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$.QKAöı HERGÔN NEŞROLUNUR SON POSTA Hallua 1BzGdGr ı Halk bununla atirGr.J 
S O N P O S T A Hallaa kalatıcbn Halk bununla lf ltlr. 
SON POSTA Halkın d 111 d 1 rı Halk bunan la dlyler. 

GAZETEDE MES'ULİYET KİMİNDİR 
Meclisin Cumar
tesi Celsesinde 

Yeni Matbuat Liyihası 
Heyeti Umumi yede 
Müzakere Edilecektir 

Mes'uliyet Meselesi Halledildi j 
Ankara, 23 (Hususi)- Mat· 

buat llyihaaınm kanuniyet 
keıpetmeai kat'i olarak karar
lqtırıldı. Mecliıin dnnkll cel
sesinde yeni llyiha cumartesi 
rUnU müzakere edilmek Ozere 
ruznameye alındı. Bu milnue
betle cumarteai celselİnin ha
raretli olacağı, kanun etraf1nda 
münakaşalar yapılacağı mu
hakak gibidir. 

Muhtelit Encumende 
Ankara, 23 (Husuai) - Ad

liye ve Dahiliye encilmenlerin
den teıkil olunan muhtelit en
cümen diln sabah toplandı, 
matbuat IAyibasmın mlltebaki 
kısmım gözden geçirdi va bu 
akşama kadar çalııtt. 

Encllmen bugün de topla
nacak, llyihanın tetkikini bi
tirmiye çahpcakbr. Dlln teıbit 
edilen .... lar tunlardır : 

Gazetenin umumi nepi,.tl• 
idare edenin adı be~a•ede. 
sWerileCel&: bu zat m..ıa.,..; 
rir, umumi mildir, yazı mlldtlrü 
yazif esini filen yapanlardan 
biri olabilecektir. Tahsili yilk-
1ek olmak ciheti de iltizam 
olunuyor. Muhbir ve muhar
rirler 21 yqanda olacaklar, 
mahkômiyetleri olmıyacakhr. 

( Denmı 3 llncG aayfada ) 

GaziHz. 
Ya/ovada 

Rei.ıcllmhur Hz. dtln &tley,e 
kadar Dolmabahçe aarayında 
latirahat etmifler, ıaat llç bu
çukta maiyetlerile birlikte Er
tuğrul yatına rakip olarak Y •
lovayı teırif buyurmuılardır. 

§ Ermeni Patriği dlin saraya 
fiderek huıuıt defteri imıa
lamııtır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

( Dünkil nüshadan Oevarn ) 

Khım Pt. (Diyarbekir) -
Yaşınız kaç? 

Ahmet İhsan B. (Devamla)
y aşımı merak ediyoraaruz tam 
altmıı Y8f1Ddayım. Hayabmın 
48 aeneaini Serveti Fünuna 
hasrettim. Bqladığım gtınden 
bugüne kadar teceddllt, terak
ki, medeniyet ve ideal petin
de koştum. Bunu anlamak için 
Serveti Filnunun 48 ciltlik 
kollekaiyonlarına bakmak ka
fidir. Onların bekçiliğini ettim. 
Memleketin en yilkıek adam· 
ları geldiler. Beraber çahıtdar. 
İrfan saçtılar. 

lJ.:vauı Nil •ayfada) 

KÖYLÜNÜN BUCDA Y DERDi 

Düşünülen Çareler 
Birkaç Tanedir •• 

ikbsat Vekili İzahat Veriyor.. 1 

Türk köglüsü hasadını gapmıı döniigor 

Ankara, 23 (Hususi)- But- ı 1 - Köylil, hükumete Ye
day meıaelesinin halli için bir receği vergiyi buğday •e ça 
proje hazırlandığı ve bu bir olarak aynen Yersin Htıktimet 
iki gnn içinde meclise sevke- bu mahıulO 0 gO~kn piyasa 
dilerek hemen bu devrede çı· fiatine iki kuruı zam ederek 
karılacatı hakkındaki haberler alam. S B ı · t d ı · · ı ·ı :ı-:. 1 k onra, u ıana an a o • 
~tica ı e ver&&M&&9 o aa ıere • duiu ıibi, bu buidayı deiir
tır. 

