederek yeniden bir karar 
verecektir. 

Ayrıca haber 'ferildiğine 
göre, Belediye ıeyrisefer me
murları bir haftadanberl (10) 
otobUsün ruhsatiyelerini alarak 
ıeyrisef erden menetmiılerdir. 

Bu otobüsler biletsiz yolcu 
taşımışlar, karnesiz 9oför . 
kullanmışlar, müşteri almama· 
ları llzımgelen mmtakalardao 
müşteri almışlardır. ... _______ _ 

Yeni Muallimler 
Mektebi Kız Muallim 

Muhtelif Yerlere 
Mezunları 

Edildiler 
Şehrimizdeki Kız Muallim 

mekte\Jinin son ıımfmdan bu 
ıene bir çok genç Hamm 
mezun olarak muallim ordu
auna iltihak etti. Bunlaran 
muhtelif şehirlerdeki ilk mek-
teplere tayinlerine ait ( 44) 
kişilik ilk liste Maarif Ve-
kaletinden şehrimize gelmiş· 
tir. Yalnız ikmale kalarali 
imtihanları sonradan yapılan
ların tayin emirleri henüz 
bildirilmemiştir. Listeyi aynen 
neşrediyoruz: 

340 Firuzan, 570 Latife, 
100 Zahide, 269 Vacide Ha
nımlar Zonguldağa. 6 Mes' u· 
de, 64 Şaziye, 65 Samime, 80 
MukaJder, 209 Edibe, 317 
Meliha, 319 Melahat, 353 
Memnune, 360 Melahat, 356 
Ulviye, 373 Hikmet, 390 Sa· 
ime, 524 Azize Hanımlar 

Tayin 
İstanbula. 880 Mübahat, 315 
Güzin Hanımlar Ankaraya. 
2 Şaziye Antalyaya. 219 Na
ciye ve 357 Behiye Hammlar 
Bahkeıirc. 229 Fütühat, 293 
Vedide Hanımlar Bileciğe. 

