
EF SOKAÖI HERGUN NESROLUNUR 
S 8 N P O S TA Halkın ıaıildür: Halk bununla ıarar. 
S N POSTA Halkın kulağıdın Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın d 11 l d l rı H.Jk bununla a5yler. 

Kuramız 
Pazartesi günU sa

bahleyin çekilecek 

( Tafailib dördündl 
aayf amııda ) 

Yeni Matbuat Kanunu Millet Meclisine Veriliyor 
Kimler Gazete 
Çıkaramaz? 

Yeni Kanuna Neşir 
Hakkına ait Hüküm

ler Konu1uyor 
Ankara, 9 (H.M)- Matbuat 

Kanununun muaddel tekli Vekil
ler Heyetinden henllz çıkmad•. 
Binaenaleyh Meclise anedlle
cek olan kat'i metni hakkında 
tam bir malftmat mevcut delil· 
clir. Bununla beraber tere,ınh 
eden haberlere göre: 

1 - Valilere ve kayma· 
kamlara gazeteleri kapamak 
ıalahiyetinin verileceği. 

2 - Zabıta habelerinin kı
ıaca yazılarak 1afhalanna 
dair malumat vermenin men· 
edileceği hakkında çakan 
rivayetlerin doğru olmadıği 
anlaşılmaktadır. Yeni kanun 
fU prensipten ilham almaktacılır: 

"Gerek hlikumetin otorite
ılni ve gerek eşhasın hayıiye· 
tini kıracak neşriyat görUldllğU 
zaman adliye derhal harekete 
g çecek ve eğer varsa cezayı 
derhal verecektir.,, 

Yeni kanuna şu maddelerin 
il ve edildiği muhakkaktır: 

1 - lstikIAl mahkemelerinde 
Tatan hiyaneti ile mahktim 
olanlar. 

2 - Gerek bUyllk muhare
bede ve gerek istiklAl müca
delesinde düşmanla teşriki 
mesai edenler gazete çıka
ramazlar. 

Söylendiğine göre liyiha 
geldiği zaman Mecliste tiddetH 
müzakereler cereyan edecektir. 
Ali Saip Bey söz alacakların 
en başında bulunacakbr. 

Meclisi Tahkir 
İzmirde Bir Gazete 
Mahkemeye Verilecek 

Ankara, 9 (Husuıl) - iz. 
mirde çıkan (Halkm Sesi) ga
zetesi "Meclis kararını vere· 
dursun millet kararını ver
mişti,, başlığı altında bir ya
zı yazmıştır. Bu yazı Millet 
Meclisi mabafilinde takbih 
ve nefretle kartılanmıştır. 

Makale meclisin manevi 
ıahsiyetini tahkir eder neşri
yat ıuretinde telAkki edilmek· 
tedir. Bu sebeple gazetenin 
mahkemeye verilmesi muhte
meldir. 

Dünkü Otomobil 
Faciası 

• 

Emin Vafi B. dl1n tnkl/ha
n•11• snludlllrken 

(Y az111 2 lael aaJfa orta11ndadır) 

Irak Kıralı İstanbula Geldi 

Kıral F eysal Dolma
bahçede Oturacak 

Misafirimiz, istasyonda İstanbula 
Olan Tahassüründen Bahsetmiştir 

Mecliste 
Müzakerelerin 
Resmi Metni 

Bilyük Millet Medlal, matbuat 
münakatalarma ait ıabıtlana 
barfiyyen ve gar:etelerin birinci 
aayfalarında neşredllmeaine karar 
Yerdi. Ş,lmdiye kadar tanaim 
ye tabedılmekte olan bu ıabıtlar 
ikmal edilerek bize tndl edil· 
mittir. BGyilk MUlet Meclialnln 
kararı mucibince buwOnden ltiba· 

1 
na aetrlıae bqlıyoruz: 

Birinci CeJse 

1 
Afallll• uaUı 14,45. Rela Klınm P .. a. 

1 
Kltipler : Ruşen Eşref B. 

(Afyonk.arahiıar}, Hagdar Rüş
, ta B. (Denizli). 

Kıral Fegsal H•. Hagdarpaşa lstaJyônunda 
( Y aııaı ! <lncU aayfamır:da) 

Yunan Takımının Seyahati 

lstanbu un 
Ültimatom 

Cevabın 
Sayıyor ar 

Pirede son ognanan Ollmpigakos - Enos maçı 

Relı - Cebe açılmııtır Efendim, 

J - Riyaset Divanının he
yeti amumigtge Maruzatı 
1 Kntabya vilayeti Meb'uslu

~na intihap olunan Rasim ve 
Mehmet Beylerin intihap maz
bataları. 

Reis - Efendim; Rasim v 
Hacı Mehmet Beylerin mazba
taları usulüne muvafık yapıl
mıştır. Muallel değildir. Reye 
arzedeceğim. 

Rasim Beyin mazbatasını 
kabul edenler... Etmiyenler ... 
iCabul edilmiştir. 

Hacı Mehmet Beyin mazba
tasını kabul edenler... Etıni
yenler... Kabul edilmiıtir. 

4 - J stizahlar 
l - Elaziz Meb'usu Fazıl 

hmet Bey ve iki arkadaşının, 
azı gazetelerin takip ettikleri 

f\CŞr:İyat tarzı hakkında Hü
kumetçe ne tedbir alındığma 
dair istizahı ve HUkümetin 
itfmat reyi alması. 

Takrir 
Reis - Efendim; istizah 

takriri okunacaktır : 
Bügük Millet Meclisi 

Yüksek Rigasetine 
Bazı gazetelerimizin takip 

ettikleri muhataralı istikamet 
y~tandaşların ve vatanın lyasi 
ız an ve medeni vicdanı Uze· 
rinde sarih bir fikir ekaveti 
i~ra ederek masum ruhlan 
tamamen zehirleyecek mahi
yetler almağa ba ladı. Hale 
liiçbir faydası olmadığı gibi 
atiye de birçok vehanıet ve 

rar hazırlıya bu fel ketli 
cereyan karşısında HükO.met 
ne düşünüyor? 

Milli varlığı istiliiy başlıyan 
şu zehirli havadan ammenin 
v\cdam p~k muztariptir. Bina-

1 enaleyb Büyük Millet Meclisi
\ n·n vaziyeti mütalea ile bu 

hususta bir karar vermesini 
elzem görüyoruz . 

Cemiyeti, matbuatın sui iı
timallerine karşı müdafaa için 
şimdiye kadar müracaat edilen 
ce<lbirlerin kafi olmadığı mey
dandadır. 

Atina, 7 (Husuıt)- Bundan J düşmelerinden ve birk~ç oyun· 
evvel gönderdiğim mektupta, cunun yaralı olmasından ileri 
Yunan muhtelitinin lıtanbula geliyor. Türkler, bu maç için 
gelemiyeceğini muhtasar bir çok iyi hazırlnnmıslardır. Hal
şekilde bi!dirmittim. Bu mek- buki biz ekDik git:ııek mecbu
tubumu yıne bu meseleye tah· riyetindeyiz.,, 
sis etmek zaruretindeyim: Yu- J temmuz tarihli Yunan ga- .,------------...... 
nan takımları, lstanbula gel- zetesinde çıkan bu yazı. Yu· '' V ki 

[Devamı var] 

memelerine federasyonun mü- nan muhtelitinin istanbula gele· 1 n..uca an~ 
1aade vermemesini sebep ola· memesinin hakiki sebeplerini -

1 

rşk gösterdiler. Bu sebep ha- bize vazih bir surette anlatıyor. J __ u_ C a g Q ,, 
klkatte varit değildir. Bunu Yunanlıların lstanbula gele- 1 
Atina matbuatmm kapah bir ıniyecekleri hakkında çektikle· Dünkü tefrikanın onuna 
tarzda yaptıkları neşriyat pek ri telgrafa lstanbuldnn gelen tes düf eden bir "son,, keli-
rul göıteriyor, işte size bir cevap ta bUyük bir dedikoduyu mesl, romanımızın bittiği !i • 
n&munesi : mucip olmuştur. Bu mesele babını uyandırmıştır. Halbuki 

" Turk - Yunan muhtelit ta• hakkmda "Patris., gazetesinin 
kımlar maçının tehiri meselesi 4 temmuz tarihli nil hasında roman bitmemiştir. Karileri· 
bazı teknik mesnil ile beraber çıkan u satırlar dikkatle miz her vakitki gibi muayyen 
futbolctı~rlmizio bu seneki okunnuya değer: ıUtunda takip edebilirler. 
maçlar dolayııile çok yorgun ( Devamı S lncl sayfada ) 

Veremle Nasıl Müca
dele Edilebilir? · -

Doktor Asım İsmail Bey, Dispanserlere Ehem
miyet Verilmesini, Nevzatlara Kalmet Aşısı 

Yapılmasını Ve Propaganda Yapılmasını 

Tavsiye Etmektedir ••• 

Nevzatlarla Teması Olanlar Muayeneye TAbi Tutulmahdır 

Tedımi ve muayene sırasını bekligen veremliler 

1927 ıenesi teşrinievvelinde An· 1 ledir. Bu işte muvaffakıyetin 
ka.rnda Milli Türk Tıp Konire· sım ümitsizliğe dilşmeden il-
ıinde en ziyade verem mücade· min kurduğu esaslar Uzerind• 
lesile ve veremle mücadele 

sağlam bir faaliyet sistemi için alınmaaı ve yapılması lazım
gelen tedbirlerle meşgul olunmuı, 

salAhiyettar doktorlarımız dikka
te şayan birçok mütalealar be
yan etmltlerdfr. 

Bu mfitalealar arasında Dr. A· 
sım iamall Beyin teklifi en zi· 
yade nazarı dık l<ati celbetmittir. 
Asım lımall Bey, Türklyede ve 

iıtnnbuldaki verem veflyatı hak· 
kında rakamlaro müstenit ma
lumat verdikten ıonra diyor ki: 

* "Verem mücadelesi birçok 
cepheleri olmakla beraber, ba
zı sabit ve muayyen esaslara 
icra edilebilen bir hayat mese-

kurmaktır. 

1 - Vaziyeti hazmımııa 

en muvafık olan ve en ucuz 
olmakla beraber, pek büyük 

faydası görülen verem dispan

serleri açmıya ve bunlann 
mnmknn olduğu kadar çoğalt

mıya çalışmalıyız. Kalmet her 
yirmi be bin nüfusa bir 

hesabile şehirlerde ona 
göre dispanserler açılmuını 

tavsiye ediyor. Biz ıimdilik 
bUyUk ehrimizde birer lkiter 

(Duamı 6 ıncı aayfada) 

ihtar 

Orkestra şefi - Efendiler ! Hepiniz ayn ayn notalar çah· 
,, orsunuı... Demokrasi notasına açmız, demokrasi 1 
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( Halkın S~si l D A B 1 L 1 B A • 1 B L B B r Günün Tarih~ 
Devam Eden ----------------------------Filim FaciasınıD 
Küfürler Ve Halk Aşı Ve · ı Dünkü Faciada Rol İmtihanlar Failleri Mahkiinı 

Mmeı M •• ıı.;.d. a., •• kilia Serom 1 Qyıayan Otomobı•J... Bittikten \ E d i 1di1 et 
irat ettiti nutuk, ··~ette kl JI leselesı· <" 
okudujunu anlıyan 1n1anlar lt'.l 1 6'0nTQ ( Geçenlerde Agopyan hamn"' 
tberinde derin blr tHir 1 J -wuku bulan ve birkaç kitin• 
J&pb. Bu nutuktan çıkan Ankarada Bu ' çin lngı•lterede Bir A-k Ve Sevda Vak'ası - iki Ôlüm oaru··,.cafaka Huaua""ı Lı·- ~llmlle netice1enen filim fada ... 
maaa, matbuat laOrrlyetinin yeni Ve Asri Bir Mü- "9 T Din muhakemeli dün aju ce:ıadl 
ıozumunu, bu ınzumun mem- essese yapıldı Arka, Arkaya - Miras Düşen Büyük Servet ıelerin Muvaffakıyet bitırnmı,, hidiaeye •ebep oıa• 
leket menfaatlerile mütera- filim kumibyoncuau Emil •• Yor 
fık oldutunu, fakat tenkitte latanbul Bakteriyolojlhane- Ve Hecliye Edilen Kıymetli Otomobil Birinciliğini Aldı •i biraderler ikiter aene bapil 
•mi•lyet, blru yumtaklık d • di ._ d ve lk'-· -Aa Ura para oeza.19' ain e flm ye •• u tetanoa, M arif V-L•• tlnı- t •LiJ ...,.. , .. •• tuur l.uluama1ını .eate- a .... e 111 euıo e mabkGıa olmutlardır. Ayrıc• _, d H lb ki b" k dizanteri menenkokok, Yeba BaL--u dd--'-d )d t Lıı f · b J t bl- la .-ıyor u. a u ırta ım ouw ca .,.... e o omoou acıaıına ıe ep o an o omo bu aene uaual mekteplerin 16enlerta alleleriae de biner lir• 

1 k. aeromlerile tifo, dizanteri, ko-
muaraı ıazete er •• ı tera- Un ıayet garip bir maceraaı vardır. Kazanın mtı.ebeblbl Ali Vafi hlr la11nının memn'-et imtihan· tazminat vereceklerdir. ae ve ldlf6rlerinde berde- lera, veba Konokok atılan ·~ 
vamdırlar. Bu manzara kar- hazırlanırdı. Difteri ve kızıl Beyin Londrada twllde bir oflu vardır. Bu i'enç orada sen- lan Pertemlyal llHeinde ya- Bursada Gazi Heykeli 
t11ında bakınız halh ne di- atıları Avrupadan alınıyordu. i'İD bir lni'iliz kıza ile ıevifmiı ve evlenmİf, aradan bir iki ay pılmıfbr. Bu liaeler ıunlardır: Gam Huretlerinin Buna lçi;, 
:JOr. 

Ali B. fatih Atpaaarı caddcal 111 

- Bu memleket cilmhuri-
7eti 61 malı olarak benimse
miftir. Serbestii matbuatsız 
dlmhuriyet tasavvur edilemi-
yeceği için bunu da arzu 
ederiz. 

Ben Türkiye matbuatında 
ctimhuriyete hücum edenleri 
ıörmedim. Yalnız bazı muhalif 
ve muvafık gezeteler işi tah· 
ıiyata döktOler, sövüştüler. 
Bazı meb'uslann gayretk91li-
j'ine rağmen lımet Pa.pnın 
cidden hocaca nutkundan 
10nra arbk bu fasıl kapanmalı 
idi. Bu defa da bazı muvafık 
ıueteler loşkırbcı ve intikamcı 
bir eda ile eaki s6vüşmeyi 
tekrarlamıya bqladılar. fti 
daha fula uzatmak çok ayıp 
oluyor. .. 

CeaJI AYlll 8. Atik Ali Pt- poyraz 
..ak 11 

- Büttın cihan iktıaadi 
buhranın pençesinde kıvranı
yor. Biz de bundan muztaribiz. 
Onun için tasarruflar düşDnU
yoruz ve yapıyoruL Bütün ga
zetelerin bu derde çare ara
maları llzımdır. Samimi ve 
temiz tenkitler yapılmalı. Ben 
l.met Paıanın nutkundan sonra 
ıövüıme faslının kapanacağını 
umıetmiftim. Bazı gazeteler 
bunu idame ediyorlar. Ben 
bunda bir kasit görfiyorum. 
l.met Patanın mDsamaha et
tiği muhalefet ve tenkidi bu 
IUl'etle çığırından çıkartmak 
lıtiyorlar. Gazetelerimize bu 
milfknl zamanda teenni tavsiye 
ederim. 

oWSUit Bey Sirkeci Mucrrct oteli 

- Bence artık şahısların 
menfaat ve ihtirası susmalı. 
Gazeteler ailtunlanm memle
ket itlerine haaretmelidir. Hn
kfımetin, muvafık gördükleri 
hareketlerini teşci ve beğen
medikleri iılerini ıamimiyetle 
tenkit etmelidirler. Kirli ça
mqır aeyretmekten bize usanç 
ıeldi. 

* lrfaa Bey Hırkal,c rlf Atlkalipaı• 
müallul No. 27 

- İsmet Pa14111n nutkunda 

Bu iki qı ıimdi burada i'eçmeden kızın babau 6lm0f Ye bunlar muuaam bir Hnete Darlffalaka, Feysiye ve Hayriye yapılan heykeli ayın 23 Gnde Y'" 
hazırlanmaktadır. liıeleri lmtihanlnra DarUşşafaka rine konacaktır. 

