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iDARE: ISTANBUL NURUOSMAN iYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR S O N PO 8 T A Halkit\ r~bilctor ı Halk bununla rlSrür.J 
SON P O S TA ff.alkın kulaJıdırı Halk bununla itltir. 
SON POSTA Halkın d l l 1 d 1 rı Halk bununla ıa ler . 

... 

DÜN VEKİLLER İMTİHAN EDit;BitER 
. 

Alman Bankalarına Hücum Dün De Devam Etti 

Dyçe 
100 

Oriyent Bank iki Günde 
Bin lngiliz Lirası Verdi ..• 

Alman Buhranından Ticaretimiz İçin Korku Kalmadı. 
Birkaç gün· var ki, . Alman· 

yada bütün dünya piyasasını 
•arsacak kuvvette bir buhran 
baş gösterdi. Dun de tafsilitile 
yazdığımız gibi bu buhranın 
aebebi şudur : Almanya, harp 
taahhütleri mUnasebetile kısa 

vadeli birçok borçlar ödedi ve ı 
6diyor. 

ihtiyat Para Yok 
Bu tediyat ıon zamanda 

o dereceyi bulmuıtur ki, Rayt
bank denilen Alman Devlet 
Bankasının bütün ihtiyat pa
rası erimişti. 

Bu vaziyet kar,ısmda Al
manyanın yapacak ilk işi, pa• 
ralı devletlerden yardım iste· 
mek oldu? Gerek Reiıiciimhur 
Hindenburg, gerek Başvekil 
BrUning ve gerek Devlet Ban
kası Mndürll Lutherin ağzile 
Almanya bütlln dünyaya istim· 
clat haberleri yolladı. Ame
rika, derhal harekete geçti, 
btıtUn Alman borçlarının bir 
••ne müddetle tehirini teklif 
•tti. 

Polis nezareti altında mii,tflriler bankaya. intizamla 
ıirlp tıkıgorlar. 

Fransanın Talebi r mntee••ir olmıyacağına kanidt. 
lngiltere bunu kabul etti. Fakat Bundan daha ziyade Amerl

beklenildiği gibi Fransa mukavet ka ve lngilterenin zarar gö-
.. t d. ÇünkU Al d receklerini ümit ediyordu. gos er ı. manya ava-

ziyet bozulursa F ransamn fazla [Devamı 6 ıncı sayfada] 

Segrisefain Cevap Veriyor Gazeteler 
Prim 
Alamıyacaklar 
M. Meclisi Prim Aley
hindeki Takriri Alkış-

"Gelip Ambarlan Gör
sünler; Süpürge Dolu!,, 

larla Kabul Etti J Söz Temsili Ayni Hakikat Değildir 
Ankara, 16 (Hususi) - Mil- 1 -

let Meclisinin dünkü içtimaın- \ ' 
da Maliye Vekaleti bütçeıi 
ılrüşülürken sıra gazetelere 
prim verilmesi için konulan 
tahaisata gelince müzakere 
heraretlendi ve Bursa müstakil 
meb'usu Ruttti B. söz alarak 
tunları söyledi: 

- Gazeteleri her münevver 
aever. Matbuatın kıymetini tak
dir ederim. Fakat gazeteler 1 

kendilerinden beklenen hizmeti 
yapmıyor. Yalnız roman neşre· 
diyorlar. Ben bu tahsisatın 
bütçeden çıkarılması fikrinde- l 
yim. 

SUleyman Sırrı B. (Yozgat)
Prim verilmesi için gazetelerin 
basış adetleri sorulduğu zaman 
bazıları bunu sakladılar. 

(Yarın) gazetesi (500) tane 
bastığı cevabını verdi. Halbuki 
(18) bin tane bastığı öğrenildi. 
Bu tahsisat bütçeden çıkarıl
malı dır. Bundan sonra Ma
liye Vekili söz alarak ga
ıetelere 929, 930, 93 l se
ıı.elerinde pirim verilmesinin 
husust bir kanunla evvelce 

( l>evanu 3 üncll ıayfamııda ) 

Segrlse/eo.in vapurlarını "Ynl süpürge süpıirüqormaş . 

Evvelki gün, Millet Mecli- -"Sırn Beyin sözlerini bea 
sinde cereyan eden bütçe mil· de gazetelerde okudum. Fakat 
zakeresi esnasında söz alanlar- hiç birşey anlamadım. Sırrı Ö. 
dan İzmit Meb'usu Sırn B. nuıl oluyor da böyle şeyi., 
Seyriıefaini tenkit etti, vapur• 18ylllyor? Seyrisefainde ıO
ları süpürecek ıüpilrgeıl bile pilrge yokmuı ta bir vapura 
bulunmadığını ıöyledi. Bu mtl-

1 
silpUrge lAzım olduğu zaman 

nasebetle dün Seyrisefain ida.. 1 diğer vapurun sftptlrgeai alını-
yormuol Hi9 b6yle t•Y olur 

resine sorduk. 1 mu? atersenlz levazım amba-
Umumi mUdtlr bulunmadıi- rına balan ıftptırgo var mı, 

için bize muavin Tahir 8. yok mu? 
qağıdald tekilde cıevap HrclL { Devamı 1 lael .. ,nc1a) 

. 
• " Eski Osmanlı 1 Bugünün Meselelerinden 

Borçlarını Ver- -------------
. ı· ' mıye ım.,, 

Dün Mecliste Bu Fi~r 
Üzerinde Şiddeti Mü

nakaşalar Yapıldı 

Ecnebi Sermayedarlar 
Kimler Dolandırıyorlar 

Başvekil iki defa izahat 
perdi, neticede Dügunrı 
Umumi911 /asli kabul edildi 

Galata Kahvehanelerinde Serseri Ayak Simsar

lan Ve Esrarengiz ldarehaneler 
Bir ecnebi sermayedar Ttlr-

klyeye nasıl gelir? Ve burada Ankara, 16, (Husust)-Millet 

M 1. · in dünkü celsesi çok kimlerle karşılaşır? 
ec ısın G l d · i · l k hararetli ve alakalı idi. İlk • a ata a ısm var cısm yo 

olarak Devlet Şürası blltçeıi ( bırlakım levanten kum.tlsyon
görilşUldil. S. Sırrı Bey ( Yoz· cular vardır. Bunların bır kıs-

t )· Söz aldı ~e bu dairenin mı muhteşem maruken koltuk
ga l ·t. den dosyelerin birike- lu idarehanelerde otururlar. Bir 
ata e ın ' k d k' 1 . . G k ilthiş bir yekUn tuttuğun· ısmı seyyar ır, va ıt erını a-
~e m azanın devamsızhğından lata kahvelerinde geçirirler. 

ıi~~yet etti. Sözleri 11 bravo, isimleri büyük müesaese
çok doğru,, seslerile karşılandi. ler ıununa bun.un . elinde 

Şura reisi Reşat B. kllrsüye bulunan maden ımtiyazlannı 
gelerek bu ithamların doğru yok pahasına satın alır, Avru
olmadığım ve deavi daire- pada tanıdıklan evler vasıta
ıinde J 4 bin evraktan 5 sile ilAn ederler. Kendilerini 
bini intaç edildiğini s6yldi. bnynk sermayeli ve birçok 
Fakat Meclisi tatmin edemedi. madenlerin sahipleri olarak 
Neticede Devlet Şftraaı btıtçe- g6ıterirler. Bu suretle ecnebi 

aermayedarlari kandınr ve Tnr-
1 ldyeye ıetirirler. Meaeli bun

lardan biri "Ttırldyede demir 
sanayiinl inhisar albna aldık,, 
diye Franaada kuvvetli rek
llmlar yapmış; birçok ecnebi 
tir keti erini dolandırmışlardır. 

Yine bu müe11eaelerdenbiri 
hükiimetin ( Morgul ) bakır 
madenini kendi malları ribi 
göstererek ve hnkftmetle yap
bklan muhaberab da vesika 
gibi kullanarak ( Scietee de 
Dive) ıirketini kandırmışlar ve 
bu ıirketten bir milyon altı 

y8z bin frank dolandırmıflar
dıT. Şirket nihayet işin farkına 
varmış, kendisini dolandıran
ların aleyhine Fransada dava 

Maden imtigtızı tu
zaklarının kurulduğa 

ger/erden biri de Ga
lata kahfleleridir. Bir 
çok simsarlar, bura
larda birçok safdil 
imtiyaz sahiplerini 
avlar, hem onları al
datır, lıem sermaye
dar[ arı dolandırırlar. 

açmııtır. Bu dava hlll bitme
miıtir. 

Bu dolandırıcı kumUsyoncu
ların yaptıkları oyunlardan 
biri de ıudur: Maden imtiyaz• 
lanna sahip olanlar, ekseriyetle 
bu İften anlamıyan cahil za
•alblardır. 

• 
Bu mUeueseler bu adamlan 

elde eder, yok pahasına bunları 
elinden imtiyazını ahrlar. Son
ra bu imtiyazı göstererek ecne
bi şirketlere müracaat eder ve 
onlardan sermaye temin eder-
ler. Bu ıermaye ile madende 
ufak mikyasta faaliyet bqlar. 
Çıkarılan madeni karşılık iÖ•· 
tererek bankalardan para çe
kerler. Bu suretle bir taraftan 
sermaye koyan mOeueıeyi, 

diğer taraftan bankaları, bir 
taraftan da imtiyaz sahiplerini 
aldabrlar. 

(Devamı 3 ilncil 1ayfada) 

~ski borç.l11rın wtrilmemesl 
hak./cında IJlrkat; de/t1 söz 
alan S. Sırrı B. (Yozgat) 

si l 92386 lira olarak kabul 
edildi. 

Beşi Beşer Kuruşa .. 

Müteakıben istatistik nlü
dürlüğü bütçesi, Başvekilir 
kısa izahatından sonra 42296 
lira olarak kabul edildi. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

1 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam ) 

Bir muharrire bugünkü Türk 
münevverinin vazifesi ne ol-
duğu, mes'uliyeti ne olduğu 
v~ mefkuresi ne olduğu, ev
velce sorulmalı ondan sonra 
bunlara imtiyaz ve neşir hak
ları verilmeli idi. Fa.kat filiyat 
ve tatbikat belki bunu müm-
kün kılmıyabilir. 

Efendiler; son söz olarak 
şunu arzetmeliyim ki: Bilhassa 
hOk(imetin nazarı dikkatine 
v zetmeliyim ki, mutlak hak 
ve mutlak hürriyet df ye ameli ı· 
hiçbir mefhum yoktur, mevcut 

( Den mı 7 inci aayf ada ) 

r • 

'
1Aktam,, m bergUn karilerine yutturmıya çalıştığı dolmalar ... 
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Diyorlar ki k6ylünün re- Bankası '' ır n lTSlZ l bula hareket buyurmaları 
faha kavu,abilmeai lçfn temeldir. 
ekmek fiatmın (11 • 12> Bursalı Safiye Hanım Ke..tinin Esas Hatlannı 
kuruta çıkmaaı lbım. Jönev Bankasından 91 
m •• kı lıöytü elindeki Ayrılıp J.- Bac- Anlabyor Ve Diyor Ki: " Keşiflerime Niçin 
bufdayı nekadar ucau .,- y K } k A dıkl Ani l 
•atarsa o nispette az u a sma annı ıyamıyorum " 
kazanır. Biz, bu aoktai lıyacakmış .. 
nazar kart .. ında halkın da Bunala Safiye Mithat Hanımı karilerimiz arbk iyice tam-
dqüaceaini ve bu dütün· Dlinyanın en büyl\k banka-
ceJi doınu bulu•oraa dılar. Bu Hanım atnleri cliriltebilecejini, delileri de akıllandı· 

•· 
1 larından biri olan bank .. dö 

mOtemmim fikirlerini al- racağuu kunetle iddia ediyor. 
paayı munfık bulduk. Jönev,, in iflası üzerine tehri-
Iıte bize aöylenilenler: mizdeki Ticaret •e Sanayi Evvelki gün ıehrimize gelen Safiye Hanımın &lilye can 

~:.::r:,bk ~;dı Bey HaHç Feneri bankasının da dün gişelerini • vermek hususunda ileri ıDrdüğtl fikirleri ı&yle hullsa edelim: 

·-·y-Jn Nt~~kil~umeudzeunr. Bçız.oı~mluğkunöy~ kapadığını yazdık. Oç Fikir ee,ariyata Yazıktır! 
au u -r Dün banka müdilrile görii.-
lllmilz çok feragatkir ve sa- a - Ölüleri diriltmek im· Bu müracaatim nazan itibara 
hırlı bir unsurdur. Kahvesi tnk. Vaziyet hakkında bize kanma buldum. Çünkü ruh alınmazsa başka çarem kalma-
yok, içkisi yok, sinema, tiyat· şunlan ıöyledi: elektrikten ibarettir. Bu keş- mıştır. O da .. kale almazsa 

k l .. k il k K lb" - Bank de Jönev, bizim . . w .. Avrupa darülfununlarına kadar 
roıu yo , u s yo .. a m- funı yapacagım tecrubelerle rnu""racaat etmel{ zaruretı"nde ele bllyük bir vatan endiıesile ıermayedarlarnmzdan idi. Daha 
1apanının ucuna aarılm?ş, ek- doğrusu bize bir destek Yu~f- iapat edeceğim. kalacağım. Hergün kulaklan-
miş, yetiştirmiştir. Mahsulünü aini görüyordu. 2 - Biltün ruh hastalıkla- mızı brmalıyan ecnebi saçma-
1atacak, vergisini verecek. nnın sebeplerini keşfederek lanm, koyun qılannı dinliyo-
Kendisi de devede ku- O, kapılarını kapayınca Üzerlerinde tetkikat yaptım. ruz. Gazeteler bu uçmala_ra 
lak kalanile glinünü gün ede- biz de gişelerimizi muvakkaten 3 - Bir eser hazırlıyorum. ılltunlar hasrederken keıfim 

kti K 1d d w b w d kapadık. Bu banka ile olan . . . v. F sıhhat ve refah dolayısile ıulh 
ce r. a.1 ır ıgı ug ayı Keşiflerımı ne,redecegım. a- ükfın temin edecek tabia-
maliyet fiatından aşağı satarsa alikamızı tasfiye tettikten 10n- k d" 

1 1 d w • • ve • 
hu, köylü için bir yıkım ole- ra tekrar açacağız. ,, at ıp omam 0 ma ıgı ıç.ın tin çok mühim bir esranna 
caktır. Köylüyü bu mukadder Banka, mevduatını istiyen tecrübelerde bulunamıyorum. vlkıf oldum, diye bağınyorum. 
lzmihlilden kurtarmak ıçm Safiye H. Borsada bu ke- Alakadar heyetşinasla rımız 

müşterilerine birkaç glln sabır "fi · • B ı· · t ·ı d h · · ekmeğin okkasına yapılacak şı erını ursa va ısı vası ası e ne ense e emmıyet vermıyor-
bir iki kuruşluk zammı esas etmelerini, gişelerin bir hafta- Darülfünun ~~anetine Y.az~ış lar. Bu büyük sırrın altında 
itibarile iyi buluyorum. it bu- ya kadar açılacağım söyle- ve fakat ~a~ulf~nun b"!, ıd~ı~- hem ben eziliyorum, hem de 
nu tatbik sahasına sokmakta. mektedir. lan gayn ılmı buldugu ıçın her dakikası cemiyet için elim 
insan, bu farkın beş on mat· hiçbir muameleye lüzum gör- bir ziyadır. 
rabazın eline geçmesinden Adliyede Bir Tayin memiştir. Asabiye mütehassısı Doktor 
korkuyor. G3rdila hakimi Sabri 8. latan- Bu keşiflerin Tıp fakülte- Fahrettin Kerim Bey, Safiye 

* bul müddeiumumi muavinliğlne sine havale edildiği de tekzip Hanımın kendisine mUracaatini Alamet Bey Bayazıt Koıka tramvay 
caddesi 48 tayin edilmiştir. olunmaktadır. Y almz bir mü- ıu suretle anlatmaktadır: 