15 Naciye, 75 Sabahat, 179 
Şaziye Han1mlar Çanakkaleye. 
35 Macide, 38 Naciye Ha· 
mrnlar Eskişehre. 29 Hayriye 
H. Giresona, 219 Sadiye H. 
lzmire. 263 Fahriye H. Kas-
tamunuya, 159 Pakize H. 
Kırklareline. 7 Saniye, 141 
Mürüvvet, 323 Dürdane, 353 
Melike Hanımlar lımite. 355 
Behiye H. Konyaya. 49 Sa· 
mime H. Kütahyaya, t Neyyir 
H. Mersine. 46 Feriha H. 
Orduya, 249 aVlibriye H. Sam
suna, 36 Fatma, 335 Mcvzune 
Hanımlar Tekidağına tayin 
olunmuşlardır. 

~~~---------··----------~~~ Dahiliye Vekih Şehrimizde 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

B. dün akşam Ankaradan 
şehrimize hareket etmiştir. 

Bugün şehrimizde bulunacak· 
1 tır. 

Belediyenin Yeni Muavini 
Tckaütlüğe ıevkedilen Şerif 

Beyin yerine Belediye Reis 
Muavinliğine tayin olunan 
hesap işleri müdürü Nuri Bey 
dün yeni vazifesine başlamıştır. 

J J teşrinievvelde şehrimizde 
toplanacak olan Balkan kon
feransının açılma merasımı 
Dolmabahçc sarayında yapıla
caktır. Konferansın diğer en• 
cümen ve umumi içtimalarmı 

yapması için Belediye münasip 
ve müsait binalar aramakta· 
dır. Adi içtimalar için Darfil· 
fünun Konferana salonu dü· 
oünülmektedir. 

Fakat burasının elektrik 
tertibah bozuk ve sıralarm 

alt kısımlan açık olduğundan 

ıöze iyi çarpmadığı na:ıarı dik· 
kate alınarak burada tadillt 
yapılmasına karar verilmiştir. 
Belediye bu işi Fen işleri 
müdilrlilğüne havale etmiştir. 
Bu noksanların ikmali ve sa
lonun dahil ve haricinin bo
yanması için nekadar masraf 
gideceği tesbit edildikten 
ıonra derhal tamirine başla-
nacaktır. 

Beş Kafadar 
Karagümriikte Silahlı 

Bir Hadise Çıkarmışlar 
Arnavut Mersin, Nuri, Ali, 

Rifat ve Riza isminde beş 

arkada9 dün Karağümrükte 

•Ali Osmanın kahvesinde otu· 
ran Milnür ve Sebati Efendi· 

lere silah atmıya başlamışlar· 
dır. 

Fakat tecaTllze uğrıyanlar 

evlerine kaçtıkları halde bun
lar peşlerine düşerek evin 
kapısını zorla kırıp içeriye 
girmişler, evde bulunan 
Cemile Hanımı da döverek 
kaçmıflardır. 

Alman MUsteşrikleri 

Sazı Alman müsteşrikleri 
İstanbul kütnpanelerinde tet· 

kikat yapmaktadırlar. Taksim- . 
deki Alman Asarıatika Ens-

titüsü de eski Ye tarihi eser
lerimizi araştırmak ve notlar 
toplamakla me~guldür. Müs· 

teşrikler klitüpanelerimizde 
buldukları ehemmiyetli eser· 

leri Arapça olarak Devlet 
matbaasında bastırmaktadırlar. 

Mübadele Komiayonunda dliıı 
vap1lan bir içtimada milbadillere 
teffiz olunan emlakin kendilerin• 
ladeıi için etabll Rumlarla Yunao 
tebeasından bulunanlar tarafında• 
yapılacak müracaatların bundan 
aonra kabul edilmemealne, etabll 
oldukları iddiaaile Rumlar tara• 
fından yapılacak taleplerin ele 
15 eylülden itibaren yine redde· 
dilmeaine kuar vermiıtir. 

Muthiş Orman Yangınları 
Muğla ve Milas havnliıinde 

bir haftadanberi devam eden 
orman yangınları henüz s6nd0ril• 
lememif, askeri imdat müfreze
leri aevkolunmuştur. Şimdiye 
kadar alta bin hektar arazi yan• 
auştır. O civarda yeniden bazı 

datlar da ateı almıftır. 

Tayyareci Vncihi B. 
Karadeniz mıntakaaında kendi 

tayyaruile uçuşlarına devam 
eden Vecihi Bey dün Trabzon• 
inmiştir. 

Adliye Vekili Gidiyor 
Adliye Vekili Yuıuf Kemal 

Bey bugün refikaıile birlikte 
tedavi için Viyanaya gidecektir. 

Kadm Birliğinin Talebi 
Kadın Birliği önümüıdckl 

Balkan koafcrnnsına dört aQ 
ile iştirak talebinde bulunmuştur. 

(Yarm) için Müracaat 
Geçenlerde kendi kendine 

kapanan (Yarın) gazetesinin 
tekrar intişan için Vilayete mü
racaat edilmiştir. Müracaat eden• 
ler gazeteyi eski sahibinden devh 
aldaldarını söylemişlerdir. 

TUrk-Sovyet Ticareti 
Geçende aktcdilen Türk-Sov· 

yet Ticaret mukavelesi taati 
edilmiş, meriyete girmiştir. 

Şoför Tahliye Edildi 
Evvelki gün Davutpafada bir 

1 çocuğu çiğneyip öldüren kamyon 
4oförünün kabahati olmadıjl 
anlaıılmış, dün tahliye edilmittir. 

Makasla Yaralamış 
Galatada oturan berber 

Davut isminde biri Kirkor 
Ef. yi yaralayıp kaçmışbşbr. 

Yarm Aleyhinde Dava 
Dün Üçüncll Ceza mahke

ıinde avukat Sadi Rıza Beyin 
Yarın gazetesi sahibi Arif 
Oruç Bey aleyhine açtığı ha· 
karet davasına bakılmışhr. 

Arif Oruç Beyin Ağır Ceza 
Mahkemesine verilmiş başka 

davası olduğu için mahkeme 
bu davanın da o dava ile 
birleştirilmesine karar vere
rek evrakı oraya göndermiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Alman Şehri 

1: Komşu - Kah, kah, kah... Aman 
Hasan Bey, ıu gazetede okudum, dOnyada 
neler Yari 

2ı Hasan B. - Neler var? Oku da ben l 3: Komtu - Hasan Bey .. Almany:ıda öyle şe-
de dinleyim, ne lmiı bakalım? birler varmış ki, gece yanıı, hiçbir ışık olmadan 

insanlar a-a:ıete okurlarmıı, rece blle aydınhkmıf. 

4: Hasan Bey - Bizde iş tersinedir koınıu. 

Güpegilndi':r: bile bazı insanlar ellerine a-aıet• 

ahp okuyamazlar, araya bazı JrÖlreler ~rer. 
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Her gün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

SON .POSTA 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi • Emir Ve Hizmet • 

Terkosun Mes'u
liyeti T esbit 
Edilmeli 

~ &Af tarafı ı lact .. yfada) 
evı tamamen ve nihayet bu .. 
aua Jamndaki Vakıf apartı .. 
111.D .~• 3, 4 Ye 5 inci katları
nı ıilip ıllpürerek kül Ctmİftir. 
F~t bu facianın yegine 

mes uI ve mllıebbibi yine 
T erkoı tirketi olduğu resmi 
ağızlann iladelerile sabit ol· 
maktadır. Bu hususta tesbit 
olunan en mfthim nokta ıudurı 
Yangın ikiyi çeyrek geçe 

çıktığı halde terkoı musluğun· 
dan ancak bet buçukta ıa 
relmiye bqlanııştır. Tabii 
aradan ıeçen iki saatten fazla 
müddet te beş evin tamamen 
Ye birkaç aparbmADJD da mlj. 
him kwmlaruım yanmasa için 
klfi gelmiştir. 

T erkos ıirketinin faciadaki 
rolüatı dün İtfaiye miidUril 
basan Bey anlatmış, yangının 
boynmesinin yalnız susuzluk· 
tan ileri geldiğini söylemişti. 

Don bir muharririmiz bu 
busutta Vali muavini Fazlı 
Beyin de malilmat ve mOtale· 
uına almıtbr. Fazlı B. demiş
tir ki: 

" - Filhakika itfaiye yan-
gın mahalline geldiği zaman 
terkoı mualuklannda su bg.. 
lunmadığını, suyun teahhilrle 
verildiğini gördftk. 

Fakat bu huausta kat'ı bir 
hüküm verebilmek için fenni 
tetkikat yapmak lhımdır. Bu 
teahbilriln neden doğduğunu 
Terkos firketi nezdindeki ko
miffrimize yazdık. O tetkik 
ettikten sonra bize hakiki 
Taziyeti bildirecektir. Şirketin 
kusuru ve ihmali tahakkuk 
ederse o vakit kanuni mua• 
meleye teveull edilecektir.,, 

Bu beyanattan anlapldıjma 
•öre yaziyet gayet ıarih ve 
açıktır. Terkoı firkati IUJU 
.. teahhllrle vermiftir." Şimdi 
en mUhim ve en lllzumlu 
mesele bu " teahhilr ,, den 
dojan mea'uliyetia ıtır'atle 
tubit edilmetldir. 

Komisyonculuk 
Vesikalı Ve Vesikasız 
Meselesi Halledilemedi 

Şehrimiz gftmrftklerinde bir 
ınıikuız komisyonculuk me-
.. ıuı yardır ki bununla ıene· 
lerdenberi mtlcadele .edilmek· 
tedir. Bu arada ,Umrllk baf 
•lidllrlintln muvaf akatile ye
ılkalı komilyonculara rozet 
dağıtılmq, bu ıuretle miler 
deleye faydalı bir şekil • Ye

rilmek te istenllmitti. Fılha· 
kika bu uıul bir mtıddet için 
faydalı olmuf, vesikasız ko· 
lllisyoncular ortada görOaaıes 
olmuıtu. 

Fakat haber aldığ1ma1& 
IÖre son gllnlerde veıikasıı 
komisyoncular gllmrilklerdı 
Yine ıörUlmlye baılamıttır. 
Bunun önllne tamamen ıeç· 
lb~k için vesikalı komlsyon
tular birliğini esnaf cemiyeti 
haHne getirerek ticaret mll
dUrlüğü murakabe hDrosana 
tepletmek ve bu ıuretle de 
•onı isyonculara gOmrUk ida• 
teıioin değil, cemiyetin vesika 
~•rn:ıeai usuJnnU es::ıs yapmak 
~ bir cereyan v.ırdır. 

ı - Bir zeawtn oı.aydım. bir fabrikatar 
olsaydım, bir tlecar olsaydı•, ı4fle ya• 
pacak, flyle edecektim, diye hayaller 
yapar kuruntular karanL 

2 - Hepimiz iftea enel earet· 
meyi, memur olmada ' lmir olmayı 

dOtilnllrüz. 

J - Halbald emirden eYYel hizmete 
alıfinıL Amir olmadaa •••el çabımuına 
itrenlais. Bayle yaparHıuz daha iyi hah 
•• dalaa iyi lt adamı olununuz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

GAHiP CiNAYET Irakta Demiryolu 
13 Yaşında. Bir Çocuk Musulun İktısadi Ve Ticari Vazi-
12YaşındaBırKızı Vurdu • 

. Ankara, 10 (Hususı) _ Ba yetine Fazla Ehemmıyet Veriliyor 
cıvarda Esatlar köyünde ga
rip bir cinayet olmuşhır. On 
liç yatanda AgAh isminde bir 
köylü çocuğu 12 yaşında F at· 

ma isminde bir kızı sevmekte 
imiı. Aılh ıevigilisile evlen
mek istemİf, fakat ikiaf de 
henüz kanuni yaşlarını dol· 
durmadıklan için buna her 
iki tarahn ailesi de razı ol· 
mamıfbr. Bundan mllteessir 
olan AgAh, on iki yaşındaki 

Fatmayı bıçakla ild yerinden 
ağır surette yaralamııtır. F at· 
manan hayatı tehlikededir. 
Müddeiumumilik tahkikata 
baılamıı, fakat Aglh yqı 
kOçilk olduj'undan serbest 
bırakılmıfbr. ---
Darülfünunda 

Edebiyat Müderrislerinin 
ltirazlan Halledilemedi 

Darülfünun diftlll dGa q .. 
leden sonra yapbj'I bir içtf.. 
mada Edebiyat Faknlteal 
mllderrislerinden bualannıa 
yeni maaılanna ait itirazla· 
rım tetkik etmittir. 

Divan neticede F aldllte 
Mecllainln bıw kararlarım vA· 
ıuh görmediği için Barem 
cetvelini fakftlteye iade et
mİftİr. Milderrislerin dartilme
sailerde kaç ıaat çahıhklan· 
om teıblt edilmemif olmuı 
yhıJı glrlllmeyiea noktalar 
araıandadır. 

Holivutta Kavga 
Galatada ( Holivut ) blraha· 

nMİDd• ifret etmekte olaa 

Baidat, (Hususi) - Bir Fransız tirketl Irak hftkümetine 
mlracaat ederek Baıra 2arfezinden Deyrizor Ye Muıula 
kadar bir demiryolu imtiyazı iıtemiştir. Ayni tirket lranda da 

Irak hududuna kadar bir imtiyaz almııtar. 
lran hilkOmeti firkete derhal ife bqlamasını bildirmiştir. 

Bu şirket lranda yapacağı kısmı Muıulda Basradan gelecek 

demiryolile birleıtirecektir. Bu itibarla Muıul orta Asya ile 

Bura körfezi arasında mnbim bir mOnakale ve ticaret mer-

kezi olacakbr. 

Bir isim Meselesi 
Darülbedayi, Kendi İsmini Kulla
nanları Mahkemeye Verecek! 
EYYelld aiJn aazetemizde 

bir kari mektubu çıkb. Bunda 
baza akt6rlerin kindilerine Da
rlllbedayi artisti ıtıa8 vererek 
6tede beride ve ezcümle 
Osklldarda uer temsil ettik· 
lerl bildiriliyordu. 

Gazetemizde çıkan bu mek· 
tup Darillbedayi müdiirlllğft· 
nlln nazan dikkatini celbet
miıtir. Müeuese, ortada bir 

ıahtekllık yapılması ihtimaU 
bulunduğu kanaatindedir. Ve· 
rllen maliimata göre ( OarftJ .. 
bedayi) unvanı noter tarafın· 
dan da tasdik edildiği için 

. biç bir kumpanya bu ismi 
tqıyu. Dar6lbedayl idaresi 
bu mektup ilzerine derhal 
Belediyeye ve ÜskOdar Kay· 
makamlığına müracaat ederek 
orada Dar61bedayl lamll• 
oyma Yeren kumpanya bık· 

l 
kında tahkikat Jcruını uı ... 
mittir. Efer ortada sahteklr
lak varu Darülbedayi mah· 
liemeye mOracaat edecektir. 

San'atkArlar Geliyor 
Geçende "lstanbul dilencisi" 

filminin Türkçe kısımlarinı 
çevirmek üzere Parise giden 
Darlllbedayi san'atkirları ora• 
dan ayın dördilnde şehrimize 

hareket etmişlerdir. 15 eylüle 
doğru buraya geleceklerdir. 

Anadoluda ıeyabat eden 
heyet de Giresundan Zongal· 
dağa harek~t etmiştir. Ora• 
dan Dlizce ve l:ımite de p. 
derek oyunlar verecek, ıoma 
tehrimize gelecektir. DarDl-

bedayi 1 teırinievvelde kıt 
mevsimi oyunlarına başhya· 

caktır. Artiıtlerfn aylıklaruaa 
bir miktar zam yapılmııtır. 

manaY Huan, tahsildar F ehml r 
birahane ubibl Huu, ortala • • 

ister inan, 
• 

ister 
• 

inanma/ Emin •• pr10n Oıman ara
larında çikan kavıa netlce-
alnde mana• Huu k .. uula 
yaralanmıştır. ---Bir Sarkmtdık 

Sandalcı Sefer iıminde biri 
Beyotlunda nlıanhıı ile bora• 
ber gezmekte olan Afife Ha
nıma ıarkınblak etmlf, yaka· 
lanmıtbr· __ _ 

Ankarada sunnet Doğunu 
Ankara, ıo (Hutusf) - Dl· 

anet iflerl reiıi Rıfat Beyin 
~ asetiad• Himayei Etfal ce· 
~ eti menfaatin• bugiln bir 

ID Y t dOğUnil yapılacaktır. 
ıftnne k d devam 
Dllğiln sabaha a ar 

1 '<l: .. C 'C • ' 

Nevyorlr Belediye Relal 
A•rupayı dolqıyor. Parl
M de utradı. Nutuklar 
a6yledl. Kendi apD~ 
öğrendik ki, Nevyo 
Belediyesinin bir ~nelik 
taridata altı ylls ella mil· 
yon dolar, yani bir milyar 
Oç yllz milyon Ttlrk lira· 
ıidır ki, bizim bfttlha de.
let bOtçemizln yedi ıekll 
mislidir. 

Nevyork Belediyesi ba 
parayı vergilere zam ya• 
parak dejil, ıehre bqka 
Yaridat temin ederek 

bulmuştur. latanbul ıehrl 
cennettir. Dllayamn mil• 
Jarlarmı keadialne çeke
bilir. Fakat bunun lçla 
latanbulun seyyah ıehrl 
olmaaı llzımdır ve IAzım 
oldufu kadar da mftm• 
k8ncfnr. 

Fakat lataabulu aeyyala 
ıehrl yapmıya çahımalc 
f6yle dunun, bu iti klm
ıenin akhna bile retfrme
dltf ne göre, artık bizim 
Nevyorkla boy ölçllfebl
lcceğimize: 

ister inan ister lrz777zrı f 

iNGil TEREDE 
Bütçe Açığı Müthiş 

Yekun Tutuyor 
Londra, 9 (A.A) - Hazine 

nezareti, ıimdilik mali sene 
zarfındaki hazine varidah ye
kQnunu ilAn etmiştir. Bu yekün 
233. 7 M. 721 İngiliz · liraaana 
baliğ olmaktadır. Halbuki 
maıraf biltçesi 3l2,842,475 
İngiliz lirasıdır. 

Londra, 9 (A.A) - Başve
kil M. Mac Donaldın maaşın
dan yılda 1000 İngiliz lirası 
indirilmiıtir. 

(Betlncl Hyfamısda tafallat vardır) 

Bir Cıgara ile Olum 
Bologoe, 9 ( A. A. ) - 96 

yaşında bulunan bir kadın 
içtiği cıgaranın birdenbire 
parlamaıı ve elbiselerini tu
tutturmuı neticesinde kömür 
haline gelerek yamp ölmüştür. 

30 Bin Yolcu 
fstanbul ile Ankara 
Arasında Gidip .Geldi 

Ankara, 10 ( Hususi ) -
Ankarada sıcaklarm başlaması 
ftzerine mezuniyet alarak İs
tanbula gidenler teker teker 
avdet etmiye başladılar. Son 
birkaç ay zarfında İstanbula 
gidip gelenlerin adedi 30 bini 
tecavilz etmiştir. 

ltalyada Uzum Bayramı 
Roma, 9 (A. A.) - 27 ey· 

lillde ltalyamn her tarafında 
llzilm bayramı yapılacaktır. 
Blitiln mağazalar üzüm sal
kımlarile sftsl~necektir. Süslü 
köylU arabası kafileleri 
tetkil edilecek, en iyi satlf ve 
en g&zel göaterİf müsabakası 
icra olunacaktır. 

227 Kişi Mevkuf 
Barcelone, 9 ( A. A.) 

polia, bllhaua ahiren vuku· 
bulu Yakayiin men,einde 
Amil olmut olan dahili se· 
beplerl tenvir edecek vesa· 
ik taharrisi makaadile ıon 
günlerde yakalanD11f Ye 
hapse ilka edilmiş olan 
mevkufların lkametrlh!annda 
birçok taharriyat icra etmlıtir. 