Baktriyolojihanenin yaphj1 konmuılar. U.-1nden "a6" efendi iıtirak Seyrisefain MUdUrU 
aşıl~ btıtün Türiyenin qa Ye Milyonluk Miras f Otomobil Seyahati etmit •e '"n,, li doğrudan dot- Ankarada bulunan Seyrisda .. 
serom ihtiyaçlarını temine k&fi O aralık kız hastalanarak Avu kah olan Felemenk Ce- ruya mezun olarak "9,, efendi Umum Müdüril Sadullah Bey b• 
gelmektedir. Simdi Ankarada birdenbire 6lmilf ve milyon- miyetl Akvam azası Möıyö (Hol birer derıten ikmale kalmıı- 1abah tebrimize gelmlttir. 
yapılan Merkez Hıf:m11hha lar oğluna kalmıf. Çocuk bu jlla)otomobWe bir Türkiye seya- lardır. Haber aldığımıza göre Ticaret Odasmda 
Mileııesesi bnttın bu qı ve ıe- paraya vazıyet eder etme.1 ba.. hatl teklif etmJttlr. Banda biçblr llee bu nı.bet llzre Tiearet OdHı Meclisi d8' 
romlan daha müsait ıerait ve bası Vafi Beye 15 bin liralık otomohll lçba 13 glDltlk m11- ..._ talebe Yermemltt:lr. Bu- toplanmı,, muhtelif meaelelet 
daha yeni makine ve 111Ullerle otomobili Londra.;ı__ -•-·· •e _,_,__ bir ....ı .. -.1 -L-- na llU8l'aD D--"-·'aka U...i etrafuacla 1r8rütmilftiir. 
hazırlamaktadır. MBeuesenin U&ll ......, .. YIUUUlt .. , ... ver nwamb .......... Bir Kaıı·ı·n M h ke es"ı 

Vafi Bey Felemenk tarlkile a1ınm cllpr llMlerden daha siyade 1 U a m Yalnız aerom kısmı kalmı.+.·. lfbr. aff 1o ..AH ı....a_ K d Sül ı 1 -,'-&& karadan otomobil ile latanbula E-ı- Vafi Bey d•- 11-- muY a yet • .,. .. ermA9UI"• aaımpaşa a eyman amıu· 
Bu da ikmal edildikten ıonra IUIU .... _.. de birini llldüren Yahya dil• 
lıtanbul baktriyolojihane teş- gelmiştir. tantildlkçe te't'ldf eclilmlftir. fener Sporcuları on Ud buçuk •ene hapse mah• 
ldllb Ankaraya nakledilecek işte evvelki gftn bir çocuğun Hldiaeyi m6tea1op buı tahit- Penerbahçe atletleri oama k6m olmuıtur. 
ve buraıı viliyetin huauıi bir hayatına mal olan, bir kadımn Jere para teklif edllcllti _., ıtmtl Banaya giderek mtıaa- Aydm Komünistleri 
baktriyolojihanesi olacakbr. ayağım kıran, diler iki kitinin kında Mllddelumumllite ihbar bakalar yapacaklarcbr. Geçenlerde komünlatllk cif' 

I• •h T bb •• •• hafif yaralanmasına ıebep olan yapaldıtmdu hldiae o nokta· mile A1dından tehrimlse •önd• nti ar eşe usu otomobil, itte bu otomobildir. dan c1a tetkik edilmektedir. tki Amele ,u.. maznunlar•• •azife nokt•" 
Bir ·rivayete göre kazaya Emin Beyin babua Yalde 818dan tekrar AydJDa ıönde..U-

Bir Komiser Muavini 
Kendini Öldürmek istedi 

Kadirgada Pertevıaza ao
katmda berber Eytıp Efendi
nin dlkklıunda brq olmakta 
olan Kumkapı belediye komi
ıer muavini Nusrat B. masanın 
llzerinde bulunan uatrayı alarak 
kendi boğazına saplamak ıu
retlle intihar etmek iatemif, 
fakat berber Eyüp Ef. ve ar
kadqları tarafından kurta
rılmııtı. 

Nuaret Bey 6tedenberl ıinir 
hastalığına mllptel&dır ve inti· 
bara teşebbüs etmesi de ge
çirdiği ıinir buhranındandır. 

Ambara Duşmuş 
Limanda bulunan bir lngiliı 

vapurunda çalışan amele diln 
7 metre derinliğindeki ambara 
dütmllf, ağır ıurette yaralan
mııtır. ............. ......................................................... ~ .. 
muhalif •e muvafık gazeteler 
için alınacak bl\yUk ibret dera
leri vardır. Matbuabmız bu 
deraten istifade etmeli ve nafi 
olacak yollardan yürümelidir
ler. Dedikodu, ıahsiyat, sö
Yilşme artık ıuımalıdır. Gaze
teler ılSverken efkArı umumi
yenin nezahetile istihza ettik
lerini unutmamaları J&zımdır. · 
Biz samimi mtınakqalar, der~ 
}eşmeler, hasbıhaller ve ten· 
kitler iıteriz. 

ıebep olan, Emin Vafi Bey, Fe- hanında ticaretle mqgul " Bir Kadına TecaVÜ melerl kararlaıbrılmıfbr. 
lemenkte bir milyon liralık bir pl7uada mllhim bir mevki aa- Müddeiumumi 
149ker davası kazanmıtbr. hibidir. Etmek istediler Evnlld aiin Ankaraya fldell 

Otobüsler Bir Tecavüz 
Belediye Komisyonu Bir Çorapçı, Kocasile 
Talimatnameyi Bitirdi Gezen Bir Kadını Vurdu 

Dün Belediye Rela Muavini 
Himit Beyin riyasetinde top-. 
lanan komiıyon otoblla tall
matnameaini ikmal etmiştir. 
Talimatname tabedilmek tızere 
matbaaya gönderilmiştir. TaJi.
matname yann kaymakamlıta 

tebliğ edilecek, önUmUzdelii 
cuma ıab:ıhından itibaren tat
bik edilecektir. Talimatname 
mühim esasları ihtiva etmekte
dir. Ezcümle: Her otohlls aa• 
hibinden bir taahhtıtnamcı alı
nacak ve talimatnameye riayet 
edilmediği takdirde aynca ce
za da kesilecektir. 

Otobüs sahibi bir daha oto
büs ifletemiyecektir. 

Kadm YUzUnden HAdisa 
Sarıyerde oturan terzi çıra

lı Y orgi ile marangoz Hasan 
blr kız meselesinden kavga 
edeHk birbirini bıçakla Y' a
ladalar. 

D&n S"arip bir cerh hlcH.e.i 
olmuıtur. Fatihte oturan Zehra 
isminde bir Hanım bir mtlddet 
enel zevci Mahmut Celllettin 
Beyden ayrılmışhr. Fakat bu 
aynlıj'a rağmen amn drme
miı, kan koca ara ııra buluş
maya batlamıtlardır. Zebra Ha
mm Mahmut Bey dlhı yine 
buluşarak Sofular taraflannda 
gezerlerken karşılanna çorapçı 
Ali iaminde birisi çıkmış, Zehra 
Hanımın berine yUrilmilı ve 
kadıncağızı muhtelif yerlerin
den yaralallllfbr. Alt yakalan
mış, kadın ela haıtaneye kaldı .. 
rılmıştır. 

Romen Talebeler 
Enelld gb ıehrimize i'elea 

Romanya Darlllfnnunuoa meo
ıup 20 talebe dfin lSğleye ka
dar DarlllfOnun binasını, Oart.U
ftınun ktıtüphaneaini, Slileyma
niye camiini, yanım kulealnl, 
Evkaf milzesini gezmltlercllr. 

ı •- d mGddeiumumt Kenan Beyin yard 
UUJga a oturan Sallhattln tebrlmlH gelmeal beklenmekte" 

Efendi nitanlw M0r8yyet dlr. Kenan Beyin Ankarada ye9' 
Hanımla ıokaktan ge9mekte Matbuat Kanunile metpl oldut' 
lken Ahmet ve Markar i•miD· lboectllmektedir. 
de iki amele Mnrtıvvet haaı- Yalovada Bir Kaza 
ma tecavib etmek iıtemifler, lab pnl Yalovada blr oto' 
ikW ele yakalanm•ılarcbr. mobil yol GatüDdeki bir k~prün8' 

Kaza Geçiren Motır 
Amerika Sefaretine ait bir 

mot6r enelkl akşam Adaya 
giderken Sarayburnu 6nleriade 
batan bir geminin ambarma 
ÇUplDlf, lauara utrallllfbr. 
Mot&rde bulunan Sefaret v
klıu bqka bir mot6r tarafm.. 
dan kurtanlmıılardır. 

Ahf Veriş YUzUndın 
Sultaııalımet Bayatpa.zannda 

bir alıt verit ytlzllnden koltukçu 
lamail diter koltukçu Hacıyı 
bıçakla omuzundan 1aralaflp 
kaçmlfbr. 

Karısma Dayak Atmıt 
Kuampapda rlaumat mu

hafua memuru Ali Rlu Ef. 
bir aydanberl ayn yqadıjı 
kanaı Feride Hanıma dayak 
•tmlfbr· 

parmaklıklanndan aıatı yuvar' 
lanmı9. içinde bulunan Kemalet' 
tin ŞikrG s.,ıe Yalon mulıaae
beclıl Ali Bey atar ıurette yarS' 
laamıflardır. 

Rehin Talimatnamesi 
Rehin hakkında hazırlan 

talimatname dGn rehin fizeriaf 
muamele yapanlara tebllt edl~ 
mi, Ur. 

Maarif Vekaletinin Bir Emıl 
Maarif Vekiletinden ı.taıf 

bul maL-if idaresine gelen bl 
emirde, Türk buauai me~ 
}erile akalliyet mekteple • 
ilk kıaım aınıflannda 
okutulmamaaı bildirilmekte~ 

Maarif idaresi Tilrk husıd 
Ye akaJliyet mekteplerine b' 
emri tebiğ etmiftir. 

Lise Müdürleri 
Ankarada yapılacak ollıf 

kongrede bulunmak için ~ 
rimizdeki liıe ve orta mekt. 
müdürleri bugUn Ankard 
gideceklerdir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Hudut Harici 

) 

~ 
{ 

... 
' 

.... 
_ _-s..; 

tt:;;:1• 

c::::l 

~" 

~t ·-
3: Yolcu - Hudut haricinde haaS'i mem

lekete flder, otururdun ? 

4: Hasan 8. - Canım, Namık KP.ı 
ler, Ahmet Rızalar aerelere aitmişlerse, 
lara siderdba. 
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Hergün 
Münder;;;fımızın çok
luğundan der.cedileme
miştir. 

• = 

Politika Kavgası 
M. Franklen Buyyon 
Mecliste Başvekile 
Yumruk Mu Atmış? 

Son Posta'nın Resimli Makalesi •Küçük işler ._ J Sözün Kısası 
Makas 
Y:erindeki 
Edatlar 

• • 
Necmeddi11Sadık,halll sövüyor. 

Dun, gazetesinde, yine o 
mahut kelimelerden birkaçını 
kullandı: "Namert, ablaksız, 
mnzevvir, yalancı" filan. 

Bu Necmiddin Sadığm ve 
benzerlerinin son münakaşa
larda iki hedefleri ardır: Ev
vel hUrriyet taraftarı görün

Paris, (Hususi) - Franaı• 
Meb'usan Meclisinin devre fa
aliyeti hitam bulurken müessif 
bir hadise olmuttur. Bir kııım 
Dlt!b'uslar, Meclisin tatiline 
taraftar, bir kıımı da aleyhtar 
bulunuyordu. Aleyhtarlar ara· 
ıında M. Franklen Buyyon da 
Yardı. Bir ara, Baıvekil M. 
Lavalın oturdup lıkemleye 
arka taraftan yaklaıan M. 
Franklen Buyyonun Baıvekile 
hararetli, hararetli bir ıeyler 
a&ylediği g6rllldU. 

1 - Nehirler, küçnk kUçUk mem· 

baların bir araya gelmcaile gördüğUnUz 

muazzam ve hqmetll ıeldllerinl alırlar. 

mek, sonra hllrriyeti baltalamak. 

Hde, yüzlerce kitinin ufak ufak emekleri itlerin mabıulndn... KD,nk ıılu, kClçQk giSrllnen bu iki hedefin birin-
toplanonı, bu 1ıördn.wınnı •• .,ı meydana kunetler, kOsOk '•~bımalar, yarın bOyQk den ötekine nasıl atılıyorlar? 

... neticeler ••ebWr. ı'I nakadar kUçllk oluna Hü • U üdaf ttikt 

2 -· Yedlthıls ekmekte, giydltlıılz elbl· ı S -· 80,.0k itler, bir araya 'elmlt kOçtik fik bakışta biribirine zıt 

••tlrmlıtlr. olıun latihfaf etmeyiniz. r.rıye m aa e en 
___ o=:z: _____________ _..._,,,,-==--=~------·------------....;----~-----ı sonra onun mahvına yilrllmek 

11ı1----------------.. -----------------------------~ı naaıl mümklln olur? Bu iki zıt fCY araıında perende at-•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Bqvekfl de ayni hararetle 
cevap veriyordu. Bu sırada 
Bqvekilin ayağa kalkarak dı
ıarı çıkmak istediği, fakat M. 
Franklen Buyyonun ıiddetle 
kolundan tutarak mini oldu
ğu ve baıı mcb'usların araya 
girdikleri görüldü. ilk zehap 
M. Franklen Buyyonun Başve
kile bir yumruk atbğı kana
atini bisıl etmişti. Fakat hi
diseden sonra Başvekil M. LA
val vaziyeti şu suretle tasrih 

etmiştir: 
"-Vak'a ehemmiyetsizdir. 

M. Franklen Buyyon bekleme· 
diğim bir şiddetle kolumdan 
tutmuştu. Ben de kolumu 
ıtlkerek ayrıldım. Mesele bun· 
dan ibarettir.,, 

M. Franklen Buyyon da 
Taziyeti ıöyle iz h etmiştir: 

"-Başvekil Meclisin tatiline 
dair olan kararnameyi oku
mak istiyordu. Ben bu fikrin
den vazgeçmesini rica ettim. 
Koluna girdim veı 

- "Vaz geç Allabaık.ına 
dedim. 

Bu hareketimi yanlıt telAkki 
eden arkadaşlar araya girdi
ler bu da bir hAdise vukua 
ıeldiği zehabını hisıl etti. 

BiR LAYiHA 
Evkaftan Aylık Alan
lara Arazi Verilecek 

Ankara, 9 (Hususi) - EY· 
kaf bütçesinden yurtluk, ocak· 
hk ve mazbut emllk mukablll 
maaı alanlara, bu maat· 
lar yerine arazi verilmesi 
hakkında yeni bir kanun 
JAyihası hazırlandı ve Millet 
Meclisine verildi. 

Bu maaş sahiplerine aylık
larının on senelik yekiinlarına 

mukabil 331 senesi kıymeti 
üzerinden milli arazi verile· 
cektir. 

İpotek 
Adliye Vekaleti Yeni 
Bir Layiha Hazırlandı 

Ankara, 9 (Hususi) - ipo
tekle temin edilen alacaklar 
sahiplerinin gaip veya ikamet
gihı meçhul olması yüzünden 
alacaklıların haklarına almaları 
uzamakta idi. 

Adliye Vekileti gayri men· 
kul emvali mütedavil bir va
ziyete getirmek ve bundan is
tifade edilebilmek için bir 11-
yiba bazırlıyarak Meclise ver-

İrşat Heyetlerı· miştir. 
Gazi Hz.ne Buyuk Tezahurat 

Ay Sonunda fstanbul Ankara, 9 (Husuıt) - Gazi 
Köylerini Gezecekler Hz. Kıral F ey sal Hz.ni tetyi-
Kadınlar Birliği idare heye- den sonra i~tasiyonda bulunan 

ti dün haftalık içtimaını yapb. muhafız pıyade ve süvari 
içtimada köylere gönderilecek kıt' alarma bir geçit resmi 
irtat heyetlerinin programları yaptırdılar ve halk tarafından 
teabit edildi. Bunların yir- büyük tezahuratla ka11ılandalar. 
mi gün sonra lstanbul köyle· 

rine gitmeleri karnrlaştırıldı. Kadirli Eşkiyası 
Bu heyetlerde birerde kadın 

doktor bulunacak, köylerde 
hastalar muayene ve tedavi 
edilecektir. 