- Köylünün mahsulnnn K } C tehasııs müderris tarafından "- Evet böyle bir Hanım 
maliyet fiatından aşağı satması İ yosta eset Bursa vilayetine yazılan bir J,hususi muayenehaneme müra-
kendisini mahvettiği gibi dev- ---- mektupta bu iddianın ıalim , caat etti. Biz bu gibi itleri 
letin bütçesini de aarsar. Ek- Adamcağızın Boğul- bir zeki eseri olmadığı bil") ıtabü sır tutanz. Kendisi bana 
ıeriyetimiz köylü olduğu için dug~ u Anlaşılıyor dirilmiştir. ,~ hasta sıfatile değil fikrini .öy-
mllkelleflerin esasını da köylü Darülffünun Emanetine yaz· lemek için mllracaat etmişti. 
teşkil eder. Para kazanmazsa Dtin sabah Kilyos civannda dığı istidasına cevap alamıyan Mademki gazetecilere beyanat 
Yergi veremez. Veremeyince de Arapf"a açıklannda denizde bir Safi M"th t H b · k b d k d 
amumi varidatımız aksar. Ek- T ye ı a anım ırço vermiştir, en e ıu a annı 
megıw · 0 kilosuna yapılacak (3-4) ceset dıörillerehkl Jandannk alar zevata hususi mektuplar Y:f'~ ~ kaydedeyim ki ben Hanımın 
•----ıluk ."'...,.mı kabul etsek tarafın an aa i e çı anlmış rak dert yanmıştır. Dnn bir serdettiği fikirleri ilmi esaslara 
&uru 6<Mü miiddeiumumiliğe bildirilmiştir. ktub il · hak"k ti t fuk 
bile buğday ithalatını menede- Cesedin elleri, kollan arka- müderrise yazdığı bir me u ve mı ı a ere eva 
bilecek miyiz? aından bağlanmış ve boğul- ele geçirdik. Safiye Hanım bu etmediği için tetkika muhtaç 

Ecnebi buğdayı (5) kuruşa duktan sonra denize atılmı•tır. mektupta şunları ıöylllyor: l olmadığım kendisine s6yledim. 
Atılırken yerli buğdayımızı " "Maalesef bütün müracaat" !: Darülfünunca resmi bir mua-
(8) kuruşa nasıl satabiliriz? Hüviyeti anlaşalamamışbr. lerim cevapsız kaldı ve şimcİi meleden de ~a~erdar değili?1: 
Bunun için buğday gümr:iğünii MOddeiumumi KAtif Beyle hü- çok meşgul olan büyllk devlet ı Esasen Darulfhnun bu gıbı 
arlbrmak lizım. Bu da devlet- kftmet doktorları Kilyosa gi- reisini tasdi etmek istemezdim. gayri ilmi şeyleri tetkik etmez. 
lerle yaptığımız ticaret muahe- derek cesedi muayene etmişler 
delerini alakadar eder. Bizdeki ve tahkikata başlamışlardır. 
buhranı arthracnk olan bu Ceset Morga nakledilmiştir. 
huiday işile hükümet yakından ğildir. Bu paralann k6ylilnlln 
meşgul olmalıdır. Bunun akı- cebine girmesini temin etmek 
betini ve hal çaresini benim llzımdır. Bunun için ben ıunu 
aldım kavraya~yor. teklif ediyorum. 

Hakkı B. Kadırra Günrörmez aokak 1 - Buğday ithalini menet-
17 mek veyahut gllmrllğllnO art-

- Köylnniln elinden tutmak hrmak. 
llmmdır. Ekmeğin 11-12 kuru- 2 _ Ekmeğe vergi koymak. 
.. satılmasını doğru bulurum. 
Memleketin Efendisini kurtar- GUmriik farkını ve ekme-
mak için blltiln sıkıntımıza ğin verpini hökAmet tahsil 
rapen okkada birkaç kurUf eder Ye köylüye istihsali nia
fula para verelim. Fakat bu betinde prim olarak dağıtır. 
itin tatbikı okadar kolay de- Bence en ıalim ıekil budur. 

~----------------..-·-------------~~-
Gülhan ede 

Tamir Yapıldığı için 
Hasta Alınmıvacak .. 
Gülhane hastanesi başhe

kimliğinin gazetemize rasmen 
tebliğ ettiği bir tezkereye 
göre, hastanede dersler tatil 
edilmit ve tamirata da bqlanıl· 
mLf olduğundan muvakkat bir 
müddet için hariçten hastaneye 
basta ve yarala kabul edilmi
yeceklir. 

Kavga Ederken 
Abidin Efen dinin Bin 

Lirası Uçmuş 
Raspacı İhsan, İlyas ve Ha· 

san Efendilerle Abidin ve ar
kadaşı Arif Efendiler rekabet 
yüzilnden Çeşme meydanında 
kavgaya tutuşmuşlar, neticede 
Abidin Ef. Hasan Ef.nin baca
ğını bıçaklamış, kendisi de 
Hasanm arkadaştan tarafından 
yaralanmıştır. Abidin Ef. gü
riiltü eınasında bin lirasının 
çalındığını iddia etmistir. 

Bir Tüccann Mallarını 
Çıkarmış, Bir Başkası 

Piyasada Sattınyor 

Gnmrtık ambarlarında öte
denberi birçok hıraızlıklar olu
yor. Takibat yapıhyor, fakat 
uaalı hiçbir netice alınmıyor. 

lıte bir yeniıi daha : 
Mahmutpqada mağazası ola_11 

bir tticcar, Avrupadan basma 
tissör getirmiş. Fakat birkaç 
gün aonra kendi tissörlerinin 
piyasada satıldığını görmftf, 
gümrük idaresine müracaat 
etmiş, sandıklar muayene 
edilmiş ve hepsinin de yat· 
yarıya boı olduğu göriil-
mllfttlr. bunun Ozerine 
tahkikata bqlamlflar ve 
qınlan bumalan satan ma-
ğaza meydana çıkarılmıştır. 
Bu mağaza ıahibi de Mahmut 
Pqada bir Ermenidir. Mağa
zada taharriyat yapılmıf, bas-
malar aatıldıiı için ele ı•ç
memiştir. 

Fakat mağaza nhibi hldi
aeyi inkir etmemiı, basmaları 
bir Rum ıimsardan sabn al
dığını ıöylemiştir. Şimdi hali 
firarda bulunan aimsar aran
maktadır. 

Liman Şirketinde 
lzmir Limanı Bizim Li
mandan Hisse Alıyor 
İzmir Liman Şirketi de ls

tanbul Liman Şirketinden 
biue almaya karar verdiii için 
Liman Şirketi Müdlirll Hamdi 
B. İzmire gitmişti, dnn dön
mUtttir. Kendiaile gürnıen bir 
mubarririmize Hamdi B. bı 
müzakere etrafında fU malu
matı vermiştir : 

-Şirket idare meclisi ıeçen· 
lerde yapbğı içtimaında tirkc
tin sermayesini (500) bin lira
dan bir buçuk milyon liraya 
çıkarmıya karar vermişti. Hü
kumet bu ıirketi bir temettii 
tirketi yapmak niyetinde olma -
dığı için hisse senetlerini bizza 
alacaktır. Onun için de Meclis 
bir layiha teklif edecektir 
İzmir şirketi ( 80 ) bin lirah1' 
hisse taahhlit etmillfr. 

BaşkAtip Mahktlm Oldu 
Şile mabkemeai baıkitibl Hay

ri Bey zabıt kitibi Şerafettin Be
yin llOmilne aebep olmak cilr· 
mOnden 3 sene bapaa mahkGm 
edilmlttlr• 

Kırıl Feysaıdan Tel 
Irak Kınıh Feysal Hure 

huduttan ayrıldıktan •onra 
Hazretlerine çok aamimi bir 
•raf ıröndererek Türkiyede 
dütfi hCbnG kabulden çok IO 

haasi• kaldıpı l?ildirmittil'• 

Kooperatifçilik için 
Kooperatif çi!ik tetkikatı 

bir aydanberi Fransa, lavi 
ltalya ve Balkanlarda se 
eden Ticaret mektebi profeı 
lerioden Hakkı Nezihi 8. 
ıehrimiıe avdet etmiştir. 

Kavuncularm içtimaı 
Kavun ihracatçılarımız, 

ihracat ofialnde bir içtima a 
derek kavun ihracı etrafında 
kararlar vermişlerdir. 

Kavuncular, ofi•t•n bazı 
dım talebinde bulunmuılar, 
istenilen ıeylerln yapılaca 

vadetmiştir. 

Kenan Bey Geldi 
On srün eYTel Adliye Vekil 

tarafından Ankaraya çağır• 

müddeiumumi Kenaıı B. d 
eklapresle dönmüıtür. Kenan 
din adliyeye ırelmemiştir. 

Ekmek Fiatı Artmca 
Butday fiatlerbıi dütkdnl 

kurtarmak için ekmeğe zam 
pılma•ı teklinde bir fikir or 
abldı. lktıaadl mehafilde hu t 
birin k3yllden sl1ade ara J 
ki mutaYauıtlana itin• JUi 
eatı •31leniyor. 

Darulfununda Futbol 
!.sld •• maruf •porcular 

Talp Ser·.et e.., tarafındu 
rtllfilnun ıpor kul4b6) tqldl 

mlıtir, KalGbln futbol takımı 
•onunda Ruaya1a l'idecektlr. 
rinde Zeki n dlter oyuncu 
yardlJ'. 

iki Kifi Boğuldu 
Ortaköyde Nar mokağuı 

oturan 23 yatında ŞDkri 
Hanım bahçedeki kuyuya d 
müş, kurtanlamamış, bo 
muştur. 

15 Numaralı Haliç 
nun tayfalanndan Ka 
pverteyi yıkarken denize 
mllt. boğulmuştur. 

Emir Zeyil 
Irak Kıralı F eyul Hatmı!ıtllll 

rlnln kliçnk kardeşi Emir 
yakında l.tanbala plerek 
ait zamanlannı ltaracla 
recektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve iftira Bombası 
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•• e gun ıı s n Po ta'nın esimli il Erkekle .. J Sözün Kı 
Münderecatımzzzn çok
luğundan dercedileme
miştir. 

1 Bugünün Meseleleri 1 
Ecnebi Sermayedarları 
Kimler Dolandınyorlar 

[Baı tarafı 1 inci sayfada ) 

'I ' • 

... 
'< -<"\ , 

y 

• 

Bütçe 
Müzakere 
Edilirken 

Mecliste bütçe müzaker 
başlandı. Ekmeğimiz ve 
mız konuşuluyor. Dünyan 
memleketin geçirdiği bu 
tıkayıcı buhran günle 
bütçe şüphesiz, can dern 

Fransız Mcb'usan Mec\ 
Bir de ekseriya Galata kahve 

lerinde dolaşan serseri maden 
kumüsyoncuları vardır. Maden 
imtiyazı azdır, fakat on bine 
yakın maden ruhsatnamesi 
vardır. Bu ruhsatname sahip· 
lerini kahve aimsarları bulu
yor ve ellerinden ruhsatna· 
meleri alıyorlar. Bunun otellerde 
bulunan ecnebilere götürilp 
salıyorlar. 

J - Bir erkek bir kadına evveli ı 
kalbini verir, 

2 - Sonra elini •erir. 3 - Ondan sonra dikkatini verir. 

deki son bütçe münak 
rmı hatırlıyorum. Yalnız 
bahse ait celse otuz üç 
sürmilşlU. Bütün fırkalar 

•• •• • 
meb'usları, intihap dairel 
de yaptıkları uzun ve 
tetkiklerden sonra, bir y 
istatistikler ve rakamlarla BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
lahlanarak Meclise geldiler. 
taklarından ayrılamıyan ha 

Ruhsatnamelerin ~\lddeti 
bir senedir, Esbabı mucibe 
Eikrederek bu müddeti arttınla
bilir. Her ruhsatnamenin bin 
tondan dört bin tona kadar 
istihsal hakki vardır. Alakadar 

iZMiH VAZiYETi 
Halk Alman Bankalarına 

Tehacüm Etti 
bu hakkını istimal edip çekile- lzmir, 16 (Hususi) - Dlln 
bilir. Hnknmet garanti filin İzmir bankalarında umumi bir 
istemez. Bu sayede bir tek taş. tef iş vardı. Sabah erkenden 
bile çıkartmıyan kumüsyoncu· birçok kimseler Döyçe Bankm 
lar milyonlarca lira kazanmıf. önllne birikmişti. Öyleye doğru 
Fakat madenler muattal kalmıt tehacüm ziyadeleşti. Herkeı 
bunlann eline dlifen sermaye- bankadaki paruıoı ıeri iıtl· 
darlar da firara mecbur ol- yordu. 
muıutr. Banka müdürü vaziyette 

yarın bu kumtı.yonculardan fevkilAdelik olmadığını, % 20 
oazılarının çevirdiği dalavereler-. tediyat yapılacağını M>yledi. 
le dolandırdıkları şirket ve ıer-. Telif gittikçe ziyldelefti. 
mayedarlar hakkında isim Saat llçte Osmanlı Bankaaı 
Ye rakam glSsterek izahat vasıtasile 400 bin liralık ha· 
vereceğiz. • vale geldi. 

Ticaret mlldilrlllğU banka-

Gazeteler Pirim 
Almıyacaklar 
( Bat tarafı 1 lncl sayfada ) 

kabul edilmiş olduğunu, bunun 
razetelerin inkılap dolayısile 
duçar oldukları zararı karşı
lamak için konulduğunu söy
ledi. Fakat Sllleyman Sırrı ve 
Rüştü Beylerin prim karşılığı 
olarak maliye bütçesine konu
lan (60) bin liranın çıkarılması 
hakkında verdikleri takrir 
alkışlarla kabul olundu. Bu 
auretle Meclis prim tahsisatını 
reddetti. 

Yalnız Ragıp Bey ( Zongul
dak) prim verilmesi lehinde el 
kaldırdı. 

(Pirim verllme•İ hakkında 
evvelce kabul olunan kanun harf 
lnkilabandan evvel c•ki harflerle 
tıkan ırazetcleri alakadar etmek
tedir.) 

Seyrisefain Ce
vap Veriyor 

dan hükumet namına iıahat 
istedi ve kendisine bankadan 
teminat verildi. 

200 Musevi Ailesi 
lzmir, 16 (Hususi) - Yu

nanistandan 200 Musevi aileai 
lzmirde yerleşmek için bUkô· 
mele müracaat etmiştir. 

Adanada Gazete 
Münakaşaları 

Adana, 15 (H.M.) - Türk 
Sözü ile (Yeni Adana) arasın
da ötedenberi devam etmekte 
olan münakaşa tekrar alevlen
miştir. Ferit Celal B. burada· 
dır. Münakaşayı bizzat idare 
etmektedir. 

Maarif Cemiyeti 
Üç Senede Çok Hayırlı 

işler Gördü 
Tlirk Maarif Cemiyeti Uç 

sene içinde Ankara, latanbul, 
Bursa, Adana ve Çorumda 
olmak üzere (5) talebe yurdu 
ile Ankarada bir Ana mektebi 
açmışbr. 

Bundan bqka Avrupada ve 
lstanbulda yüksek tahsillerini 
bitirecek bazı talebeye yardım 

Alman Maliye Rüesası 
* --tc * Arasında Tebeddül/er Başladı 

Berlin, 15 (A.A) - Dün akşam çıkan bir şayiaya nazaran 

htık6met M. Schecht' e müracaat ederek yeni ibdaı olunan dö

viz komııerliğini teklif edecektir. Bazı Berlin gazeteleri de M. 

Luther'in iktııat nezaretine geleceği ve Alman bankası mildil

riyetine tekrar M. Schacbbn tayin edileceğini yazmaktadır. 
Londra, 1 S ( A. A. ) - Bugün 24 e kadar düşen mark 

mahsuı bir derecede yükselerek bir isterling 22,875 de ka· 

panmııbr. 