Polisler, aynı zamanda e1-
lebada da aramaktadır. Zira 
mtiritlerln millim miktarda 
ealehaya mallk oldaldan Mll
niyordu. 

MeYkuflana miktarı 227 ld· 
fiye halli olmaktadır. Bun
lardan 22 Jdıi serbut bıra-

.' t ı r . 

Sözün Kısası 
Ölü 
Mevsimden 
Çıkarken 

P. S. 
Üç ay, matbuat için ali 

mevsimdir: Haziran, Temmuz. 
Ajutos. Mektepler ve mah
kemeler kapala olduğu içia, 
halk açık hayaya çekildljl 
için, tehirler keaafetlerial 
kaybettikleri içiıa okuyanlar 
azalır, beyinlerin kam adale
lere çekilir: Yllzme. 
çekme, ytlrilytlf... fibl ani 
faaliyetler kafa lfinia JerİH 
ıeçer. 

Çopmuz bu aylarda hiçbir 
PY dDtilnmeyiz. Haziranın oa 
betinde zeklmızı kilitler, analt: 
tarını kıtlık evde bırakır, dal
lara kırlara çıkanı; ve aaye 
fiye dönnşnnde beynimizin 
çekmecesini açar, dinleıımİf 
bir zeki ile dilfünmiye bq
lanz. 

Fakat bir iki eene nr ki 
iş b6yle olmuyor : Zek&mn 
ilkbahan yerini tutan ıon-
bahar gelince, kitap ve mec
mua pazarlarında, yaza mah-
sus aym durgunluk. Hiçbir 
matbu yaprak kımılda· 
mıyor, Bir tek ilim ye aan'at 
mecmuamız yok. (Seoelerden
beri ıu cilmleyi, aynen, kim 
bilir kaç defa yazdım!) Ye 
devlet sermayesile neşredilea 
kitaplar istisna edilirse, rea
girenk bazı Amiyane şey
lerden başka eser çıkmıyor, 
çıkanlar satılmıyor, sablanlar 
da, belki, okunmuyor. 

Ölü mevsim bitti. Artıl{ 
dirisine giriyoruz. Plljlana 
kapıları kapanacak ve sin~ 
malarınki açıla-:ak. Yazın i~ 
man, kışın hayal... Fakat ne 
zaman dütüneceğiz ? Ne za
man okuyacağız ve diişllne
cejiz? Zekimn borsumcla 
kitabın kıymetten dOımest
bcrhangi bir iktısadt tehlike
den daha az mı korkuludur ? 

lktısadl buhrana görüyoru 
ve dünyanın her tarafında 
olduğunu söyliyerek kendimiıl 
avutuyoruz. Fakat dtınyanı• 

hangi tarafında bu knltor 
buhranı var? Orada bir ikbtadl 
mesele, bin iktısadi fikir, ha• 
rcket, mecmua ve kitap dofa
rur. Bizde hakkile bir tele 
içtimaiyat, felsefe, edebiyat; 
ikhsat, güzel san'at fikri.: 
hart:keti, mecmuası ve cemj.. 
yeti gösteriniz. 

Bu noktada eskisinden bes• 
beteriz. Nikbinliğin afyonu ile 
rilya görenler, esrar kahve"' 
terindeki mütereddi sersefi.. 
lerden ziyade cemiyete zarar 
vere'!lerdir. Bizde yalan yok. 
Mal meydanda f 

Konserler 
Riyaseticümhur Orkes
hrası Konser Veriyor 

Ctımhur Riyaseti orkesbra-
sıntn lstanbulun muhte • 
yerlerinde konserler Yermelf
bususunda birçok mliracaat-
lar vaki olmuıtur. Bu müra
caatlar nazan itibara alınmıfı 
geçen cuma ve pazar gtınl_. 
r1 OıkDdar Kızkuleal ve Sa
rayburnu parklarile Suadi)'9' 
plljında konserler verllmiştiJI. 

Orkelbra dftn gec.e de T .ı. 
llm bahçesinde çalmııtar. 
Cuma 2llnil gündOz ve geOI 
tekrar Suadiye plljında, .,. 
zar gUnü Rkşırnııda Be.,.. 
B tan hah,· ~· e çel.-11 
t 
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~ 1 Memleket Haberleri 
• 
lzmir 
Futbol 
Muhteliti 

J Bu Yakınlarda Ankaraya 
ı Giderek Birkaç Müsa

baka Yapacaktır. -
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İzmir, 9 (Hususi) - Şehri
miz spor klüpleri oyuncula
rından teşkil olunacak bir 
muhtelit takım, yakında An
karaya gidecektir. Takım 
oradaki klüplerle birkaç mü
sabaka yapacak, ıonra icap 
ederse başka şehirleri de 
dolaşarak şehrimize dönecek
tir. Takımın leşkiH için hare
kete geçilmek üzeredir. 

Hayırh Bir Mukayese 
Mersin - Orta mektebin 

talebe adedi ıeneden seneye 
ıayani dikkat bir şekilde te
zayUt etmektedir. 925 ıeneıinde 
ancak 28 mevcudu bulunan 
orta mektepte geçen ders se· 
nesinde yalmz . yedinci sınıf· 
da 180 talebe vardı. BugUn 
iıe kayitli talebenin mik
tarı 240 adedine varmııhr. 

Ev Değil, Depo 
Adana - Halepten kaçak 

ipekli kumaş getJrdltf haber 
alınan Tnrkistanlı Hacı Ab
dOrrahmanın evinde yapılan 
aramada on beı arım tiıör, 
on iki artın mavi ipekli fantezi 
kumaş, üç arşın fantezi tisar, 
beş arım çarşaflık, yirmi arşm 
pembe ipekli kumaş ve muh
telif renklerde altı parça 
ipekli çarıafhk, bir kırmızı 
ipekli bohça ve bet Halep 
mamulAb yatak çarıafı ve 
bunlardan başka beherinde 
yüzer adet olmak Ozere iki 
ytiz sekiz paket çakmak taıı 

bulunarak milsadere olunmuştur. 

Konyada Bir Facia 
Konya - Geçen perşembe 

günU burada Hamidiye ma
hallesinde bir aile f aciaaı ol
muştur. Süleyman iıminde 
lısiz bir adam geçimsizlik 
yllztlnden karısı Ayıe Hanımı 
•ol kolundan ve böğründen 

yaralamıştır. 

Pehlivan Güreşleri 
Balıkesir, - Himayei Etfal 

Cemiyetinin tertip ettiği ve 
ortaya ( 200 ) lira ikramiye 
koyduğu pehlivan güreşleri 

için ıehrimize birçok tanmmış 
ve kuvvetli pehlivanlar gelmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bu 
cuma çok heyecanlı pehlivan 
gilreşi seyredeceğimize mu
hakkak nazarile bakılıyor. 

lzmirde Hayat Pahahlıgı 
İzmir, ( Hususi)- Şehrimiz 

Ticaret Odasrnm ağustos ayı-
na mahsus geçinme cetveline 
nazaran ana, baba ve Uç ço· 
cuktan ibaret orta halli bir 
aile UH 4 senesinde altın para 
956 kuruşla geçinirken ağus
toı 1931 de kağıt para 122 
lira 58 kuruşla geçinmesi l&
ı;ım gelmiştir. 

Yas Uzum Ticareti 
' lzmir, (Hususi) - İngiltere 

ve Almanyaya yaş üzüm sevki 
için bazı teşebbüsler Y,apıl
maktadır. Ziraat Bankası lzmir 
ıubesi yaş üzUmlerin bozul
madan sevkini temin için 
ambalajın nasıl yapılması 
)Azımgeldiği hakkında tetkikat 
yapmıştır. Almanyadan alınan 
malilmata göre yaş Uzümler 
tahta tozu ile ambalAj edildi
ği takdirde bir ay, mantar 
tozu ile ambaJAj edilirse iki 
ay dayanabilir. 

Ziraat Bankası bu maluma· 
ta istinaden bazı tecrilbelere 
giritmiştir. Eğer netice mil•· 
bet çıkaraa yaı llztlm sevki 
için hazırlık yapılacaktır. 

OCUK SAYFASI l Tütün A4eselesi J 
Niçin 
Müşteri 

M A Y M U N L A R 1 N S 1 N E M A R E S M 1 \ }B ____________ ._.;..,; __ __;;._________________________________________ ulamıgoruz 

Bunları Biliyor 
Musunuz? Bilmi
yorsanız Öğrenin 

Bizim fırınlarda ekmekleri 1 
ayakla yuğurur, kUrekle f1rına 
atar, öyle pişirirler. Halbuki 
başka memleketlerde elektrik 
f ırmları vardır. insanın eli 
bile ekmeğe deymez. Böyle 
bir fırında bir adam yedi 
dakikada 470 ekmek yapa
bilir. Adi fırınlarda bu kadar 
ekmeği yedi dakikada ancak 
100 kişi yapabilir. .. 

Sinekler kanatlarım ıamye
de 330 defa, arılar bunun' 
iki misli defa kımıldatır)ar. 
Halbuki kelebekler saniyede 
ancak 10 defa hareket etti
rirler. .. 

Siberyada alaimisema ıoğuk 
ve açık havalarda bir gün 
biitün gUn hiç bozulmadan 
görün Ur. 

• DUnyadaki lnsanlann hepsi 
bir araya gelse, erzakımızı 
elle iıtihsale muvaffak ola· 
maılar. Yine dünyanın bUtnn 
insanları bir araya gelse, dün
yada yazılan ve basılan ya
ıılarm onda birini yazamazlar. 

Amerikan Fıstığmdan 
Neler Yapılır ? 

Biz Amerikan hsbğım, fıs·· 
tak olarak yeriz. Halbuki baş
ka memleketlerde bu fıstıktan 
145 ttirlU yiyecek ıey ya· 
parlar. 

Fıstıktan yapılan bazı şeyler 

ıunlardır: Fısbk yağı, on 
tllrlU süt, beş tUrlD kahvaltı 
gıdası, iki nevi un, dondurma, 
aalata yağı, salça, ıabun, deri 
boyası, mUrekkep, gliserin 
ye 1&İre ... 

Havada Yazı Yazıyorlar 
Tayyarelerle havada yazı 

yazıp ilan yaparlar. Bunun 
için iki usul vardır. Birinci
ıinde tayyare uçarken arka
ıından duman bırakır. inip 
çıkar. Bir de bakarsınız ki 
ortaya bir kelime çıkar. 

ikinci usul de ıudur : Hava 
flteği gibi bir fiiek atarlar. 
Fişek patlayınca çıkan yıldız· 
larla kelimeler yazılır. 

Maymun zeki hayvandır. Fakat 11ize bir ainema filmi çeken 
makineyi verseler film çıkarabilir misiniz? Şllpheli. Halbuki bu 
resme bakarsanız, bir maymunun nasıl film çektiğini görür
aünüz. Bunlardan biri arkadatmı sandalyeye çıkarıyor. Kendisi 
makinenin kutusu üzerine çıkarak resmi Ayar ediyor. Sonra 
çektiği filmi çıkarıp arkadqına gösteriyor. Birincide muvaffak 
olamıyoriar: İkinci bir tecrübe yapıyor ve muvaffak oluyorlar. 
Bu muvaffakıyetleri üzerine öpüşüp sevişiyorlar. 

BOY AMA MÜSABAKA_S_I __ ı 
Bu hafta küçük okuyu

cular1mıza kolay bir boya· 
ma milsabakaıı yapıyoruz. 

Burada gördüğünüz resmi 
kesiniz, bir karton üzerine 

yapıftırınız . Sonra glizelce 
boyaymız. En ıyı boyayan 

on kişiye birer kutu boya , 
diğer eJli kişiye muhtelif 
güzel hediyeler verilecektir. 

Geçen Haftaki 
Bilmecemizi 
Hali edenler 

Edremit Ak9ay Kııı:al keçeli llk 
Boyadığınız resmj gazete- Ollndllz mektebi Mehmet Raff B. bir 

mizde müsabaka memurlu- roman, Buraa Gazi caddeel Setbatı DU· 

ğuna 00 beş gün içinde 1 mara 16.2 Sabahattin B. bir albUm, 
( Ayvalık Albaova caddealade bakkal 

gönderiniz . Bu müsabaka- 1 1 A. Hikmet B. bir mend11, Beyazıt Cam· 

mn neticesi on beş gün sonra il.in edilecektir. caall mahalleıl 15 Emine HUınU H. bir 
~==-:o..::.._ıu_- =====,,,_.--=~------= tifo kolonya, Ankara, HUccettepe Bat

KÖPEGIN İNTİKAMI 

Annesi bebeği küçük köpeğe emanet edince köpek nasıl 
intikam aldı. 

Tayyare İle Balık Avı 
--------

Bir nehrin veya denizin ke
narmda durup baksamz dibini 
göremezsiniz. Halbuki derenin 
kenannda bulunan bir ağaca 
çıkıp ta baksanız dip olduğu 
gibi hatta daha derini de 
görülür. Bu meseleden Harbi 
Umumide tahtelbahirleri keş
fetmek için iıtif ade edilmiş ve 
bu işte tayyareler kallanılmıştı. 

Okadar yorularak attıkları 
ağlarda bazı birşey bulamıyan 
ıavalh balıkçılar bundan isti~ 

fadeyi dUşUnmUşler. Tayyare 
evvelA bahklarnı bulunduğu 

' 

yeri tayin edip telsizle gemiye 
haber veriyor. Ve böylece 
balıkçalar tayyare ile av avla
mıf oluyorlar. Nası), iyi fikir 
değil mi?. 

SON POSTA 
K L O B O 
Kupon:17 

Şlmden •onra Son Poıta KlUbtlne 
asa olabllmek için her hafta bu 
ıayfada oeşredecel'lmll kuponlardan 
dlir tane toplayıp retlrmek veya 
ırönderınek lbımdır Bu kuponları 

keıip toplavınız 

hdede ıokak 45 Kenan B. bir roman, 
OrtaklSy 23 tlncl1 illa mektep Retle• 
SUre:rra H. blJ' lpak mendil karaamıt• 
lardır. 

Birer Muhtlra Defteri 
Kazananlar 

Adanaı DIStenıe mahallaal HO il. 
Fuat, lıtanbul Erkek llaeıl 764 M. Tank, 
Sallhll: Avukat Hayri Bey lı:azı Muassez, 
Konya Ereğltıl: Ş 9 Telgraf fen mamuru• 
•un oflu f amall Hakkı, Beyoilu MI• 
aokak 24 Nazif Bey oilu BeJ'çls, 
Bakırköy Bezeıyan llıemt Buur 
Terzakyan, Çlfllk Artuva: Tahrirat 
kAtibl Ruhi Bey km Neriman 
8e9lktat Mazhar Bey ıokak 1 Yalmas 
Sabri, Balıkeılr vll~yet jandarata ku• 
mandan mUlhakkı yUzbalJı Tayyar Bey 
hem9lre1I Zi9an, Ankara Hl1ar Damlr 
fırka mahalleal ıs MUnlre, Beyuıt 6ıncı 
mektep 287 Handan Fevzi Haaım 

ve Beyler • 

Birer AlbUm Kazananlar 
Edlrna Uç 9crefell kartıımda berber 

Ratlt Efendi otlu Rıfat, Konya erkek mu· 
alllm mektebi revir memuru Hayriye H.
dan lh1an, Takılm Tath çıkıı çdıma:u 
35 Nigar, BurH Yetti caddeal 57 Ka· 
mal Salim, EyUp Defterdar 19 Hasan, 
Edirne lllrUltlar mektebi 8S M. Rahmi 
Erkek muallim mektebi 52 Vedat, 
UıunkUpJ'U avukat Muamer Ali Beyin 
kerlmeal Mcıat, Çamlıca kız orta mek· 
tebl 275 Enl.e, Ankara Zafer caddeıl 
cihan oteli va11ta1ıle Rıfat, Sekizinci 
illa mektebi 13 Selma, H. ve beylar. 

Birer Kitap Kazananlar 
Adana Retat B. mahalleıl 114 aokalı 

No. 6 Ali lhaan, Tavukçu aokağl nıek• 
tebl 67 HatJce Fatma, Konya Kadaıtro 

kAtibl Salim, ErenklSy kız llıesl 2356 
Leman, RU:e Hacı Genço§fo rade Hlk· 
met, Beılııcl mektep t alebulnden 71 
Sami B. ve Hanımlar. 

Çorlu: Terzi Haaan oğlu All, Topane 
Boatanlçi Clclmçıkmaıı:ı 8 Necati, Çorluı 
Maliye dalre•lnde mUdahdem M. Retat, 
Feyziye Unıi 136 Suha Naci, Uzun
köprU : Poıtahane yanında Albert 
Şoef, Çorlu: 61 inci fırka levazım Mü· 
dUrU Kaymakam Ali Rıza Beyin oğlu 
RUıtU Bey ve hanımlar. 

Birer Kart Kazananlar 
Ankara Atpazarı Ser attar zade 

Ra•lm Beyin oğlu Ahmet, Topkapı 

Safa bostanı 27 Sedat, Edirne Baba 
Tlmurtat mahalleıl 11 A. Fahrettln1 

Şişli Oıman B. Mellh Enver, Sirkeci 
Salkım S6ğ0t 6 Blirhanettln HAdi, An
kara Telıiz tefi Cemal B. va11taslle Ali 
Rıza, Nuruoımnnlye menrene ıokak 15 
Muazır.ez, BalıkHir Blirekçiler mahalleal 
vll!yet jandarma kumandanhfı kartı· 
ıınd 12 Nihat, Erkek muallim mektebi 
15 Hayri, Saraçanebaşı Horhor caddeıl 

159 Selami Bey ve Hanımlar. 

Kabahati inhisar İdare· 
sine Atanlar Ona istiklal 
Verilmesini İstemiyorlar 

(Baştarafı 1 inci nyfada ) 
lerinde olduğunu iddia edi
yorlar. 

Bu meselede inhisar idare
sini mevzuubahs edenler, onun 
hükumet müessesesi olmaktan 
çıkarak ticari bir mahiyet 
almadıkça, ihracat noktasın
dan daha geniş ve daha 
1emereli bir faaliyet göster
miyeceğini ileri sörmektedirler. 

Bunlara göre Tütün inhisar 
idaresine mutlaka ticari bir 
iıtiklAI verilmeli, hükumet 
makanizmaaı içinde sıkıtıp 
kalmaktan kurtarılmahdır. Bu 
takdirde inhisar idaresine ti-

. cari zihniyetle hareket etmek 
Ye neticede tacirleri korumak 
lmklnı da verilmiş olacaktır. 

Fakat bir kısım tiltftn tacir
leri, bllsbtıtlln akıi iddiadadır· 
lar. Bunlar inhisar idaresine 
b6yle bir ticari istiklAl verilse 
bile yine memleket ticaretine 
lmlt edildifi kadar faydaıı 
dokunamıyacağı, bilakis tacir· 
lerf tazyik edeceği kanaatinde 
bulunmaktadırlar. 

Bu fikirde bulunanların en 
baımda gelenlerden maruf 
tOttln taciri Gani Bey şu mll
taleadadır : 

•• - TUtnn inhisarına ticari 
latiklll vererek onu ticari 
prenıiplerle harekete getirmek 
tOtllncUlere hiçbir fayda temin 
edemez. lnhiıar idaresi, yine 
inhisar ldareıidir. Bu fikir 
ancak yine devlet hesabana 
faydalı olabilir. Fakat tUccarın 
karnını doyurmaz. 

Bize tiitUnlerimizi biz.zat 5 
kuruı fazla Htabilmek için 
çare Ye lmkln llzımdır. ,, 

Yine maruf tlitUn tacirleri· 
mlzden biri de fU fikirleri 
serdetmektedir. 

.. - Tütlin inhisarına istik
lll vererek onu daha fazla 
ticari düşUncelerle harekete 
ıeçirmek belki devlet hesa• 
bma faydah olabilir. Fakat 
muhakkakbr ki ferdin tica· 
reti bundan çok zarar görllr. 
Çünkü bir devlet müesse• 
•eıi olan inhisar idaresi milş· 
kül vaziyette kalan tacirleri 
icap edince hllkümetin emri 
üzerine sıyanet etmek mecbu
riyetind~ kalıyor. Halbuki 
ona tam bir serbesti verilirse, 
o tıpkı hususi bir tirket gibi 
hareket eder. Tliccan düşünce 
ile ancak kendi menfeatini 
temine çalışır ve tüccarın 