O Mıntakada lzalei 
Şekavet Kanunu 
Tatbik Ediliyor Maliye MUf ettişleri 

Ödemiş, (Hususi) - Mınta- Adana, 8 (H. M.) - Kadirli 
ka Maliye Teftiş heyeti reisi ci.varında tfi~eyen. eıkiyanın 
t mail Bey buraya gelmiştir. bır an evvel ıııılesı ve o mm
Bazı mesel 1 · t hk"kil _ J takanın haydutlardan temiz· e erın a ı e meş 1 . . . b 
anl ola w l I kt d e~ımesı ıçın u mıntakada 
0 

- cagı an aşı ma a 1• " lzalei Şekavet 
11 

Kanununun 

Kendini Niçin Oldurmuş? tatbikı muvafık görülmüştnr. 
Kozan (H .) Kad" il Bu kanuna göre her köylU 

' uıusı - ır - h d ti . h . . f'l , d M . ay u arı ım a ıçın ı en ça· 
e 1 ehmet ıaminde on beş lışmıya mecburdur. 

yaşında bir çocuk kardeşinden 
dayak yediği için ken ini 61-
dürmUştnr. 

TUrk Do!<iorlugu 
Geçenlerde şehrimize gelen 

maruf Fransız cilt mUtehassı&ı 
profesör Gurjero neşrettiği bir 
makalede 1'Urk tababetinl çok 
ilerde bulJuj!unu, Ttırkiyenln 
'J.hld . l 

•• ere çok eh~mmiyet 
Yerdttlnl kaydetmfttlr, 

Nafia ~ektebi MezOnlarmm 
TenezzUhU 

Nafia Fen mektebinin ( 1931 ) 
senesi mezunları bugün bir te· 
neızGh tertip etmişlerdir. Teneı· 
ı;ilh yapuru Köprüden aaat 15 te 
kalkacak, Beşiktaı, Üıküdar, 
Kadıköy, Adalara uğrayarak Bo· 
': :ııa gidecek, on ikide avd t 
olunacakbr. Vapurda caz:, ine~· 

HZı kotiyon gibi muhtelif etlen· 
.caler vardır. 

Tütün Ve Müskirat Bütçele-
._ )#.. .. 

En Son Şekli Nedir? • • 
rının 

Ankara, 9 ( Hususi ) - Mecliı bütçe encümeni tntnn ve 

mUsklrat lnblsarlarlnın 931 bütçelerinin tetlClklnl bitirdi. Bu Hd 
bUtçede encllmen bazı tenklhat yapb. Bu arada memurin tea

vtın sandığı için konulan (150) bin lirayı çıkardı ve ikramiye 

faslını (150) binden (50) bin liraya indirdi. 
1nıaat faılından da ( 200) bin lira tasarruf edildi. Ayrıca 

maaolarda da bazı tenkihat yapıldı. Yeni inhisar btıtçeleri 

tatbik olunduktan sonra tntün kaarosundan 400 kadar memur 

açıkta kalacak, inhisarlar Ankaraya nakledilmiyecektir. 

EncUmen ( 30 ) senelik memurlann tekaUdO hakkındaki 
esası do muvafık bulmamakta, ihtiyari tekaAtlllğil doğru 