Dantzig Bankaları Da Kapandllar 
Varıova, 15, (A. A.) - Dantzigdeki bütün bankalu 14 

ve 13 temmuzda gişelerini kapamışlardır. Yalnız lngiliz • Po
lonya bankası bütün talepleri is'af edeceğini beyan 
eyliyerek gişelerini açık tutmuştur. 

[SON POSTA: Alman mali buhraoi korkunç devresindedir. 

Bu busustahi telgraf haberleH 4 üncU sayfadadır.] 
~~~----------.._.; ~ ----------~~~ 

"Osmanlı B.orçlarını V . ı· ' ermıye ım.,, 

Dün Mecliste Bu Fiki:t Üzerinde 
Münakaşalar Yapıldı 

Şiddetli 

. --

(Baı tarafı 1 inci sayfada ) 1 ceğiz, demiyoruz. Vereceğiz, 
Bundan sonra Maliye bUt- fakat bugün takatimiz yok. 

çesinin müzakeresine geçildi. Bunu bütçeden çıkaralım. 
Sırrı B. (lzmit) huzur hnkkı Bunun yerine muamele \•ergisi 
için konulan tahsisata itiraz almıyalım, dedi. 
etti. Rasih B. ( Antalya ) - Bu 

Sıra Düyunu umumiye fas- borçlar bize menfur Osmanlı 
ima gelmişti. Bu faslın müza· İmparatorluğunun fena bir mi
kcresi çok şiddetli ve hararetli ra ıdır. Biz yine iyi hareket 
oldu. Başvekil iki defa izahat j ettik. Masrafımızı kıstık, mek
vermek mecburiyetinde kaldı. tep kapattık ve vermiye çalıı
Birçok aza düyunu umumiye tık. Yine vcreceğız amma, in
için bütçeye para konulmama- safsızlık ediyorlnr, bizi boğ-
sını istiyrır!ardı. mak istiyorlar. Y nğma yok. 

Süleyman Sırra B. (Yoz· Mazhar Müfit Bey - Bu 
gat) - Birkaç defa söz aldı, parayı bütçeden çıknrmalı. Za
bUtçede. Düyunu umumiye tah- ten onlar da bukadannıı razı 
siaatınm kaldırılarak bir liralık değiller. Türkün kanını emmek 
bir fasıl açılması fikı ini ileri istiyorlar. Bu parayı vermiye
sllrdü ve bir de takrir verdi. lim. Onunla mektep açalam. 

Sam B. (İzmit) verilmemesi le- Eğer hiikfımet dayinlerle uyu
hinde s5z ı~yledi. Bundan son· şursa munzam tahsisat olarak 
ra söz alan Emin B. (Eskişehir) bu para bütçeye konabilir. 

- Biz borcumuzu vermiye- Emin B. (Eskişehir) de eski 

(Bat tarafı 1 inci uyfada ) 

Sırrı B. bunları, Millet kür
allaUnde lif olsun diye söyle· 
mit olmalı. 

Son rekabet meselesini 
mevzubahis ediyor ve Seyrise
faini tenkit ediyor. 

edi~~ ol~~ ~hl (~)Ur;==============~==~=== 
mütecaviz fakir talebeye de 

Seyrisefain vapurcularla u
yuşmak istedi. V apurculann 
bir kısmı buna yanaşh, fakat 
diğerleri rekabete devam etti
ler. Esasen memlekette en 
işlek yol Rize hathdır. Va
purcular hep buraya hücum 
ediyor. Rekabetin de önüne 
ieçilemiyor. 

Seyrisef ain, bu vaziyet karşı· 
ıında rekabet yapmasın da 
Sırrı Beyin dediği gibi baJd. 
kat ... n vapurlar için stipUrge 
bulamıyacak vaziyete dUpilıı, 
öyle mi?" 

Tahir 

muhtelif şekillerde yardımlarda 
bulunulmuftur. 

Polise Dayak Atmışlar 
Unkapanında Kamile ismin

de bir kadının ~az:inoaunda 
ruhsatsız rakı sablıyormuı. 
Buna mini olmak istiyen po· 
liı Şakir Efendiye KAmile, 
dostu Hayri ve arkadaıı Rıza 
tarafından dayak atılmııtır. 

nyni hakikat glbİ telllldd 
ediyor. 

S yrisefain amb rlarında ıO
llrge olduğunu herkes biliyor. 

Fakat p çok ksikllkler 
olduğunu da aaklımaya mahal 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

MHlet Mecliainde bntçe 
müzakare ediliyor. Bu d .. 
faki btıtço ıııüzakerab, 
mühim tnsarruflan ihtiva 
ettiği için fevkalade mll
himdil\ 

Bu mnıakerat dün bq· 
ladı. pu mnnaıebetlo &Öl 

alaıı Bur• meb 'uau RUştn 
Bey, btttçeden bahaede-
c ğino ıu•t:.s~~n olk4· 
yefi tercih e :f' .suo
\elerde lntib., ~&k'Rlarına 
fazla ehemmiyet verildi .. 

ğinl aöyliyerek ıaıetecilere 
hücum etmiftir. 

Bütçe gibi mllhim bir 
meselenin mUzakereei es• 
nasında, memleketin iktı• 

sadl ve mali hayatına fay• 
dası dekunaıak flldrlerl 
beklenirken, ROftO Beyin 
ıazetelerdeıı flklyetlne 
bakarak, artık ~tı zaho 
bl\tç ve tasarruf lflno 
ohommlyat yerdiilne, hatta 
bu f J anladıtınaı 

-

SALAHiYET 
Valiler Dava İkame 
Edebilecekler Mi? 

lardan başka, mfizake 
hazır bulunmıyan yoktu. 
üç saat, Meclisin havası, fı 
nalarla, boralarla, tayfunl 
çalkalandı, durdu. 

Bizde ise, her meb'us 
ziyade biltçe müzakeresi 

Ankara, 16 (Hususi) - Ce· hazır bulunması icap e 
za Muhakemeleri Usulü Kanu- gazete başmuharrirlerinin ço 
nunda son yapılan değişiklikler f hala lstanbuldadırlar. Mecll 
mucibince valiler müddeiumu· bütün Türkiyenin bayab ko 
mileri dava açmıya tahrik şulurken, onları BllyOkada 
edebileceklerdir. Yat Klllhllnün bahçesinde, 

Tebdil liyihaamı tetkik eden ğilslerinl ıerin Marmara 
Adliye Encümeni bu şekli garına vererek demle · 
muyafık bulmuştur. Fakat Da- aörmek milmkündllr. 
biliye Encümeni valilerin blllün Bütçe onlann neaine 
VekAletlerin ve hDkiimetin Var mı gazete kapa 

muharrirleri hudut h • 
milmessili olduğu mülAhazasını atmak... O Takit hemen 
ileri sürerek kendilerine doğ· karaya koşarlar; hem de J 
rodan doğruya dava açmıya ferini yıkamadan, kıraya 
sallhiyet verilmesi fikrindedir. iyice bağlamadan, geride 

Bu suretle iki encUmen ara- lanlara bir selim sarkıtma 
sıoda bir noktai nazar ihti!ifı evden fular, otomobillu 
çıkmış oluyor. Bu mesele moUSrlcrle Haydarpaıa ıan 

l doğru atılır, soluğu trend 
yarm top anacak olan Halk alırlar. Mllmkllnae tayyare il 
Fırkası Meclis Grupunun içti· gitmek isterler. 
maında müzakere edilecektir. Son gidişlerinde trene 

81 
Meb'usların ekserisi Adliye madılar da katara bir vago 
Encümeninin noktai nazarını daha illve edildi. Muhalif g 
muvafık görmektedirler. zeteler aleyhindeki Meclis mu .. 
borçların verilmemesi fikrini 
mUdafaa etti. Sonra Rüştü B. 
(Bursa) dedi ki : 

- Canımızı kurtarmak dev· 
resindeyiz. Onlara "alıp yiyiniz,, 
diyemeyiz. Avrupalı ayağımıza 
gelsin, gururunu kırsın. 

Vasıf B. (lzmir) - Bu pa
rayı bizden cebren alacak ka
inatta h;çbir kuvvet yoktur, 
dedi. 

Hemen biltün Meclis azası 
Düyunu umumiyenin, Dayin· 
lerle bir itilaf yapılmcıya ka-
dar verilmemesi fikrinde idi. 
Mazhar Müfit B. maliye büt
çesine bu hususta konulan 
4,460,000 liranın tay edilmesi 
hakkında bir de takrir ver
mişti. 

Bu sırada Başvekil kısa 
fasıla ile iki defa kürsüye ge-
lerek DOyunu Umumiye me
selesi hakkmdn etraflı izahat 
verdi. lstatUkonun muhafazası 
için şimdilik bütçedeki tahsi
satın kabulnnü ileri sllrdü. 

Mazhar Milfit B. fikrinde 
ısrar etti ve takririni geri al-
madı. Neticede Başvekilin iza
hatı muvafik g5rülerek Duyunu 
umumiye tahsisatı kabul edildi. 
Maliye VekAleti bütçesi do 
26,446000 lira olarak kabul 
edildi. 

Sonra Dahiliye bütçe&İne 
geçildi. Dahiliye Vekili i~kin 
ve nftfus meselesi hakkında 
~t verdi ve Dahiliye bUt-
9esl 4, 100569 lira, Jandarma 
81123268 lira ve Emniyeti umu• 
mlye bntçeal de 4 1 

zakereleri bitince hepsi gerisin
geriye lstanbula döndWcr. Bir 
ikisi müstesna, timdi hepal 
burada. 

Şimdi, hepsi burada, ne ile 
meşguldürler? Muhalif gazete
lere hlla taarruz etmekle ... 
Çünki, onlara glSre, Ttırkiyeyl 
fena bir bütçe ile, yahut btıt· 
çesiz. idare etmek mümkllndlir· ( 
fekat bu muhalif gazetele; 
varken, söz: ve tenkit hllrriye
tile yaşatmak?.. Asla f 

Meclise bir hastalık rapora 
gönderivermek kafidir. Öyle 
ya, adanın Yat Klilbll sana· 
toryomdur, bu zavallıcıklana 
hepsi hasta. Memleketten e.,... 
•jel onları düşünelim, onlana 
bütçesini, keyiflerini, sıhhati .. 
rmı. 

l,lıt,018 

edildi. 
En sonra Hariciye Vekaleti 

bUtçesi mnzakere edildi. Bu 
münasebetle Tevfik Rtiftü Bey 
devletlerle olan münasebatımız 
ve beynelmilel vaziyetimiz hak· 
kında uzun izahat verdi. Av
rupa Birliği komisyonuna iştt-

rakimizin sebeplerinden ve ne
ticelerinden bahsetti. Hariciye 
bütçesi de 3,001,791 lira ola
rak kabul edildi. 

Bütçe müzakeresinin umumi 
neticesi şudur : 

Mecliste bir hareket uyandı. 
Birçok meb'uslar akıllarına 
gelt!n muhtelif meseleler hak· 
kında alakad. r Vekillere sual
ler soruyorlar ve cevap au
yorlardı. DUnkU celsede 'e· 
killer adeta bir imtihan geç· r
diler. Şimdi imtihan sıras 
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~emleket Haberleri t o c u K s AY FA s 1 1 Hariçte Neler Oluyor? l 
'tenle Buhran 
tzen En Korkunç 
"'(lnkesici Saf hada .. 

~ Şerhre uğramış, Bin 
.iradan Fazla Para 

Aşırmış 
Konya, (Hususi) - lstan

trenile Karamana giden 
ıehirli Mustafa isminde 

• i fÜphe üzerine yakalan
'' üzerinde bin liradan fazla 

Jl'a bulunmuştur. Tahkikat 
" icesinde Mustafanın bu 
anın (450) lirasını lspartada ~ • 

lJ köylü?en, (200) lirasını 1 - B.ana bak Civan, ben ·ı - Ton Ton bak Civanı san, 
tJıarda bır adamda~ ve ~450) gelmeden sakan suya gireyim erpanet ediyorum. Bir yere 

. . . . . . . . . ........... 

kesicilik ıuretile çaldığını =-==-===-~~===-=--==-=~...::==-=--=-----_.,,. ...... =-----------==-===========-<=== 
asını da Uşakta hır tacırden 1 deme r kımıldamasın Emi ? .. 

ıaf etmiştir. . Merak Ettiniz Mi?\ ,__ __ B_u_H_a_ft-ak-1.-------..... 
Yaya Anadolu Seyahati J Bilmecemiz 
Afyon, (Hususi) - Aydın Çin Nasıl Bir Yerdir 
a mektep talebesinden iki Biliyor Musunuz? 
nç yaya olarak şehrimize 

idi. Bunlar yine yaya olarak 
onya, Aksaray, Kayseri ve 
vasa kadar gidecekler, tatili 

suretle geçireceklerdir. 

Hapisaneden Kaçtı 
Konya, (Hususi) - Bir ci-
yetten 12 seneye mahkum 

lan Sultaniyeli Salahattin bir 
a evvel hapisaneden has

neye götllrülürken kaçmış, 
ydişehir taraflarında yaka
nmışhr. 

idamı istenen Kadın 
Adana, (Hususi) - Karsın-

da hizmetçi olarak çahıtığı 
de hanımı ile çocuğunu bo

an Ayşe ismindeki kadının 
uhakemesine devam edilmiş, 
bitlerin dinlenilmesi için ta
olunmuştur. Müddei umumi 

danın idamını talep etmek-
dir. 

Ozum Ve Pamuk 
Adana, 15 (H.M.) - Ada
da bu ıene Uzüm mahsulü 
na olacaktır. 32 bin dönilm 
ağ klmilen hastadır. Üzümler 
oruk halinde dallarda kuru
aktadır. Buna mukabil pa
uk iyidir, fiati de yüksektir. 
urt yalnız mahdut tarlalarda 
örülmektedir. 

Hapisanede Bir Cinayet 
Aydın, (Hususi) - Bir ka

ın meselesi yUzUnden tevkif 
dilip hapisaneye konulan 
mirli mürettip Kim il Ef. 
minde bir genç mahpuslar
an Ahmet tarafından bıçakla 
aralanmıştır. HAdiseye ıebep; 
hmedin de ayni kadını sev
esidir. Kadının ismi Naci

edir. 

Hiddetli Bir Hanım 
Ankara, (Hususi) - Cuma 

ünll burada, hem garip, hem 
omik bir hidise oldu. (M.) 
e (L.) Beyler iki samimi ar
adaştır. M. Beyin Cebecide 
üıel bir köşkü vardır. iki 
rkadaş kötkUn bahçesine 
turup gramofon çalmıya baş
mışlardır. 

Bu ıırada komıulardan 
·) 8. bir inşaat meselesi bak

ında fikrini sormak Uzere 
. ) Beyi beş dakika için ken

i bahçeıine çağırmıştır. 
Davete icabet eden (M.) B. 

omıusunun verdiği bir kadeh 
kıyı içtikten sonra geri dön
Üf, fakat buna canı sıkılan 

. ) Beyin zevcesi pencereden 

isafirleri ıslatmıştır. 

Seddi Çini yani bütün Çini 
çeviren kaim duvarı elbette 
duymuşsunuzdur. Bundan baş
ka Çinde şehirlerin etra-
fında da duvarlar vardır. 
Bu duvarlarla çevrilen tehirle
rin içinde sokaklar gayet dar
dır. İki tarafındaki evler de 
yukardan birleşince ıokağa 
kat'iyen güneş girmez. Dük
kinlan hep bizdeki manav, 
sebzeci ilah.. dükkanları . gibi 
önleri açık dükkanlardır. Üzer-
lerinde uzunlama asılmış lev
haJar vardır. Çünkü Çinlilerin 
yazısı bizimki gibi soldan sağa 
gitmez. Yukarıdan a,ağı doğ

ru gider. 
Evleri de tuhaftır. Misafir 

odalarında bütün iskemleler 
duvarların boyunca sıralanır. 