• .... •• • ,,. .\w .... -iki: 
Remi• t.tlrilr•ta•• ~ ... fU detft'meadterdn' uh.n et

ıayet 111dur Ye bu mal6mat 
verilmit kararlan değil, alın· ıin. 
ması dllfilniiJen taaavvurlan 2 - K6ylU, Ziraat Bab-
göıtermektedir: sına olan borcunun yaıuau 

K6ylüyl himaye için dütU- aynen hububat olarak venin. • 
nülen muhtelif tedbirler ara· Ziraat Banka11 da alacapm 
sanda en ziyade &zerinde du- yilzde elliaini o gtinkll piyua 
rulan ve ne dereceye kadar &zerinden buiday olank tah· 
tatbiki kabil olduiu arqtınlan ıil ettin. 
tedbirler f'llllarcLr: ( Devamı 6 ıncı aayfatla } 

~~----------····------------~-GÜZEL KADIN DEYiNCE NE ANLARSINIZ? 

Selim Sırn B. Konfe
ransında Bunu Anlatb 

Ve "Aşk Dehanın Güneşidir,, Ded; 
Selim Sırrı Bey, bir mild

dettenberi radyoda konferans

lar veriyor. Bu konferansların 

sonuncuıu " ıllzel kadın ,, 
mevzuuna aittir v~ evvelki 
gün verilmiıtir. Kadın ve iÜ· 

zellik hakkında bazı orijinal 

fikirlerin aerdedilmesine veıile 

olan bu konferanamda, Selim 

sım Bey, ıözlerine f6yle bq
lamıthr: 

"- Kadınlarda aranaıa bi
rinci meziyet güzelliktir. Ve 

yerşeyde ekseriya aranan da 

ghelliktir. 

Gllzellik deha ile tevemdir. 
Nasıl dihiler, yer yOzünde 

nadir bulunurlarsa hakiki ma· 

naıile 1ıilıel denecek kadınlar 
da o derece nadirdir. 

O.nmı 7 inci aayfada ) 
Bed•11 gazel lllinl •n iıi 

temsil eden iki vücut 

Aksaray 
Bekçisini 
Vuran Adam 

Katili Bir Kadın Tanıdı, 
Fakat Maznun lnkir 

Ediyor. 

Meçhul bir· lıınas enelld 
,.ce Akaar.,cla bir bekçiyi 
tabanca ile lldllrdl " kaçtı. 

Bu cinayeti dlln kısaca yaz· 
dık. Fakat dilnkll tahkikab
mtıla cinayetin meraklı ıafha
larlDI da öğrenmit olduk: 

Akıarayda Baba Hasan lımi 
isminde bir mahaJle vardır. 
Bu mahallenin bekçisi Ahmet 
Ağa evvelki gece yarısı n6betl 
diğer bekçi Rilstem Ağaya 
devretmiı, o civarda Meçhul 
Asker ıokatındaki evine gidip 

~ okanda maktul bekçi RO.tem 
Ata, atatıda mauıun Sadettin 

yatmıthr. Gece aaat iki bu
çup doğru bir gllrillUl olmUf, 

Ahmet Ağanın anneıi Zehra 
H. uyanarak pencereden bir 
adamın içeriye baktığını gör
mllf ve uyku sersemliiile: 

- Hırsız varl 

Diye bağırmıttır. 
Zebra Hanımın bağırmaıile 

bekçi Ahmet Ağa ile kardeti 
Alide uyanmıılar ve elbiselerini 
riymeden sokağa fırlamışlardır. 
Bu ıırada bekçi RDstem Ağa 
da bu aokağa girmi9, fakat 
mehul bir adamın kaçtığını 
görmilt ve yakalamak için 
6Dlemek istemiştir. Bu kaçan 
adam bekçi Ahmet Ağanın 
evini soymak iatiyen hırsızdır. 