ıerıini işitmez. 

Bunun için inbiaar şekil 
mademki devlet tarafından 
kabul edilmiştir, ferdin 
ticaretini dahc fazla mutazar
rır etmemek için ona fazla 
istiklal verilmemelidir.,, 

Irak Ve lran Dostluğu 
Tahran, (Hususi) - Irak 

hUkfımetile bir dostluk mua· 
hedeıi yapılmıştır. Yakında 
imza edilecektir. 

Sabık Bahriye Vekili 
Ankara, 10 ( Huemıi) -

Sabık Bahriye Vekili İhsan B. 
lıtanbula gitmiştir. lhaan B. 
badema İstanbulda oturacaktır. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Tutun işçileri Cemiyeti 
6 - 9 - 331 tasdik olunarak 

faaliyete geçmeaine Vilayetçe 
müsaade verildiği bildirilen lı
tanbul ve mülhakah tütün itçilerl 
cemiyeti dünden itibaren aza 
k<\ydine başlamıştır. Cemiyet it· 
çilerin kaydiyelerini de indirdi
ğini, ( 50) kuruş yerine ( 15 ), 
cüzdan için pul roımlle birlikte 
( 50 ), ustabaşılarından ( 300 ), 
muavinlerinden (240), birinci ıınıf 
aandıkçılardan ( 180 ), ikinci ve 
tiçüncülerdcn ( 120) kuru, alına
cağını ve çırak ve pastalcı gibi 
ftçilerin fahri aıa olarak kayde
d i leceğin i bildirmektedir. Kaylt 
mua melesi için cemiyet merke· 
zinin cuma günleri açık olduğu 
da beyan edilmektedir. 

Mutekaiilerin Teşekkuru 
Yetim, miltekalt ve dulların 

Oç aylıkları verilece~ zaman 
allkası olanları ciddi bir endit• 
alırdı. Bu io mal mBdilrlOklerlne 
verildikten ıonra maaş alanlar 
hem kolaylığa, hem de çabukluta 
kavu,tu)ar. Alelhuıuı Üsküdar 
tevzi 'ubeılnde gördütümü.s 
teehllit, nezaketli muameleler 
teıekkürlere ıayandır. Tevzi 
tarzındaki ıuhulet ve teul e1nıı
ıında temin edilen aükunet ve 
hele memur Beylerin ihtiyar Y• 
alillerc karfl fili hizmet ve mua
veneti biıe 1evinç göz yatları 
döktOrOyor. 

Hepsine kartı hi11ettitimiı 
minnettarlığı ve teşekkürlerimiıl 

Jblıiğa delalet buyurulmaolnı 
lıth-ham ederiz. 

Mütekait Miralay 

Yasuf Kamil 

Cevaplarımız 
Karilerimizden Hii~nü Beye: 
Husuat mileuesatta istihdam 

edilen memurlardan (tevhidi kü
aurat) kanunu mucibince ( 100 ) 
liraya kadar maaş alanlardan 
yüzde yedi yüz liradan fada 
rnaaş alanla

1

rdan da yüzde ( 9 ) 
kazanç vergiıi keıilmeıi lazımdır. .. 

Topanr de Karabaş mahalle-
sinde Nihat Ef. ye: 

Mahkeme meseleyi her haltfe 
lıalledeccktir. Şimdiki halde ne· 
ticeyi beklemekten baıka fayda 
't"e çare yoktur. Haklıyı ve hak-

ııxı ancak mahkeme ayırt edeblllr· .. 
Ortaköyde Hilmi Beye: 
Efendim gönderd~ğinlz . tik&· 

yet mektu:,unu, tahkık edılme1l 
için polta müdürlüğüne verdik. 
Neticeyi ayrıca yazacağız. .. 

Krnalıudada hahriye kayma-
kanılır•ından ıniıtPkait Mı·hınet 

t::ı 

Ali Beye: 
Ertuğrul faciasına ait tafıilrt 

reçen cumn ve cumartesi g~n~O 
nüshalarımızda intişar etmıştır. 
Hat:rab nakleden Tevfik Bey o 

emide deniz talebesi olarak laman g .. 
bulunduğunu bize aöylemıştır. ==---
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Dünyada Olup Biten · Htidiseler Kadın Ve Kalp İşleri 

lngilterede işsiz Ameleler Nüma~ Geçinmek çin F edakir 
yişler Tertip Etmiye Başladılar... Olmayı Unutmamalı 

lngilterede Mr. Mak Donaldln 
yeni teıkil ettiği milli kabi· 
nenin, Avam Kamarasının 
fevkallde içtimaında imtihana 
çekildiğini dun haber verdik. 
Londra telgraflarının son ge· 
tirdiği haberler içtimaın ha· 
raretii geçtiğini göstermek· 

tedir. 
İçtimada evvela Ba,vekil Mr. 

Mak Donald söz almış, mali 
buhranm önilne geçilmesi için 
yeni vergiler tarhı ve umumi 
masraflarda da büyük tasar· 
ruf yapılması lazımgeldiğini 
ıöylemiş ve bir takrir vermi,
tfr. Bu takrirde bir (yollar ve 
çareler) komitesi teşkili talep 
edilmektedir. Mr. Mak Donald 
bundan sonra malt buranın 
};jr tarihçesini yapmış, tami· 
rst meselesinde de yakında 
mühim neticeler verecek mü
zakerelere ıahit olunacağını 
bildirmittir. 

Başvekil hDkı'.imetin mevki· 
inden de bahsederek buhran 
nihayete erinciye, lngiliz 
lirasının ıclAmetine bUttın 
dünya kani oluncıya ve lngi· 
liz milletinin geliri ve ücreti 
bunları tehlikeye ilka etmiı 
olan meş'um tesirlerden kat'· 
lyyen azade kalıncıya kadar 
hUkümetin iktidar mevkiinde 
kalacağını slSylemiştir. 

Bundan sonra söz alan Mr. 
Henderson yirmi seneJik siyasi 
hayatında, söz söylemek için 
bugUnkU kadar miişkül mev· 
kide kalmadığım, amele fırka
sının kendiJerini kaybetmenin 
tesir:ııi daima duyacağını be
yan etmiştir. 

Bunu müteakıp mohafaıa
klr nazırlardan Mr. Baldevin 
söz almış bütçe muvaıenesl· 
nin tasarruf yapılmadan ve 
muhaliflerin hareketinden mU
tevellit mes'uliyetlerin yine 
onlara s:t olacağım aöyle-

mi,tir. 

Kabine 
Ekseriyet 
Kazandı 

Avam lcamaruında imtihana ~ekilen yeni fn~llz lublncıl aza11 
bir arada. Soldan aıra ile: Snowden, Mr. Baldwfn: Mr. Mac Donald, 
Sir H. Samuel. lord Sankey; arkadada: Slr Phlllp Cunllffe • Uıter, 
Mr. Thomu, Lord Readinı, Mr. Cbamberlain Ye Sfr S. Hoare 

Akvam İspanyollar 
Cemiyeti Arjantinde 
Müzakereleri Dileniyorlar 

Akvam cemiyeti büyük 
meclisinin 12 inci içlimaına 

başladığını dUn bildirmiştik. 
Meclisin bu içtima devresinde 
ilk mühim mesele olarak, 
ıimdiye kadar kendi artusile 
uzakta kalmış olan Meksikanın 
cemiyete kabulU meselesi 
mevzubahs olmuştur. 

Bu münasebetle murahhas-
lardan biri uzun bir nutuk 
ıöyliyerek " Akvam Cemiyeti 
Meksikayı kabul için kollarmı 
açıyor 11 demiştir. Alman mu
rabhaıı M. Kürtiyus de Mek
sikanın Akvam cemiyetine da· 
vet edilmesini kaliul zarure· 
tinde olduğunu söylemiıtir. 

Amelenin Kararı 
Bristol, 8 (A.A.) - Tradün

jonlar kongresi, hafta me
saisi müddetinin 48 saat ola-
rak tesbit edilmesini istemiş· 
tir. Kongre, işsizlere ait tah·
aiaabn tenkisini ve amele ta· 
rafından verilmekte olan rU· 
ıumun tezyidini takbih ve 
reddetmiştir. - ··---... -· .................. --· -......... ...... -
"Kahrolsun milli hükumet,, ve 
"Kahrolsun F aşiıt Diktatör· 
lUğU ,, cümlelerini havi lh· 
balar taşıyorlardı. Polis nö
mayiıçileri dağıtmıt Ye dokuı 
kişi tevkif edilmiştir, 

Madrit, 8 (A.A) -. Meb'u· 

1an meclisinde ıosyallat meb'
uslardan M. Alvere, Angulo, 
hariciye nazarliğı Yeklletini 
deruhde etmiı olan M. Algala 
Zamoraya bitap ederek Ar· 
jantinde bulunan ve ftıizlik 
yOzUnden ıokaklarda dilenmek 

mecburiyetinde kalmıt olan 600 
lıpanyolun memleketlerine 
iadeleri meseleaile me,gul ol
masına talep etmiılerdir. 
Hatip, Arjantine giden muba· 
cirlerden iş bulamadıkları tak
dirde avdetlerini temin edecek 
bır avdet bileti latenllme1inf 
talep eylemfttfr. 

ispanyada Askeri Tahsil 
Madrit, 8 (A. A.)- Nazırlar 

m"Ccliıi piyade Ye deniz aka
demilerinin kapatılmHınt taa
vip etmiştir. 

Mahsut Mübadelesi 
Son akto1unan Ye Breıil· 

yanın munhasaran Amerika 
buğdayları ithal edecejine ve 
bilmukabele Amerika limanla
rına Brezilya kahYeai ae•
keyliyeceğine dair olan tica
ret muahedenamesi lngiltere
de bOyUk bir alAka uyandır· 
mıştır. 

Pangaltıdan S. L. imzasile J 
mektup gönqeren bir kariime: 

Malt vaziyeti iyi bir aile 
arasında geçimsizlik, olmıyan 
ıeylerden değildir. Fakat ce
miyet hayatı o cemiyet içinde 
yaşıyan in8anların karııhklı 
fedakArlıklarile mUmkUndür. 

Bilhassa maddf va:ıiyeti mU
kemmel olan bu ailenin 1ıe
çimsizliği hiç boş görülemez. 
Zevcinize karşı daha az ıinirli 
olunuz. Esasen ondan ıikiye
tfniz okadar bUyliltülecek bir 

mesele değildir. Biraz fedakirhk, 
ıizi eski saadetinize kavuştu
rabilir. Zevciniıe gelince; onun 
fazla çalıımaaı yine ailesinin 
refahı içidir. 

Kazandığı Ye kaıandığını 
tamamen evine tahıiı ettiği 
takdirde faıla çalıımak sure· 
tile vaktinin büyük bir kl!lmı· 

ter ve ıeYilmenin tecrübesini 
yapmak later, onun için mek
tubunu alır. Fakat tecrübesiz 
olduğu için korkaktır, onun 
için de cevap vermez. 

Bu çağda aşk işine bu ka
dar ciddi ıanlma otlum. 
Sevmek ve sevilmek için daha 
çok vaktin var. Şimdilik tah• 
aiJine bak. 

J·:rcnköyiinde Rana Hanım: 
Kızınızı arkadaşlarının evine 

göndermekte ihtiyatla bulunu• 
nuz. Hele gece misafirliğine 

kat'iyyen müsaade etmeyiniz. 
Gençkı:dar için en tehlikeli 
tuzaklar için en tehlikeli 
tuzaklar arkadaşlarının evle
rin de kuruludur. 

Paşahahçede Şevket Bey: 
Kmmzı leyll bir mektebe 

vermekteki tereddUdünUztı 
anlıyorum, fakat doğru bul-

nı dııarda geçirmesi, bir er
kek için fena görülecek bir 
ıey tellkki edilmemelidir. 
BugUo çok çalış•n, bu yüzden 
evinde aı bulunan bir erkek 

~ muyorum. Sizin Yehminiz 

1arın, o fazla mesainin acısını 
6yle, çocuk ve çocuğu ile 
daha çok meıgul olmak ıu
retile çıkarır. Her halde biraz 

daha [ aabırlı Ye blrar. daha 
aakf o olmal11ınıı:. 

ir 
Topanede Halime Hanım: 
F akrUddem haıtalığına tu• 

tulmıyaııların yağ11z krem is
timali umumiyetle tercih edil
mektedir. Yağla kremin bir 
çok mahzurları Yardır. Fakat 
fakrUddemliler yağlı krem 
kullanacak olurlana çlSkOk 
derileri bu auretle kısmen 

doldurulmut olur. 

• 
Unkapanında M. Nuri Beye: 
lklnlı de henUı çocuksunuz, 

lklniı de henllz toysunuL Ne 
ıenin ıevgln ciddi ve aamimt
dir, ne de onun hareketleri. 
O mUtece11istir, ıevilmek ia-

yüzünden kızınız cahil kala
maz. Okumak onun hakkıdD' 
Ye nihayet gideceği yer bir 

mekteptir. BütUn babalar 
ıizin gibi hareket etmiş olsa
lardı, kızlanmızı hiç okutma
mak lbımgelirdi. 

* Kadıköyde Numan Deye: 
Kazamlmıya ve sevilmiye 

llyık olan kız, kolayca elde 
edilemiyen kızdır. Zaten erkelr, 

çabuk kanan kıza kıymet 
vermez. Sevdiğiniz kızın size 
karşı aldığı ciddi ve vakur 
vaziyetten müteessir değil, 
memnun olunuz. ... 

. R. rumuzlu Hanıma: 
Kocanızın sigortaya yazıl· 

maaına muhalefet etmeyiniz. 
Her kocanın ve her babanm 
birinci vaıif esi arkada kala
cakları dUıUn ._ e-k ve kendisini 
ılgorta ettirmektir. 

Hanımtegze 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu 

Atir Ef. KOtüphane sokağı 
65 ı.umara 
İSTANBUL 

Şubesi 

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

1STANBUL 

Avam kamarasında bu mO
ıakereler cereyan ettiği sırada 
işsiz ameleden milrekkep bin 
kişilik bir grup kamaranın 
önünde nUmayişler tertip et· 
mişler, ayrıca başvekile bir 
de heyet göndererek işsiz 

amele tahsisatının kesilmeme· 

Nihayet kamaradaki ınüz~
kere neticesinde bUkiimebn 
yollar ve çareler komitesi 
teşkili hakkındaki teklifi (250) 
muhalif reye karşı (309) reyle 
kabul edilmiştir. 

Yunanistandaki Yangın 
Atina, 8 ( A. A.) - Tatol 

orman yangımnm ~nüne ıe

çilmiırtlr. Decilie ıatoıu teh
likeden kurtulmuıtur. Yangın, 
Parnea dağı ormanında me9· 
ıiileımi9tir. 

ODnya Köpok 

Markalara dikkat etC'leniz 
Nalç:a 

rica edilir. 
Clüne;ı) ll . 05 5.3S Akt"m 12--118 29 1 d" 
Ö Y.t.I 

' 

t.54 20 04 sini istemiş er ır. 
ilo 5.4:2 12.11 1 ' ·ı 

ikindi 9•17 15•47 lm .. k 9 .22 3.53 Bu sırada nümayıfÇI er 
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TEFRiKA NUMARASI 16 " • rim gibi sorguya çekmişti: ~ kaleye gönderen ıen değil - Bakbm, ne olacak? Gül 1-atun, yürüttüğü man• 

a K A y E s - Di gel anlat; yüzügU miydin? - Parmağımda bir yüzOk tıklar. ziy~d çevik bir hare-

8 • R E L M A s 1 N H 1 1 nittin, kime pişkeş çektin? - Evet 1 / daha var. ketle Gedik Ahmet Paşayı tal-

i _ Koca Yusuf beye ver- Ne yaparsan yap diyen - Evet, var, görüyorum. min etti ve kuv,etli muharipı 
dim. Başka türlü kanmazdı, yine sen değil miydin? - GörUyoreun amma dtı- _ Tanının, dedi, ben de 

Minimini kalenin yağma 
tdilmcsi çok sürmemişti. H~r 
Yeniçeri bir barça bez, hır 
Yırtık keçe yakalamııtı. Ka
leye sığınan balk, Tiirk ve 
llılislUman olmak hasebile, 
tsir edilemiyeceğinden ko]ay bir 
tafer elde eden mühacimler, 
eşya namına ne bulmuşlarsa 
~nunla iktifa etmek mecbu· 
~Yetinde kalmışlardı. Gedik 
~hnıet, askerin, ganimetleri 
j1rtlıayarak küme küme top· 
d~~dıklarını glSrUnce emir ver· 

k 
1
- Sekbanbaşı, ıekban1arla 

YAZAN:* * kaleden vazgelmezdi. - Öyle demişsem bile sen tllnmUyorsun. malımı tanırım. Fakat bir kere 
_ Erinin taklağı halkayı düşUnecektin. - Ne dUşUnecekmişim? içim bulandıl başlasın. Şahbazlar, ovaya 

süzülsün: . 
Ve ıonra kendı kahyasını 

çağırdı! k 
-· Yusuf Beyi sana konu 
. um Çadırında alıkoy, 

verıyor Ş. eh:ıade e~ endiye 
yarın . .. 
ötüriırsun. 

g Biitlln hulyalarının Juya 
dUctii - ünü gören gafil muhafız, 

'i g b" sesle sorClu. 
ağhyany ıbr. im çoluk, çocuk? _ a iZ 

- Onları da buldurur, ya· 

nına göndt;rirt~dik Abmetle 
O akşam,. mükaleme· 

Gül hatun, ılk lacdı Kıskanç 
1 . . yapıyor ar · 
erını 

parmağından ecel çıkarmalıy- - YUzUğO Yusufa verişim - Bu yakut yUzilğü sen Şimdi gözleri de bulantılı 
dı. Bu yanlıf işi yapmaktan gururuna mı dokunuyor? yaratmadın ya, evveJce baıka- görünüyordu. Şöhretli asker, 
ııkılmadın mı? - Sorduğun şeye bak. Se· sınındı, belki bir erkeğlndi. dalgmlaşrl'ışb. Tehevvürü geç-

- Kaleyi yıkan yangın, nin etine değen bir halkayı Şimdi bc;n takıyorum. Etime mekle beraber başka bir en-
ıenin de aklına mı dokundu? yabancı erkeklerin taşımasına eski sahibinin sıcaklığı mı dişeye kapıldı ğı anlaşıhyordu. 
Beni okşıyacak yerde ısırı· göz mü yumayım? bulaşıyor? Gül ... tun, kocasına musallat 
yorsun 1 .. Gül Hatun, üzerinde otur- Ve kocasının cevap verme- olan yeni ulemi de sezdi: 

- Şirretliği bırak ta sozU· duğu posttan sUrUne sUrUnc ıinl beklemed~n sıçradı: - Yiğitim, decii, yine dai-
me cevap ver: Elmas yUzilğü kocasının yanına yaklaştı. - Viğitim, dedi, deli olma. dm. HtilA 0 pis taşı mı dU-
oe diye Yusufa takt!n.1 - Kıskancın dili uıun olur Elden ele geçen her yüzük. ıünüyorsun? 

- Kaleyi almak ıçın 1 amma gözü kısa görür. Hele gönülden gönü le selam ~l:StUr- - Evet. GG., onu düşünU-
- Para vereydin, dirlikler ıen elime baki mez. Ben koca Yutui B\)ye yorum. 

adayaydın, çiftlikler .... bağııh- Gedik Ahmet, hiddetine boyunduruk ta kam azdım y~, - Hani yn, malını tamyor-
yandın. Benim verdıgım yU- rağmen, tatlı tatli yutkun- yUt:Uk verebilirdim. Onu yap dun tabıııhkta~ vazgele-
ıüğii ona vermek reva değildi. maktan geri kalamadı: bm, hem de izninle yaptım, cekti11 f 

_ Yiğitim, titizlenme, beni Fakat çatık kaşhhğını muba- kıskançl:ğa dilşUp beni Uzme. ( Arkaa vıtrı > 

• ede kalııa, hemen tamire 