O da en çok özenip bezene
rek atıaledikleri bu odadır. 

Yemekleri de bizimkilere 
benzemez. Bir misafir davet 
edince yirmi · dört türlü yemek 
pişirirler. Onlar yemeği de 
bizim gibi çatal bıçakla ye· 
mezler. (Çop Stik) dedikleri 
çöplerle yerler. Her misafire 
bunlardan iki tane verilir. 
Sonra yemek ortaya gelir. 
Oradan taksim olur. Yemek 
yendikten ıonra hizmetçiler 
herkesin önüne birer kliçük el 
tası getirir. Herkes elini bun
ların içinde yıkar. 

Sokakları dar olduğu için 
sokaktan arabalar geçe
mez. Zenginlerin tahtırevanları 
vardır. Bunları hizmetçiler 
taşır. Çinli bir hanım bir 
yere gitmek istediği zaman 
bu tahtırevanın içine girer 
perdeleri indirir ve böy-
lece kimseye görünmeden hiz
metçileri tarafından gitmek 
istediği yere taşımr. 

RUzgAr Niçin Ses Çıkarır? 

RUzgir kuvvetli estiği zaman 
vız diye bir ses işitirıiniz. Boş 
havada bu &es nerden hasıl 
olur? Bunu merak eder ve 
kendi kendinize sorarsınız. Bil
hassa evimizin içinde pencere-
den, kapı aralığından, baca
dan gelen rüzgar korkunç 
bir ses çıkardığı zaman bunu 
kendi kendinize izah edemez-
siniz. Bunun sebebi basittir: 
Hava rüzgarla harekete gelir. 
Dar bir yerden geçtiği, veya 
bir eıya ile çarpıştığı zaman 
ıes çıkarır. Bunu kendinizde 
tecrübe edebilirsiniz. Bir sopa-
yı havada ıert saJJaymız. Sopa 
havayı yararken ıes çıkanr. 

Ril:zglrdA havayı dar l;: 
lerde böyle parçaladıiı 
ıes duyarsınız . 

ı mecemız e azanan arm 

Bu Kelimeleri Tamam Bulanlar Arasında 
Kura Çekeceğiz. Birinciye Bir Fotoğraf 

Makinesi Vereceğiz. 
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Adresi 

Bu haftaki bilmecemiz birer harfi resilme gösterilen 
altı kelimeden ibarettir. Resimlerin gösterdiği şeyin ismini 
bulunuz. İlk harfini resmin yerine koyunuz. Kelime meydana 
çıkacaktır. Bu kelimeleri nu111ara ıırasile alttaki çizgiler 
tberine yazınız. İsim ve adresinizi de ilAve edip bize gönde
riniz. Altı kelimeyi bilenler arasında kura çekilecek, birin
ciye bir fotoğraf makinesi, elli ki,iye de muhtelif hediyeler 
verilecektir. Bu bilmecenin cevabı on beı gün sonra 
neşredilecektir. 

L------------------~----------------~ 
En Zeki Çocuğu Arıyoruz 

13-15 Yaşında Çocuğu
nuza Bu Sualleri Sorun 

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

"SON POSTA,, , her yaşta Türkiyenin en zeki çocuğunu bulmıya 
karar vermiştir. Bunu tatbiki ruhiyatın bulduğu fenni bir yolda ya
pacağız. Ruhiyatçılar her yaş çocuk için bir aual liateai tertip etmi1-
lerdir. Her hafta çocuk sayfasında bu aual Jiatelerinden birer tane 
neşredeceğiz. Siz çocuğunuza bu aualleri aoracak ve cevaplarını not 
edip bi:ıe bil direcekainiz. 

Gazetemiz, relen cevapları aalihiyettar bir heyete tevdi edecek. 
Bu heyet cevapları tetkik edecek ve tatbiki ruhiyatın ıöaterdiği 
tekilde numara verecektir. I 

Bu tetkikat neticesinde en ziyade zeki eaeri sröıteren çocuklar 
tefrik edilecek ve bunlara gazeteml:ı tarafından birer zeki madalyesi 
verilecektir. 

Geçen nüshamızda 4-6 ve 7-9-ı0-12yatındaki çocuklara sorulacak 
aual listesini neşretmiştik. Bugün de 13 - 15 yaşındaki çocuklara ait 
aualleri netrediyoruz. Çocukların verecetl cevapları aynen kRydediniz. 
Müdahale ve yardım etmeyiniz. Çocutunu:ıun zek' dereceainl 6tren-
miş oluraunu:ı. ı 

Cenpla birlikte çocuğunuzun bir de fototrafisinl ıönderiniz. 
Bu hafta zeki çocuk mOaabakamızda 10 - 12 yaşında bulunan 

çocuklann bilmeleri lbımırelen aualleri aoruyoruz: 
1 - Türkiye umumi harbe lı~ımıdır, tu.ı:lu ıu bahtı 

hangi tarihte girdi? mıdır? 
2 - Mitat pata kimdir? 10 - Otuz yatında bir adamın 
3 - Yavuz aultan Selim kim- kaç dlti vardır? 

dlr? 11 - Sea nerden çıkar? 
4 - Yunaniatanın payitahtı n~ 12 - Niçin teneffüa ederi:ı? 

dlr? 13 - Su boruları kıtın hazan 
S - Almanya reialcümhurunun niçin patlar? 

lımi nedir? 14 - Suda mevcut iki maddenin 
6 - Havanın değltecetlnl bil- lımini ıöyleyiniz? 

diren aletin laml nedir? lS - Et yiyen hayvanlardan 
7 - Tu:ılu auda mı daha iyi bir iki tanesinin ismini 

ağı döktUğü bir kova su ile B'l . d k l 1 
liateıi yarın 1 inci ıayfa-

Bu garip hadisenin df:diko- mızda bulacakıınız. · 
u ağızdan ağıza dolqıyor • .--------------

rüzülür, tatlı ıuda mı? ıöyleyiniz. 
8 - Balina balık mıdır? l6 - Erkek arılara ne derler/ 
9 - Pili bahtı, tatlı ıu u- 17 - Kuyruklu yıldız neye 

-~-.'. .. --

Çocuk Oyunları 
Birkaç Arkadaşla Oy
nıyabileceğiniz Oyun .. 

Oyuna iştirak edecek ço
cuklardan biri "Koç,, olur. 
Gözlerini bağlarlar. Eline bir 
deynek verirler. Diğer oyun
cular bir halka teşkil ederler. 
Koç elinde deyneğile bu hal
kanın ortasında durur. Piyano
da seri bir hava çalınır. Hal
kayı teşkil eden çocuklar bu 
havaya ayak uydurarak çep 
çevre dönerler, sonra birden
bire piyano susar, çocuklar da 
derhal dururlar. O zaman 
kKç deyneğini halkanın her
hangi bir tarafına doğru uza
tır, oyuncuJardan birine dey
neğin ucile dokunur. 

Bu suretle temas edilen 
oyuncu da deyneğin bir ucnnu 
tutar. Koç herhangi bir hay
van veya kuş sesini taklit ede
rek bağırır. Deynek ucunu 
tutan aynı tarzda bağırarak 
mukabeleye mecburdur. Eğer 
Koç onun ağımdan çıkan seda 
üzerine kim olduğunu keşfe
debilirse yerlerini değiıtirirler. 
Yani "Koç.. olanın gözleri 
çözülür, onun yerine öteki 
Koç olur, gözleri bağlanır. Pi
yano yine çalmaya başlar ve 
oyun bu tarzda devam eder. 

Harflerin Lisanı 
İsminizin Baş Harfine 
Göre Büyüyünce Ne 
Olacağınızı Bulun 

A - Artist 
8 • Balıkçı 
C - Camcı 
C - Çömlekçi 
D • Demirel 
E - Ekmekçi 
F - Fırıncı 
G - Gevrekçi 
H - Helvacı 

1 - iskemleci 
J • Jandarma 
k - Kunduracı 
L - Lambacı 

derler? 

M- Marangoz 
N - Nanhncı 
O- Oduncu 
Ö- Örmeci 
P - Piyaniat 
R- Reaaam 
S - Sporcu 
Ş - Şapkacı 
U - Üykucu 
Ü- Üzümcü 
T - Tayyareci 
Z - Zabit 
Y- Yemitçi 

18 - Rermt dairelerin llvhaları 
(berinde ıard6tünfiz T. C. 
harflerinin manaaı nedir ? 

19 - lıpanyada ne llaan konu-
.urlar? 

20 - Gliıiyer neye derler ? 
21 - Çöl neye derl•r? 
22 - Fil hanai memlekette 

bulunur? 
'23 - TOrkiyede en büyük nehir 

hanıiaidir ? 

24 - Sıtmayı banıl hayvan 
inaanlara atılar? 

25 - laviçrenin merkezi aere• 
aidir ? 

SON POSTA 
K L O B O 
Kupon:lO 

Şlmd,.11 Aonra Son Posta K10b6ne 
u:a oleb 'iır. · • 'çin hH hafta bu 
uyfad ı ı~ceiimiı: ku,..onlerdan 
dör ı.. ııy ıp r et.. • veya 
gönder · :ımdır. Ru )Onlan 
keaip lt> 1, ız. 

Para Bulunmazsa Ko
münist İhtilali Çıkma-

' 

sında Korkuluyor 
Berlin, 14 ( A. A. ) - iyi 

malümat alan mali mehafil 
fevkalAde endiş~dedir. Bunlar, 
Darmstaeter Bankasının iflası 
hususu diğer büyük Alman 
bankalarının da kısa bir za
manda yıkılmasını intaç ede
ceği mütaleasındadır. Banka-
lardan çekilen paralar ve kre
diler geçen hafta o dereceyi 
bulmuştur ki birinci sınıf mU
essesat bile tediyata devam 
edip edememekte miitereddit
tirler. Şayet Alman Bankası 
çarşambadan evvel hususi 
bankaları himaye için lüzumu 
olan krediyi elde edemezse, 
hükümet umumi moratoryum 
ilanı veya bankaları kapamak 
şıkkından birini tercih etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Hususi banlralar rüesası, 
korkulu hadiselerin zuhuru 
takdirinde çok mühim içtimaı 
karşılıkların çıkaca~mı söyle
mektedirler. Bunlar, Sovyet 
Rusyanm verdiği misalin tesiri 
altında kalarak kapitalist reji
min sonunu derpiş ediyorlar. 

Siyasi Tem inat istiyorlar 
Paris, J 4 (A. A.) - Maten 

gazet\!si, Fransa, İngiltere ve 
Amerikanın Almanyadan siyasi 
teminat alınmadıkça kredi ve
rilmek imkanının görfümediğini 
yazıyor. Almanya ise bu siyasi 
teminat talebini çok ağır bu
luyor ve kabule yanaşmıyor. 

[SON POSTA : Bu •!yut teminat 
Alman • Avusturya gümrlik birliğinin 

bertaraf edilmealne matuftur.] 

Almanyaya Kredi 
Londra, 1-4 (A.A) - Nev

york Federal Reserv Bankası, 
diğer federal bankalarla müı
tereken Rayhişbanka açılmış 
olan 100 milyonluk krediyi 
tecdit etmeğe muvafakat etmiı 
olduğunu bildirmektedir. An· 
cak bunun için mezkiir kre
diye iştirak etmiş olan diğer 
bankaların da tecdide muva• 
fakat etmeleri şartını ileri 
sürmektedir. 

ı_,. Hendersonun Beyanatı 
Lond:-a, 15 (A.A.) - Hari

ciye Nazırı M. Henderson 
F ransada Röyter muhabirine 
beyanatta bulunarak demiştir 
ki: Bazı mehafilde lngilterenin 
Almanyaya muavenet hususun
da birtakım şartlar ileri sUr· 
müş olduğu iddia olunuyor. 
Hal, bu merkezde deiildir. 
Britanya lıükümeti, Hoover 
... lanmı şartsız kabul etmiştir. 
ingiltere, yalnız halihazırdaki 
müşküllere bir hal çaresi bul
makta alakadardır. Ayni hale
tiruhiyeyi Paris ve BerJinde d~ 
bulacağıma kaniim.,, 

M. Henderıon, Fran&ız - Al
man itillfını teıhil ve bu su• 
retle Avrupada itimadı tezyit 
için her ıeyi yapmanın fevka
llde ehemmiyetini kaycieyle
miştir. 

Tediyat Bankasının Yardımi 
Bale, 14 (A.A) - Deynel

milel Tediyat Bankaaı meclisi
nin içtima devreıi kapanmıf 
olmakla beraber birçok aza 
mhakerata devam etmek 
llser burada kalmıttır. Alman 
Devlet Bankası Mndtıril M. 
Luther bu aabah lavlçreli ma· 
Uyeciler ve Beynelmilel T ediy•' 
Bankaaı azuile mUIAkatlardl 
bulunmuı ve kambiyoya alt 
muhtelif teknik aıt;ae~eler tet· 
kik olunmuştur. Almanya'y• 
yapılacak mali muavenetlerin 
Beynelmilel T edlyat Bankasın• 
detil mulri:.f"lif hlikiımetJer• 

Devamı 6 ıncı 1ayfamı ::rl • 
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Hayata Yeni GerecekGençler Ve Aileleri Okusun 
Kari Gözile 

.___c_örd-ük_ıerı_·miz-- Bir eslek Seçmeden E vve üy 
Pendirtlilerin Bir Ricası 

... ~:~~~:.~:.~;::··.r;.;:.:·:~~ lerinizin Tavsiyelerini Dinley" niz 

Kadın Ve alp 

t elif mektuplarda köpriiden yedi· 
yi on a-eçe kalkan vapurun treni 
Bo tnncıya kadar a-lttl~lnden, 
Maltepe ve Kartal Peadite a-lt· 
ınedlğinden ve bu 1ebepten 7,SO 
'Yapurunun treninde dehıetll bdl· 
b m olduğundan ılkiyet ediliyor, 
deniliyor kl: 

Muallimlik Ve Kitapçılık Mesleğini Kimler Ve Nasıl Yapabilirler? 

il. t Bu Dersleri Takip Ediniz · 
Tasil zamanı geldi. Mekteplerini bitiren birçok aençler Ahmet Halit Bey 

bir meslek seçmek mütkillll ile k rıı karııy dırlar. Gençlik 
1 

' Son moda d ntelalor, kalın ı 
d · keten lpliklerile yapılmı olan· 

için bu vaziyetin ne elemli bl ey ol ujıınu kolaylıkla nlıya· l rdır. Bu dantelalnrdan perd ' 
biliriz. çnnkO mevzub hs ol bDtlln bir istikbaldir. Onun y tak l>rtUaü ve mnsa örtüsü 
içindir ki "Son Post " daha evvel h yata girmiş, bir mevki gibi bilyilk i lerd n ta çocuk 
temin etmiı kimselerin, bu gençlere yapabilecekleri tavsiyey lbi elerine kadar her tUrln 
ehemmiyet v rmif, kendilerini dinlemi , muvaffakiyet 11rlannı zinet qıyası ynpılabllir. Bugür 

dercettiğimiz tık ve zarif mı, 

"Zaten Kadıköyünden Bo tan· 
cıya kod r otobilaler muntazam 
•ef rler yapıyorlar. F kat Bostan· 
cıdan ötede oturanlar altı kırk 
beı vapurundan yedi elllye kadar 
bir aaat heı dakika a-lbl uı.un 
bir mOddet ıaybediyorlar. Bunun 
için J dl on vapurunun treninin 
aeferlnl Penldte kadar devam 
•ttlrmHlnl rica edlyoruıı ... 

mehmaemken tesbit, tavıiyelerinl k ydetmittir. Bu yazılar tifi bu saydığımız muhtelı. 
yelev birkaç genç için olsua, hayatta muvaffak bfr netice fılerde kullanabilir iniz. 1 ~~) 