bulmaktadır. Bütçenin Meclis heyeti umumiyesind' mUıakere· 

ıinin on gUne kadar başlıyacağı zannedilmektedir. 
~~~~------....... 

IRAK KIRALI 
Bu Sabah Şehrimizi 

Teşrif Ettiler 
Irak kıralı F eysal Hz. bu 

sabahki ekıprese bağlanan hu
susi bir vagonla saat (9,20) de 
Haydarpafaya muvasalAt et
miştir. 

F eysal Hazretlerile beraber 
Başvekil Nuri Pş. Maliye na
zırı Mehmet Rüstem Haydar 
B. ve Ku~al Hazretlerinin ya
veri de lstanbula gelmiştir. 

Kıral Hazretlerini istasyon· 
da Vali Muhittin, Polis Müdürü, 
hükumet erk4nı, latanbulda 
bulunan Iraklılar, bazı İngiliz
ler istikbal etmiş, bir batnk 
asker ve bir bando mmika 
selimlamışbr. 

Hidiv ValdeSinin Mirası Kıral Hz. aıkeri teftit ve 
balkı selamladıktan sonra Sö
ğütlü yatile doğru Dolmabahçe 
sarayına hareket etmiştir. 

Vasiyetnamesi Açıldı; Birçok 
Kimselere T eberrular Var 

Geçenlerde lstanbulda vefat zinin iradından kendi daire 
eden sabık Hidiv Abbu Hilmi mUdürU Fehmi paşa yDs Ura 
Paıanın valdeıi Prenses Emine ayhk alacak, bu maat kızl 
Hanımın merakla beklen vaıi- Seniye Hanıma ve evlitlarına 
yetnamesi Mııırda açılmıştır. da intikal edecektir. 
bu vaaiyetnamede mevcut vak- Mısır Sarayının mllstahdtm
fiyenin bir kısmı varislerin leri de bu vasiyetnamede unu· 
hakların aittir. tutmamıştır. Yalnıı bu parayı 

Oğlu Prenı Mehmet Ali, hUsnU hal üzerinde bulunduk
kııı Prense• Hatice, diğer kızı ları mUddetçe alabileceklerdir. 
Nimet ve Kemalettin Hanım· Ağalar ve kalfalar da derece
larla bunların evlatlarına (4) lerine göre ve yaşadıktan 
bin murabba metre arazi bı- müddedçe almak Uzere maaşa 
rakmışbr. Sabık Hidiv Abbas bağlanmışlardır. 
Hilmi Paşamn kızı Emine, F et- ı Dini işlere senevi (948) lira 
biye, Şevket Hanımlarla Abbas bırakmıştır. Bu para ile ecda
Halim Paşanın kızları Vicdan, dının mezarlarında dualar ya
Kerime, Emine, Tevfikiye, Ni- I pılacak, kurbanlar kesilecektir. 
met, Zeynep Hanı!Dlara, Ni- l Aym znmanda vasiyetname 
met Hanımın oğlu Adil, Cemil Kahirede bir darUliceze açıl
T osun Beylerle ismi sayılan masını amireir. 
zevatın çocuklarına (700) mııır 
d b k Buraya senevi 1640 MııAr 

önUmü yer 1ra mıştır. lirası tahsis edilmiştir. (50) ki-
Malüm olduğu Uzere Prens 

Abbas Hn'im paşanın kızların- şilik olacaktır. Buraya girebl-
dan biri Berlin sefirimiz Kema- lecekler Müslilman vo muinıi:ı: 
fettin Sami patanın zevcesi kimseler olacaklardır. Ayrıca 
diğeri de Naci Beyin baremidir. Mısırda bir kız mektebi tesiıi 

(2017) Mısır dönümil eraziyi de Hıdiv vnldesinin Yasiyetlerl 
hayrata vakfetmiştir. Bu era· arasındadır. 

Kıral Hazretleri, bu ıırada 
g6riiıtliğll r.evata lstanbula 
olan tahassllrllnll beyan et
mlıtir. 

Sırtında lldvert elbise, b.a· 
tında da Irak Kırallığının te
easllsllnden sonra kabul edilen 
milli serpuı vardı. Kıral Hz. 
Dolmabahçe &arayında otura
caktır. 

Resmi Tebliğ 
Ankara, 8 ( A.A ~ - lr k 

Kıralı Hazretlerinin Ankarayı 
şereflendiren ziyaretleri esna
sında Türkiye ReisicUmhuru 
Hazreilerile aralarında müte· 
addit ve çok samimi mülakat
lar olmuştur. 

Irak Reisivtlzerası Nuri Snit 
Paıa Hazretlerile Maliye Veziri 
Rüstem Haydar Beyefendi de 
Ankarayı teşrif etmişlerdir. 

Bu iki Irak recülü ile Bat· 
vekil İsmet Paşa Hazretleri, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüşfü, 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
k tısat Vekili Mu3tafa Şeref 
Beyfendiler arasında vuku bu
lan temas ve mlilakatlarc!a iki 
memleketin iktısndi münase
betleri tarafeyn tebaasının diğe
rinin ülkesinde ikamet şeraiti 
hakkında fikir teatisi yapılmış, 

= 
Ttirkiye ile Irak crasında ika
met ve ticnret mukalenamesi 
;ıkti için hemen müıakcre!•::re • • • • 

ister inan, ister inanma! 
" Cumhuriyet " gazct•· - Yalnız, dedi, birşey 

sinde okuduk: hoşuma ıitmedi. Şimendi-
"Malatya - MadeD de· ferin Mnlatyaya ilk götnr

miryolu mühendislerinden düğU ermağao, kırk vagon 
birilc görUştüm. inşaata rakıdır! 
ait muhavercmiı bittikten itiraf ederim, söylenen 
ıonra o diyar sulannıo rakam beni de Urkllttü vo 
güzelliğinden, ova ve yay- düşUndllrdU. Çünkn kırk 
lalardaki bedialardan ve vagon rakı, tam dört yüz 
nihayet balkın mahalli te- ton zehirdir. Bu öldilrilcU 
mayüllerinden bahse giriş- su kütlesi, bUtün Malatya 
tik. San'ıntkiir doıtum, bir· gençliğini içine alacak ge• 
denbire yfi:ıUoll elcşittiı nitlikte bir göl teşkil eder." 

l:iter inan, isle,. inanma! 

\ 
~iri.vilmesi husuGUnı!a ittifak 
'1Asıl olmuştur. 

Türkiye ile Irak arasında 
do~Huk ve iyi komşuluk f'.abı· 

l talarının iki memleketin kıı.r-
şıhklı menfaatlerine ve sulh 

1 
v~ ükfuı Gİynsetlerine uygun 
olduğu husuımnda mutabık 
kalınmıştır. 

Hududun emniyet ve asa
yişini temin hususunda alınan 
tedbirlerin samimiyetle tatbik 
edildiği ve iyi neticeler verdiği 
ilı.:f tarafça memnuniyetle mU
şahede euilmı~ir. Hududun 
iki tarafında yekdiğeri aley· 1 

hine harekete, ve teşebbilıe 
müsaade etmemek esasının 
dikk tle ve sebatla takıbl 
te;•ft edlimltiir. 

mıya mllaait bir zemin var 
mıdır? Birind ötekine geçmek 
ipnnasıl bir köprü llzımdır. 

Bu k6prll bir edattan lba
rettir. Bu, •'fakat" edattdır. 

Lntfcm dikkat ediniz. Nec
meddin Sadıkvarl bir mugalata 
yapacağım. Burada " fakat ,, 
kelimesinin oynadığı büylik ro
lll göstermek istiyorum. Y:azı· 
evveli şöyle başlarlar: 

"Herke5in az çok 'blldill 
bir lıakikat 'lJarcdır ki, bir 
memleketi cllmlıurigetle ida- ; 
re edenler, lıerşegden euwl 
tenkit, münakaşa lıürrigetinl l 
kabul etmiş olanlardır. Maı- .. 
bualın samimi ve eiddl • 
murakabesini kabul etml• 
genlerin idareşi altında 
cümhurigetten bahsedilemez. 
Cümhuriget demek, matbuat, 
fikir, tenkit, yazı, mrinakaıa, 
söz l!ürriyeti demektir. ,, 

Evveli bu sabrları okuyan 
saf bir kari şöyle düşünür ~ 
"Tamam. işte cidden hUrriyet• 
perver bir adam. Aşkolıun. 
Benim fikrim de budur.,, 

Muharrir, kariinde bu ka 
naati uyandırdıktan 1!!10111'. 

artık o "fakat .. edabnı yaunıu• 
sırası geldiğini zer ve m 
kalesine şöyle devam eder : 

"Fakat, bir memleutteld 
matbuat lıürrigeti di!Jtl 6iJ 
sürü kü/ürler, tezvirl~A l 
iftir:alar, yalanlar karşisınJf r 
kalırsınız. Muhalif veg 
münekkit dlge karşınız , 
çıkanların lıepşi birer nq 
mussuz, alçak, yalancı, da P 
landır.ıcı, mektep kaçk~~} 
rezil, şerir, şaki, cahil -{,A •l 
bigesiz, alılliksız ad~m(dii#ır 
dır. Şüphesiz ki, gine mn.,., 
buat lıürrigetini müdafaa iç 
onların elinden ba hürri---...ıı 
kurtarmak liizımdır. ,, 

Makalenin bqı ne idi 
Hürriyeti müdafaa. Sonu ., , 
çıkıyor? Blltiln muhalif ,- l 
münekkit denilen alçaıd 
susturmak, gazetelerini kapi l! 

mak, sahiplerini hudut he.c: 
ne atmak 1 işte o gebe "Fa;
edabndan doğan zıt hnknr? 

Bu edattan başka "yalnı 
" ancak il ve saire gibi r 
ifade eden kelimeler de v 
~ı.r. Bunlar,. dikkkatsiz bip~ 
rıın sezemıyeceği " yn~.._ 
dö~t ,, kumandalandır. ~i; 
dogru ablır görlinen bu~ b 
lann ters bir istikamete>i'i-,..J d 
dönebildiklerini istiyenlo~,'i. ~ 
kas yerlerini gösteren İhi• 
lara <likkat etmelidirleı ;Sıı ea 

fl1 

Bulana ua " 

iVakti M üka/ at •' f9 a 
1 :in Vardır ,,,.. 

Gayet ufak cinsinc:f~~ 
buçuk yaşında tnyil ',; 
kı:•rışık beyaz ren~ 
Çin köpeği dün, İat 
Gazi Hal6skar ca'tiJl 
Bomonti tramvay a .. 
nunda 293 numar,' 
den kaybolmu;tu ( 
Bumbumdur. S5vlel 2li 

.. f t:-
man anlar. Bui 
hanede Rru:ire E'-'/P . 
Hanıma mfiracaatında ~ 
yUk ve nakti bir oıti; J verilecektl1'. • -.ıı 
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4 layfa 

1 Memleket Jfb.e~le;f JI 

Elektrik 
Yüzünden 
Bir Facia Oldu 
Balıkesirde Bir Amele 
Ceryane Kapıldı Ve 

Simsiyah Kesildi 
Balıkesir, ( Husuat) - Hilmi 

laminde bir amele Naha Fen 
Memurlarından Nqit Beyin 
eTİııdeki elektrik llmbalanni 
değiıtirirken ansızın gelen 
kuvvetli bir ceryana kapılmış, 
kömür halinde yere yığılarak 
6lmllftilr. 

Bir Tren Kazası 
Konya, (Huıuıt) - Ayrancı 

latuyonunun biraz ilerisinde 
tren bir adamı ezmiı ve &l
dürmilJtür. Ceset tetkik edil
mif, şehrimiz tacirlerinden Ke
leş zade Hnseyin Ef~ndi ol
duğu anlqılmııtır. 

Mahpuslar Kaçmak istemiş 
İzmir, (Hususi) - Burada 

hapiıhanedeki mahkumlardan 
bazılarının kaçmak teıebbtı
allnde bulundukları haber alın
mıf, tedbir ittihaz edilmiştir. 

Dayaktan Olmuş 
lzmir, (Hususi) - Ali ismin

de birisi Hüseyin isminde bir 
çocuğu dövmüş ve ayağını 
yaralamıştır. Çocuk dayağın 
ve yaranın tesirile hastanede 
&lmllf, Ali tevkif olunmuştur. 

Yeni Bir Kız Lisesi 
Bursa, (Huıust) - Bu sene 

burada bir kız lisesi açılacağı 

haber veriliyor. 

Mahkemeye Verildiler 
Tarsus, (Huıusi)- Bir tüp

ile ftzerine bazı kimselerin 
heri aranmıı, 2 tabanca ile 
12 kama bulunmuş, bunları 
taşıyanlar da mahkemeye veril
miştir. 

Kur'amız 
Bu Pazartesi Sabahı · 

Çekilecek~r 

Tertip ettiğimiz müsaba- . 

1 
'kaya iştirak eden karileri- 1 

, mize, kuponlarını tebdil için 1 
verilen mühlet, lstanbulda 
bulunanlar için geçen hafta 
bitmişti. Taşra da bulunanlar 
için de dün akşam hitam 
buldu. 

* Bu müddet zarfında, (Son 
Poıta ) kuponlarını tebdil 

m';in matbaamıza müraacat 
tcıdcn her kariine küçUk birer 
lllıediye tadim ettiği gibi, 
itaşradan iştirak eden karile-

rine de posta vasıtasile birer 
Jıediye göndermiştir. 

Jt 
Maamafi taşrada bulunan 
ilerimizin hediyelerinin 

kısmı postaye bugiln 
.~.di edildiği cihetle hedi
Üerini henüz almamış olan 

rilerimizin merak etme
elerini rica ederiz. 

Dikkat.. 
Taıra karilerimizin numa-

L biletleri kendilerine 
tim edilen hediyelerin 
dedir. 
ediyelerini açarken dik
ederek düşllrmemelerioi 
ederiz. 

Kur'amız ... 
Jtıyllk hediyelerimizin tev
çin çekilecek kur'a pa
ıi sabahı saat dokuzda 
~amızda Notor tarafın· 
çekilecektir. İıtiyen kari· 

imiz hazır bulunabilirler. 

SON POSTA 

OC-UK SAYFASI 
Yeni Bilmecemiz 

Bu Bilmeceyi Doğru Halledenlerden Birinciye 
Küçük Bir Kol Saati Verilecektir 

Bu haftaki bilmecemiz çok l 
kolaydır. Buradaki resmi dört 9 
milsavi parçaya ayırınız. Her 
parçanın içinde ıiyah yuvar
laklardan Uç tane bulunacak-

br. Bir parçanın içinde kalan 
yuvarlaklar diğer parçaların 
içinde bulunmayacaktır. • ee 

Ahbap Çavuşlar 

Bilmeceyi hallettikten ıonra 
kesip on beş gtın içinde ida
rehanemize gönderiniz. Doğru 

halledenlerden birinciye bir -------
kol ıaati verilecek ve resmi mece ile beraber bir de res
neşredilecektir, onun için bil- minizi gönderirseniz iyi olur. 

En Zeki Çocuğu Arıyoruz 
Bu iki maymun hayvanat 

bahçesinin iki ahbap çavuşla
rıdır. Hep beraber gezer, be
raber yaşar ve çok sevişirler. 

Oyunlar 
Körebenin Kaşıkları 

10-12 Yaşında Çocuğu
nuza Bu Sualleri Sorun 

Ebe olan çocuğun gözleri 
bağlandıktan ıonra eline iki 
kaşık verilir. Sonra diğer 
oyuncular odanın dört tarafına 
dağılırlar. Her biri bir köşe 
intihap edip durur. Hiç kimse 
sesini çıkarmaz. Ebe çocuklar
dan birine rasgelinceye kadar 
dolaşmıya başlar. Birine ras-

Aldığımı Cevapları Not Ediniz Ve Bize Bildiriniz 
En Zeki Çocuklara Madalya Verilecektir. 

"SON POSTA", her yafta Türkiyenin en zeki çocuğunu bulmıya 
karar vermiştir. Bunu tatbiki ruhiyatın bulduğu fenni bir yolda ya
pacağız. Ruhiyatçılar her ya, çocuk için bir sual listesi tertip ctmi,
lerdir. Her hafta çocuk aayfasında bu sual listelerinden birer tane 
nefredeceğiz. Siz çocuğunuza bu sualleri soracak ve cevaplarını not 
edip bize ~ildireceksiniz. geldi mi, elindeki iki kaşıkla 

vücudunun her tarafına doku-
narak yoklar ve bu suretle 
kim olduğunu bilmiye çalışır. 

Bu heyet cevapları tetkik ed cek ve tatbiki ruhiyatın a-österdiği 
Gazetemiz, gelen cevapları f aJAhlyettar bir heyete tevdi edecek. 

Dediğimiz gibi bu oyun icra 
edilirken hiç sesini çıkarma
malı, kat'iyyen bir hışırtı, bir 
gtirilltn olmamalıdır. Eğer ebe 
doğru tahmin eder de kim oldu
ğunu bilirse o zaman kaşıkla
n ona teslim eder, kendi göz
lerini çözüp onunkilerini bağ
lar. Yeni ebenin gözleri bağ
lanır bağlanmaz bütün diğer 
oyuncular çabucak yerlerini 
değiştirirler. Eğer böyle yap
mazlarsa yeni ebe onların ne
relerde durduklarım bildiğin
den kim olduklarım kolaylıkla 
keşfedebilir. 

Ressam Oyunu 
Her oyuncunun eline 

bir parça kağıt bir de kurşun 
kalemi verilir. Sonra ebeden 
başka hepsinin gözleri bağ

lanır. 

Ebe kendilerine ellerinde 
tuttukları kağıda bir canavar 
resmi çizmelerini, gözünü de 
yerinde işaret etmelerini em
reder. Herkes elinden geldiği 
kadar resmi çizer. Fakat ebe 
emir verinciye kadar gözlerini 
açıp yaptığı resme bakmaz. 
Hepsi bitirdikten ıonra gözler 
çözülür ve resimler muayene _ 
edilir. O zaman kimsenin kah
kahasını zaptetmiye takati 
kalmaz. Gözler kapalı yapılan 
resimler o kadar alelicayip 
ıeyler olur. Hatta resimde 
kendilerini çok kuvvetli bilen
ler bile ancak gülünç bir ka
rikatür vücuda getirirler. 

SON POSTA 
K L 0 B 0 
Kupon: 9 

Şlmden ıonra Son Poıta KlBbUne 
azı olabllmek için her hafta l:u 
uyfada neıredeceklmlz kuponl1rd ıı ı 

dfü tane toplayıp i'etlrmek vepı 
l'Öndermek llı:ımdır. Bu kuponlar. 
ke1ip topJayınıs. 

şekilde numara verecektir. • 
Bu tetkikat neticesinde en ziyade seki eaeri ıröateren çocuklar 

tefrik edilecek ve bunlara gazetemiz tarahndan birer ı.eki madalyesi 
verilecektir. 

Geçen nüshamızda . 4 ... 6 •e '(/ • 9 )'atındaki çocuklara sorulacak 
ıual listeıini neşretmiştik. Bugün de 10 - 12 yatındaki çocuklara ait 