~~~~~~~~~----------------------------------------... 



Devlet Reisinin Hususi Vagonile 
( Taşkend ) e Avdet Ediyoruz 

.... 
YAZAN: M. KAZIM 1 

,, 
-91- 1 

Bu ihtarın ne maksatla 
7apaldıi'Jaı derhal anladım, 
fakat anlamamıt 16ründnm. 
Kalben lngiliz dostu olan bir 
adamdan bqka bir muamele 
beklenemiyeceği için mUteesslr ı 
de olmadım. Ve kendiıine: ' 

- Silib ve milhimmat ola· 
rak Efganistana ne hediye , 
götürdüğünü ıorCium. 

-- Hiç cevabını, verdi. 
- Bu takdirde senin seya• 

batinin neticesi de benim ki 
ıibi hiç olacaktır, dedim. 
GnlüştUk. Vapur kalkmak 
lıere idi, ayrılıyorduk. Son 
Ilı olmak llzere sordum: 

- S.yahatinizin Efganistan
tlaa Hindistana kadar uzamua 
muhtemel değil midir? 

Manidar bir bakııla 161• 
lerimin içine baktı Ye ceYap 
vermiyerek aadece: 

-- Allaha ısmarladık, dedi. 
24 Hulraa !Jlf 

M. ( Bravin ) in taniyeıine 
tebaan " Merve " ye gitmiye 
hazırlanıyordum. Mihmandanm 
bir telgraf çekerek bu arzumu 
" Mene ,, ye bildirmişti. Bu
gün Kazakof imıasile cevap 
geldi. Bu cevapta : 

- Meşguliyetinin fazlalığı
na mebni (Taşkent) e gitme· 
miziu daha muvafık olduğunu 
ı&ylUyor ve (Çarcuy) da bu
lunmakta olan busuıt vagonu
nun emrimize tahsiı edildiğini 
haber veriyordu. 

Demek ki M. {Bravin) yalan 
a6ylemişti, belki de bizi bir 
tuzağa dlSşürmek latemiıtl. 
Fakat bereket versin adamın 
ıözllne kanmamıştık. Bu sı;ada 
yeni bir haber ile daha 
karşılqbk: 

- ( Bravin) in dostu olan 
Harbiye Komiseri ''Damaga
neski,, bizim Hiveye barek~ 
timiıi mlltekakıp İngilizlere 
iltica etmişti. Doğrusu bu 
beni hiç mütehayyir etmedi. 
Kendisi ile daha ilk konuşu
şumuzda sorduğu suallere ve 

verdiği cevaplara bakarak 
halinden fliphelenmiştim, fa .. 
kat kime meram anlatırsın! 

Her ne ise bu iki haberin 
tesirinden kurtulur kurtulmaz 
ıöyle bir ıehri gezmek istedik, 
karnımız açtı. 

Umumi lokantaya girdik. 
Burada yemcğiniı:i garson 
getirmez. Tabağı ahr ahçı· 
batının yanına gider, doldur
tur, sonra masanıza kendiniz 
retirirsiniz. Anlatılan komü
nistlerin eıeri icadı olacak. 
Fena değil, yeni birşey daha 
iğrenmiş olduk. Fakat maal
esef yemekleri yenilecek gibi 
tleğildi. Bulgur pilAvı pişir• 
miflerdi, tabağıma doldurdu
lar. Yalnız ağzıma bir kaşık 
atar atmaz taş ile karışık oldu
tunu anladım, dişlerim çatırdı
yordu. PilAvı bir kenara bıra-· 
karak kuru ekmeğe yapıştım. 

* Saat dördü çeyrek geçe 
tren hareket etti, fakat biraz 
yUrüdükten sonra köprll ha· 
ımda durdu. Meğer muayene 

O z11m1111l11r TiJrlcl.t.n H• 
rlclg• Komiserlillnl 1apa11 

Baıa111l•nsld 

varmıı. Memurlar bir heyet 
halinde -yagondan •agona do· 
lasıyorlar, yolcuları ve etya• 
larını gözden geçiriyorlardı. 

Fakat bizim Tagona uğra· 
madılar. Seyahat sıcak bir 
muhit içinde denm etti. 
Ertesi ıece (Kağan) a ıel
dik. Ben uykudaydım. Fakat 
askerlerime tenbib ettiğim 
için uyandırdılar .. (Picakınikof) 
ile Hokantlı bir Tltrk olan 

yeni muavini (fslamof) bizi 
iıtikbale gelmişlerdi. Lokan· 
taya götürerek küçük bir 
ziyafet verdiler. Trenin bu
rada tevakkufu eınasında bu 
şehirde birkaç Tilrk zabitinin 
mahpus olduklarını haber 
almıştım. Tahliyeleri için ta
vassutta bulundum. Geç va
kit vagonumuza dlSndük. Az 
sonra kampana çaldı, tren 
hareket etti. Biraz yaslanarak 
uyumak istedim. Oka clar faz-

la tahta kurusu vardı ki 
mfimklln olmadı. Seferi kar-

yolamı vagonun ortasına kur
durdum. Gliç hal ile biraz 

dalmışım. Gözlerimi açtığım 
zaman (Semerkant) istasyonu
nu geçtiğimizi söylediler ve 
bir de haber verdiler: 

' (Mabadı yarın) 

Ferah sinemada bu akşam 
(100) büynk ikramiyeli rece, 

tiyatro; Mükemmel varyete nu

maraları. Sinamada: Heyecanlı 
gaz.eteci. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
1931 EylUlünün 11 ine cuma gdnO 

aabah saat lOda Beyoğlunda laUklAl 
caddeainde Kumbaracı yokuşun 
batında Komnlno apartımamo 
4 numaralı dairesinde bulunan •• 
Zarkall alleaine alt nefia efyalar 
mOzayede ıuretile satılacaktır. 
Ma1if ceviz ağacından mamul oy• 
mala Luyl XV 1alon takımı 4 
pencere kadife perdelerile, aırl 
Yltrinll müzeyyen yemek oda ta
kımı gayet yeni halde, 3 parça 
pomye uıulil lcanape Ye koltuklar, 
Vitrin Luyl XVI, bayu marketrl 
çay ve yemek muaları aari 
ve neflı yatak oda takımı, 
87 parça bakara kriatal au takımı 
a-ümüt yemlf bıçakları maden 
çay takımı, bronz jşlcmell kolon· 
lar, heykeller, tablolar, yaıı oda 
takımı, bronz mangal, elektrik a
vlı.eler, aynalı ve aynaımı: dolap· 
lar, perdeler, karyola, portmanto 
oyun manian, çini ve kalorifer 
ıobalar, sandalyalar, muşambalar, 
mutfalı cn·alan, banyo termoılfonu ve 
u lr hayli cfyayl ncytiyo. Anadolu ve 
Acem halıları ve ıcccadel erl ve kilim· 
lerl " Sahibinin ıcıl ,, mGkcmmel salon 
vamofoau 17 adet pl5ldMll• Pey 
•llrenlerdem ~ de 25 temhıat alınır. 
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BIKATB 
Mektebini•/ Seçmeden Bize 

.. .. -tc 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Bu Sütunda Hergün 

Maluırrirl ı s.,..,,., .. ,, __ J_ Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

G U.. R u·· L T u·· D E N için Kendilerine Delilet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek iatiyorauuz? Bu sen• 

K A ÇA N A D M 
tahılllnlzi ikmal etmek tlıere baagf mektebe rirmek fatfyor-

A ıunuı.? Gazetemiz gençlere Ye ebeveyne rehberlik etmek llıere 
bOtftn mektepler hakkında her Hlrlll malClmah vermiye ama· 
dedir. Mekteblnizl seçmeden e•vel biı.e sorunuz ve girmek 
istediğiniz mektep hakkında bizden malClmat isteyiniz. Hayat b•. Glrtlltü fart. 

Seılizlllc mi iatiyorıunuz 1 
Gramofoalar1, telala telefon· 
lan, tirli çalıdan, "Yapurlan, 
fimendiferleri •e otomobilleri, 
tirin nakil vuıtalarını, dDk-
klnları, yapılan, aokakta oy111• 
yan çocukları ve nihayet 
rtkrln, fırtınayı, g6k gllrlU· 
tldall kaldırabilirseniz, kal· 
dınnu: rahat edersiniz. 

Faik Bey hiç glrtlltO ıe•· 
mlyen bir adamdı. Yazık ki 
aatır da değildi, hattı kulak-
ları gayet iyi işitiyordui bunun 
lçia, haşarata varıncıya kadar 
ea kllçUk maddenin sesi onun 
batılll afrıtıyordu. 

Haydi sokak n• ise, daire 
ne ise, misafirlik ne ise, fakat 
bir adamın hiç olmazsa evinde 
ıessiz, gUrOltllıüz ve rahat 
yqamıya hakkı Yardtr, de· 
ğll mi? 

Fakat ınallt Faik Bey 
bundan da mahrumdu. Bir 
kar111, bir klZI, bir otlu, bir 
kedisi, bir k6peği, bir da 
papatanı Yardı. 
Papağanı haykırıyordu, kö· 

peği bavluyordu, kediıl mi
yavla1ordu, oğlu dlldUk öttllrü
yordu, kııı keman •• karısı 
da piyano çalıyordu . 

Zavallı Faik 8e1, papıfıaoaı 
- Susl 
K6peğe: 

- Hoştl 
Kediye: 
- Pisti 
Oğluna: 
- Dur, otur! 
Kızına: 

- Kesi 
Kanıma: 

- Yeteri 
Demekten bıkmı1tı. Saz ge· 

çiremiyordu. Baıan bunların 

hepsi birden feryada bqlayor
lar ve kulak tırmalayıcı bir 
orkeatra tetkil ediyorlardı. 

Faik Bey erken yatardL 
Bu sealer gene de•am ederdi. 
Adamcaju ku1aklanna pamuk 
bkayırak yataia firmeyl bile 
denedi. 