temin edebilirae Son Posta •aılfeainl yapmıt addedilebilir. Bu motif nasıl yapılır? 1 ~ 

-tr * 1 numaralı ekilde görftldU- . 
ill gibi beş parçadan mürek· ·, 
kep olan bu motif her bir ~ 
parçası yrı ayn yapıldıktan 

Çirkin Bir Manzara 
Fatihte Ali Emlrl kOtüpan al 

yanındaki anaya halk ııpteat 

bozmaktadır. Buruı Fatih • Har• 
biye mOntehaaı olmak ltlbıırlle 
bütOn tramvay memurları da bu· 
raya hOcum etmektedir. Bllha11a 
o civarda birçok apartıman ve 
hanel r buraya nazır oldukların· 
dan bu manzara pek fena bir 
teafr yapmakta ve o civar halkı 
tll, iyet etmektedir. Şlk yetin 
•ıhht ciheti de buna lnıim m 
edeue meselenin ciddiyeti anla· 
tılır. Belediyenin buna bir çare 
bulmaıı lbımdır. 

Fatih: M. N. 

Başmuallimlik J Meselesi 
M arif meselelerinin görli

eüldüğU 9u sıralarda ilk mek· 
teplerin batmuallim derdi de 
haledilmelidir. 

Bir çok yerlerde bqmuallim
ler geliti güzel ıeçilmit kimse
lerden ibarettir. 

~u gUnktı dera proiramlan 
ye?ı terbiye aiıtemleri baımu• 
allımden çok fey b ki" O 'd e ıyor. na 
cı dl vazifeler tahmil edi 
d ilik tahsilden beklenen y~:~
r a ~~n tahkiki için başmual-

dınn ı meselesinin haUI Jbım· 
r. 

R. Ô. 

r Karilerimizden Ricamız 
"SON POSTA,, ya ıı>ndareceflnhı 

lllektuplann aarflan Uurlne içindeki 
)'ıu:ının mahiyetini lıaret ediniz. BU· 
mece midir, Hanım teyzeye mi aittir, 
dareyl mi alakadar eder, tahrir 

mUdllrlOtCJn• aıl hitap ediyor? Bu 
aoktayı kaydedaraeala •aıılf-lal 

kolaylaıtırmıı ohıraunuz. Karllerlmla· 
den bllhaaaa bu aokta7a dikkat 
etmelerini tekrar rica •deriz. 

TAKVİM==-
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IUCAKTAn 

Kit pçı ve muallim Ahmet 
Halit Bey diyor ki : 

Ben kitapçılığa, tam meşru· 
tiyetin ilk &enesi, Mlilldye 
mektebinde talebe iken baş· 
ladım. 

O zaman Darülffinun ve 
yUks k mektepler için kitap 
yok gipi idi. Hep not tutar• 
dık ve şüphesiz çok ııkıntı 
çekerdik. 

Bir Fikir 
Bir gün arkadaşlarla g6rfi· 

tiirken aklıma geldi : 
- Şu notları bastıralım, 

yaz.maktan kurtulalım! dedim. 
Arkadaşlar da t~vik ettiler. 
Nihayet tanıdığım Cihan mat-

baasına geldim. (300) tanelik 
bir formayı ( 105 ) kuruşa 
klğıdile beraber pazarlık ettik. 

Cebimde bir mecidiye, yani 
(20) kurut vardı. Bunu kaparo 
verdim. Üç ilin ıonra forma 

baaıldı, yirmiıer paraya aatbm. 
Her formada bana 15 kurut 
kalıyordu. Artık babamdan 
haftalık almamıya bqladım. 

Masrafsız Bir Tahsil 
Mektebi bitlrinciye kadar 

bUtUn masrafım böylece çıktı. 
Tal ebe iken 12 bOyOk kitap 
baahm. 

Sonra hoca oldum. Kitap 
yazdım. Kitabımı baatırdım. 

Nihayet "Talebe Defteri,, 
laimli mecmuayı ve daha son· 
ra 11Çocuk Dllnyası,, mecmu
uını neşre başladım. 

idarehane diye Babıalide 
açtığım ) eri KtltUpane ıekline 
aoktum. Hem hocalık, hem 
kitapçılık yaphm. 

Bu eanada en bUylik eme
lim kitapçılık ve gazetecilik 
ldJ. Halit Ziyanın " Mavi ve 
Siyahı ,, hayatım üzerinde çok 
mUe11ir olmuıtu. 

Bu arzumu yerine getirince 
bir matbaa, bir de hususi 
mektep açmak istedim. Niha-

KUCAÖA 
SERVER BEDi 

- Yine de ıeverim. J O vakte kadar bahıe ka· 
- Hayır, hayır... Ben öyle nşmıyan ~adire de Atıf Beye 

baba sevgisi, ağabey s~vgı.sı yardım ettı. . . 
istemiyorum... Senin nıyctın - • Ben ~e ıenı çok aeverım, 
beni genç \>ir çocukla evlen· Ner~ı~.. ~ıyordu. ~~k. s~na 
dirip başından atmak. gördugUmU açıkça soylıyeyım: 

Nermin dik ıöylüyordu. Abf B. senin iyiliğini istiyor. 
Ataf B., saat zincirinin bir Ben demin işin alayında idim. 
'1cunu yelek cebinden çıkardı Şimdi ciddi k?nuşuyoru~. se.n 
•e PannaQ-ile ovnıvarakı ıu Ferit demlen çocugu hır 

yet huıust mekte\i de açtım. 
B6ylece gayelerim tahakuk et
miş oldu. 

uvaffakıyetin Sırrı 
2 - Muvaffakıyetin ıırn 

bence bir gaye sahibi olmak 
ve bu gayede sebat etmektir. 
bunun yanı başında mesleğini 
bir nşk ile evmeyi bilmek te 
oarttır. 

Tavsiyem Nedir? 
3 - Gençlere serbes mes· 

lekleri tavsiye ederim: MUben· 
di lik, mimarlık, doktorluk, 
ve her nevi ticaret.. 

Devlet kapısı, kendi başına 
bir iş göremiyerek ancak bir 
idare altında ve başkasından 
emir alarak çalışabilecek yar • 
pılıştaki insanlar içindir. 

Çahşan Ye bilhassa çalıt" 

maaını bilen bir genç için aç 
kalmıya imkin yoktur. 

Mesleğimden Memnunum 
4 - Ben meıleğimden mcm· 

ounum. Her bafta memlekete 
•e srençliğe yeni bir kitap çı-

··k rdıkça duyduğum zevki dUn· 

yanın en bUyUk saadetine de-
ğişmem. 

İnsanın insanlığı okumakla

dır. Binaenaley ben kendimi 

insaniyetin en büyük hizmet

karı telakki ediyorum. Yarınki 

nesil bütün varlığım ve irf a

nını biz.im bugünkii neşriyatı

mıza borçlu olacaktır. Bundan 

biiylik zevk olabilir mi? 

Fakat herkes kitapçı ola-

maz. Onun için bUtün gençle

re bunu tavsiye edemem. Hat· 
ta, Allah sağ korsa, oğullarım

dan ancak bir tanesini kitapçı 

yapacağım. Ötekiler, do'dor, 
mUbendiı, fabrikatör olacaklar. 

Orhangazide " Kooperatif 

Orhangazi (Hususi)- Burada bir Kooperatif tetkil edilerek 
faaliyete geçilmiştir. Mütevazi bir teşekkül olan bu Koope
ratifin hissedarları şimdilik 62 ki idir. 

Ataf B. bağırdı : 
- Allah Allah... Canım 

efendim, öyle mendebur bir şey 
olsa ben Nermine müna.9İp gö
rür müyüm hiç ? O zannediyor 
ki ben kendisini baştan atmak 
istiyorum. Ne münasebet efen· 
dim ? Başımın üstünde yeri 
Yar. Ben Nermin için yalnız 
karımı, ailemi değil, sülalemi 
feda ederim. Fakat her şeyin 
bir biçimi var. Ortalığı ne 
diye karıştıralım ? 

Nadire tasdik etti : 

- Evet, ben de ıkandal
d n nefret ederim. 

Nermin bir k~hkaha atarak 

yatarken bunları mı konuştu· 

nuz yoksa ? Beni aile denilen 
çuvalın içine ıokacakıınız, çu· 
vahn ağzını bağlıyacaksınız., 
kendiniz keyfinize bakacak· 
ımız. 

Nadire elini Nerminin or.ıu· 

zuna koydu: 
- Bak ne diyor Atıf Bey? 

Ferit uysal çocukmuş. Seni 
sıkmıyncak. Arada bir kaçamak 
yapar, yine keyfine bakarsın. 

Atıf Beye dönerek sordu: · 
- Değil mi öyle? 
Atıf B. kaşlarını kaldırarak: 

- Y oo.. dedi, evlendiktE' n 
ıonrasına karışmam. ister ko-

onr baretlerle birleştirilir. 

Bu motifi muhtelif kalınlıkta 

keten ipliği, yün, flo , koton Bu motif le gapabilecelln 
perle v ince dantel ipliğile yuvarlak örtii 
yapabilirsiniz. Evvelii motifin 
kenar şeritini yapalım; 

Beş r.encir çekiniz. Son zin
ciri bırakınız ve geri ka-
lan dört zinçirin üstüne 
dört sık iğne yapınız, bir zin
cir çekiniz. işi elinizde çeviri· 
niz ve tekrar dört sık iğne 
yapınız, bir r.incir çekiniz. 
Böylece 43 sıra yaparsınız. 
43 llncü ırad n itibaren son 
dört sıra üzerine dört sık iğne 
yapnrsmız. (şe-
kil 2)de görün· ~~5~~ 
dilğli v çhile 
bu dört iğne 
llzerine 39 sıra 
çıkarsınız. Bi· Şekli: ı 

rinci köşeyi döndüğünilz gibi 
bunu da dönersiniz. Bu şerit 
te 39 sıra olacaktır. Üçüncü 
köşeyi de döndükten sonra 35 
aıra yaparsanız Ye biriuci sıra
nnı ba~andan itibaren ilk dört 
aırasına muntaıaman yerleşti
rirsiniz. Hasıl olan murabbaı 

bir kağıdın fizerine dikersiniz. 
Bundan sonra sıra müselles· 

lere gelir. (Şe
kil 3 ) On yedi 
zincir çekerek 

birinci · sırayı 11111 
yapınız. Sonun· 
cu zinciri bırakmız . Şekil: 3 

Geri kalan 16 zincir üzerine 
16 ıık iğne yapınız, bir zincir 
çekiniz; iıi elinizde çeviriniz. 
Birinci ıık iğneyi atlayınız 
on beş ıık iğne zapınız. Bu 
auretle de ikinci sıra meydana 
gelir. Müteakiben birinci ııık 
iğneyi atlaymız. On dört sık 
iğne yapınız. Bir zincir. çekiniz. 
Ta bir sık iğne kalıncıya ka
dar bu suretle devam ediniz. 
Elinizde gayet muntazam bir 
müselles olacaktır. Diğ~r Uç 
müselles te aynen bunun gibi 
yapılır. Resimde gördilğUnUz 
veçhile müsellcsleri mürabbam 
içinde birleştiriniz. Onları da 

birşey yapar, bilmem artık.. 
Ben yalnız Nerminin mes'ut 
olmasını istiyorum. 

Nndire, pişkin bir tavırla : 

- AtA, ali, dedi, haydi 
yavrucuğum, tereddüt etme .. 

.Şekil: 1 

kAğıda dikiniz ve gayet mun 
zam iğnelerle murabbaa t 
turunuz ve resimde görfildü 
gibi baretlerle süsleyiniz. LA 
bir motife sahip olacaksınız. 

Bu motifi nerelerde kull 
nabilirsiniz? .. Bu motiflerle' r 
ıimde gördüğünüz Jatif yuv 
lak örtüyü yapabilirsiniz. 
file perdenin ortasına veyah 
aşağısına yanyana dizersen 
kıymetli ve son moda 
perde elde etmiş olursunuz. 

Bundan sonraki yazımız 
size modelini vereceğimiz b 
başka motifle birleştirerek ka 
yolamza, masalarınıza ve hat 
tepsilerinize giizel ve kıyme 
örtüler yapabilirsiniz. 

Bu ıütunda icaz karilerimize 
haftada iki defa kroıe, bro
deri, triko ve kancveçe aibl 
muhtelif e işlerine dair ma
lümat vereceğiz. Bu yazılan· 
mızı aıra ile takip eden oku
yucularımıı, kısa bir zamanda 
el itleri hakkında epeyce bilai 
1&hibi olacaklardır. Gazetedeki 
izahatı kifi görmeyip ayrıca 
iıahat almak iıti ycn n her 
hangi bir el ltir.de müıküllta 
uğrayan karilerimi:ı., bize mek
tupla müracaat ederse hemen 
ıc-ıbecien cevaplar verilir. 

Hanımtegze 

Hele böyle safça bir oğlı:ınl 
evlenmeı.h :!İÇ zararı yoktur 
Pek çok fayda3ı vardır. 

Nermir. sordı:ı: 
Ne faydası vardır? 

(Arkası var) 

DiKiŞ 
BU S 

MllKARALARI 
Sağlam ve 



fiiİIİİiİİ.iiİİ'iiiİ.1İİİiilİİİİİiİIİİİİİliİİİiiiJ11T .Hariçte 
iman ranıE I 

Neler Oluyor? 1 

·~fgan E irinin Binbir Gece Masallarını An
. !ırır iki Hayatı Vardır: Yaz Ve Kış Hayah 

YAZAN: M. KAZIM 
-35 

emirf 
divan 

:;er tehir j 
kurdurarak 

s akeme etmek, ceza Yer
ve Yerdiği cezalann na· 

tatbik edildiğini aeyre dal
~ ile meşgul değil iae vak
i iki türlü fgeçirir: Ya ıehir 

0 .ricinde bataklıklarda bıldır-
/l avına çıkmııbr. Yahutta 

' 1klerinden birine çekilerek 

1 rk ve safa ilemine dalmıfbr. 
Emirüı bu zevk ve safa 
minde en çok ~hemmiyet 

diği ıey saz ve bittabi 
. ;adındır. 

Emirin sarayım dolduran 
dınlar muhtelif membalar

tedarik edilir. 

ınmif dört tane zevceıi 
11 ır. Bunların haricinde : 

E
• "Kabil" de veya hiik

cari olduğu her hangi 
de gtızelliği ile t6hret 
f bir kız bulunduğunu 

\idirıe, ebeveyninin nzuı 
\ı.un olmaıın, bu kızı mutlaka 
'ıetirtir. 
J 2 - Efganiıtanın ıimali 
prkisinde bir mmtaka var-
dır ki adına evvelce KAfiristan 

·aenilirdi. Fakat halkı islimi
• yeti kabul ettikten sonra 

1• "Nuristan,, adını taşımıya bq
~dı. Bu mıntakada oturan 

'
~~bilenin kızlan güzellikleri 
e meşhurdurlar. Emirin emri 
ardır: 

Bu kabile halkının her !$ene 

1 bülii:ğa eren kızları saraya 
gönderilir, Emirin intihabma 

• arzedilir. 
3 - Bunların haricinde de 

Emire ötedenberi takdim edi
len güzide cariyeler vardır. 

• 
Emir bu kadınlar için "Ki.-

bil,, de iki saray tahsis etmiş
tir. Gecelerini bu sarayların 
birinde, sazdan ve sözden 
sonra ekseriya henüz tenine 
dudak değmemiş bir bakirenin 
koynunda geçirir, gündüzlerini 
de gölde, sandala binerek 
kürek çekmek veya çimenlikte 

BORSA 
l.tanbul 15 Temmuz 1931 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

••ntn 
9.lar Amerik:a• 
IO F'.rank Fransıw 
20 Uret ltalyaıa 
20 Frank Belçika 
20 DTahmi Yunaıı 
20 frank lnfÇ?'9 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron ÇeI,oııloY&k 
1 Şilin Anıııturya 
1 Rayhşmark Almanya 
1 ZeloU Lehistan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoslavya 

1 Çervoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 istedin kuru' 
Nüy. 1 Türk lirası dolar 