sualleri neşrediyoruz. Çocukların vereceği cevapları -.ynen kaydediniz. 
Müdahale ve yardım etmeyiniz. Çocuğunuzun zeki derecesini l.iğren
miş olursunuz. 

Cevapla birllkte çocuğunuı!ın ir de fotoğrafisinl rl.inderiniz. 
Bu hafta zeki çocuk mWa kamn:da 10 - 12 yatında bulunan 

çocukların bllmeleri lizımgelen ıualleri soruyoruz: 
ederler? 1 - Mustafa Kemal nerede 

doğmuştur? 

2 - Balkan harbi hangi tarih
te olmuştur ? 

3 - Fatih Sultan Mehmet 
kimdir? 

4- Cümhuriyt ne vakit ilin 
edilmittir ? 

S- Meşrutiyet ne vakit ilan 

6-
edilmiştir ? 
Örüm cet in kaç ayağı 

vardır? 

7 - Maymunların en büyüğü-

nün adı nedir? 
8 - Su kaç derecede donar ? 
9 - Bir ağacın yatını nasıl 

anlarsınız ? 
10 - G<Slgenlz a-ünün haııgl 

saatinde en uzundur? 
11 - Tavuklar kireçli madde 

yerler mi? 
12 - Balıklar nasıl teneffüs 

13 - Balık su altında 
yaşar? 

14 - Hayvanların 

hangisidir? 
en 

nasıl 

uzunu 

15 - Sinekler kıtın nereye gi
derler? 

16 - Yumurtadan kaç gilnde 
piliç çıkar? 

17 - Fırat nehri nerededir? 

18 - Türkiyenln nufusu ne ka
dardır? 

ı9 - lsviçre nerededir? 

20 - Türkiyenln en büyilk tehri 
hangisidir? 

21 - Namık Kemal kimdir? 

22 - Biz nasıl tencffüı ederiz? 
23 - Yediğimiz yemekler ne 

olur? 

24 - Niçin uyuruı.? 
25 - oı,ıerimlı. neye yarar? 

KÜÇÜK BİR ARTiST 

Bu kllçllk Hanım ktlçük bir artisttir. Babaeı telgrafçıdır. 
Evde oyun olarak felgrafçılığı öğrenmiftir. Kulaktan alacak 
kadar mllmareıe de yapmııbr. Muntazam telıraf çeker ve 
telgraf alır. On yqındadır. ismi Melek Şefiktir. Babası telgraf 
muhabere memurlarından Şefik Beydir. 

Yeni Bir Tren 
Şimendifer görmüşsünüzdür. 

Şimendifer önde giden loko
motif sayesinde yüriir. Fakat 
bu resimde gördüğünüz tren 
sizin bildiğiniz şimendiferlere 
benzemez. Bunun ne lokomo
tifi vardır, ne de vagonları. 
Bu büyük bir balon gibidir. 
Elektrikle yürür ve saatte 180 
kilometre gider. Almanyada 
yapmışlardır. ----
Merak Ettiniz Mi? 
)evekuşu Başını Niçin 
Toprak Allına Saklar? 

Bunun için derlerki devf
kuşu kendini saklamak istedıği 
zaman kafasını kumun içine 
sakla7. Kendi hiç birşey gör
mediği için onu da görmedik
lerini sanır. Halbuki: Deve
kuşu bu kadar aptal bir hay
van değildir. O kendini sak
lamak için başını kumun içine 
sokmaz. Yalnız devekuşları 
uçarken düştükleri zaman bir 
yığın hAsıl ederler. Bu yığın 
yaşadıkları yerlerdeki kum te
pelerine çok benzer. Ve hatla 
epeyce yakından bile onun 
devekuıu olduğu anlqılmaz. 
Buna dikkat eden ora ahalisi 
düşmanlarından kaçınmak için 
bunu devekuşuna bilbaua öğ
retmiılerdir. 

Brahma Kimdi? 
BUttin ilk vahıi kabileler 

gibi Hindistandaki Hintliler de 
evvelA tabiate inanırlardı. On
ların en çok tapmdıklan bil
husa " ziya ,, idi. Daha son
raları bu dünyanın bir yarab
cası olacağını düşUndiller. Ve 
ona tapmıya bqladılar. Adına 
da Brahma dediler. Ondan 
aonra Diıno Ye Siva isminde 
iki Allaha daha inanmıya baş
ladılar. Bunlardan Vişno dnn
yayı muhafaza eder. Siva da 
yok ederdi. Onlar bu üç Al
lahın Uçline birden inandıkları 
için resimlerde, Abidelerde 
bunların üçünlln birden resmi 
vardır. Bir vtıcudlln natllne llç 
tane baş takılmıştır. Sonra 
Brahmarun dört tane oğlu 
vardı. Bu oğullarından herbiri 
Hindistanm bllyilk ıınıflarından 
birinin ceddi idi. Daha sonra 
hıristiyanhktan beş yllz sene 
kadar evvel Budizm dini çı
kınca Brahma dini zayıflamıya 
başladı ve Budizm onun yerine 
lleoti. 

Bilmecemizde hediye 
kazananların listesi 
yarın 7nci sayfamızda 
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l Hariçle Neler Oluyor? 

Yeni Bir 
• 
ittifaka 
Doğru ..• 

Almanya 
Arasında 

ma Mı 

ile İtalya 
Bir Anlaş
Oluyor? 

Roma, 7 ( A. A. ) - M. 
. Musolini Hariciye Nazırı M. 

Grandi ile İtalyanın Berlin 
Sefiri M. Orsini Baroniyi kabul 
etmiştir. M. Orsini, hükumet 
erkim ile görüşmek üzere 
Romaya çağmlmış olup Başve-

1 kil M. Brüningin bir mektu
bunu tevdi etmiştir. 

Alman Başvekili, bu mek
tubunda .VJ.. Hooverin teşeb
büsüne karşı minnettarlığını 
beyan ve izhar ettikten sonra 
Amerikanın bu hareketinin M. 
Musolininin delalet ve rehber• 
liği ile İtalya tarafından uzun 
müddettenberi takip edilegel
mekte olan açık ve kat'i si
yasete tamamen tevafuk et
mekte olduğwıu teyit eyle
mektedir. 

Mumaileyh bundan bqka 
İtalyanın Hoover teklifine he
men muvafakat etmesinin bü
tün Almanyade hasıl etmiş 
olduğu akisten ve bütün Al
man milletinde tevlit eylemiş 
olduğu memnuniyetten bahset
mekte ve Alman milletinin 
İtalyanın bu muvafakatle ne 
gibi bir fedakarlık ihtiyar 
etmekte oJduğunu bildirdiğini 
ilave eylemektedir. 

M. Musolini, M. Orsini Ba· 
roneyi M. Brüninge dostane 
bir cevabi mektup tevdiine 
memur etmiştir. 

Almanya Ne Kazandı? 
Berlin, 7 ( A.A) - Alman· 

yanın moratorium yüzünden 
-temin edeceği istifadeler fU 
suretle hulasa edilebilir: 

1 - Moratorium, Alman 
maliyesinin ve Alman ikbsadi-
yatının pek yakında yıkılması• 
nfl mini olacaktır. 

2 - Alman btıtçesinin yU· 
lcünü 9 milyon frank hafif]ete• 
cektir. 

3 - Almanyaya ecnebi aer• 
mayelerinin tebacllmUnll teshil 
edecektir. 

Almanyamn ŞUkram 
Berlin, 7 ( A. A. ) - Pariı 

itillfının aksi mllnuebetile 
Alman htıkQmeti bir tebllf 
neırederek cihanın vaıiyetinin 
nihayet anlaşılmıı olmasından 

dolayı AJmanya'nın bi11etmek· 
te olduğu minnet ve şükranını 
izhar etmiştir. 

Uzak Şarkta 
Tokio, 7 (A. A.) - Son 

haberlere nazaran Heiannando 
eyaletinde 90 Çinli telef ol• 
muı, 170 Çinli de ağır surette 
yaralanmıştır. Pingy Yangda 
60 Koreli tevkif olunmuştur. 
Kargaıalıklar etrafa · ıirayet 
etmektedir. 1000 kadar Çinll 
mlllteclyi hamil olan bir va• 
pur dlln Chemulpodan hare
ket etmiıtir. Japon gazeteleri 
Korelilerin bu hareketJeriııl 
takbih etmekte müttefiktir. 

Vahim ihtillller vukuundaJI 
endişe eden gazeteler htıkO
metten kargaıalıkların teker
rftrllne mini olmasını istemek'" 
tedlrler. 

Kabine mes'ullyetin Japony• 
laftkQmetine alt olduğunu be-" 
yan etmekle beraber çioli 
fellkebedelere muavette hd'" 
lunmıya karar Yermiştir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

\zmit Ticaret Oıtasmdan 
Bir sual 

Alb ay •vvel lsmlt Ticaret 
odaaı hakkında bir yaıım muh· 
bı eıa i'azetenb:in kari 16t11nunda 
fntltar etmfttf• 

O yazımda, odanın nktlnde 
\'erilmlyen kaydiye Ocretlerlnden 

nizamname mucibince ayrıca Ud 
ıınlıll ceça almaaı lbımgelirken 

tlç mlıll aldıtından bahıediyor· 
dum. 

Oda bu yazıma verdltl uıvaptıt 
oda nlzamnameıl mucibince iki 
mfıll ceıa alındığını, aalı ile 
beraber Oç mlıll olduğunu 

yazıyordu. 

O vakit cevap ahvaH ııhhlyem 
dolayııfle mukabele edememlttfm: 

Halbuki oda nlzamnamname
ainde kaydiye Qcretlerini nktinde 
nrmlyenJerden ayrıca iki kat 

ceza hOkümoluuacağı m<ınderlç 
iken tarafıma tebliğ olunan 930 
ıenealnin ihbarnameılnde "on bet 
ıGn zarfında tealim etmediğiniz 

takdirde ayrıca Qç kat ta ceza 
bOkmedtleceği Oda Mecliai kara
rlle beyan olunur,, fbareal vardır. 

Oda Relıl Bey ne derler? 
lzmit: Foto Ekrem 

Fare Meselesi 
Evrete Nabfyeal Gelibolu ha

vallıfnln zahire ambandar. Nahl

yemizde yalnız yirmi tane bO.yOk 
orak makinesi vardır. Fakat fare 

iıtilbı bu ıene mahıul vaziyetine 
fena tealr etti. Çiftçinin ilk mG
racaatinl nazarı itibara alan Kay-

makam Bey derhal milcadele 
memuru ve ltJAf vaaıtllıı g6n-
derdi. Fakat bunlar kafi gelmedi, 
kayJG oldukça zarar etti. Bu gibi 
hAdlaelerde Ziraat idaresinin 
daha tedarikli c!avranmuı il-
aımd1r. 

H. Basri 

Vazife Ciddiyeti 
Blr müddet evvel Y edikule 

battmın ( 32) numaralı tramvayı• 
ntn (750) numaralı bUetçiıl bilet 

verirken fat.la para almıfb. Ken
diıine ihtarda bulundum. Kabul 
etmedi. Kontrol memuruna tika
yet ettlrn, ve adresimi verdim. 
geçen gün vazifem bafında iken 
bir tramvay memuru fazla alınan 
parayı iade etti. Binaenaleyh 

kumpanyanın bu muameleıl mu
cibi tükran olmakla beraber 
ekseriya bozukluk yoktur diye 

. iade edilmek l•tenmiyen onluk-
lara tirketin nazarı dikkatini 
celbetmek laterim. Eczacı 

Ragıp 

Karilerimizden Ricamız 
"SON POSTA., ya göndereceğiniz 

mektupların zarfları Uzerine içindeki 
yu:ının mahiyetini loaret •diniz. Bil
mece midir, Hanım teyzeye mi aittir, 
idareyi mi allkadar eder, tahrir 

mlldürlUğllne mi hitap ediyor? Bu 
noktayı kaydedeueıılz vazifemizi 

kolayla9tırmıt oluraunuz. Karilerimlz
den bllhaHa bu nokteya dikkat 
etmelerini tekrar rica aderlz. 

Tefrikamız : No. 7 4 

KUC~KTAn 

L6tfü Arif Bey diyor ki: 
- En iyi yaşayıtin ziraat 

hayabnda olduğunu daha kü
çük iken anlamış, ziraat mes-
leğini sevmiştim. Bu ıevgiyi 
görgil ve tatbikat ıabasına 
götilrilp ziraat Aleminden feyz
almıya başladığım zamanlarda 
ziraat hayahnın insanlara fikir 
serbeıtisi, ruh istiklAliyeti ve
recek kadar kuvvetli ve tabii 
bir menba olduğunu anlamıt· 
hm. Tahıil hayatımın başında, 
ziraatin on bete baliğ olan 
şubeleri kartııında şaıırmamak 
kabil değildi. 

latidadımı yokladım. Hangi 
şubei ziraatte kabiliyet göste
rebileceğimi birkaç tecrübe ile 
araşbrdım. 

Ziraat Çok VAsidir 
Nihayet eıaa ve iıtinatglhı 

LAtince olan ve yüz binlerce 
nebah bir mecmua halinde 
tophyarak vücut bulmuş en 
gilç kısımları teşkil eden 
bahçıvanlık tubesini intihap 
ettim. Çiçek, ıebze, meyva ve 
ağaç, basit görünen bu dört 
iıim ayrı ayn büyük birer is
tihsal ıan' atini vücude getir-
mişti. Bunlann ehemmiyetini 
Avrupalıların neşriyabndan te
lifatından öğreniyordum. Za
man geçtikçe bu şubenin e
hemmiyeti daha ziyadeleşiyor· 
du. Yeni ketifler, yeni tecrü
beler ve buna mukabil mem
leketimizde ilimsiz unsurların 
açtığı boşluğun devam ede
geJmeıi, yenilecek temiz ve 
leziz sebze yuksulluğu, kurt· 
lanmıt meyvalar, Lale devrine 
rağmen çiçekleri kurumuş bah· 
çeler, tabiatin yeşillik mevhi-
beleri, baltalanarak ağaçsız, 
çıplak bırakılmış bir vatan 
karşısında, bu dört maddenin 
memleket için bayat verici 
birer kuvvet olacağını müla
haza ederek malumatımı ge
niıletmeyi zaruri gördüm. Av-
rupaya gittim ve Türkler ara
sında ilk olarak bahçıvanlık 
tahsil ederek memlekete dön
düm. 

MUşkUIAt Başlıyor 
Bidayette hiç bir müşkülata 

tesadüf etmedim. lstanbulun 
muhtelif semtlerinde bahçe 
meraklılarına ilmi yardımda 
bulundum. Hem kazandım 
hem de kazandırdım. Fakat 

HUCAÖA 
SERVER BEDi 

Bir saat kadar yatakta kal-
dılar ve konuştular. 

Genç, evveli ismini söyledi: 
- Benim adım Necdet. 
Nermin giildU : 
- Benim adım da Nermin. 
Bu kadınla erkek arasında 

en son yapılması lazım gelen 
şey olup bittiği halde bunlar 
biribirlerinin isimlerini yeni öğ
niyorlardı. 

Genç mırıldandı: 
- T eşekkUr edf'.rim. Ner

nıin Hanım. 

Nermin düşündü: '1Neye te
ıekkiir ediyor? Cismimi ver
diğime mi? İsmimi verdiğime 
mi?" 

Ve sordu: 

- Siz ev sahiplerinin oğlu 
musunuz? 

- Ev sahipleaCnin değil, ev 
aahibinin. Çünkü o kadın ba
bamın metresidir. 

- Böyle sık sık toplanır 
mısınız? 

- Ayda bir iki 
Nermin hayretle 

kere. 
aözlerinl 

SON POSTA 

Yunan Takımının Seya 
bati Bir Mes' ele Oldu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Oitimatom Alındı 
Muhtelit takım maçının fe

darasyon tarafından tehir edil
diği İstanbulda Şeref Beye bil
dirilmişti. Bu müsabakanın azy 
mevsimine tesadüf etmesinden 
dolayı tehir talebinin İstanbul
ca muvafık görülüp kabul olu
nacağı beklenirken Şeref Bey
den aşağıya dercettiğimiz telg
raf gelmiştir. Metni şudur: 

'
1 Telgrafınız bizi hayrette 

bıraktı. Mukavelenin altıncı 
maddesine nazarı dikkatinizi 
celbeder, (24) saat zarfında 
kat'i cevabınızı bekleriz . ., 

Bu telgraf adeta bir ültima
tom şeklindedir. iki millet ara
sında daha, yeni basiıvan S'"'cr 

açmıştı: 

- Ben, dedi, bu hayata 
yeni giriyorum. Bukadar ser
bestliği sinemada bile görme
dim. 

Gencin ıesine az çok sami
miyet doldu: 

Doğrusunu isterseniz 
Nermin Hanım, dedi, burada 
bir aile yoktur. Babamın met
resi var. Ötekiler arasında da 
hiçbir evliye tesadüf edemez
ainiz. Eh... Kimse kimseye he
sap vermiye mecbur değil ... 
Niçin eglenmesinler? 

Necdet biraz durdu ve me-
rakla sordu: 

- Siz evli misini~ yoksa? 
Nermin, gülerek: 
- Evliyim, dedi. 

temaslarının başlangıcında böy
le bir telgrafın İstanbuldan 
ge!eceği kat'iyyen beklenemez
di. Temenni ederiz ki yeni 
başlıyan bu temaslar inkıtaa 
uğramasın. 

Bu fırsattan istifade ederek 
· alakadar olan Uç k)übe bitap 
ediyoruz : Mukavele imza edil
diği zaman temmuz ayının 
sıcak olduğunu bilmiyorlar 
mıydı ? Bizim oyuncularm 
bukadar • maçlardan sonra 
yorgun düşeceklerini düşün· 
memişler miydi ? Tem muz ayı 
gelip te sıcaklar başladığı za
man mı maçın tehiri düşünü· 
lüyor? Şimdilik bunlari soru
yoruz. Sorulacak daha pek 
çok suallerimiz vardır. Lakin 
bunlar, aramızda kalıo fstar -

Necm·ttc güldü: ı 
- Ad3m siz de ... Yeni bir- ' 

şe.y yapmıyorsunuz ki ... 
Biraz düşünerek sordu: 

Kocamz kıskanç mıdır? 
- Dehşetli! 

- İyi, iyi... Böylelerini al-
datmak daha zevklidir, değil 
mi? 

- Tecrübem yok. Zavallıyı 
ilk defa sizinle aldattım. 

- inanayım mı dersiniz? 
- Canınız nasıl islerse. 
- İzin verin de birşey söy-

liyeyim: Ben buna ınanmıyo

rum. 
Neden? 

- Vallahi bilmem... Par· 
don amma... Benden evvel 
bir iki tecriibeniz 0J1a gerek. 

* Menemende K. S. Z. J. 
Kitap okumak merakı bir 

hastalık değildir. Ve çok kitap 
okuduğu için deliren görülme
miştir. Sizin asabi bir buhran 
geçirmekte olduğunuz görll