• Bir gece h.rkeı ve ht1t•Y 
susmuıtu. 
Papağan ıeaıizdf. 
Köpek ıusuyordu. 
Kedi gık demi yordu. 
Oğlu rahattı. 
Kızı uyukluyordu. 
Karısı horluyordu. fakat 

zararsız. 

Fakat birdenbire evin içinde 
mlltbiş bir gtırültü koptu. 

Faik Bey yataktan kalkta 
ve tabancasını eline aldı. 

Sofaya fırladı ve batırdı : 
- Eller yukarı 1 
Sarşısında iki hırsız vardı 

Faik Bey yere bakınca g6r· 
dtıki hır.sızlar birkaç paket 
yapmışlar, ayakuçlarında da· 
ruyor. 

Hırsızlar, ellerini yukan 
kaldırdılar. Faik Bey ıordu t 

- Bu pakette ne Tar ? 
- Havlamasın diye k6pett 

öldilrdiik, bu paketi sardık . 
- Ya bu pakette? 
-- Papağanı da boidgk 

hu pakete sardık. 
- Ya bunda? 
- Bir k"'!man. 
- Hep bul<adar mı? 
- Evet. 
Faik Bey kaşlarını çattt, 

düşündü: 
- Peki, dedi, bunların 

hepsini alın götürOn, ılıl ıer· 
bes bırakıyorum... Fakat bir 
şartla: Piyanoyu da alıp glS
türeceksiniz! 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
1 arını Aynen Yazıyoruz. 
( Battarafı J inci tayfada) 

ma:ıdlerdir. İşte bu hAdisele
rin esbap ve avamili arasın· 
da matbuatın muzır neşriyatı 
ön safta gelir. Muzır neşriyat, 
çUnkll bunlar tenvir ve irıat 
edici değil, yakıcı, yıkıcı, yıp
rntıcıdırlar. 

Bunlar irşat ve tenvir için 
yazı yazmazlar, yılan gibi 
zehir kusarlar (bravo sesleri). 
Bunlar içerainde hapishane 
kaçkınları, lstiklil mahkemesi 
mabkOmları, işgal zamanında 

milletimizin kanı bahasına el· 
de ettiği ıerefi düşmana para 
mukablliode satanlar da vardır. 

Bu mazileri lekeli olanları, 
Saip Bey arkadaıımıı, mal6-
munuı Teçhile izah etti, 
glSzürnilziln önünde bulunan 

bu mel'unlar yaradılat ve dU
şUnüşleri, mevcudiyetleri, ruhları 

itibarile mUsbet değil menfidir. 
Bunlardan inkılAba hizmet 

gözetmek abestir. Vatana de
recei mcrbutiyetleri meydanda 
olan bu adamların hürriyeti 
ınatbuat vardır diyerek gazete 
çıkarmasına, gazete sütunla- } 
rmda yazı yazmasma imkin 
vermek, müsaade etmek doğru 
mudur Efendiler? 

Muhterem Efendiler; bilba11a 
son zamanlardaki nezaket ve 
nezahetle gayri kabili telif 
olan yazıt tarı.lan matbuat 
nam ve hesabına insanın 
yüıünll kızartacak derecede 
mOıtehcen kllfllrler kollekıl· 
yonu şeklini almııtır. 

( Denmı var) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Köyü Sokak No.111 Cinsi Seoelik muhammen 

icarı lira 
Maltepe Orta ıokak 75 Aşap hane 120 

Ballda cinsi yazalı bir bap hane bir sene mllddetle •e 
bllkümetin dilediği anda tahliye edilmek ıartile müzayedeye 
çıkarılmııtır, Hane Maltepenln en mutena yerinde bir tarafı 
hat boyu bir tarafı denizdir. iki kat, beı oda, 200 arşın 
bahçesi ve içinde suyu mevcuttur. 28-9-931 tarihine müsadif 
pazartesi gUnU saat 14 ten 15 e kadar aleni milzayede ıure
tlle muamelesi Kartal MalmUdllrlilğünde yapılacaktır. 

Taliplerin % de 7,5 dipoıitolarile milracaatları. (2388) 

Y alaıı cevap için(6)kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayıms. ,.. 
Urfa Zfraat 

Tahir Beye: 
Bankasında M. ı 

l1tanbaldald reıml U.elerla 
leyli tlcretl Maarif Veklletl tara-

fıadau bu den HnHI için ( 2SO) 

lira olarak teıblt n tayin edil
mlttf r. Huıuıi Jileleri• leyli Oc-

retlerl bu miktardan fazladır. 

Fakat kaylt için biraz acele et• 
meni• lhımdır. Memur çoculdarı 
tenzllata tlbldlr. 

Karilerimlzden M. Asım 
Beye: 

Tıbltiyeye, yani Dariilflnuna 
•lrmek için llM nya diter yiik· 
Hk mekteplerin birinden meı.ua 
olmak, tahadetnamell bulunmak 
mecburiyeti vardır. Li1e tahılllnl 
huıuıt olarak yaptığımı.a dair 
Maarif ldare1lnden bir YHİka 

aldıtınaı takdirde arzunuzun ye
rine geJme1i milmkihıdilr. Fakat 
bu huıuıta Maarif idare.inden' 
daha iyi malimat alabiliuinb. • 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tahiatinizi Sögligelim ... 

,, ,.,. ,, . 
ıa sın be! : 1:f assas ve ı- ·-Kemal b.g: Girgin ve mn-

çe kı o gen dlr . · _ ~eşebbistir. O-
ve a· 

tılganlık g6a
termez, sayrı 

-ayar. Tehlike 

ve mes'ulfyet

ten , mllteıeb· 

bis Ye frlrgill 

olmaktan mllç· 

teniptir. 

. 1 
' lzz•t Na; •z B11g: Ciddi -ye 1 

~izmkirdir. Nef·· 
- si olgun ol • 1 

~'€11111 mak, daha zl- • 
yade idareci 
ve anlatmak ı 
taraftarıdır . 

Herşeyi iz -
ıeti nefsile all
i<adar eden ma
razi benliğe sa-
1ip değildir. 

Veba, Dank 
Sahil Sıhhiye idaresi 

Tedbir Aldı 
Ceıayirin (Filipvil) limanında 

ahiren bir veba vak'ası daha 
zühur ettiği anlaşıldığından 
mezkur liman müvaredatma 
muayenei tıbbiye tedbiri ko
nulduğu hudut ve sahiller 
sıhhiye idaresinden bildiril
mektedir. 

Yine sahil sıhhiye idaresin
den bildirildiğine göre, Yu· 
nanistanm Şira adasında Dang 
olması muhtemel sari bir 
hastalık zühur ederek vefi
yata ıebebiyet vermekte 
olduğu haber alındığından 
gerek Şira adasından ve ge
rekse diğer Yunan ndalarile 
Yunanistamn Adalar deni· 
zine müteveccih tekmil 
limanlarından sahillerimize 
gelmek istiyen bütün ge· 
miler behemehal Sahil Sihbiye 
teşkilAtımız bulunan bir !ima· 
na uğramıya ve bu limanda da 
sahilden iki yllz metreden 
uzak bir mahalde demirlemi
ye mecbur tutulacaktır. Bu 
suretle limana demirliycn ge
mi yolcu ve müretebbatı mu
ayeneye tabi tutularak hasta 
aranacak ve şayet ateşli ve 
sarılıklı hasta görUlecek olursa 
geminin münasip ve sivri sinek
lerden mahfuz bir mahallinde 
tecrit ettirilecek ve ayni 
zamanda geminin her tarafına 
filit mayii püskürtülmek ıure-

lur olmaz ıeye 
aldırmaz. Ze· 
Tahire kapıl-
maz. ltlerinde 
tanr ve har~ 
ketlerinde sür· 
ati tercih eder, 
ac&I olur. Ra· 
hata pek dOt· 
kilnlftk sr6ı
termeL 

Nig11zi hg: 
Ciddi ye aıim· 
kardır. iddiaya 
aever JUi va 
bar ek eti er ini 
beyenir. Ta· 

hakkllme ta
hammlll ed~ 
mez. Alaya 

~ gelemez. Kıı· 
dığı zaman dik 

ve tok sözlil o.ur. 

BORSA 
latanbul 9 Eylul 1931 

- Kapanan ftıtlu -

NUKUT 
rıterlln 
Dolar Amerika• 
20 Frank Fra!1111 
20 Uret halyaıa 
20 frank Belçika 
20 Drahmi Yunaa 
20 frank fsriçre 
20 Le.a Bulrar 
1 Florin Fel•meaı. 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Anııturya 
1 Payhtmark Ahnaaya 
1 Zelotl Lehlıtaa 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoslavya 
1 Çervoneç Sovyet 

KAMBiYO 

JOM,-
212,00 
168,00 
223,oe 
118, 
55,SO.,.. 

125, 
51,-
85, -

125,50-' 
50,st 
S0,00,-' 
23,7S 
2s,so,.-1 
76,50 
,-

Londra l l!lerllm kuru1 1030,-
NUy. 1 Tllrk lir ut dolar 0,47 ,ı2-' 
Part• 1 TUrlıı Ur:111 Fra:ılı: 12,os, 
Mlllno 1 ., ,. Liret 9,1>2,0V 
BrUluel 1 ., • Belra 5 38,90 
Clnevr• 1 ., • Fraalı: 2,42,00.,... 
Sofya 1 " • Leva 6S,15,... 
Am~terc!arn 1 T. ,. Florla 1,17, t:ı,5' 
Madrlt 1 Tür llraa Puta 5,29,oo-;, 
Berllıa 1 ,. • Mark 2,02,0I>, 
Vartoıra l n • ZcloU 4,20 
Hükrq 20 Ley kurut 79/17,.,, 
Rusya 1 Ça~~ :urut 1~ 

tile sivri sinekler itlaf edile
rek ve hiçbir sebeple yolcıl 
ve mürettebabn kara il• 
ihtil!tına mahal verilmiyere1' 
gemi Urla veya Kavala "' 
Tuzla tah11ffuzhanelerindcn bi" 
rine scvkolunacakbr. Bu nıe" 
yanda diğer bnı.ı tedbiı·It' 
alınmııiır. 



SON POSTA Sayfa 7 

Balkan Muharebesi, Bilhassa 
Şark Cephesinde En Hararetli 

Bahar feldL Şehirlerden klylue, aayfiyelere çıkılacaktır K 1 
dalrents, odalanruıı vana ·veyahut klralahacak ..,. d lr •d ıraya veri e.cek e•I maki • a • Ye o • lıtıyor1anııı· Aramak 
ıor a nldt ıreçlrmeyfnb. (25) kuru, la ıiıe bu ql yapablllrfıı, ( 16) kelim~ll'k bir ı 
klftdb. Her kelime faııluı lçln bir kuru' llbeedlnl:z. 

__ D_O_KT_O_R_LA_R __ jEMLAKAMUKABILINDE PARA! M OT ENE V V 1 
DOKTOR AHMET HAMDI EMLAK m k bll' d u • ın e anu Tafra bayilerinin nazarı djkka 
Zührevi ve dahili haıtalıklar. edildiği kadar para lluaı edilir. 

.._D~e~_v_r_e_sı_· nN~KLED2~!11Jt _B!l_u_n_u_y_o_r_d_u__, 
( n., lt•lcla m•lı.f•zdu) 

12 Tqrt.ıenel 121 

Çok ,Ukür Y arabbl, buflD 
Jlzftmftı biraz gtHdo. 

Ar d ı s lıtenildig-i •ekildc pa 
Hane: Beyotlu. Tarlab&fl caddesi ıu e en er lrkecide Sanaaar- Y 

No. 145. Muayenehane: Galata yan hanında 38 numuaya milra• yapılmak şartile gazete 
nat edebilirler. mak istiyen taşra bayil 

Topçular caddui. No. 164. --17 1 
SATILIK ÇiFTLiK ıtaabulda Ankara cad 

Kahraman UçOncU ordunaa 
llzlde kıt' alan (Komanon) 
cl•arında Sırpblan tamamen 
Periıan etmiı: mlhfm bir 
nıuzaff eriyet kazanmıı. 
Şark ordusunun dafılan 

efradını (Lnleburgaı) hatbnda 
topluyorlarmıı. Yeni bir batb 
lbftdafaa teaiı edeceklermlı. 

Fakat uıl ıaıılacak ı•Y 
Dereli? (Kırkkiliae) benUs 
bizim elimizde lmlt de bunu 
fark ordusu kumandanı bil
nıiyormq?I Nbım Pa,a, şark 
orduıu kumandamna fU tel· 
srafı çekmiı: 

( Kmvaldı ) da • Mlrala1 Alt lllu 
Be:r n11ta1lle • Şark orduıu 

kumandanhtma 

( Kırkkiliae ) bizim alimiıde-
dir. Şark ordulU bulundutu 
••Yakide dftfmaaa kup 
kat'iyen Hbat •• ıiddetle 
taarruz edecektir. Kırkki
liae fıtibkimabnı timdi, bu 
l•ce behemehal kuvvetli ıuret· 
te işgal ettiriniz. Kırkkiliae 
lllevkiinin ıon derece ıiddetle 
lllubafazası \'e prk orduıunun 
Oıınanlı nam ve namusunu 
~kaye için bir adım bile ric' 
at etmemcıi• kııt'iyyen ebem· 
dir. 
~il Teır .. levYel 1121 Bqkaa.a ... • 

Gece 11,5S HkiD 
NAZIM 

Bu telgrafnamenin zeyli var : 
11SUnri fırkasını celbediniı. 

liatta harbi terk ile firar 
•denleri Ueriye iade etsin. 
Avdet etmiyenleri wrsun. 
Bunu bntan orduya ilin edi
lalz. 

10-11 T .. rtat•YY•' na 
Gece: ıt,ıo 

.BatkwnallCla• 
Y•kllf 

NAzlM 

Ba telgraflarla beraber, 
tark ordusu kumandanının 
~yabl telgrafı da elime geçti. 
Bir gOn gelir de ıu hatıratımı 
okuyanlar olursa, ibret olsun 
diye, onu da aynen Ye har
fiyen buraya kaydediyorum : 

Deneadeıte : 

BAŞKUMANDANLIK 
VEKALETiNE 

KırkkiHsca.in dilşman yed· 
dine dOıtilğü ye üçiincO kol· 
Ordu kıt'ab efradının ekseri 
lfllhlanm ve cephaneleri ata· 
rak Arar eyledikleri ıekizincl 
fırka kumandanı olup kolor· 
~lınun inhizamı tlzerfne Çor· ;Y• muvualat eden miralay 
lıat Ziya beyin tfadeıinden 

'nlaıılmııtır. 
lf 'Yedinci fırka kumandanı 
il Unıı beyin dahi miri muma· 
1. t~b Ue beraber bulundup 
h tıhbar kılındı. Şimdi telgraf
~n.e vasıtaaile Mahmut Muh
h rb Paıanın Vizede bulunduğu 
t~·er alınması üzerine mlip· 
~d~e~b makine başına cel
.-lı ıldı. Verdiği malumat 
~)~t Ziya beyin ifadatını 
d~t •diyor. Üçllnctı kolor
~pı~ bataklıklarda kalan 
)ı.,, ""l'llldan bir kıımının mu· 

PARİS TlP FAKÜL TESINDEN Mell\Ja ----~-..;.._____ linde Feyzi Ahmet han 
UCUZ NÜMUNE çJFT" 1""" 1 bmir gazete bayiı' Tevfik Ef. 