Parlı 1 Türk lirası Frank 
1'illano 1 ,, ,, Liret 
Brükııel 1 ., 11 Belga 
Clncvre 1 ., ,,, Frank 
Sofya 1 71 ., Leva 
A e.ııterdam 1 T. ,, Florlrıı 

M d t 1 Tür Ur !il Pczta 
P. 1 ,, 11 Mark 

,, ., Zelotl 

1033,-
212,-
167,50 
222,75 
117,SO 
SS,S0-

817, 
s1,
M,so 

125,SO
S0,50 
46,-,-
23,-
2~,75,:50 
76,SO .-

1030,-
0,47,SO-

12,1,so 
9,02,ı5,00 

3 37,60 
36,41,-
65,10-

1,16,93,75 
4,94,20,-
2,tS,60,-ı 

.ı..,n 

E/ıan Emirinin içinde se/alıet lıagatı gaşadılı Dilküşa •aragı 
golf yahut ta tenis oynamakla bütün kadınlan toplar. CelAl· 
imrar eder. abat sarayına gönderir. Ken-

<tr 
Yaz bayab bayledlr. Kıı disi de başlanna geçer. Orada 

hayatına gelince : ne yapar ve nasıl yaşar bilmf-
Soğuklar bqladı mı emir yorum? ıöyliyemiyeceğim. 

Yeni Bir Din Projesi 
Haziran ayında ramazan 

geldi. Dehşetli bir sıcak vardı. 

Oruç tutmak gilç olacakb. 
Fakat kafilemizin içinde Bere-

ketullah Efendi ile bir lld 
kitlden baıka oruç tutan klm
ae olmadığı iç.in bu, mütkilltı 
mucip olmadı. 

Aramızda bulunan Hintli 
Prenı (Hindu) dinine mensup-

tu, Bittabi oruç tutacak değildi, 
fakat ramazan ayının gelişinden 

kendi hesabına istifade etmeyi 
düşündü: 

- Ben de oruç tutacağım, 
dedi. Fakat sizin gibi değil, 

bir haylı farklı bir şekilde ... 

Prensin bu mukaddimesini 

epice uzun bir konfranı takip 

etth 
(Mabadı yarın) 

Alman Bankalarına Hücum Dün De Devam Etti 

Dyçe 
100 

Oriyent Bank iki Günde 
Bin İngiliz Lirası Verdi •.• 

4 Baı tarafı 1 inci aayfada) fında birleştirmekten Om1tvar-I ihracat madde.sinin mevsimi 
Ayni zamanda Alman sa· dU'. ıeçmft, bir kıaım maddelerimiz 

nayii mahvolursa onun yerine Bir lflAs Daha için Almanya mliıterilikten 
kendi müttefiki olan Leh ve Bu hale rağmen Avusturya• ı çıkmıtbr. il T' · · 
Çek sanayiinin geçeceğini zan- da Merkür isminde bir banka Almanya 8 ıcaretımız 
nedivor ve bu kanaatle Af.. daha top atmıştır. Meseli memleketimizden, 
manyaya kıskıvrak bağlamak Vaziyetin vahametini şun· Almanyaya senevi (10) milyon 
istiyordu. Hover planına iştirak dan da anlamak mümkündür , , lira kıymetinde üzftm, incir, 
etmek için teklifleri şu idi: ~i, Balde'ki Tamirat bankasının fındık, 6 milyon .lira kıymetinde 

1 - Hitler partisinin liğvi; ıdare meclisi içtimaını bitirme- tiitiln, yarım mılyon lira kıy-
2 - Cep zırhlısı denilen sine rağmen bütün azası Bale metinde yün, bir milyon 

dört harp gemisinin yapılma· tehrinden ayrılmamıya karu liraya yakın bir kıymette de 
ması; vermiştir. deri ihracatı yapılır. 

3 - Avusturya ile giimrük Şehrimizde Vaziyet Şimdi. b~ maddel:ri~. ihra-
muahedesinin bozulması. . . . cat mevsımı olmadıgı ıçm bu 

Al C ab Alman . buhranının bır ak· piyasada hiçbir panik olmuş 
mauyamn BY 1 sülimeli olarak Doyçe Bank, değildir. Yün ihracatımiz lıe 

Buna, başta Hindenburg ol- Doyçe Oriyent Bankın lstan- son günlerde daha ziyade 
mak üzere Almanyanan verdiği bul şubelerine dün yine para Amerikaya teveccüh ettiği 
cevap şu olmuştur: çekmek için halk tehacümü için hiçbir tehlike yoktur. 

- Fransanın taleplerini devam etmiştir. . İthalata gelince, buhranın 
kabul edemeyiz. İstifa etmeyi Doyçe Bankın lkı günlük tesirleri henUı; tahmin edile
tercih ederiz. Vaziyet bu şekle tediyesi (100) bin İng~liz. lira· memektedir. ÇUnkll devam 
girince ve bir kısım borçların sını bulmuıtur. Evvelkı gUn 40 eden ithalat hali tabiidedir. 
verilmesi mecburiyeti hasıl bin, dün de konsorsiyomdan Bunlar ovvelce alınmış mallar
olunca halk hey~cana düşmü~, 160 bin lngiliz lirası mukabili dır. Ancak manifatura piyasası 
par~larım çekmıye teşebbüs Türk lirası almıttır. şüpheli bir korku geçirmektedir. 
et~ış ve son buhran bund~n Doyçe A ~ankın.. ~u!'me.leal Korkunun Sırayeti 
dogmuştur. Almanyanın dor· ı daha az vası oldugu ıçın gışe- M d t 1 t 1 b' k 
düncü bllyfik bankası olan lerine yapılan tebacilm daha h lk ev uh '. m~dck X.ıan 1b 18 ı m 
Darmiştaterund Nasyonal Ban- mahduttur. Maamafih herhangi t ın h~· rımız de k man I an ca 
kası kapılaırnı kapamış fakat bir hadiseye meydan kalma- a1rına udc~ym e bere pka~a ar,mı 

· b b k k 1 · t' a ması, ıger azı ımse_er 
Alman hükfım~tı ~ an anıo ma . ve mu~'?e e ın ıza'!1ım üzerinde de bir korku tevlit 
borçlarım kendı nzerıne almııtr. temıo etme~ ıçtn banka hına- etmiştir. Milli bankalar hariz 

Vaziyet Nedir? larında pohı bulundurulmak- olmak üzere diker ecnebi ban-
Buhranın ilk devresinde baf tadır. S" . kalara da bilhassa Fransız 

döndürücü bir snratıe dnşen Banka MlldUrUnUn ozlerı bankalanna buı müracaatlar 

kı t kr e ki mevkı'ı'ne Doyçe Bank müdürü bir mu- olmuş ve mevduatın iadesi iı-
mar n e ar s h . . . d • tir ki t · t' 

elmesi gösteriyor ki eski za- arrınmız• emıı ı . enmıı ır. . . 
g "- Bakamızın merkezınden Bu vazıyet üzerine Tıcaret 
~anın korkuI:ırı k~lmamışbr. talimat alıncaya kadar faaliyete Odası bankalarla tamasa gel· 
Zıra es~slı hır tasfıye yapılıp devam edeceğiz. Talep üzerine miş müracaat eden tüccara ma
Fransa ıle Alm~nya anlaı~ncı: mevduat sahiplerinin haklannı lumat verebilmek için vaı:ib 
ya kadar Amenkanın vazıyetı kendilerine veriyoruz. Marka malumat almak istemiştir. 
tutacağı ve markın düşmesine ve dolayısile Alman bankala- ihracat Ofisinin MUracaatı 
milsaade etmiyeceği anlaşılıyor. rına gösterilen bu itimatsızlık İhracat Ofisi de Berlln Ti-

Ayni zarureti, merkeziBale'de muvakkattir.,, caret mümessilimizden vaziyet 
bulunan Beynelmilel Tediyat Mark Düşüyor hakkında mufassal ve seri 
bankası da hi(!setmiı ve marka Filvaki mark dnn bir mik- m:ıliiaıat istemiştir. Bazı Ban-
miizaherete k~rar vermiştir. tar düşmilı, 21 buçuktan (23)e kalara gelen telgraflara naza
Bundan başka lngiliz Hariciye inmiştir. ran hükumetin emrile Berlinde 
nazırı alelAcele Paris ve Ber· Buna rağmen mark llzerine kapanan Banka ve Borsaların 
line hareket etmiştir. hemen hiç borsa muameleıl bugün açılacağı ve bu suretle 

Bu zat, Almanyanın bebeme- olmamıştır. Bu vaziyetin ihra- bir sal~h vllc~da geleceği 
hal kurtanlması llizım geldiği· 1 atpiyasasına yapmasından kor• limit edılmektedı.r.. , " 

kanidir ve Fransa ile Al- .r.:ulan tesir ıimdilik mevzuba- Alman Sefaretmm Tebh 1 

-
kunç Bir Safhada r 
(Baıtarafı 4 üncü sayfada) 

terettüp ettiği hakkında neş
rolunan ikinci tebliğ üzerine 
mezldlr bankanın karan ol
dukça bir bedbinlikle karşı-
lanmııtır. Maamafib, Beynel
milel Tediyat Bankasının sala-
hiyetleri dahilinde kaldığı tak
dirde 600 - 500 milyon frank
lık büyük bir yardımı kısa bir 
zamanda Almanya'ya yapamı-

yacağı husuıuna işaret edil
mektedir. Mendir banka 100 
r.illyonluk krediye iştirakini 
Almanya' ya temin etmiş ve 
17 temmuzda vadesi gelen 
krediyi tahdide karar ver
mittir. 

Ümitler Bankada 
Londra, 14 (A.A) - Dün

kil kadar endişe içinde olmak-
la beraber Londra mehafili 
bugün daha ziy'lde soğuk 
kanlılık göstermektedir. Bu 
fikri temayülün başlıca ami1ini 
şüphesiz Bale' deki Beynelmilel 
Tediyat Bankasının vaı:iyeti 
ıslah etmek için oynayacağı 
ümit edilen roldür. 

Fransızlar Korkmuyur 
Paris, 14 ( A.A. ) - Frasız 

matbuab Almanyanın yaziyeti
le çok meşgul olmaktadır. 
"lntransigcant,, diyor ki: "Şa
yet Almanyamn iflası vukubu
lursa bunun doğrudan doğruya 
neticelerinden İngiltere ve 
Amerika Fransadan ziyade 
mllteessir olacaktır.,, 

"Liberte" gazetesine göre, 
Almanyanın ifliıı üzerine iktı
sadt noktai nazardan mübade
libn alttist olması ağlebi ihti
mal Fransa için büyük bir za
rar tevlit edemez. Zira bazı 
sanayi için mübadele hareketi 
betaate uğrasa bile Alman 
ithali tının azalması milli F rau
sız aanayi şubelerinin inkişafı
na saik olacaktır.,. 

ltalya Gazeteleri 
Roma, 14 ( A.A ) - Bu

günkü gazeteler Almanyanm 
vahim vaziyetinden uzun uza-

dıya bahsetmekte ve bunun 
sebeplerini göstermektedir. 

Bale lçtimamdan Sonra 
Paris, 14 ( A.A ) - M. 

Flandinin, Fransa bankası mü-
dürU M. Moret ve Farmier ile 
görllşmüştilr, Bunlar Fransız 

maliye nazırına BeynelmHel 
Tediyat Bankasımn dilnkü cel
sesi hakkinda izahat vermiı
lerdir. 

lngiltere Bankası Müdürü 
Londra, 14 (A.A.) - İngil

tere Bankası Mildürü M. Mon• 
tagu Norman, Bele'den buraya 
dönmüştür. 

Lehistan Şüpheleniyor 
Varşova, 14 (A.A.) - Mat

buat Berlin hadiselerine ka11i 
umumiyetle ihtiraz dermeyan 
ediyor. Vaziyeti Almt'l.nların mü
rettep bir planın tezahürü şek
linde görüyor. Ve "Hakiki Al-
manya ne taraftadır?., Diye 
soruyor. 

Hindenburg Perlinde 
Londra, J 4 (A.A) - Alman 

Reisicuümhuru Hindenburg ev-
velce kararlaştırıldığı veçhile 
fakat ayni zamanda kabinenin 
mütemadiyen inıkadını icap 
ettiren vaziyet dolayısile yarın 
Berline dönecektir. 

Parası Kalmadı 
Viyana, 14 (A.A.) - Bu

gün ihtiyaten gişelerini kapı-

ynn Mercur Bank yarın tekrar 
tediyata başlıyacaktır. Banka
nın bütün talepleri is'af etmiye 
kafi para tedarik ettiği söyle-
myor. 

Yeni Bir Fırka 
Berlin, 14 ( A.A ) - Al

manyada kırallık taraftarları 
unvanile müessisleri meçhul 
yeni bir fırka vücut bulmuştur. 

Kortez Meclisleri Açıldı 
Madrit, 15 ( A.A ) - Kor

tez nıedis!erinin küşat celsesi 
saat 19 da açılmıştır. M. Al
cala Zamora bu münasebetle 
bir nutuk irat etmiştir. 

Şayanı hayret ve n cvicat bir makin"' aııycsinde çocuklar, mektepliler, 
acemUor ve alclO.mum herkes istediği zıı.man kolayca resim çekebilir. 

G6rünüşte bir cüce, fakat kabiliyette bi.· dev 
4X6 11'.l Jik tabii bir film, hepal muvaffak 

olaralc sİ7.c 16 ADET FOTO veri~. Mesafe 

dl1'fragm vcn:reye lü:mı·l olınaks1zın makine 

düğmesine basar basmaz resiırı çekilmiştir. 

1 ZEİSS İKON Bt\BY BOX 
Makinesile çocuidarımızın tnlil günle:inl şen

letlniz. :.lakinenin te~hirl ve hususi Türk~e 

broşürü fotoğrafçdığa ait bilGmum satı~ ma

ğazalarında bu:11nmalttad1r. 

ZEfSS IKON'un fotoğraf mnkfn .. lerlne. ıez:ll 
ve :ıözlü ıinema maklnelcrlııe, rr.cktcpler iç!n 

projeksiyon aletlerine, enınlyet kilitleri ve 

tenvirat l:imba•arıııa dair her nevi kataloglar 

lçln lıtanbulda Dilsiz zade hanında 24-27 

numa,.alı JACK ROTIENBERG idarehaneslno 

müracaat edilmesi, 

bulan kesif döviz ve altın sarfı 
dolayıılle bankaların para ihti
yaçlarını kafi miktarda temin 
için Rayşbankın ııerbestii hare· 
keti tenakus etmişti. Bu cihetle 
Danat Bankası terki faaliyet buh
ranına duçar olmuş ve 13 temmuz 
tarihinde gişelerini kapamıştır, 
Buhranın umumi ikbsadiyata si
rayetine mini olmak için Danat 
Bankasına vuku bulan tediyatı 
hükumet tekeffül etmiştir. Banka 
için bir komiser tayin edilmiştir. 
13,14 ve 15 temmuz tarihli emirna
melerle Rahşbank müateına ol
mak üzere bankalar, tasarruf 
.andıkları ve diğer luedl uüea• 
ıeıeleri tatil edilmiştir. 

Bilhassa maaşlarla gündelikle
rfn ve İfıizlerin aldıkları yevmi· 
yeler in temini tediyeai için hükQ

kaca emirnameler ihzar 

Posta kuhııu fstanbul 114. 

irtihal 
6 mcı Noter Galip Bingöl 

Beyin refikası Hanım Eefendi 
dün sabah irtihal etmiştir. 

Cenazesi dün saal dörtte 
Nişantaşında Teşvikiye camiin
den kaldırılarak makberi mah
susuna defnedilmiştir. Ailesine 
arzı taziyet ederiz. Cenabı Hale 
rahmet eyleye. --etmektedir. Borsaların bu hafta 
nibayeline kadar kapalı kalacak
lan muhtemeldir. Hükumet bu 
a-ibl tedbir ile buhranı lokafize 