lüyor. Kendinizi bir asabi 
mütehassısına gcsterip tedavi 
ettirmenizi tavsiye ederim. 

lr 
Kemalpaşada Salalıattin Bey: 
Derdinizin ilacı evlenmektir. 

Sevdiğiniz kıza sevginizi ıöy· 

lemiye ve anlatmıya imkln 
yoktur. Meşru şekilde kızı ai· 

bula kadar akseh..ıiye değer 
şeyler değildir . ., 

Maamafih Yunan futbolcil-
ler!, tehir kararının neden ileri 
geldiğini hAI! anlayamamakta 
ve: 

" İstanbula muharebe yap
mıya değil, futbol oynamıya 
gideceğız. Ne oluyoruz ? ., 
demektedirler. 

Nüzhet 

- Garip şey... Bu his size 
nereden geliyor? Size göster
diğim teshilattan mı ? 

Nermin kUçUk bir kahkaha 
attı. Necdet utanmış gibiydi : 

- Hayır, dedi, pardon .•. 
Öyle değil.. Yani... Nasıl di-

• 
işleri 

Her anne, çocuğuna 

karşı gösterdiği itinalara 
rağmen, çocuğunu bir türlü 
terbiye edemediğini, kusur
larını ıslah edemediğini 
söyler. 

Bu Sütunda Müşkül
lerinize Cevap 

Vereceğiz 

l - Çocuğunuıun ne 
kusurlara var ? 

2 Kaç yaşındadır ? 
3 - Kız mı, erkek midir? 

4 - Nasıl bir muhitte 
büyüyor? 

5 - Sıhhati nasıldır ? 
Bu suallerin cevabile ,der

dinizi bildiriniz. Çocuğunuza 
ne ıurette ıslah edebilece
ğinizi ıize bildirecetiz. 

Bundan başka çocuğunu
zun terbiyesine ait ber 
tilrln milşküllerinizi bile 
bildiriniz. Size rehber ot
mıya çalııacaiız. 

lesinden ister evlenirsiniz. K 
çük bir kasabada bundan ~ 
ka tllrll1 hareket etmek 
knn değildir. 

Edirnede Kırşehrinde 
met Şükrü 

Tayyare makinist mekteb~ 
girmek için duhul ıerat'r 
öğrenmek üzere dotr"L 
doğruya Eskişehirde ta~ 
makinist mekt~bi müdGrı 

tine 

PATRON 
Karilerimlıin sröllerdij'I • 

zu üzerine (7) inci aayfat 
nakledilmittir. Oradaki palN 
kuponlarını toplayacakıuuı. 

" 
Olsa sı 10-Temmuz-931 ti 

Arabt 

22 • Saf• - ısso 

GlhletlOS.SS 4.37 
Ot•• 4.56 12.19 
ikindi 8.S6 16.19 

yeyim ?.. Ben... 6m 
Nermin Necdetin t&;. 

kesti ve yataktan &tla~ 
cak giyinmiye başladı. 
daha fazla ıaşırmııtı: • 

- Ne 4?ldunuz ? Dr 
(Ark .... 

DiKiŞ 
RUS 

MAKARALA1 

Sağlam ve ucuzdur. y~rde Aray 

Vilnya K8pek 

MARKALARA 

-
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Anketimize Gelen Cevapları 
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"SON POSTA,, nm açbğı 

( Edebjyat Anketi ~ ne girmek 
-----·-----·~---------------..l Vll muvaffak olmak için çok 

ve bir muvaffakiyet Hentik cenaplarının tekrar ak- Efgaolılar ile aralarında infial kolay bir çare buldum.. Yoba 
eseri idi. siliği tuttu. Heyetimizin gayrı uyandırır, atiye ait tasavvurla- bu kadar ( edib ) in simumı, 

Bir gün Fon "Hentik,, köş- b"k' · k J ı Bilibara aldıg~ ımız malü- resmt surette kabul edilmesine rımızm tat 1 ını 0 ay qbnr, kazancmı, ahla'--- bı"l-·k Te 
kün etrafına vazedilen kordo- b b' · · · aff ~mı ııuv 

mata nazaren Emı·r tereddu''t kızıyor, bu gayrı resmi kabul, u, ızım ıçın yarım muv a- k h dd" b' k 
nu yarmak için kendi kendine kiyettir, diyordum. Fakat Fon yazma ne a ıme, ır aç 
bir plln yapmış ve atına bi- içindeymiş, kendisini bizi ka- resmi kabule tahvil edilmedikçe Hentiğin inadı tutmuştu, din· sabr yazı yazacağun diye Ali-

k 
bule sevketmekte biraderi imperator tarafından verilen lemiyor: mallah elAleme rezil olurdum. 

ınere bir müddet yanımda 
ktolaşbktan sonra hayvanı açık merhum Nasrullah Han ile büyük rütbedeki nitanı takdim -Kararım karardır, diyordu. Bu flWlllll ub: okuyucuları 
gördüğü bir kapıya doğru oğullan İnayetullah ve Ema- etmiyeceğini söylüyordu. Nok- Harbin ilk senesindeydik. 1hulduğum kumulıhağı size aikn-

1 nuHah Hanların biiyOk tesiri tai nazarının doğru olmadığını Almanyada kırılmaz bir gurur attığım . zaman yretten 
BÜrmüştü; fakat bir an içinde d b d l d görülmüş Fon Hentiğc anlatmaya çalıştık: var ı ve u gurur, ev eti eliniz, on parmağımı ağzmız a 
nöbetçinin süngüsünü gogsu· ... ._ Gayrı reami tekilde de olsa olduğu gibi fertleri de illa- kalacakt. 

filr yazar. Eskiden bir dalda 
dmmu tuhaf meşr.ep bir İll

aandı. Ru.ya döntiftlnde btttm 
gayemıl bir noktada temeikh 
ettirnlq,gece'l'liyaaında, gl\ndtD 
hayalince hep mllstakbel fırka
sının plinile mefguldtir. Ayda 
bllttln kazancı ylh elli liradır .• 
Zekeriya Jle_y bana Nhım 
Hikmeti anlabrken.. sarı eaçlı 
elA g6%lll, zayıf, .narin bir ha
nım.. genç muhatabı şirin, ka
rag8dll, karakatfı, top saçlı 
bamma anlahyor ı nlln üzerinde görünce müsta- F k nalmaz hatalar irtikabına sev- Elimi, kolumu aıvadım .. a at işlerimi%in yoluna gir- nişanı ve hediyeleri verirsek k d d 

celen geri dönmüştü. d ln e iyor u. Ayaklarımı çıkardım, bir güzel - Nihalciaim.. ruhum rok 
Bu hadı ... e Alman dostumuzu iğini zannetmeyiniz: Fon gilizlerin şüphesini artırır, (l'dabadı yarın) f :o- ... 

.. apde.ct aldım!.. ıtihareye niyet .sıkılıyor, ainir buhranları geçi-
ok~u~~~ hl he~n~v l =N===.==ı=M===-~--d-~--===~-~=--===-~~~~~~~~h. ri~~.~~m~~~ 
rup şiddetli bir protestoname e:rem e ası Üca ele Edilebilir?. Hiç kimse ile konuşmadan yat- gündüz mektepte talebelerle, 
razarak hükumete gönderdi tım uyumuşum.... Y anm saat f gece : Hikaye, roman, fiirle 
te bu suretle de (Kabil) de sonra otomobılim ( SON ' n d. .. . 1 bil 
-ilk aksiliğini yapmış oldu. (Baş tarafı l inci sayfada } erbabı muntazam bir muaye- ler vermiş olduğunu müşahede POSTA) idarehanesinin önünde m t~ma 1 ışbga mem ~ma 
r-taamafi bu aksilik işimize dıspanserlerle işe başhyabilirsek neye tabi tutulmalı, verem ile ve tebyin etmek üzere} Cas- durdu... Muharrirler beni fev- benım _hayatımı çabuk bıtır~
~aramadı değil. Filhakika Ef- kendimizi bahtiyar addetmeli- malül olanlar icrayı sun' atten tina - di- San - Nazzal'oda gayet kalade iltifat ve hararetle is- cek... Muhatabı mtikabele edı· 
ran hükumeti protestoya ver- yiz. Dispanserler, verem mü- menedilmelidir. mühim bir içtima aktedilmiştir. tikbal ettiler. Nazik, güzel ko- yor: 
!liği cevapta: Heyetimizin Emir cadelesinin merkezini, kararg~- Bir Tavzih İçtima bir çiftlikte aktedil- nuşan bir muharrir ko1uma 

~ f d k b t k·ı d mış' olup bu çiftlikte 1925 se- · d" d. · k B . tara ın an -abulünü mü- .ını eş ı e er. Dünkü nüshamızda fikirle- gır ı, mer ıvem çı ıyoruz.. u 
akıp mızraklı süvari as- 2 - Veremin sirayetine nesin<lenberi ltalyada ilk defa zat anlatıyor ... 

rini neşrettiğimiz Fuat Sabit olarak profesör Ascolinin B. 
erinin refakati altında en ziyade küçük çocukların Beyden aşagv ıdakı" mektubu - Kazanç az, ne yapalım 

b l · b il C.G. asısı tecrübe edilmistir. ., t b l b" · L 

Y avrom (Halide Nusrat) 
namı bütün cihana yayılsın 

diye şöhret hislerine galebe 
edememesinin tabii bir neti
cesi!.. Arkadaşı mukabele ezip hava alma31na mfısaade maruz u unması ıti ar e ya- aldık·. • t' oaş a u unmuş, ızım uu mes-

Maruf birtakım baytarlar tal- ı k h ft y 
ilecegvinin tcıbii oldug· u bil- pılacak mücadele tetbirlerinin ıe tu a ır. ani " caziptir... ediyor: 

b d k •. ""k k" uk Efendim~ yada gerek bakari hayv<.nkcır ve kaziptir,. gı'renler bıkar, gir· 
riliyordu. aşın a uçu yaşta ı çoc - M h . . b k · l ·· · d 1 - Böyle söyleme (Şuküfe 

l b t d 
.k "d' u terem gazatemzın u· gere msan ar uzerm e yapı an 1 . ıiyenler arzu çeker. Azizim, 

Artık çaresiz, bekleyecek- arın u en an an vı ayerı ır. gü k'. .. h d b l b tecru'•beJ ... rle elde edı"lmı'c olaıı 1 l '- l Nihal) Hanımefendi .. Evet ih-n u J!US asın a u onan e- ..... Y uoğrusunu söy emeıs. azımge-
. Faka'· ne vakite kadar? Fransada 1921 senesinden iti'- ... ı d b h t · · •· tı·vacınız yol' Sı"z kendı·nı·-1 

.. yanatım sırasında fikrimi hu- ne1.ıce er en a se mtşıe.raır. lirse ·zati Alilerinin bu kadar J •• ~ 
tayin etmek mümkün • bnren çocuklara Kalmet .aşısı ıisa eden fıkra kanıık ve 1 Bundan başka İta1yada aşı ya- eziyet ve meşakkatle rüyaya sıkmıyabilirsiniz.. Sizin •için 

ex.;ldi. ' tatbikine başlamışlardır· pılmış ve kontrol altına alın- edebiyat bir maişet vasıtası a• ı eksik dizilmiştir. Yarınki nüs- yatmanız birkaç satır yazmızm 
il Köşkte bir piyano ile el- Yapılan müşahedelere naza- 1 namzla aşağıki tarzda tashihini llllŞ olan bakari hayvanat mik- .natbuatta fiÖrünmes.i iç~n değil değil bir zevk aleti olmaktan 
iPl'ça zengin bir de kütüpane ren, aşı tamamen tehlikesizdir. rica ederim: tarının da pek fazla olduğu mi?. İşte ben P·.yami Safa ileri var1yor mu? Yine kendi 
12'1•· Sazan çalğı çalmakla, Fransada 1921 den 1926 tarihine "Bence veremle mücadele bu münasebetle anlaşılmıştır. diye Memin gökyüzüne çıkar- cevap verir: Hayır; bukadar 

· d d d Vereme karşı muaflyet temini ı v d ""ki ta ;,an da kitap okumakla bu ka ar veremli ana an oğmuş için elimizde iki vasıta vardır: dığı maruf roman muharriri~ ça aşmama ragmen ay a ı 
k d h l b k ıdı için Verem aşısı tatbikınıo ga- · K k ıd· d h ·· l" k O d at hapishane hayatınım olup, en i a ine ıTa ı ğı Fridman aşısı ve sanatoryom. t nh- ld y b d yım. ır yaşıma ge ım; a a yuz,, ıra çı arıyorum. a 

Ye mu ım o uau eyan e il- 1_ "f" t k bUl 
kn rt b d ld ~ kd. d h kk k ett 0 

• Hkı"tı· d·ıregy ~ım yok. BereLet ancaı.ç maaan ıme e a m un me e e o urmıya la ır t!, mu a a sur e Koruma ve birinci devir hasta- miştir. 0
& Y. 

...1. t k d"" t im versin şu vanıbaşmuzdaki mat- ediyor!.. Bu Hanımefendilerin 
~• ı . uçarı en an ° ıya maruz hklar için yalnız Fridman 8flill :1 

« 5183 nevzat aşılanmıştır. kifidir. İkinci devre için de ispanyada Telefon Gre~i baayi ortaklamasma yapbrıyo- mubaveresini kulağım dinle-

rBu aralık Bereketullak E· Daha bır' mu'"ddet kontrol F d Madrit, 1 ( A. A. ) - Ögv - cuz.. Ayda iki yiiz lira para meden gayri ihtiyari duymuş-
ri man aşısı ve sanatoryom. t d 1__ d rf 1 d ! t Zek · B d 1 dinin hatırına Emir Hazret- d k en biraz sonra telefon ida- Kazanırım, o a sa oıur gi er u... enya · evam a: 

altın a bulunaca aıılı çocuk- A ·ının ı"kincı· d vre h t ne bir mektup yazmak ~ e as • esi bir tebliğ neıretmiştir. Bu ağır başlı muharrir önümüze - Bu da Reşa! Nuri B. dir. 
~! f k . • b lann müşahedeıile bugünkü 1 larını iyi ederek üçüncü dev- llu tebliğde grevcilerin umumi gelen kapıyı açtı. Masa başın- (Çalı kuşu) nun müellifi iyi 
ai, İ nnı ize açh, ten- m1~-a1"t telaA kkiler kuvvet1ene- J reye geçı'rmı"yeceg~ ı· ı"çı"n sı'ste- h .. L.n. ti k k ttik · U3 ve UKume zarara so aca d.a harıl harıl çalışan bir 28t. bir üsluba maliktir. Ayda üç 

k.~ k. il h Ef d d d cek olursa, bu aşıdan verem matik bir mücadele halinde tahribaita bulunmu~ olmaların- M. Zekeriya Beymiş.. Orta yüz lira para kazanır.. Reşat 
mr-re etu a en i e er- mücadelesi hususunda pek bü- tatbikile uzun veya kısa bir dan şikayet etmekte ve bu bo l .r. • N · B · ı k b allı 

yazmıya keyuldu. Bu mek- 'b. h l t k .. t . y. k y u, ne %ay!ı ne ş~man, un . giı ere aşını s -
yük istifadeler temin edilebi- zaman sonra iiçüncü devre gı ı a va e errur e tıgı ta - buğday renkli, top yüzlü, mert f yordu ben ilave etHm: 

da heyetimizin (Kabil)e lecegv i muhakktır. hastası kalmıyack demektir. dirde telefon servisinin tabii .. %!.. rk özlil b' d Z k . b 
hiçbir cebri teklif ve muntazam surette işleme- so u, çe 1 g ır a am.. - e ·erıya ağa ey, genç-

3-Zayıf ve hastalıklı çocuk- Fridman tedavisi doğrudan Anlatıyor: ken çok güzelmif, ne çareld 
ldilfete delilet etmediği, sine mani olacak teşevvüşJer 

jece M k A lara mahsus bazı müesseselel' doğruya verem basili üzerine zuhl)r edeceğini ilave eyle- - Yavrum, kırk beş yaşı- kırk yaşını geçmiş!. Vah, vahi. 
er ezi vrupa hU- tesisi, saf ve iyi süt verilmesi, müteveccih spesifik bir tedavi mektedir. ma geldim, bu kadar senedir eli gözlerinin feri bile kaçmış. 

11tetleri tarafında bir rasi- a Tah T · A · t diiıoılloülebilece<ri gibi, verem usulü olduğu için bilhassa ha- YBll Y zarım. sı ımı me- ihtimal çok çahşmaktaııf. hti-
wl müveddet ve samimiyeti -y & ikı" Mı'lyon Zarar ·k d 'kmal etfm Büf'n 

D entanına düçar olduğu bilinen va, gıda, istirahat gibi birçok n a a 1
. v 

1 
• ~ • yar değil amma .. Genç te hiç!. 

,. rit Ye baı:ı hediyeleri ve şartları iktısadi sebeplerden Sidney, 8 (A. A.) İki gayretlilerıme .rag~_cn ayda uç Değil mi? .. Zekeriya Bey kö-
m-,d olan takdime matuf olduğu genç kızların evlenmesine de glln evvel vuku bulan kasırga yüz: ra para iK.&Zan1yorum. 
tt eı.. d·ı· d mani olmak icap eder. dolayı birleştiremiyecek olan, k S k lkt b . b 1 b" şede oturan uzun boylu, tıknaz, 
.uediy e ı ıyor u. orta ve aıagv 

1 
sınıf . halk için esnasında 4 işi ölmilştür. Za- onra a ı, enı aş{:\ ır 1 .1 " lii v b lı 

it- mektup gönderildi ve 4-Veremin sirayet ve inti- bulunmaz bir nimettı"r. ,, rar miktarı 200,000 ingiliz Jj. odaya götürdü. Burada birçok 
18~1 ~aç l, i:Şlk toz 'a~r adş 

aşr~, t · · ö ··ıd·· ~rı hakkında balkın tenviri rası tahmin olunmaktadır. 1 • l d Be · b ta mınen r eş yaş ann a rineu esırı g ru u: .- Dr. Fuat Sabit r<tmse er var ı. m uzzara b' d v •• " 

Jı d·bakika cevaben 13 teş için her vasıtaya baı vurma- Hı"ndı'standa tanıttıktan sonra, anbyabile- ır ~arça a magrur gorunen 
e • • ltalyada Bir T ecrUbe zatı ışaret ederek: 

vvel 1915 tarihinde Emir lıdır. Rangoon 7 ( A.A.) - Bir- ceğim lisan ile hazırunu birer - İşte bu " Cümhuriyet ,, 
~eri tarafından (Yağman) 5 - Hizmetçi, süt nine, Roma, 1 (A.A.) - Calmet- manyalı asiler, Lashio yakınm- birer bana takdim etti. erkanı tahririyesinden Abidin 