Q1t ye Zllllre•l hutalıldar mUteha11111 Ll\.al -

"-. BAHATTİN ŞEVKi Kanlıca karfezinden KaYacm mllracaat etsin . 
&n· ıoaeal tuildle K.ubahı-. k....-
Kabul ıaatleri ubah Hkilden ıındakl cUtçlDfn batı elli dinim 

.ıı,am 7edlye kadar Babıllt araziyi k8tldl bahçıvan o4aian. 
Meıer.ret otell kartıaında No. 135 aharı, huuzu dolabı Ye 500 mey• 
Wflael kat. -108 n ataçlannı h&YI mahal 1&blık· 

tıf. Talipler Catalotlunda .U. 
EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi- tabibi Mehmet Rıfat Beye mira· 

boeıl - Doktor Arlıtidi Bey ı c:aat edebilirler. --4 

Eminhl eabık Karakat Han 

No. 8 -3 
EV ALIYORUZ 

600.000 
KltlJi imana · Getirdill 
Nuıl mı? 
Cumarieıi okuyunuz. 

ŞAYANI HAYRET BiR 
TIRA - Bundan böyle ka 
açmak ıabmetlnden kurtulac 
11nız. lHak Ye ucuz bir terti 

Balkan harbinde KIU'adal ubrleri lıkodnı nplı•sllllle 
hareket luuırlılıları g•park•n 

OPERATÖR DOKTOR Si -
REYYA KADRi - Ceııahi bıı. -
talıkları yeni uaul Ye elektrik · :! 

tadayl eder. Beyotlu latlklil cıı.d 
aıl Parmakkapı Tramvay latu

yoau Roma oteli yanında Tevfik 

Bey aparbmanı muayene 14-18 

S-8 ODALI EV SATIN ALI
YORUZ - lakeleye, flmenclifere, 
tıamTaya yakut olanlar milrec
c:ahhr. 9-12 araıında müracaat. 
fetanbul dlrdOncii Vakıf han 
bma kat 2' -S 

KIRALIK MAÖAZA 

ıayeıiade her kaçına katta ol 
1anı1, dCltmeye baeınca k 
lrendilJtiaden açılacaktır. Panr 
poUa karakolu karııımda No. 
Andı. 

2 ÇOCUK ISTfvORUZ 
Ayak ltlerinde latihdam edil 
Gıı:ere 14 ve 16 yaılar1nda 
erkek çocuta ihtiyaç vardtr. 
U,enlerln Sirkecide Sanuar 
hanında Radyolln fabrtka1ına 
raeaatları. 

(Vize) deki Konya alayından 
bir taburun memur edilclili 
bildiriliyor. ( Oıkllp ) te bu-
bmaıı Hakkı ve Canip Pf. 
kataata da kAmilen dağılmıı 
olduklan haber Yerilmiftir. 
ltn2 t•trlnlnvel 521 ş.k ordmu 

seçe 1 ç.lu lmm_._ 
ABDULLAH 

Şu telgraftan dikkatle olni
duktan sonra kendi kendime 
ıu suali ıordum: 

- Acaba bunların hangisi
ne inanmalı?.. Batkumandan 
vekili paşa hazretlerine mi? 
Yoksa ıark orduıu kumanda· 
m muhteremile yedinci " 
aekizlnei fırkalamr tnrniamla .... 
larına mı? .. 

Garip deiil mi? Ben bu 
muammamn halli ile meş2UI 
iken Adeta mucize kabllindeia 
bir şey oldu. Y •taaın telgraf· 
çılar .• Su adamlar, Re mftba· 
rek teylerdir. Bazan en bunaltıcı 
zamanlarda öyle ilıaatta bu
lunurlar ki bunun temin ettiği 
faY.daya koca bir dban değr. 

itte, yine böyle hayarlı lfta
at neticesinde haberdar olu· 
I_oruz ki: Bir (MÜLAZIM ALI 
EFENDi ) , koca bir (Şark 
ordusu) aun yapamadafı iti 
yapıyor. 

Bir taraftan bu muhterem 
Ali Efendiyi tebcil, diğer ta-
raftan da, bu itle llakadar 
olanlar belki rtınlln birinde 
ıu yazılarımı okurlar diye fU 
telgraf kopyeıini de aynen Ye 
harfiyen ıuraya kaydediyoruD 

HARBlYE NEZARETiNE 
( Makine ba91ada) 

( S.yflotlu ) tabyuıRda 111 
kadar mOltahhı ukeri ve 
piyade olarak dlSrt ylı kadar 
mevcutla bir batarya top dit· 
mana kar11 bulunuyonı. Şeb· 
rln lçer1lne boaulup ıelea 
aıkerlerl alıp oraya Hvk H 
kunetl takviye adiyoram. 
Kıtl• maballerl kimllea bot 
bulunuyor. ( Sulotlu ) tarafın• 
dan da yarını bilik topçu 
ıfmdi geldi. Aıker hep Baba• 
eıkl taraflna firar ediyor. 
Şehirde ahaliden klmıe yoktur. 
Sehlr tehlikeye lika ediliyor. 
Varın dDım•n eline ıeçeeektlr. 
l{ırkklll•• 

ttlll Tetrlalettel 921 
Gec• ıaat 10 

lklDCI Maatahhs talnınaa· 
da• 11aı1s1m ALI 

Afkolıun Ali Ef. un~··· 
Et gtıııOn birinde 1enln 

er 
1
. • e 0 heykelinin 

beyk• ını 'f t fil liıan 
albna senin ıu ~e re .hl 
1 azıh.nıt olan bu ~ara 
i • blbedel telgrafnamenl aak:ri mllzeye koymaı ar• 

Ali Ef., derhal ıu cevabı 
ahyor: .. 
KIRKKILISEDE MUST AH
FIZ MOLAZIMI ALI EF. YE 

[ Makbı.e baflada ] 
Şark orduau tHin ltıal •ttltl 
hattı harbi tekrar ifpl ft 

muannidane mukavemet lçla 
emri kat'i almı,tar. Kırkldlbe 
mevkllal behemehal muhafaza 
için her ne fedaklrhk lbımaa 
1apm11. Vatıma en bOJflk 
hizmeti lf a etmit olacakıınaL 

10111 Te,rlnlevvel 328 Bqkumımclaa 
Gece Saat 12,15 veJırW 

N.~ZIM 

-5 

9.,U. Tıp Faklltaaladea clldlye H 

Dr. A. LEBIP SELiM 
Sirkeci - Orhanlye cad. No: 26 

c-adan maada har ıh ullabtu 

akf••• kadar -7 

GÖZ•• GÖZLÜK m8teha11111 

KiRALIK llAÖAZA - .A.aa 
altıada •etla• '9 aumanlı 
Y aldıa han btıytık depoıu Be 
beraber klralıkbr. Taliplerin W 
btaada Ruhi S.,e mlracaatl•L 

-2 

MEKTEPLER 
fT AL YAN LaSESI VE TlcARBT 

MEKTEBi 
Beyotıu • T,omtom ıokatı 

1 lylOI ıab rDalacl• ltlbuen cıma 
't'e puudaa maada her fClD Hbalileo 
Jfa ıaat t du 12 J• kadar kıı H erkek 
talebe kmydma batlanacaktır. -1 

KOLONYACILAR 
lds P'ABRIKAsr M0sTAHZERATJ 

Ve.. Nhım Paıa bu muba
nk Ali Efendiye bu telgnfı 
yerclfkten •onra Abdullah 
Pqaya da uzunca bir telgraf 
çekiyor ff bu telgrafmcla 
aynen ıu ıazleri llyltlyor: 

-------------------------· s.198,., fıiy..... ...... .. ....... Dlf TABiPLERi ,.... 1ır • ., pudr .. ıabaa Ye .....,. ... 

~ FakOlteal r3• h11tabldarı 
ıaltık muHlnl doktor Fuat Allı 

Bey - Muayene ile ılallk 1atı· 
Jır. Muayeae lcntl alıamu. 

B .. ~ .. pı Hamltltye ....... 51 

naaarah mafasa -• 

• • . • • bir gOn evvel her ta
raftan püıkürtülen ve bizden 
daha kuvntll ve ceeur olmı• 
yan bir ordunun lnOnden btl• 
ttıa Oımanh orduıunun ka· 
çarcaaına rlcat etmeal, O.. 
manlı namuauna ebedt bir 
lekedir. Şark ordua11 b.,ta 
ba lekeyi temizlemek mecJ,a. 
rlyetl kat'lyHinde bulunuyor. 
DGtman, Kırlddliaeye .tre ... 
mittir. KırlddHHnln tliıt , .. t 
llerelnde muharebe de• .. 
ettlti timdi laaber HrlllJ•• 
Karf1nı&dald tlGımanın hali 
llainldnden daha fenadır. Or
dunun dün ltıal ettljl hatta 
muannidane eebat etmeıl .. 
bDtOn kuvvetlerini topbyarak 
her taraftan ean1lparane ta• 
arruza •eçme1i kat'iyen mat
luptur. Vatanın aelimet ••J• 
lamlhlAli buwln prk ordu.u
nun ır8ıtereeetl kunetl kalp 
•• sebattadtr. Her ne •aretle 
oluraa olıun rlcat yok, yok. 
Şu aaatte aıı:lmlrAr bir mili.dm 
birkaç 78z muatabha H ,.. 

difle Karlı:klllaeyl mubafasa 
ediyor. Ortada takip eden bir 
dltman 7ok. Ordu, neden 
ricat ediyor? .. ,. 

DIŞ T ABIBI CEMAL ZIYA 
Klprilh .. ı l•bılnl lau lklael 

kat No. 4. Sabah dokuı b11çaktan 

ÜfaJD ,..u,.. katlar lladala11111 
kabul ader. -12 

Diş TABiBi 11. NICATI -
Slrkeolde Silim oteH kuflam .. 
2' •• ...,.,. aaldemlfllr. s. ... 
Mldatlea akta• tlokua kadar 
butalanm kahul edu. -5 

TABbd 
KASAPYAN - Awap•J• tiotr• 
J•pmıı oldutu •1alaatte. avdetle 
Bahçekapı 25 numarala aaa1• 
aebaaealada eıklal ,tbl laaltala
rını kabul etmektedir. -6 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR ve MEMURE lsTl

YORUZ - ftlnlae vaalfenlae ha· 
lel ıelmlyeeektlı. AYDA 90 LiRA 
kazanablllrılnlz. Bize mektupla 
torunuz, lçlae 6 karutfuk pul 
koyunuz. 

fıtanbul potanealnde 548 
-5 Eh... Artık meıelenin anla

ıılmıyacak ciheti kalmadı .•• 

Kırkldliıenin dllfman elin• 1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ıeçtiğine kani olanlarua kimler .... ~----------'
oldutu 6ğrenilbi. Nitekim bu• Al.KAZAR - Raham aaHm. 

au, koıkoca prk orduıu ALEMDAR - Den.. ...... 
kumandanı da açık ye resmi llCL 1 R - Seflller ..-w. cell•• 

..... feryat 

bir lisan ile söylilyor. ELHAMRA- Yeri• ı• aran•da 

80tlln bu feci hidiıabD 
0 

S1'U VA L - Blyllr fhtlraa 

•ıkleti altında eziliyor gibi· Çlflllrparlu - Sa• 

ylm. Vakit te epeyce geçti. KEMAL B. - P•ra ilnıYetl 
Y annkl hAdisatı kuvvetli bir 
kalp ve kuvvetli bir dimat 
Ue karıılayabilmek için tim· 
elilik defterimi kapıyor ye 

derhal yıbyorum. 
(Arkaıı var) 

Kıs lrulaıf parkı - DarUttallm 

nRAH - Muhtelif temılUu 

IOC: - Morlıı Ş3Hlye 

-OPERA - Nnyork recelerl 
Taklfa bahçMt - V..,.ıe 

JIELKE - Para we qlr 

... tllr. Mlı mlıtahsuatuu bir defa 
tecrlbe edeDler dal•• ye dalma oad• 

aynlaular. H• 1erde bal-. -47 

SONNETÇI 
kOLAY S'ONNET 

Amellyul için methur Hslepll 
ıatle doktor Talip e.,. b .. ,ia 
f"eltlen ..... ....Omeal. Sirkeci 
Nemllzade hana. Telefon ıatan-

blll ·- -11 

TERZiLER 
Umm Yadeli, mutedil ıeran 

De en mlfktllpeaentleri memnue 
edecek tekilde modaya l'&-9 
elbin yapılır. BabıaH No. 35 
Yad ZlyL -5 

MEKTUPLAR 
HAKfKf AŞK MEKTUPLARl-

154 tue •tk meirtubunu haYI 
288 _,..,...k btr eaer ..,. pek 
Iİlenlda btr romandır. Flatl bir 
..... -6 

RADYO 
Oaldlduda lakele civarında 

Balabaa caddeılnde 1S numaralı 
Şnld uatanın lmalithaneelnde 
en•al akGmül&Ulr doldurulur. Ve 
aalr her nevi tamirat yapılır. -1 

60 Bin Lirası Çalınmış? 
lanir, ( Huıusl ) - Geçen· 

lerde Ralıkesirde bir sarrafın 
kuuın!lan (50) bin lira kıy· 
metinde mllcevher ve saire 
çalmmııb. Ahmet Ef. buraya 
gelerek mOddeiumumillğe 
mOracaat etmlı ve burada 
yakalanıp Balıkesire gönderi· 
len mllcevherlerin kendisine 
ait olmadığını ıöylemiştir. Ah· 
met Ef. nln iddiuına göre 
kasasıadıua mOceyber çalmma-
mıt, elli bin lira raddesinde 
paruı aıınlmqbr. 

iHTiRA BERATI 
ihtira, berat Yeya lmtlyası 

plAn.larmw ve modellerlnld 
kaıo'da 14 eylllden 20 teırln 
Yel 931 tarihine kadar açılac 
olu BEYNELMiLEL SERG 
tefhlr ediniz. 
SerriJI binlerce fabrikatör 

H abcllar ziyaret ed•ek bu 
tin beratlannı aatıaak l~İll • 
terJlerfn eline l'eçmlı en b&y 
flnattu. Heıaende bütOıa f ab 
lallar yeni leat ve ihtiralan g 
mek Gıı:ere 1ergfye milmeasil 
,&lderecelı:lerdir. 