ettiğini temenni etmektedir. Ec
nebi memleketlerde mark p)ya
sa11 sağlamlaştığı Jçin ur.ıumi bit 
memnuniyet hükiimİermadır. 
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Ucuz 

Ha-Azizin 
yatları Analannın F edakirlığı 
Sayesinde Kurtulmuştur. 

NAKtLlı ZIYA ŞAKIR _ 22 

Küçük 
Bııhar geldL Şchlrlcrd n köylere, tıııyfiyelcrc çıkılııcııktır. Kirny:ı 'erilecek 

e.t:.h, dafronlz, odalannız varaa VC}•ııhut klralahacak ev, d 1re ve odıı l· l yors:ınız· 

Aramak •• sormakla uklt geçtnneylnix. (25) kuruşlc ılze bu lşl y pnbllirlz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahlli butalıklar. 
Hane: Bevotlu. Tarlabatı caddul 
No. 145. ·Muayenehane: Galata 
Topçular caddeai. No. 164. -·42 

(16) kellmcJlk bir flAn l:Afidir. Her kelime fozlası için bir lmru1 ilıhc: ed:niı. 

DIŞ TABiPLERi 
DIŞ 

SUAT 
TABİBİ 

ISMAİL 
A·nupaCtan gelmittir. Yenipoıı

tane caddesinde ikbal kiitüpanesi 
k.art11ında No. 8, Telefon fıt. 4156 

-3 

MOTE EV V 1 
KOLAY SÜNNET 

Ameli yui için meşhur Halepll 
zade doktor Talip Beye beş gün 
evvelden haber ver"lme:d. Sirkeci 
NcmJizade Hnnı. Telefonİd nbul 
1486 ~11 

(Her lraklcı m11hf•ZdlU') 

( İkinci Mahmut ) un kanlı ı -
pençesinden ancak iki ıehz:ade 
urtulabilmiştir. Biri; ( Sultan 
ecit ) diğeri de (Sultan Azi~). 
Mahmut ), bunları da öldti

ecekti. F kat, ı:eki Ye feda

·-

Ar annları, artık isyan eden 
r dmlık Ye ana!ık şefkatinin 
erdiği bir cUr' etle evlAtlarının 
ayatl rım kurtarmıya mu
affak olmuşlardır. Bu suretle, 
k kurtulan ( Sultan Mecit ) 
lmuştur. Şehzade iki aylık 
fo~ca (Mahmut}, bermutat ço
ğu istemi . Zaten bllyllk bir 

orku ve heycanla buna mun
zır olan çocuğun vnldeıi, 
Bezmiilem Kadınefendi ) 

1 

vap vermi ; 
- Çocuk h atadır. Odadan 

kaınnz. Arı:u buyururlar& , 
ray teşrif etsinler de iar

Unler. 

Demiş. Mahmut, buna kıza· . 
·~ ~alkmış ( Bezmlalem ) in l 
aıresıne gitmif.. Fakat, mti- ı 
l~im bir tavır takınarak ço
ugu ~evmek için kucağına , 
lmak ıstemiş. Halbuki çocuğu i 
!ahmudun kucağına verirse ~ 
ıir dah almak imkanı olma: 
lığını bil n (Bezmialem) : 

Aslanım .. Şehzadeniz çok 
%nyıftır. Kemicikleri, aut gibi
dir. Kucağınıza alırsanız, yav
rucak incinir. Buyurunuz.. Se
vecekseniz, benim kucağımda 
•eviniz ... _ 

Diye, Mabmuda vermemiş, 
Mahmut; bUtnn hu tatlı s5zle
rine rağmen, gözlerinde şim
oekler çakan (.Bezmialem ) in 
her mUcadeleye hazır olduğu
nu anlar anlamaz; bu cinayeti 
alenen icraya cesaret edeme
miş.. ve ( Vaktı merlıun ) a 
talik eyJcmi~tir. Fakat (Bezmi
alem), Mnhmudun fikrini ga
yet iyi bildiği için, evl dını 

tamamen bUyUyüp te meyda
na çıkıncıya kadar bir an 
bile y lnız bırakmamış ve an-

c k bu uretle (Sultan Me
cit) in hayabnı kurtarmışhr. 
(Sultan Aıi:ı) in kurtulması da 
anaıının ( Bezmfalem ) den 
ders alarak tıpkı onun rf bl 
hareket etmcai ile kabil ol-
mqtur. 

1' Şubat !25 

Abdnlhamitle bugllnkll mll
llkabm, pek faydalı oldu. 
Hususi hayabna ait bazı şey
ler öğrendim. fık karşılaştığı
mız zaman, yine bermutat 
11hhatinden bahsetti: 

- Sabahleyin, defi hacet
ten sonra, biraz kan geldi. 
Doktor Atıf B. gelmifti; ona 
ıöyledim. Yine o aletten bah
sederek muayene edeyim dedi. 
Canım, o koskoca ıey, oraya 
nasıl girer?.. Aman istemem, 
'imdilik 6yle büyük bir ra
b tsızlığım yok, dedim, dok
toru baıımd n avdum .• 

Dedi. 
Artık, kar ı karfıya otur

nıuş, cıgaral rı tellendirerek 
nıubabbete koyulmuştuk.. Ab-
dllllıaınldin, çok tuhaf bir sö-

Avrııpaga f lrar edenlerle 
temasa memur sor lıa/ige 

Ahmet C ldlettin paşa 
rlifmo tarzı var. ETVela, çok 
e6z s6ylemeyi 16vİyor... Ve 
sonra da, bir meseleden b h-
ed rken, münasebet getirerek 

derhal diğer bahse geçiyor •. 
Fakat, huzurJJ insanı sıkmıyor. 
Sözleri uzun olsa da insanı 
bıktırmıyor. Sözlerinde ve fi-

h·san 
lzmirde Bir Ecnebi 
Kumpanya Bu inhisarı 

Altüst Etti 

lzmir1 16 (Hususi)- İhracat 
emtiasını Avrupaya nakleden 

Ye bu işi adeta bir inhisar 
haline getiren Oç bilyftf ~ 
ecnebi vapur kumpanyasınin 
karıwna y ni bir Noneç 

kumpanyuı çıkarak İzmirde 
acentelik tesis etmif ve eşya 

navlununu (42) şilinden bir
denbire (26) tiline indirmiştir. 

Tüccar ve hükumet bu va-
ziyetten memnundur. 

Ödemiş Cinayeti 
----

Kadın Yüzünden Bir 
Adam Öldürüldü 

Ödemiş, 15 (H. M.) - Bu
fÜD şehrimizde feci bir cina
yet oldu: 

İsmail isminde bir gencin 
Bahriye adını taşıyan bir met
r si v rdır. Bu k dın ynca 

1 brahim isminde ikinci bir er
keğe de yUz vermektedir. 

Dün bu lbrahim Bahriye 
Hanımın evine girmiş, o sı

rada İsmail çıka gelmiş Ye 

metr ıinin yanında yabancı bir 

Jdrlerinde tekerrllr çok. Buitin 
anlattıj"ı birşcyi yann da an-
latıyor. Bilmem, eskiden de 
adeti böyle mi idi. Yoksa, 
ihtiyarlığın tesiri mi? Ağzında 
yalnız iki tek dişi olduğu için 
telAffuz tarzı, her ihtiyar gibi 
basık •• ezik.. Fakat, yin 
kelimeleri Y heceleri çok iyi 
a5yltıyor. 

Muhtelif mevzulara alt bir
çok uf aktefek eyler göriiştnk
t n onra, nihayet, bahisin 
ıonlarınd hususi hayatına 
intik tti. Derin derin içini 
çektikten sonra: 

- Dfinyada kahır çekml
yen, keder görmiyen insan 
yoktur. ihtimal ki bir çok kim
eler, beni başka türln tanır

lar. Bütün bayatta hiçbir elem 
ve ıstırap duymamış.. Müdde
ti ömründe bir kuş gibi kafe-
inde oturmuş bir adam zan

nederler. Halbuki, benim d 
hayabmdn ne facialar vardır, 
bilseniz? .. 

Durdu. Bir cıgara daha 
yaktı, slh:fine devama başladı: 

- Efendilik zamanımda idi. 
Bir gün Çenkelköyüne giderek 
biraderim Selim Efendinin de
niz hamamında yıkanıyordum. 
Adamlanmdan biri geldi. Ktı
çllk kızımın biraz bastalandı-
ğındnn bahsederek acele sa
raya avdet etmemi öyledi. 
Derhal denizden çıktım. Acele 
giyindim. Kayıkçılarn 11ılo kü-
rek çektirerek Dolm bah-
çe arayın geldim. Beni 
uzaktan görünce, saray hal
kından birçokları rıhtıma 
toplandı. Bu hali görünce 
benim merakım bUsblltUn artb. 

(Arkası var) 

osu 
~emleketimize Gelecek 
Fransız Tayy releri Pa

risten Har ket Etti 

Jeneral (Degois} nın idaresi 
alhnda maruf pilotlardan Peltiye 
Dnvazi, Koıt, Jiriye, ( Şal ) in 
idaresi albndaki tayyare filosu 

Pariain ( Burje ) tayyare istas
yonunda hareket etmiştir. 

Bu filo yazdığımız gibi Mem· 
kctimi:ıe de uğrıyacak, fakat 

Eakişehire inecektir. Filo, yaz
dığımız gibi Avrupanın başlıca 
merkezlerine uğrıyarak gel
mektedir. Filo ilk merhale 

olarak Brükscle uğramıştır. 
Oradan lsveçe geçmiştir. 

Barutta Veba Var 
Yeniden Yeba vak'aları ı:U

bur ettiği haber alman Berut 
limanı muvaridatına karşı, 
nıevcut muayeneı tıbbiye ted-

birine il veten fare itlafı ted
biri dahi konulmuştur. 

PARIS TIP FAKÜL TESiNDEN Me:um 
Cilt ve Zührevi hastalıklar mlltehaHaa 

Dr. BAHATTiN ŞEVKi 
Kabul ıaatlerl aabah aekizden 

akşam yediye kadar Babıili 
Meserret oteli karşısında No. 135 
birinci kat. -l3l 

GÖZ ve Gözlük müteha11ııı 

doktor Fuat Aziz Bey - Muayene 
ile r8zlük ııatıhr. Muayene Ocretl 
alınmaı:. Bahçekapı Hamldlye 
caddesi 50 numaralı mafaza. -14 

EMRAZI Z0HREVIYE tedaYl
bancsi - Doktor Ariatidl Bey ı 
Eminönü aııbık Kcırakat Han 
No. 8 -26 -

ACELE SATILIK SfNEMA -
lıtanbula naklimekün deceğim· 
den hali faaliyette ya:ılık kıtlık 
mobllyaı:lle mot<Sr, dJnemo, film 
maklneıi, sandalyalar, bütün te
ferruatile satacağım. Vilayette 
bir tanedir. Taliplerin: Kırklar • 
linde Millet sineması mQdürfye
tlne müracaat etmeleri. -1 

SATILllC EVLER 
Ev meraklılarına - LAielinin 

yükıek ve havııdar yerinde yeni 
yapılmıf, metin, zarif 1atılık ev
lerimiz vardır. Terkoı, elektirlk 
havagazı temin olunmuştur. Ma
r caat yeri: Lnleli aparlımanlan 
=Jtarş11ında kıraathaneci Ali Ef. 

asıta ile Burhan -3 

SEKiZiNCi 
PATRON KUPONU 

No.6 
GaHtemlade on bct gGndo bir 

Yennel:to olduğumuz Patronu 
hadan al ak t.U7onanız, ba 
lrupoau kalp Hklayınn - 15 
kupol'\ topla711nz. Patroalanııuz
dan pek memnun olacakıınız. 

D Patronlar r.qredlldlklerl ~ 
den ltlbnrcn .t:ınbul karUerlmh 
bir hafta, tafra knrllcrlmlz on 
illn içinde kuponlarını 1ılinder
mdldlrlu. Bu mtlddet reç.tlktaıa 
oonra kuponlar kabul edilmez. 

Diş TABiBi K. JAMGOÇY AN 
Harbivc polis kıırnkolu sıra

ıındaki kö11ebı şında 73 numaraya 
nakletmiştir. Sabah 10 dan akşam 
dokuza kadar. -5 

DIŞ TABiBi NECATI - Cuma
dan madn her gün sAbahtan akşa
ma kadar ha t )arını kabul eder. 
Panialb Hamam c ddeıi No. 17--65 

DIŞ TABiBi AHMET HiK
MET - F nni ıur tte ağrmz 
dit çıkarılır. Altın ve her nevi 
ıafi dltl r, ut dil ve müsait 
ıeralt ile imal olunur. Ankara 
caddesi No. 151 -3 

TERZiLER 
Uzun adeli, mutedil şerait 
ile n miifkülpesentleri memnun 
ed cek ekilde modaya göre 

lbiae yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. , -29 

R 
KİRALIK DÜKKAN FABRiKA 

DEPO - Tophnnede Kapıiçi 
hamamı arkasında Hurm sokak 
No. 22 dilkk n fobrika v depo 
için klrabl br. Elektrik ve ıu 

tesisatı Yardır. Jzahat için Eml· 
n8nQ K6prilbqı Aalnn veresiye 
tlrketlne mllrac at. Tel 21059 -t 

KiRALIK VEYA SATILIK -
Şlılide fabrika lçln inşa dilmif 
mOkem el bina, ayrıca IGzumu 
kadar arH, depo ve garaja el
verltHdlr. Katırcıoğlu han 30 
numaraya mftracaat. -5 

EMLAıdNIZf SATMAK yahut 
ldralamnk için 9 • 12 aruında 
mürac at dinlL Trnmvaya, lake-
1 y , tim ndif re yakın olanlar 
mOr ccnhbr. 

fıtanbul D6rdüncü Vakıf han 
Aımaka 29 -5 

BÜYÜK asri yorğancı - Son 
modaya rnuv fık temiz ve uğlam 
model üzerine chv~n fiatle yor· 
gan imal olunur. Nuros~aniye 
ceddesi 74 - 76 numarada HntJan 
Çavuş. -1 

TAKSİTLE -Thonaan ve mu°b: 
telif rnork.1lı b·siklet ve Snro "'n 
ınnrkah motör. Hele!. ve Gr. ınnfon 

uzun ve mutedil şernitlc veril°r. 

DiKKAT THOMANN 
Velespltlcrinin alameti farika 
markası çifi fildir. Mühayaa ede
ceğiniz zaman turuncu reni !ere 
dekfl çift fil mnrkı:ılanna dı · '~at 
ediniz. Af dnnmnzı;ınn:. 

Altıncı daire tramvay durağı 
159 numarn Aleksandır Mı:rcn...,o 

-2 

FRANSIZCA, 1NGIIJZCE -
Erkek - kız. Gündüz ve ge1,;o 
kuvvetiniı:e göre 12 kur. Mek· 
tepte, işte, ticarette muvnffak 
olmak için. 18 senedcnbcri çok 
esnslı tanzim dilen derslerimiL]e 
nasıl ve ne derece lisan ö re
tiyoruz bunu ilci den tetkik ede
bilirsiniz. Divıınyolu Firuzıı •a 
camii yanında li&nn tetri -ne.si 
müdürü Ziya. -4 

ANKARALILARA MÜJDE 
Muhterem Anlcnrıılılor- Perşem• 

be gününden itibaren Ümit sabun 
depoıunun ııabnn ve zeytin ynğını 
Sam npazarında bakknl Abdülgani 
Ef. Mağazuından tedarik edebi
lirsiniz. Şubemiz oradndır. 

istanbul 1- Zındanknpı Dört yol 
atzı 53 numarada Ümit Sabun 
deposu ~ı 

KISMET PIY ANGO GiŞESi -
Mal<ll Gazi Hüı yin Avni tayyara 
bil tini alanlara 25 kuruşluk bir 
fişe Şük{}fe e.anaı be iye edilir. 
Divanyolu No 111 -3 

-----·-
MEMUR ve MEMURE fSTl-

YOZUZ - ftiniz olmadık• zaman
( da çalııcıra AYDA 90 LiRA 
kazan bllirelnlz, bize m ktupla 
•orunuı, içine 6 kuruşluk pul 
koyunu% .. latcıiıbul postanesine 
400 -s 

ı ı Aynen Y azıyo · z 
~-~~~~~--------~~~~~~ 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 1 kanun dairesinde ııerbestir) 1 muhalefete kemali hfirmetle 
~lamaz. ~iman milletini y~~i: der. Efendiler, bu m sel d boyun e" eriz. F k t bugün 
tı~en bUyük damlardan bınsı en ouik ol n cihet iıte o bu tenkit faaliyetinde ve mu