ıl a gayri resmi surette hoca, ebe ve saire gibi nev- ı te-Guerin usulüne tevfikan da bir askeri kıt' aya taarruz İşte efendim, bu uzun ylizlti, Daver Bey.dir... Ressamdır, 
d ~leceğimiz bildirildi. zatla veya küçük yqtaki· ço- canlı serom ile vereme karşı etmişlerdir. İki sipahi ·telef ol- I sivri burunlu, dağnık saçlı zat kaptandır, Cümhuriyete intisap 
~ izim için bir beşaret culclarla temas eden san'atler yapılan aşıların ne gibi netice- mu-11 ikisi de yaralanmıştır. Nazım Hikmet Bey~ir. Çok iyi ettikten sonra epeyce paraka-

er zandı. Güzel nal yapar, mıh riler'•••••••••-•••••-•••••-• Napier'in hareket ettiği tarihte 25 - Clarence evvelce Rus kanunuevvelde, saat 3,30 da çakar!. Ayda "üç ynz e1li,, lira 
eleri/J f L 1 Z L ERİ N YAK 1 N Ş A R K TA Pireden veya Patraatan Spet- Entellicenai tarafından istihdam Lauriuma kimin götürüldüğünü gazeteden alır! F l'.anıız mek-

zal vapuruna binip binmediğini edilen kaçakçı K - P ile görü- tahkik edecek. t~lerinde hocadır. Ayda "beı 
~sus TBŞ.,.ILAA Ti tahkik edecek. ~ecek ve kaçakçılık hakkında 29 - Veir, E- dedikleri a- yüz,, lira kazancı v:ardu. Muk-

lı,T.aa .. 24 - Veir'ın adamlarına bize malumat vermek hususun- damı ta~<İ.p edecektir. Bu ada- tesittir. Aylık .masrafı "iki yüz,, 
~tını bir aralık tarafımızdan Kava- da ne şeraitle çalışacağım an- mı~ eş~alı ve ™:relerde bulun- lirayı geçmez. Hulasa çok de-
ıdeflaD: Makenzie- No. 82 lada iıtihdam edilen fakat va- lıyacak. dugu bızce malum~ur. Bu ~a- ğerli bir zattir. lekeriya Beye 

zifeıine nihayet verdig-imiz 26 - Halkiıte bulunan ve mı Almanlar takıp edıyor. kk.. _..J __ k He•-•-••----------------• K d' . b d l . 1. . . • teşe ur eaa- en uyanıver-. zaman oradaki Alman teıkila- Pappu tarafından tavsiye cdi- en ıs1 ura a zmır va ısuım . . 
: eck İstanbullu ve İngiliz (Böyle müphem raporlar fay- · · d M E l k k h kkı d bir casusu ite mftnasebette mıftim. .. 

' 
e ..1 'e olup elye•m Ati- tana antısap e en - - en aça cı a n a ne ya- bulunuyor. Valinin haberdar Viil N6rettin, Hikmet Fe-"° ... duudır. Boıuna Yak.it kaybet- d" - M M ld ş •t• d" ? hına. namı ıger - ıon zaman- pı ı. eraı 1 ne ır olmasını istemediğimizden, ta- ridun, Celil Sahir, Halil Nihat, 

H tefarete cel- tiriyor. Z) larda Adalara gidip ahiren de 27 - Fr.ansızlar lıtanbullu kibata soa der.ece ihtiyatlı Ahmet Hatiıa.. Yaı....... Kadri, 
lr v k di · d 22 - Weir, Panhellenion ' S d "~ ınytUl e en sın en buraya aYdet ettiği bildiri!- M - M in Mesaj erinin y ney davranmak lizımdır. Mahmut Yeaari bir daha 

Karabeg 

·~r meTlruf bulunan kah'teıinde ganonluk eden mektedfr. Bu haberi tahkik vapurile hareket edip etmiye- . 30 - Veirin. nazarı dikka- riiyayalll. 
. S in puaportu ve mil- •• Mısıra giden S - hakamda ti f A t d A ediniz, kendisini sıkı bir su- ceğini anlamak istiyorlar. ne: - n onıo namın a -11~'-landa malumat iate- tahkikat yapacak. ismi, eıkAli ....... h_...-•. bı"r banker J 1 LA ı l rette tarassut ediniz ve bir Çok aceledir. Clarence bu ... _ .... a:TAU ıK • 

ve Mısıra hareketi tarihi tama- nunuevvelde bir Yunan vapJ.lri• Doktor Lazım 1 ~el l>hllandroa, Pire Tilrk men tespit edilecektir. (Bu deniı seyahatine daha çıkarıa ciheti behemehal ve acilen le ve Selanik tarikile ılstanbul· 
lmız hJaneıinde •klanmakta m&IO.mat Kahireden acele ia- derhal bildiriniz. [ Bu adamı tahkik edecek. dan gelmiş. Hermes otelinde 
-miJ bildirdiği iki mtıhim tenmektedir. Z ) billhara denizde yakalattım 28 - W eir 2 ve 273 nu- oturuyor. Buraya ne maksatla 
a n kim olduklarmı 23 - Veir, G - nin kA· ve harbin nihayetine kadar maralı otomobilin kime ait ol- .eelmq. 

l!!'h'-"--....,.•tte h•pit edecektir. mueTTelde, yani Colonel Mattnda hapsettirdim.) duğunu ve bu otomobille 11 (Arkaaı var) 

Dörtyol, (Hususi) - Hükfi
ı:.ıet doktorluğu birkaç aydan
heri münhaldir. 'Halk sıkınb 

'1 1 1 d" çe~t'l1e:de ır .. 
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Bahar geldi. Şehirlerden körlere, aayflyclere çıkılacaktır. Kiraya vcrilecell 
e'fbllı, daireniz, odalarınız var.a veyahut klralahacak ev, daire ve oda bıtıyoraamz: 

Abdülhamit Okadar Şaşır
mıştı Ki Adeta Yüzünün Bir Tarafı 
Gülüyor, Öbür Tarafı Ağlıyordu 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 15 

Küçük Aramak Yfl aormakla nklt reçlrmeylalr. (25) kurUfl• ıiıı:c bu işi yap:ıblliri.ı:. 
(16) kelimelik bir llln klfldlr. Her kelime faıılaeı için blr kuruş iliive edlnlr. 

DOKTORLAR DIS TABiPLERi 1 M OT ENE V V 1 -----=--- _____ , ---1---..---
DOKTOR AHMET HAMDI D f Ş TA B 1B1 K O L A Y S Ü N N E T 

Zührevi n dahili taaa~ahklar. 5 U AT 1 S M Al L l Ameli ycai için meşhur Halcpll 
1 T ı ı... dd t , z.adc doktor Talip Beye beş gün 

Hane: Beyot u. ar a~ı ca ea Anupadan gel•lttir. Yenipo•- J evvelden haber verilmeai. Sirkeci 
No. 145. Muayen.ebane: Galata 
Topçular caddeaı. No. 1~ --45 tane caddeainde ikbal kütilpaneai Nemliz.ade Hanı. Tclcfonlatanbul 

kartııında No. 8, Telefon lat. 4156 1486 -14 

[ Her lıalckı maltf ıızdar ] 
Abit Efendinin odasından 

' 1 cıkarken bana rast geldi. 

PARIS TIP FAKÜL TESINDEN Mesua 
CUt ve Zührevt haatahklar mltehaHUı 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 
4 fUbat 525 ı · 

AbdDlbamlt basta. Emorroit-
lerinden kan geliyormUf. - Buyurun salonda birer 

clgara içelim, 

Kabul saatleri sabah ıekizden 
kşam yediye kadar Babıali 

Meserret oteli karı11ında No. 135 
Zavallı Sırrıcemal kalfa da 

btıytık bir baygınlık ıeçirdi. 
Korkuyorum ki, bir glin gelip 
bu kadın plsboğaılıtının ceza .. 
ımı çekmesin. Ömrümde bu 
kadın kadar yiyecek ıeven bir 
insana :rasgelmedim. 

5 ıubat S2S 
Bugün koridordan geçerken 

Abdülhamitle ayak üstünde 
görüştUm. Abdürrahim Efen
dinin rahatsızlığını merak et-
tiğinden bahsetti. 

Bir aralık rasgeldiğim dok-
tor Atıf Bey de tuhaf bir9ey 
ıöyledi. Abdürrahim Efendiyi 
muayene edip çıkarken Ab
dUlhamide rasgclmiş.. Abdtıl
hamit, kendisinden bir dllzine 
fVillA Kabra) iıtemiı. Doktor, 
bundan miltehayyir olarak bu 
kadar Villa Kabrayı ne yapa
cağını •ormut.. Abdülhıımit ı 

Bulunaun.. Suliatlmal 
etmiyecejime remin ederim.. 

Demiı.. Nekadar fazla, ne
kadar lilıumıuı bir hayat 
korkuıu .. 

6 tubat S25 

Bugün AbdOlhamlde teaa
clBf ettiğim ıaman : 

- Doktoru bekliyorum, he
nOz gelmedi. 

Dedi. 
- Niçin efendim, ralıatsız 

mımnız? 

Dedim. Cevap verdi : 
-Serrıcemal biraz rahataıL 

Benim de bu sabah basur me· 
melerimden biraz kan geldi. 
Boynumda da bir ağrı hissedi-
Y?rum. Benim tecrübe ettiğim 
hır lliç vardır. Sizin de kula
jınızda bulunsun. 100 gram 
1'olonya içinde ( bir gram af-
yon tozu ) nu iyice halletmeli, 
ıUrmeli. Birebir gelir. Kolon
yamız var amma, afyon tozu
muz yok. Doktoru bekliyorum. 
Gelsin de ona ıöyliyeceğim .•. 

Kendi bilmediği, kendi tec
rtibe etmediği ilacı kabil de-
lil kullanmıyor.. Sanki doktor 
daha mUessir bir iliç veremez 
mi? 

7 Şubat 525 

Nihayet lstanbuJa gidecek
lerin emri geldi. Dnn akşam-
danberi, köşkte kıyamet ko
puyor. Bir taraftan, neş'e ve 
memnuniyet kahkakalan, diğer 
taraftan teeısür ve mahrumiyet 
ağla malan. 

En çok sevinen, Abdurra· 
him... Sultanlar da memnun. 
Hele Refia Sultanla Şaziye 
Sultan biran evvel uçmak iıti
yorlar. Şaziye Sultanın odasının 
önünden geçerken; hem gözü
me, hem kulağıma ilişti; Refia 
Sultan iki elile göğsUnU aıvı
yor: 

- Oh .•. Nihayet kurtulduk .• 
Diyordu .. 
Ayşe Sultanın yalnız yftzü 

gülüyor. Pek fazla memnuni
yet izhar etmiyor. Belki de 
babasına karşı biraz daha 
saygılı, biraz daha merhametli 
davranıyor. 

Aııl kıyamet ve fırbna aa
raylılann odasında. Bu deliş
men mahl6klar burada kaJa. 
caldan teaelli ediyorlar: 

dedi. · 
Kartı karşıya geçipte ciga

ralan yaktığımız zaman söze 
ltafladı: 

- Allah razı olsun hüku
meti hazıradan.. Bizi; pek 
okadar sıkmıyorlar.. Hiç ol
ma.ua bazı ricalarımızı kabul 
ediyorlar. Bu hayahn benim 
için ehemmiyeti yok. Dlinya
mn her ıeysinden hevesini 
almıı bir insanım .. Fakat, et
rafımdaki çoluk çocuğa acı

b. . i k t -134 uınc a • 

GÖZ ve Gözlük mütehuım 
doktor Fuat Aziz Bey - Muayene 
Ue ıö:ılilk sablır. Muayene Ocreti 
alınmaz. Bahçekapı Hamldlye 

caddeıi 50 numaralı mataza. -17 

EMRAZI ZÜHREVİYE tedaYI• 

haneai -
Eminönü 
No. 8 

Doktor Ariatidl Bey ı 
aabık Karak.q Han 

-29 

, yorum... Hele kıılarım.. Şimdi 
onlann tam gezip eğlenecek· 
lerl ıaman. Nişanlı olmalan 
da caba. Ynzlerine dikkat 
edlyorudum. Adeta hepsinde 
(maladie morale)?! baılallllfb. 

SATILIKLAR 
TAŞRAYA AZiMET dolayıılle 

devren ıatıhk dllkkin - Piyaıa
nm en lılek mevldinde üç yol 
tıında her ite elveritlidlr. Ye

:ıı, Taıçılar caddeai Kuru ye
mlt~iler köıeıinde No. 78 börekçi Abdallıamit .Saragının 

O 11alclt hoşa giden 
bir lctgaf eti 

- Ağlama kardetim •• lnpJ-_ 
lah, yakında ah de gelirsiniz.. 
dOnya hali bu.. Belli olmaz ki .. 
Kim bilir, ne bekliyorlar.. Ne 
tlmlt ediyorlar?... Atalardan 
da Şöhrettin a§'a ile Nuri ağa 
çok mtıteesair. Fakat, ikiıi ae 
terbiyeli Ye velinimetlerine aa-
dık adamlar. Tee11ürlerlnl, 
hiç belli etmiyorlar. 

Abdtılbamide ıelince.. O, 
ldeta ıaıınnıı bir vaziyette. 
Suaki, :ytlzilnllll bir taraf. aG
ıerken, ateki tarafa atlıyor. 

Anlarsanız ya?... Bahusus, 
bizim Hanedanın tuhaf bir hu
susiyeti vardır. Kadın, erkek
siz, erkek te kadınsız yapamu. 
Hepsi de ıehvetlerine biraz 
dllşktıncedlr. Y alnıı: ben ken-
dimi dikkatli kullanırım.. Faz
laca iftibam olmakla beraber, 
peL okadar cimaa yanqmam. 
Zavallı babacığım Sultan Me
clt, kadınlara düşkllnlUk ytl
ıUnden genç yaıında verem•J 
den öldn. Ben billyorm, kızla
nmın burada günden gt1ne 
sararıp ıolmaları da hep on
dandı. Fakat korkuyorum.. 1.
tanbulua hali acaiptir. 

(Arka .. Yar) 
' 

Hamdi Beye mGracaat. -5 

SATILIK DÜKKANI OLAN· 
LARA - Sultanhamamı n dva
n Sirkecinin mutena mahallerin• 
de ye Balıkpazan cadde Ye civa• 
rında 2 - 3 tane dlkkln aaele 
alınacaktır. -2 

SATILIK APARTIMAN -
Şitll ıon letaayonunda bet Irat, 
her kat 3 - 4 odah nezareti fn: 
kaJAdeyl halı bGtiln konforu baYJ 
ayda 194 lira lcarh apartlman 
ehven flatle ıatıbktır. -2 

BIKAYE 

ACELE SATILIK SiNEMA -
lstanbula nakllmekb edecejim
dea hali faaliyette 7ulık klfbk 
mobilyaılle motör, dlnemo, film 
maklneai, aanda1yalar, l.Gttln te
ferruatlle aatacaJım. Vlllyette 
bfr tanedir. Tallplerlnı Kırklue• 
linde Millet alnema11 mtldtırlye
tlne milracaat etmeleri. -4 

Bu Sütunda Hergün --·------------------------. 
Ttırkçeye çeviren : Ş iş Arıyor 

musunuz? 

ŞARAP 
1 

Gazetemizin ucuz ve 
küçük illnlanndan isti
fade ediniz. 25 kuruş 
sizi işsizlikten kurtar
abilir. 16 kelimelik bir 

3-

0o .• birdenbire ölmnı galiba .• 
Bir ıarap tiıesi ile bir klğıt 
parçası var.. Ben hiçbir ıeyi 
kanştırmadım.. Lütfen adam-
larınız gelıin hemen.. Beraber
lerinde bir doktor getirmele
rini de aöyleyin ,, . Kısa birkaç 
ıualln cevabını verdi; kütüpa
neye döndll. Daha ziyade 
konyak içmek istiyordu. Fakat 
telefonda bile lüzumundan faz
la konuttuğuou anlamıştı. 

Y aklatan motörUn seımı 
duyana kadar •akit uzun ve 
atır geçti. 

Ön kapıyı bir çavuşla memu
ra açtı. Doktor bunların hemen 
peıinden gelecek imiş. Harlov, 
dehlizde bunlara:"Ev bekçimle 
blzmetç.ilerl uyandırmadı~"de
yince, çavuı etrafına bakındı : 

- Lntfederaeniı adamı g3-
relim, dedi. 

Harlo• onları ktıtllpaneye 
götllrdO. Bir fısılb ile: "Ben 
hl~ blrıeye dokunmadım?,, 
dedi. 

içeri naaıl airmit? 
Peaceredeıa olmalı.. Bu 

kapıyı akıamleyln kllitlemlıtlm. 
- Ateşinizi iyi dayandır· 

mıpınız. Mister Harlov ! 

- Ben .• Ben, Bu aktam mu· 
tadım olmıyarak gecikmi~tim .. 
Sesten uyandığım zaman çok 
derin uykuda idim ••• 

- iyi.. Daha iyi göreyim!.. 
Çavuş cevap vermeden ce· 

sede doğru gitti; yüzünü daha 
iyi görmek için dizleri üstüne 
çöktü. Belki yirmi saniyelik 
sessizlik., Son:ra birden kalka-

ilin 25 kurup 

SON POSTA 

Tertip Ü?.ere de biri yirmi ge
çe pencereden girdim. Bizim 
mister Harlov ile konuşacak 
işimiz vardı. O ise işi benim· 
ıemiyordu. Odaya girdiğim 
zaman gördüğlinilz gibi aydın-

rak bağırdı: hktı amma kendisi yoktur. 
.. w. . ~

1 
Nasılsa, beklemem yazılı bir 

- Bu adam olll degıldırl kiw t b ld 
Ö l d' l il u um. 

-: y e ar - Klğıt nerede? 
Dıyerek Morton ayagw a kalk· ,_ 

B · öld"n.n d n emw ta •. Ve elile işaret ederek: - enım U5 .. m e 
olmak için içeri ieldiii zaman 

- Onu tut! diye haykırdı. k 
Fakat Harlovu tutmak ıöyle ya ttı. 
dur.un b.lik' 'b' Neme gerek.. Maaa tııe-o ı ıs memur gı ı H d 
dayanacak bir yer iatiyordu.. rinde ıarap gördOm. em e 

auıamıitım. Kendime orada 
Afallapn ÇaVUf geri çeki- bul kadehle ziyafet ver-

lerek ıordu: " Bütün bunların unan 
manası ne?!,, 

- Eğer bir ıaka ise.. Ve 
hayal gibi duran ev aabiblnt
baka kaldı ... 

Morton atıldı: 

- Anlatayım. 
buraya nndevu 

Bu akıaın 
ile •eldim. 

1 

mek tızere idim. 
Harlav bitkin bir halde 

ı8ylemiye çalııtı: 

- Ben tam biru önce 
ayni ıarap sllrahlıindeo aynı 

kadehle içmif tim. 
CA,kuı nr) 

-6 

Diş TABiBi K. JAMGOÇY AN 
Harbive polia karakolu aara

ıandaki köşebaşında 73 numaraya 
nakletmiştir. Sabah 10 dan akşam 
dokuza kadar. -8 

DfŞ TAEf Bi NECA TJ - Cuma
dan mada her gün sabahtan akşa
ma kadar hastftlarını kabul c.der. 
Pangaltı Hamam caddesi No. 17-68 

DİŞ T ABlal AHMET HIK· 
MET - Fenni ıurette ajnaıa 
dit çıkarılır. Altan n her neYI 
aafi ditler, mutedil Ye müaalt 
ıualt ile imal olunur. Ankara 
caddeal No. 151 -6 

EV ALIYORUZ 