Reelm Ye modelleriniıi te 
Gcretl 28 dolardır. Bizim hm 
ıerrf memur ve aatıcılarımız 
rat n lmtiyadarınııı fabrika 
lere röıterecek ve onlan .tı• 
teman koyacakbr. Bunun 1 
aynca kondıyon f.creti alanm 
Berat ve modellnlzi ve kira 
deli ol•A 28 tlolan dofrud 
dojTuya blae shderiala· 
Hrfinin alha7etlnde maf 
rapor verilecektir. 

Adruı laterHtfoaal Patut 
ile• Co. Marü•cllM lbrt. Chlc 
u s. A. 

ZAYi - Tatbik mlll 
aayl ettim. Y enlıinl kaıı:duacatı 
dan hGkmG olmadıtı llln olun 

Edlrnekapıda Mihrimah ca 
imamı: Rasih 

iŞÇi iSTiYORUZ 
PARA KAZANDIRIYORUZ ... 

latanbulda, tqra viliyetlerd• 
kanlarda, nahiyelerde, erkel 
ltçl lıtiyorua, okuma 1um 
bilenler mOreccahbr. Biı.e mek 
tupla ıorunuı, içine 6 lrurutl 
pul koyunuz. 
l•tanbul Poıtaneainde S48. -

ON iKiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 1 
Ouetembde oa b .. gllnde bir 

Y91'111alrt• olciujıımus Patronu 
bedan almak lıtiyoraanııı, ba 
lnapo1111 lrealp ıaklayııus .,. 15 
kupo"' toplayınıa. 'Patroalanmu
dan pek memnun olacakaııuc. 

Patronlu nqredild lklorl rlla· 
den ltlbarea lıtanbu1 karllerlmb 
bir hafta, tapa karOerlmtc oa 
.... içinde kuponlarını rlSndar
melldlrler. Bu alddet pttildea 
ıoara k uponlar kabul edUau. -
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VAPURLAR 
ugun Beklenilen Vapurlar 
İzmir - Türk - fskende

riye Pire İzmirden 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Yeni Dünya - ,, - İz mitten 
Bandırma - ,, • Karabi
ıadan 

Gianikolo - İtalyan - Odesa 
Köstenceden 

Tadla - Fransız -Marsilyadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Ciimhuriyet - Türk - Hopaya 
Kemal ,, - ~izeye 
Adnan ,, - lzmire 
SelAmet ,, - Ayvahğa 
Nilüfer ,. - Mudanya 

Gemliğe 
Vienna • ltalyan - Triyesteye 
Daçya -Romanya- Köstenceye 
Gianikolo-İtalyan· Triyesteye 
Atlantide - ., - Cenovaya 

ELKENCİ VAPURLARI 
idaresinden 

Her Ç b gün-
hafta arşam a leri 
Karadeniz hattına hareket etti

rilen vapurları mızdan maada 

Fazla Olarak 
ayrıca her 15 günde bir 

CUMARTESİ GÜNLERİ 
lıtanbuldan Ilopeye kadar bir aefer ı 
hareketi• daha yapılacaktır 

işbu seferleri 

Vatan vapuru 

yapacak ve ilk sefer 

19 EylUI Cumartesi 
gilnündcn baılıyacaktır. 
Fazla tafailit için Slrkeci•de 

Yelkenci Hanında acentahtına 

müracaat. Telefon 21S1S 

Al..EMDAH V APURLAlU 
KARADENİZ POSTASI 

MiLLET vapuru 

E~~nı Cumartesi 
günü akşaım sa~t 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, . Gire
sun. Trabzon, Rize, Mapavri 
ve Hope) ye azimet, ayni iske
lede Görele ve Ünye'ye uğ
rıyarak advet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul, Meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon: 

İstanbul 1154 

KARADEN Z postası 

KEMAL ıoa~~~ı Perşembe 
·akşamı Sirkeci rıhtımandan 
:hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık. Gerze, Samsun, gi
resun. Trabzon ve Rize iıke
lerine azimet ve avdet ede
cektir. Tafsillt için: 

Sirkeci'de Yalı köşkü cad
desinde Menteıe acentalığana 
müracaat. 

istanbul ÜçUncU İcra me
murluğundan : Bir borcun te
mini istifası için mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 
11 l /2 beygir kuvvetinde 116 
volt 35 anperlik 4 kutuplu 
bir adet kornpile bir Elektrik 
dinamosu 16 Eylul 93 l Çar-
şamba günü saat ondan on 
bire kadar ikinci arttırma 
suretile Eyipte Bahariyede 
Altın Yıldız Mentucat F abri
kasında satılacaktır. Talipleri· 
nin mahallinde bulunacak 
memuruna rnUracaatleri ilin 
olunur. 

Galata 

Erkekler için 
lngiliz 

Muşambaları 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

8 l/ Liradan 
2 itibaren 

Muflon ile gabardin22 1 / 

PardesUler 2 '' 

Trençkotlar 13 1 
/ 2 " 

lngiliz biçimi 18 ı / 
Kostümler 2 

' ' 

Cihanşümul marka 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

Karaköy 

Hammlar için 
Deri taklidi, mOtenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 ı / Liradan 

Mu,ambaiar ı mbaren 

Muflon ile gabardin21 ı / 
PardesUler 2 '' 

ipekli 21•/ 
Muşambalar 2 

'' 

Çocuklar için 
lngiliz 

Mutımbalın 41/2 

Trınokotlar 81/2 
'' YllnlU 81/2 Paltolar '' 

Erkeklere mahsus par-

desüler, 

tümler 

tarla 

paltolar, kos

ve muıamba

Hanımefendilere 

mahaUI ipekli mantolar 

ve mufAmbalann mün

tahq çqltlerl 

e A ' 

't.':: ~~iNKILAP Ll _,'flLERI~ 
......... , HIBIZADE it ·pi 

Bepldq 

Dikiş Yurdu 
il itleri ••r.UI 12 eyllltle açı
layor. Dlla•lfr• Hrbeıtfr. Tal• 

IMa ••14••• 4a bqlaaclı. R ... t der• prorraıalan., taaa•• tatWlıı ••· Emel.I llaaa t bıi ec•el.t aekteJlerlae kat'"7• llaua 
btrak9111acek bir •llceaaellyettecllr. Tau. •e hftılre lıep.tlwt ..... • .. tlal•e a..W. H alrel.lııderta4M 
mDreldıepttr. Au ve baba, 1anulanaı INKILAP LlslLERfNB her hua..,.1 ta• •1r •maiyet H huuru kalJle luJha 

edebilirler. Kufuaal luJuaame v•ecaflllia ..... ıt•derfllr. Mekt., Nut1Jte•ol7ede4lr. Telefea ı 2001t 
Akaretler 62 --• 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibi• yqı OD ıeklıcln ..... " otu lt.,te• yalran 
olmamalıdır. 

2 - idadi Ye Ortamektep •e,. 1t..ıara •aaclil mektep 
~ezunları ile Liae aekldncl uaıfı dmal e4aler imtllıum, 
iki aeae mahkeme bafkitabetlade " Ne ._. alttt WtaHtlia
de bulananlar, mallmab lmlnaldJii ldlıalNt. hliıaptU, 1tlril 
şeraiti laaiz olmayanlar, kitabet, 4icleW;at, u.ap, mallmata 
medeniye Ye lkbudlye, umumi tarlll " eofraf,adaa l•tllıama 
tibidir. 

3 - Taliplerin 30 Eyl61 tarllWae keclar *de ıhtvllen 
Yetaik ile mektep ldareaine •eya bul•dulrlan yer mtlddelumu· 
millklerine mllracaat etmeleri llsımcLr • 

A - Mektep phadetnameaf veya taadllıaamelİ, memuriyette 
iae beralti zimmet maıba,aıı. 

B - Sıhhat raporu. C • ı HIYiyet clzdanı, HlaDfllıal Yarakuı 
D - Halen askerlikle allkuı olmadıfın• dair YHlka E - : aç 

adet 9 X 12 eb'adında fototraf, 4 -1 tedrisata baılaDc:lıktu 
ıonra kayit ve kabul muamelul yapıllDlyacafıadan allplerla 
mUracaatlarmı tacil etmeleri icap eder. 

KİRALIK ÇIFLIK 
Eıkiıehir kaaabasına 30 kilometre mesafede Slvrlblaar Şo

ıasine muttasıl on bini kabili zer ve yirmi bini iki bin bq 
koyunu beılemeğe elveritll mqhur bir mer' adan ibaret olmak 
Uzere ceman otuz bin dönUm terblinde, meaken, ahır olarak 
on bir parça binaya ve ay,rıca da bllyDlt bir k6tke ••.fe•kallde 
aailam hava ve nefis bir memba auyuna malik "Çubuk. dfliti. 
namile maruf çiflik kiraya verileceiladen taliplerin Galatida 
Eaki gUmrUk sokak Uğur bam ikinci katanda Hacı lbrablm ıade 
Cemal Nusret Beye müracaatları. Tel. Bey : ~ 15 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTI 
Bahçe 

ALA RAKı 
Nefaset, Lezzet ve Safiyet 

Saa'at •• fennin birer harlkuıdır. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

STIKLAL LiSESi 
ilk, Orta n LIH k1111alanaı mulatHidfr. BiltOn 

aınıflar1 meycuttur. 

Kaydine Başlanmıştır. 
Kayit için herftln müracaat olunabilir. latlyenlere tarifname 

ı&nderillr. Şehzadebaıı • Telefon 22534 , . 
FIRSAT 

509 Fiyat markalı dört ki
tllik yeni bir otomobil admet 
dolayıalle ucuzca aahhktır. Ta
lip olanların Oamanbeyde CAtil 
caddedadı Fran111 meaarlıt• 
karf111nda ( Semlnatl ) nln 
rarajına mGracaatlerl. 

Çİ KOLAT 
CE:·., MiL 
ŞEJ<E~CI 

. t'1 A F 1 Z M U S T A f A : .; 11 

1 

VE MlHTlJMU · .. i 

BahçP-kapı H:unidıyc cadJr~i 9~ 

İsmail Hakkı 
• 

Sultanhamam: Y ent" 
cami caddesi No. 35 

Her neYI fenni gözlilkle' 
Z A 1 S ve kriatal tql-
dllrbllnler, pertevsiz 
dereceler, aun'I gözler, tib 
koraalar, kaaık bağları, l 
tik eldiven ve çoraplar sa 
ve kordonların envaı, çal 
kiritleri ve saire. 

Toptan ve perakend 

lan 
Karalaalı kazasının Karsaol 

nahiyesi dahilinde Tırak 
yapraklı maktaında Pos 
manı mamullbndan 287 
parça çam kerestesi beb 
bir lira muhammen bede 
kapalı zarf usuliJe 16 - 8 - 3 
den 16 • 9 - 93 l tarihine kad' 
otuz glln milddetle illna koll' 
muttur. TafıilAt almak tf 
ıeraiti mtızayedeyi ağrenıoei 
fatiyenlerin Ankarada Oraı' 
Umum Müdllriyetine ve atd 
bul Ye Adanada Orm' 
Mndariyetlerine Karaisabdl 
Orman Muame1't Memurht 
tuna mllracaatlan ve talipltı 

rin ihale gtlntl Adana O~ 
Mfldllriyetlnde mnteıekkil k 
mlayona gelmeleri ilAn olun 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 
1931 eyhlUlnGn 11 inci cu~ 

rtınn Hbab aaat 10 da Bey~ 
luada Tokatlayan oteli yanınl 
Solakzade ıokatından girilen ıt 
bık Ermeni KUlıe ıokatı namil'. 
N .. lzatle Hkatında 33 numar.J. 
mahalde bulunan etyaları mQ~ 
yede ıuretlle aatılaeaktlr. Bil 
dreauvar, lcare maaa ve me' 
kaplı 6 adet Hndalyadan mtlrelS't 
kıp nıfiı aari yemek oda takı# 
kanape. 2 koltuk, 4 aandaly,,; 
krlatalh orta maaaaı ve yeJ. 
halde bir çift perdeden mire~ 
kep kadife kaplı pomye aalof 
takımı, kanepe. 2 koltuk .,. mi' 
tin kaplı 4 aandalyadan mOre~ 
kep yaaıbane takımı, kriatal• 
mlnlıter yazıhane, kOtOpane, blb' 
lo vitrini, yazıhane Hndalya 
aynalı dolap, lavabo, l'ece maı 
aomyell lake karyola. meıln kap 
lı pzlunl', borular, çini aobalatı 
bro•• mulf avlaer. duyu ••• 
kadrolar, pordel•, ••torlar, •ata• 
tar. vuular ve aalr hayli ef1al beyti 
Aaadoha ve Acea halılan ve Hccad 
larl ve kilimleri pey •Uranlerdn 01e 
2S teminat alanar. 

SON POSTA 
eYml. Slyad, Havadla ve Halle ruete -idare ı latenbul Nuruoamaal7• 

Şeref ıt0kafı SS - S7 

Telefoa latanbıal - 20203 
Po•ta kutu•u : l•tanbul - 741 
Telrraf: l•tanbul SON POST" 

ABONE FIATI 
TOR KiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sen• 2700 Kr· 
750 n 6 Ay 1400 " 
400 .. s •• aoo .. 
1so .. 1 •• 300 " 

Gelea evrak geri verllm••· 
lııntardan meaullyet alınmaı. 

Adrea deilttlrtlmesl (20) kuru,tur• 

MATBAAi EsOzzfY~ 
Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Raf'P 
Netrlyat rıtodllrll: Selim R•l1~ 

Türk Maarif 
Cemiyetinden Türk Maarif Cemiyeti Mektep Defterlerini Ve Kaligrafilerini Hu yerde uayınıı. Taklitlerine dikkat ediniz. Defterlerimiıiıt 

her yapraflnda kırmızı marka Vt kapaklarında resmi rnllbrl· 
mis Yardır. Umumi clıpoau lataabul Fincancılar Şark Han N•.18 