dıyo1r:. H~riye~ .bağhlıkbr, kanun sureti tanzimindedir. Bu h lef t v dislnde hiç müsbet 
m ulıyettır, vazifed~r e mllı· kanun ne ıuretle tanzim edil- fikir b yan tmiyerek, yalnız 
terek duygudur diyor. Bu, melidir. Biliriz ki, bu ·anun ve yalnız bUtnn hakikati ink!r 
ç?.k doğrudur. ~ bu ilmi, bu ç teki! lhtiv ed , ilç. ıuret- 1 

ederek hiç bir ıey yoktur diye 
yuksek menfııatın le babdır ki le tanzım olunabilir. Birindsf; hazan sinsi ıfnsi, bazan daha 
kendi ine vaıifc ve mes'uliyet kanun mefkuttur, denecek bir cesurane ve hafnıme zehirler 
hissi olmıyan, bu güntin mftf- ıekild yapıl bilir. İkinclai; ka- aaçan bu mahut kalemlerin 
terek duygusu demek ola nun mutedil bir ı kil ihtiva mazisi nedir? Ef ndiler, pek 
kurtuluş ve istiklil prensiple- eder. Üçüncllsll; kanun müs- A.lô biliyoruz ki mUcadelei miJ. 
rini benimsemiyen insanlann tebittir. Fakat müstebit kanun liye .zrunanındn bu adamlar, 
hür olmaları değil zabıta ne- biz.im asla hntır ve hayalimiz- mllcadelc edenlere karşı; celAIJ 

• den ae.ı>mez:. Şu halde yapaca- -layasıdır dedil y· b ıareti altında yafamaları blı:a- • .- • . -y ' c.r. ıne u 
ti.hi h k hu · ti" ahfu- ğımıs kanun ıçın mikyas ve adamlar; l§g~l um nında bu 

a ve rrıye n m • c:lir? H -ı ı 'k b 
· t · · · b · 'b b · eri- mıyar ne an2S. ıey mı - J eyaz ay yıldızı kırmııa bayrak 

zıye 1 ıçı? ır vecı e, U:. f . yu ittihaz derek matbuab artık memleketin saadetini te-
tadır. Bınaenalcyh bUkumeti- kanun dairesinde teaa mde- mm· d b k b kl · · b · . b .. ,_ •· e emeı, aş a ayara ar 
mızın u cihetlerı ve u yua.- ceğis. Zannı Acimne ce yuı· anyalım dediler. Böyle di)en 
tek esaslan na~ dikkkate cının derecei lrfam, hali adan.lar mücadclei milliyeyl 
alarak uzun uzadıy luh tU- Ye ıanı ve okuyucunun çok fena gören, bize haindir 

iz b d (BraYo ıeale.ri. lem oynatan, kllfnr saçan bu Fakat efendiltr, bugün işte ay 

ğim mahiyeti menfurede isti· derecef tahammnJGnll aramak diyen bt adamlar hugtin karfı
mal edilen hak ve hürriyet lhımdır. ŞimdJ arkaclaflar, mıza çıkıyor. Bunlar çok bU
kelimelerine istinat ile oulan ilim •e irfanına, fazıl Ye ke- yük vatanperverdirlcr. Meğerse 
suiistimal eden düşman mat- maline hakikaten ıahit olduğu- hain biı: imitiz. Milcadeleye 
buabn bozguncu fesatçı nı- muz yazıcı arkadqlanmızdan fttlr k eden butUn vatanper
huna karşı ~ani olacak ıarfmazar takat buglln t nkit- Yerlere elleri:ıden gelse, haini 
kat'ı tedbirler alsın... Talebi· tir diye, muhalefettir. diye ka- ı vatan diyecekler. A~kolsunl 

~k I )u ur. ya:Dcılann ahvalin bakalım. yıldızlı kırmızı bayrak bu mem-
ferkek görünce sinirlenmiş, kavga 8 ış ar · . . . Malüm olan b yazıların teren- Jekete s adet getiremez diyen 
çıkmış, neticede lbrahim kama M zh r Mnfıt B. (Denwı) - mel hali Ye mazileri Ye batta bu alçaklar, mUcadel ye iştırak 
ile lsmaili yaralamış, 1smail de Ar~adaşlnnm, Kanunu Esaıt mazi dcnilemiyccek k dar pek ed oler sers ri d mlardır, 

ld ğ 1 d u~ . J ile ıdare olunan ekseri devlet- y kın olan 1 gal u oında ve diyen daml r n bliyiik va· 
ı ı yara ar an m .eessıren 1 d ld w 'b' bı-: d U d 1 · ·n· d ki d' • • • h d k'k öl u til er e o ugu gı ı u.am e m en e eı mı ıye z onın a tanperv r ırlct. 1 enkıt, er~ey 

on ı n 11<>nra m ş r. T ~kil h Esasiye Kanunumuzda efal Ye h relc h cDmlemiı:in onl rchr. Efendiler nevi tenkit 
Katil kaç.arken Tire yolundn ı matbuata ait olan bir madde mal6mudur. Biz milabct ve crl Um. Şimendifer ya-parsınız. 

tutulmu tur. vardır ki, o madede (matbuat, fikre mUstenit b:r tenkit ve ( D vamı var) 
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Türkiyenin v~ -EN NE f 1 S 
bütün dünyanın YAGI ZEYTINY AÖIDIR 
Kum, taş, böprek, mesane ve bilhusa aafra, sarılık ve karaciğer haatalıklarında ıerbet aibi içilir. Börek, tatlı, ıalata, mayones ve bütün yemeklerde tereyağı yerine kullanıl 

AMAT6RLER 
Hepiniz Fırsattan istifade Ediniz. 

.. MÜHİM 

~.NW~ 

KEŞ 1 F 
Mem)eketlm1dn tanuıDUf mllc:!errlı 
doktor ve ldmyakerlerlnden Hadi faik, 
Naııml Asaf, CeJllyan, Ömer Şevket, 
H Oımao Şerafettla, Beylerin tahllll 

"dmyevl ve t.crGbe nettceılode veri· 

K O D A K lea raporluile teıı:ahtlr ec1.. bir 

Ti"MsAH 66 
Fotoğraf Amatörleri Müsabakası ( C R O C O D 1 LE) Markala Traş Bıçakları 

Türkiyede nakten teni edilecek mOklfat 2000 lira. Tek bir realm ı 

Ttırkiye . Müsabakasında 340 Lira K A Z A N A 8 İ L f R ·• Hallı ineç çelltlnden mamul olup cildi tahrft etrnH. Taravet 
Ye ,.nı:euttl tezyit eden lktlaadl bir alettiı.Heldmlerimi:ıin rapor· 
larana itimat edeHk bv 1erde YALNIZ bu blçaldarı arayın••· 

Blçaldann Gı:erlnde 66 numaraıı bulunmuına dikkat etilnb:. 
Yerine depoıu: lıtanbul Çlçekpuaı lıtratlyadl Han No. S 

Beynelmilel ,, 23600 ,, 

Resimlerinizi Vakit Kaybetmeden Gönderiniz. 

EYi DiKiŞ BİLEN HANIMLARA 
Dikişte bihakkin meharetli olan hanımların 

Bahçekapıda Ertuğrul mağazasındaki ı 

Milli Hanımlar Terzihanesine 
MÜRACAATLARI 

MUHLİS 

KIZ 

BU GECE 

SABAHATTİN BEY 

KULESi 
PARK ve PLAJINDA 

Hikmet Rıza Hnım , Darüttalimi Musiki, Orkestra ? 
Caz band ve saire ... 

Dühuliye 5, meşrubat 25 kuruştur. 

Av D E T • Her. yere. ~a~ur ve otobUı 
• temın edılmıştır. 

MÜJDE! MO JDE! 
Açılması sabırsızlıkla beklenen ve her türlü esbabl 

istirahati temin edilen 

KIZ KULESİ PLAJI 
Yarın açılıyor. Fiatler her yerden ehvendir. 

J. J. Rouseau 
Dünyanın en büyük Terbiye ve Felsefe üstadı Rouseau 

hakkında şimdiye kadar yazılmış en mufassal eserdir. 
Sedat Simavi Beyin Rouseaunun hayatına ve eserlerine 

hasrettiği bu Içitap büyük filozofu sevenler ve takdir eden
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat KUtUphanesi 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ . AHZESI 

Galatada Osmanlı ban

kası sarasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

Cilt ve. zührevi haıtahklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 

PERTEV 
Diş macununun 

En bUyUk vasfı mümeyyizi 
kalay tüplerde oluşu ye fenni 
bir diş macunu olarak ihzar 
ediliıidir. 

DİKKA Ti 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATIN 

Me9hur Profe.S1Ör Brovo Se· 
purat ve Stelnach'ın mUhlm keı· 

fidir. Tesiri kat'! ve s eridir. Her 
eczanede bulunur, Toptan 1atı9 

yeri ZAMAM ecza depoıudur. lı· 
tanhul Bahçekapı Tramvay cadde
si No. 37. ve EakJ9ehirde Yusuf 
Kenan Beyin merkez eczanetl ku· 
tuıu 200 kurU4tur. 

İstanbul 5 inci icra memur· 
luğundan: 

Mahcuz olup Sandal Bedes
teninde tethir edilmekte bulu
nan iki adet Sinema dürbünü 
Temmuzun 20 inci Pazartesi 
günn 13-30 dan itibaren San· 
dal bede!teninde açık arttır- • 
ma ile aablacağından nfişteri

. lerin ha:zır bulunacak memuru 
na müracaatları ilin olunur. 

Sııltanahmet S inci ıulh hukuk hl· 
klmltğlndeD: SultaDahmet civarında Bin 
bir direk mahalluinde Cebeclbaıı ıo· 
kafıoda klla cedit S Dumaralı ve Oç 
oda ve mUttemtlltı 1a1reyl havi elektl· 
rlk ve terkoslu maa bahçe bir bap ha-
ne ile mezkftr ıokakta 129·150 cedit 
numaralı altında berber dilkkAnını mlir 
temll liç oda ve mD9temllltı ulreyl ha
vi haneden herblrl ayn ayrı olarak aç.ık 
arttırma uııullle icra edilen artttrmada 
verilen flatlar Uı:erlne ikinci arttırmaya 
ve 15·8·1931 tarihine mUaadlf cumartea1 
günll uat on altıda en çok arttıranın 
üıerlndo bırakılmasına ve keyfiyetin 
illnına karar verllmit olmakla llln olu· 
nur. 

İstanbul 2 inci tic uet mahke-
mesinden: Aliiyeli zade Mahmut 
Beyin Nııantaşında Harbiye 
caddesinde Purozantal apartı
manmda mukim Amonoim 
Karoso Efendi bulunmadığı 
hasebile olbaptaki dava arzu-

hali ilanen tebliğ edilmiş binaen-

TUZLA İÇMELERİ 
3 TEMMUZ CUMA GONO AÇILIYOR 

Sabahları KöprOden Haydarpqaya hareket eden 1,M .,.. 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar ider. 

Fiatlar T enzll Edilm~tir 

SUPLEKStıraı bıçağı 
hepsinin fevkindedir. 

SUPLEKS- PLATiN is~ 
Yirminci asrın bir şaheseridir. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T l P 

1 inci keşide 11 Ağustos931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 72,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

ITRİYA'l"I 
aleyh bu it için tahkikat gli- Kibar sınıfın nişanei zaraft\tldlr. 
nil olarak 8 eylUl 1931 salı Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar~ 
günü saat 14 te olarak tayin nadide ekstre ve parfönler 
edilmiş olduğundan yevm ve va-

kti mezkfırda gelmediği takdir- Bütiln çeşitlerini fstıınbul Yerli mallar 
de hakkındaki tahkikatın gıya- pa&:arınJa bulursunuz 
bmda devam edildiği tebliğ foptan Satış Merkezi : Sirkeci Yalıköşkü Cadde:;i 
makamına kaim olmak üzere Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 
ilin olunur. 

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRfKASI 
ZA YI -lktıaat vekiletince mu· '1i:!2!11CJl!!!2~::.:ıc!!'lE:'lbı:ma!•llll-1i!i11-~z:ll-•11S1E,.,_ımmıSi" 

aaddak ve fabrikam namınıı mil· 
devver 17 - Kanunaanl - 341 ta-
rih ve 395 - 218 numaralı kuvve( 
muharrike ruhaatnameıl zayi ol
muttur. 

Y eniainin alınmaaı zımmnda 
müracaat edilmiş oldufundan 
eakiıinin hOkmü yoktur. 

Tirlkotaj fabrikuı ıahibl 
Süleyman Sudi 

V a11iyetnameler, BYlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Seııetierinizi 

YENIPOST ANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NO E 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 

ZA YI - Bursa çekirge tube- Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 
sinden aldı,,ım Onfuı k&g-ıdım ile k l •-

5 memnun a acaıı::ıınaz 

SiNiRLiLER 
Salt Limon Çlçetf Kolon 

yeılne çaredir. Oepoıu: 
poıtane karşıaında No. 16. 

'ÖLÇÜ ÜZERiNE FEN 

Kası 
bağla 
Mide bars 

babrek 
A ....... -... dOıkünlilğii 

tıbbi 

Korsele 
lstigenle 

ölçü tarife 
ıönderili 

Eminönü; 

İzmir Soka 

Zaharya Oreopulo 

Bursa 
Çekirge haataneai asabiye m 

tehuınzlığına tayin edilen G 
hane asabiye seririyatı bat mua 

Dr- Riza Remz 
Bey Ulu Cami, Makaem caddesi 
deki yeni muayeneb.anesind 
hnatalarını kabule başlamıştır. 

Elinize uy
gun gelecek 
mürekkepli 
kalem yalnız 

markasında 

bulabilirsiniz. 

Deposu : Babıali 

caddesi Afitap ma· 

iazası No. 109 
Mehmet Sadık. 

Veli Zade Vapurlan 

KARADENİZ POSTASI . 
kt t vapuru 

lSQ 18 Temmuı 

CUMARTESİ 
o-ünü akşamı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle Zongul· 
dak, lm~holu, amsun, Ordu, 
Giresun, Trabıon, Sürmene, 
Of .ıe Rizeye azimet, avdet 
edecektir. Yiik ve yolcu için 
Sirkeci A laiv<- hanındaki 
acentalığmC\ müracaat, Tele· 

" fon : ic;t. 980 

SÜN POS ~ı 
~ evıııl, Siyasi, Ha~·adla ve Hıük p:r.oid 1 

Ware , fatnnb7;,'N'ınıao.::.naııt,. 
Şeref sokaı?ı 35 - J 7 

Tel,. "?aı f1tıu11>nl - 2 )li)) 
Pe~\ ~uuu .. u 1ıt:ınbııl - 7 U 
Tel~Tal : lıhnbul SON fO.!HA 

AJ'ONE FlA Ti 
TORKlYE ECNT::Bt 

1400 kr. 1 Sene 2700 k r. 

750 .. 6 AJ ıcoa ,, 
~ .. s " IOi) • 

uo .. 1 .. i~ı.I • 

G~lr.novr11x g c3ri veı I! ıu , ı. 
;ıııalardan mcs.ıllyot -.l ı -:ı n ;u . otanbul emrazı zUhrevlye dlıpanaerl başhekimi aıkert terhiı kitıdımı kaybettim 

bilkmO yoktur. Proteıtolar miıli ıarülmemi bir aGratl srldu..-~-.Il.iL.-----~------.......... 
Ankara caddesi ikdam YurWL-K!lll&UlllJDa.-..-ill'°-......,.-~_ı_:::::.:...!..:..:.~:.:_~-----1Ll:l..--~--~---