EMLAKINIZI SATMAK, Ki

RALAMAK iç.in -- l.keleye, ti· 
mendifere, tramYaya yakın olan· 
lar milreccahtar. 9 - 12 arasında 
mGracaat. lıtanbul d6rdilncü va• 
lrıf Han asma kat 29 --2 

SATILIK EV ALIYORUZ -
Takılm Ye civarında ve Cihan• 
rirde 6-7 odalı muntazam bir ev 
alınacaktır. 

Balidaki llinlar lçlnBalıkpa· 
sar Makaudlye han 55 numaraya 
mOraeaat. 2 

APART!MAN ARIYORUZ -
Clhaııfir, Maçka. Paıagalb civar
larında aatlam lnta edilmlt n 
aeaeTI Iradı yGzde 12 lll 15 te· 
mln eder 20 ili 25 bin liralık 
apartaman ahnacaktır. -2 

TERZiLER 
KADlN terzlai Hırlato - Be-

1otlu iatfldtl cadde•I OJJyo pa
ıaajl Ollyo apartma11 No. 1 • aalr
lebDl9tU. -2 

Uzun vadeli, mutedil ıeralt 
ile en mtııklllpesentlerl memnun 
edecek tekilde modaya göre 
elbiae yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -32 

O T E L 
ANKARADA Meydanpallı -

Meclla, Vekiletler, devalr •• 
bankalara, ticaret mOeHeıelerlne 

~ok yakın, Hlldmlyetl Mllliye 
meydanında 1, BankHı kar911ın· 
de yal lnıa edilen "Meydanpalu,. 
oteli açılmıtbr. Su, elektrik, ban
JO, kalorifer l'lbl temiz HrYb 
ve lıtirahatl haizdir. Ankaraya 
sftmek lıtlyenlere tavalye olunur. 

-3 

BORSA 
lstanbul 8 Temmuz J931 

- Kapanaa fiatlu -
NUKUT 

ı.tertıa 
Dolar A•ertllaa 
20 Fruk p,_ 
20 IJnt haıy:aa 
20 Fralıı Beipluı 
20 Drallal v--
20 Frull lnftn 
JO ı...a BuJrar 
1 Florta Felemealr 

20 Koron Çekoaloyü 
1 ŞlllD A"Natllr)'a 
ı llafhtmarlı AJ ... ,. 
1 Zelotl Lehlatu 

10 ı..,. Romaaya 
20 Dlaaı Y•oalawra 
1 tvYoaeç s.w,..t 

KAMBiYO 
Londra 1 lat.rba bNf 
Nly. 1 Tlrk llruı 4o1ar 
Puta 1 1llrk lir .. Fr.U 
llUlao 1 ,. • Urtıl 
Brtlkael 1 ,. • llfll1ta 
Ctna.,... l ,. • Fnnk 
Sofya 1 " ,. ı.... 
Ameaterdam J T. ,. Flııırta 
lladrlt 1 Tllr Uruı Puta 
Berlln l ,. ,. lllailr 
V arton 1 ,, ., ZeloU 
8Dkr9f 20 Lo1 k11nat 
Ruaya ı Çene....tt bnlf 

ıoss,
nı,so 

1'7,50 
222,7S 
116,-
55,-
ıu, 

JO,ts 
l a,-

1
1 124, 00-

J0.25 
1 51,2S,-
I 22,51 
ı IS,25,-

75-50 .-
llS0,-
0,4',21-
it s-
"~ 5 51,50 

56,42,-
65,10-

1,17,SO.OO 
4,9',S0,-
1,99,-,-

4,20 
79,U,
~ 

BÜYÜK aari yorğancı - Son 
modaya muvahk temiz ve aağla:ıı 
mode~ üz.erine ehnn fiatle yor· 
gan 1mnl olunur. Nuroamaniye 
caddcai 74- 76 numarada HHan 
ÇaYUf. -4 ---T AKS!TLE - Thornaa ve muh-
telif markala bisiklet ve Sarolea 
markalı motöraiklet ve Gramafon 

onın Ye mutedil feraitle veriHr altın
cı daira Tramvay dul".aA°t karfı•ın
da No.lS~ AJekaandır Marengo -6 

DiKKAT THOMANN 
Veleapltlarinlu aiimeti farika 
markuı çift fildir. Mübayaa ede
cetfnlz uman turuncu renklere 
detti çift fil mukalanna dikkat 
ediniz. Aldanmazııoız. 

Altıncı daire tramvay durağı 
150 numara Aleksandır Marc:ngo 

-s 
MEMUR ve MEMURE latiyoruz. -

lıalz zamanlarınızda çabıarak 
ayda 90 lira kuanabllirıiniı.. Bize 
mektupla ıorunuı:, içine 6 kuruş
luk pul koyunuz. l.tanbul posta 
kutusu 400 -2 

ÖROCO HÜSEYİN - Yırtık: 
Janık, 2üve yenltl elbiseler em
aallne teaadQf edilmez dere<"ede 
bellialz 6rilUlr. 

GaJatuuay Paaaj AznaTitr 
No. 13 -2 

FRANSIZCA, INGILlzCE -
Erkek· kız. Gündilz ve gece 
kuvntinize l'Öre 12 kur. Mek· 
tepte, itte, ticarette muvaff alc 
olmak için. 18 ıenedcnberi çok 
eaaah tandm edilen deulerimiı.1e 
nasal ve ne derece lisan ötre· 
tiyornz bunu iki dera tetkik ede
hllira.lnlz. Dlvan~olu Firuz.ağa 
camh yanında liaan tetriıaneal 
mOdQrQ Ziya. -7 

PARA - Ebvon faiz.1.: ve 
hlHeaiz emlik mukabilinde bin 
Hra verilecektir. -2 

16-11 7aflannda - Yaz:nede a
tıtmak Uzere bir Efendi lbımdır. SJr
•edde Llmanbana kal"fl8mda mtlt-.U .. dar
~ade hanında 21 numaraya m!Irac:a:ıt. 

SATILIK EVLER 
• SATILIK EV ve iKi DÜK

KAN - Ca'l}aloğlu Türk ocağa 
kartıaında 56 - 5S - 60 - 61. nu
maralı kiirgir ve iki bölüğü ınüt
t•mll bir bap hane: Dokuz oda 
hamam, terkoı, elektrik, havag..: 
ıı, bahçeai ve aJbndaki iki dük
k.anile. beraber aatılı~hr. Taliple
rın lçındekl ınal aahıplcrine mü
racaatları. -ı 

Ev meraklılarına - lalelinin 
ylkaek ve havadar /erinde yeni 
7apılmıt1 metin, zari aatıhk ev
lerimiz Yardır. Terlcos, elektirik 
bavagaı:ı bmin olunmuftur. MB
racaat yeri: Lilcli aparumanları 
karıı11nda kıraathaneci AH Ef. 
vuıtaaUe Burhan - 6 

AsKere Davet 
Sfileymaniye Askerlik Sube

Iİnden: 327 doğumlu Ye~ bwa
larla muameleye tabi eiradm 
IOD yoklamalannın lıitamma u 
bir maddet kalmış oldujwadaa 
ft bu milddet zarfında pJmi.. 
yecekler hakkında d. ahklllll 
kanuniye tatbik olunacajmdaa 
henlh aon yoklamalarına yap-
brmamıt mUkellefinin ulı, çaı
tamba re pe11ambe gilnlerl 
tubeye mllracullut. 

YEDiNCi 

PATRON KUPONU 
No.6 

Guet-hde retec:ek pttfe•be 
..... pluııcalıı Patroaa "d•H U
ma\ lıtryonaaız, bu k\.°pOı>\o kesltt 
ealıılaı•uua .. peqaıcııMJ• kadar 
çıkacak kuporJarı topl•yııılL Pat· 
ro11lanauzdan pek memnun ola• 
uk1111UL 

Patronlar nefredlld,klert 4Ca
d .. ltlbarea latanb..ı kariler .mis 
Wr hafta! tap karllert&41& OD 
sb lçbac1e lnlpoalvım pcler 
melJcllrlu. Bu alkldet Pctaht• 
__. ar ~edUııir.c. 



8 Sayfa Temmuz 10 

Zayıf ve iştihasız 

olanlara Fosfatlı ·Şark Malt Hulisası 
Kullanınız. Her 1 

eczanede satılır. 1 

KODAK 
Beynelmilel müsabakada kazanmak 

ihtimali daha ziyade artar. 

- Daha idareli 
- Netice daha emın 
- Cihauşümul şöhret 
Kopyalannızı VELOKS kağıdına basbrınaz. 
Kopyaların VELOKS kelimesi 

4 Lira İle 
Lira Kazanabilirsiniz. 

Müteaddit ve büyük ikramiyeler bu keşidededir. Her ke,lded• 
muhter~m müşterilerine büyük ikramiyeler isabet etmealle 
müftehir bulunan gişemiz, önümüzdeki 6 mcı ve :zengin keşldey• 
İftirak ve tl00,000 liralık büyük ikramiyeyi kazanmak talilnl 
tecrübe etmek isteyenlere bir hizmet emelile işbu 6 ıncı keşide 
biletlerini yalnız 4 liraya satmaktadır. Vakit kalmadı, acele ediniz. 

Sirkecide f S A B E T Gişesi No. 27 

Limon çiçeklerinden müstabıar 

90 derece bir esri san'attir. 

F ransanın JAN MARl fabrikası, lngilterenin Ankitsonu, 
Almanyanm 471 t i ne ise Hasan kolanyası da Türkiyenin 
layemut bir barikai san'atidir. 

Hasan kolonyasının bu nefis 
1 mestü IAI ve hayran kalmamak 

ve cazibi ruh kokusu içinde 
mümkün değildir. Hastalara 

şifa ve sinirlere sükunet verir. Başağrıaı baygınlık, çarpıntı 
zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet icin yegAnedır. Hasan ecza deposu bü
yük ıtriyat mağazal~nnda bulunur. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZI LIKLARI 

Ankara Gazi Terbiye EnstitüsU MildürU Faik Sabri 
Beyin bu eseri coğrafya tedrisatında mühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek ortomekteplerde. coirafya tedri!atile 
meş~ul olan her muallimi alAkadar edecek bu kitabın fiatı 

50 kuruştur. 
Naşiri: Kanaat kütüphanesi 

TUZLA İÇMELERİ 
TEMMUZ CUMA GONO AÇILIYOR 

Sabahları Köprüden Haydarpaşaya hareket eden 7,05 H 

eden vapurların trenleri içmelere kadar gider. 
Fiatlar Tenzil Edilmiştir 

2. K. O. SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Kolordu nemına (100.000) kilo sıju eti ve ( 15.000) kilo 
koyur. eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
29 - 7 - l\31 T. Çarşamba gllnll seat 16 da zarflar kabul 
edilecek ve fiat haddı itidalde görüldUğü takdirde ihaleleri 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek i'tiyenler bergün ve mUnaka· 
saya iştirak edecekler yevmi mezkürda Ticaret odası tasclik
pamesi ve teminat akçelerlle Balıkeıirde satınalma komisyo· 
nuna müracaattan illn olunur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar Miltehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
•lımbul eaı.ruı tbhrevlye dlapanıerl baoheklr.ıl 

Ankaıa caddeai ikdam Yardu kartwıc.la No. 71 

I 'ÖLÇÜ ÜZERiNE FENNi 

Kasık 
bağları 
Mide banak 

böbr,ek 
dtlfkUnlüğfuıe 

bbbl 

Korseler 
1stig•nlert1 

ölçü tarifesi 
gönderilir. 
Eminönü; 

İzmir Sokağı 

Zaharya Oreopulos 

Dr. Cevat Kerim 
C 1 L T Ye Z O H R E V 1 

HASTALIKLAR 
Cafaloflu SUreyya Bey apartlmaaı 

----~ Tel. 20679 

1ıtanbul birinci lfllı memurluğundanı 

AdrH: Beyo~lunda latlklAI caddesinde 

449 No. lı mağzada gramofon, pllk ve 
radyo tlcarethaneal ıahlbl 

Klekner Efendi 

Ballda ismi ve adreıl yatılı olan 

zatın lflfıaı açılıp tasfiyenin adi şekilde 

yapılmasına karar verilmlt olduğundaıı· 

1 - Mlifliaten alacafi olan veya 

maUannda lıtlhkak iddiasında bul un an• 

lann alacak ve iddialarını itbu IU.ndan 

bir ay içinde eyyamı resmiye mllıteana 

olmak üıere her gün sa t 13 ten 18 :ze 
kadar; Sultanahmette v:ıkl Adliye bina· 

aında icrayı vuife eden birinci i(Jda 

dairesine gelerek alacaklarını kaydet-

tirmeleri ve senet ve defter gibi delil· 

lerl her ne ise bunların aslı veya mu· 

uddak auretlerint vermeleri . 

2 - Mllflue borçlu olanlarm yuka· 

rıda gUıterllen mUddet içinde borçları 

miktarını yaz.dırmalan, hil!fına hare· 

lcetln ceu kanunu mucibince takibat 

ve mes'uliyet! mucip olacağını bilmeleri. 

3 - Mllfliain mallarını nakit ve 

tahvillt ve buna mümaall kıymetli evra• 

kını her ne suretle olursa olıun elle· 

rinde bul ınduranlar ister şahıs lı;ter 

banka vesair mllesseae olsun bunların 

Uzerindekl hakları mahrum kalmak tar

tlle o mollan ayni mliddet içine.le daire· 

ye vermeleri, vormezlerıe cezai takl; 

bat ve meı'ullyete uğrıyacaklarını ma• 

uret bulunmadıkça rüchan haklarından 

mahrum kalacaklannın bilinmesi. 

4 -20 Temmuz 931 Pazartesi günll aa• 

at 13 d yukarıda yazılı olan iflas da· 

l : eılnde alacakların ilk lçtimaı9d hazır 

bulunmaları ve müflisin mn,terek borç· 

lularlle kefillerinin ve borcu tekefflll 

eden sair kimselerin içtimada bu· 

lunmaja hakları olduğu llAn oluııur. 

KERESTE MÜZAYEDESi 
Belgrat ormanlarının · Kurt 

kemeri mevkiinde mevcut 
107 küsur ve 134 küsur 
metro mikap iki kalem 
kuru dört köıe meıe ke
restesi 15-7-931 çartamba 
gUnU pazarlıkiu aablacağın· 
dan taliplerin % 7,6 temi
nat akçelerlle Defterdarlıkta 
mtıteıekkil komiıyona mOra
caatlan illa olu11ur. 

Vantilatör Sayesinde 
SERİN HAVA 

SATIE 

1 
L 
E 

üyük Tayyare 
• yangosu 

6 mcı keşide 11 Temmuz931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE : 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

HORHORUN• Beyoğlu, Tokat·J 

Dr ı 
lıyan yanında 
mektep sokak 
35 

Cilt ve emrazı zUhrevlye tedavlhanesl HergUn aabahtan ak9ama kadar 

SUPLEKStıraf bıçağı 
hepsinin fevkindedir. 

SUPLEKS- PLA TIN . ıse 
Yirminci asrın bir şaheseridir. 

Büyük 
Adamlar Serisi 

İlim, fen, san'at Aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak
mıt olan cihanın bilylik ve meıhur ıimaların ve bunların 
bıraktıkları eserleri, insaniyet ve medeniyete biımetlerini 
izah eden bu seri küçük kitapçıklar bilinde her hafta 
muntazamen neşrolunmaktadır. 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler ıunlardır: 

l - Markoni, 2 - Lort Bayron, 3 - Ma
dam Küri, 4 - Büyük Frederik, 5 - Lord 
Nortklif, 6 - Makyavel, 7 - Robespiyer, 
8 - Danton, 9 - Fröyd, 10 - Ziya Gök 
Alp, 11 - Sokrat, 12 - Eflatun, 13 - Fu
zuli. 14 - Kristof Kolomb, 15 - Ziya Paşa, 
16 - Oskar Vayld, 17 - Darvin, 18 -
Rokfeller, 19 - Tolstoy, 20 - Ahmet Mit
hat Ef., 21 - Kleopatra. 

Her cUz'Un fiati 7,5 kuruttur. 
Nqiri: latanbuJcla Kanaat Kltllpbaneli 

1 

SiNiRLİLERE 
Salt Limon Çiçeti Kolony.,. J 

çaredir. Depoau: Yeni 
karııaında No. 16. 

Ferah •lnemada bu aktam 
Senenin en muauam programı. 

Cevdet Bey temsfllerl, MOye11er H. 
konıeri, bando, B. ikramiyeli tom· 
bala, varyete, Sinemada : latanbulda 
Dk defa olarak Aldlnlnln taheaerl. 

( MOthlt Aldlnl ) 
10 mua:ıu:am kısım. Duhuliye (25) Kr. 

il Daktilo Aranıyor 
lıtanbul Mnddeiumumiliğin

den: İstanbul Adliyesine mnsa· 
baka ile daktilo alınacağından 

11 memurin kanununun 4 UncD 
maddesinde mnharrer ıe· 
raiti haiz olup ta talip bulu· 
nan ve arzuhalle evraki müs
bitelerini vermiş olanların 

" 

D 
yevmU imtihana mUsadif 12 
temmuz 931 pazar iilnU saat 
14 te Adliye enclimenine 

müracaat etmelerinini ve 
mtibandan bir gün evveline kadat 
vesaiki ikmal etmiyenlerin imti· 
hana kabul edilemiyecektir . 

ODUN MÜZA 
• 

DESi 
Kumkapı iskelesinde maz· 

but 29 çeki yaş meşe 

odununun ardiye, nakliye 
vesair kaffei masarifi müş .. 
terisine ait olmak şartile 
beher çekisi 150 kuruş 
bedeli muhamminle 2·8·931 

günü ihale kılınmak 
müzayedeye konulmuş .. 

Malı görmek ve iza· 

1 

g 

m 
ı• 
lt 
d 
k 

n 
o 

istiyen taliplerin elit 
orman idaresine 

ve yevmi ihalede saat üç ol 
Defterdarlık binasındaki Bı 

ihale komisyonuna müracaat 
eylemeleri Han olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
12 v.;~::uz PAZAR 
günü akşamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareket
le (Zonguldak, İnebolu, A-

yancık, Samsun, Ordu, Gi
rsson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve av
dette ayni iskelelerle Görele, 
ve Ünyeye uğrıyarak avdet 
edecektir. Fazla tafsilat için 
Sirkeci Meymenet hanı al
tında acenteliğine müracaat. 
Tle. 22134 

SON POSTA 
Yevml, Slyul, Havaih ve Halle g ;n.:tct 

Ware ı lstanh:i,"NuruosmMI!• 
Şcrei ıoka}ı 3.i • J/ 

Tell'~'>llı lıtanbLıl • 21HJ 
Pe&l.~ kutuıuı İAtanbul - 711 
Telpal. 1staabul SON P03T A 

ABONE FlATI 
EC~::tıl 

14n0 kr. 1 Sene 270fJ at. 
7SO • 6 Ay 14~i> • 

'°° • s • soa • 
ıso • ı .. S!>ıl , 

Gelenevrak geri verll:nu. 
hblardan mc.s.ıllye~ .. hııuc. 

.Mea'ul müdür: Sabri Sdlitn 
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