( Devamı 2 inci aayfada J 

Bugünün Meselelerinden 

Boş Duran Madenlerimiz 
Nasıl Çalıştırabiliriz? 

iyi Bir Kanun, Değiş 
mez Bir Siyasetle •• 

Son uımand11 lııırekmu drır11n B11lg11 
Tnrkiye. madenleri ile zen- iıfletilmemiftir Ye ifletilmemek

gin bir yerdir. Şimdiye kadar tedir. Bu, niçin böyle olmuttur? 
ketfedilen, fakat ifletilmemif Bu ıualin cevabım fimcliye kadar 

olan madenlerin miktarı birkaç verdiğimiJ maUimat izah ebnit
JW •es-· tir. Fakat buı&n bunu lu-

..... klmllr .. nwmdaa rinde bira daha durmak ve 
maada yalruz Ktltabya ve Bur- yapdmam llznD plen ..,ı...r 

aada llç krom, Fethiye ve teıbit etmek iatiyoruz: 

civannda iki manganez madeni 1- Şimdiye kadar, maden
İflenilmektedir; bunlar da u- lere llyık oldukları ehemmi

garl bir ıekilde. Balya Kara· yet verilmenıiftir. Birçopmu-
IUD nazarında k6m6r madenaydın madenlerinde yalnız te-
lerinden mada kıymetli maden 

Iİaat muhafaza edilmektedir. 
yok (İbidir. Yalnız IOn zaman-

Bir kwm madenlerde de, hu· tarda, cihan ıiyuetl Dzerinde 
kuld vuiyetlerial mubafua oynadığı rol itibarile, petrol 
için alnlk ve aun't bir faaliyet madenlerine kısmen ehemmi
r6rillmektedir. yet verilmif, Amerikada oku-

Bunlann haricinde f»tttGn yan mühendis Cevat Eyup B. 
diier madenlerimiz muattaldır. ( Den mı 6 ancı aayf ada ) 

"Dil Encümeni, Tarih Encümenine lJerbut Olacak,, 
Gu:etelu 

r 

- Ooo .•• Bak, Dil Encümenini Ta h Encümeni çekiyor. 
- Tabii... Dil Encümeni maziye karıttı ve tarihin mah 

oldu. 
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Bir VİdareHİhlktilafı ı~~,Ş_L_i_m-it-et--~T~. V~e-S_a_n_a_yı ___ B_a_n_k_a_s_ı_n_ı_n_A_l_a_m_a_n_~-·_. ''İlanı Hürriye 
e a ~irketinde B k l Bugün Hürriyeti 

::;";!.~:~:-e~:=.t ~ l. t V • tİ N QJ k? an a arının 23üncü Yıldönümü 
bir memur, hakkını ara- .raa ıne azıye e aca • ''azı·yetı• -;:,, t' 4 .. HGrriyet nrilmea, abaır. 
mak içİll 7ine Şüra nez- --- eld Ü•• f9PDit llir •ecll~ 

._de ltir .... ·~ H.. Şirket Henüz Teşkilatla Verilen Malumat Bankanın Alacax..m Borcun- Ziraat Bankuı Alman Tar.ih. •irriJ•tın ..oditial 1ı 

...... il Japm•t sörlaea M---·'dür, Mamul Mu- s• Bankalanna 400 Bı·n kaytlebaem\t~i:· Fakat 
".._ .. '"' maame&e1i _,.... dan Fazla Gösteriyor Amma Hak 1•m tar11ü t •t1Wı 
tetkllra memur olacak olaa bayaabna Baılanmadı Sah Lira Daha verdi doludur. Tarih •inkirleri I»• 
l>u dairenin •aziyeti biraz ipleri Elleri De Bajb Bekliyorlar klbti lüç ..... ıler. 
ıarip ıelditi için nli7et Memleketimiıi• baza Dara- Doyçe Bank ye Done Ori- O.lar laDniyetl• .ı.ı .. 
hakluada halkaa fikrini cat maddelerini, lhracab tan- • j.Snev" Bukamua iflla etmeai 8aerine mukGr Bankı•m yent Bank dlln de tediyata T._,.._ Hh•derlw. Falrat 
"'cl•k. Bize atatıdalü zim etmek makHclile tefkil bir b • devw e._:.ıerdir. Dov.-, Ori- eli~muz 324 - 29 Temmuz 908 
eenplan nrdiler: ._ fU aa •uiyetiade bulma Ticaret Ye Sanayi Ba-kul da D-~ 1 _. za 411 bir UW.Ur• 

Ah Rıaa e. ( Avukat Çak .. kçllar olunan lf Limitet Şirketi teşlri- bir miiddettenberl tecllyabnı tatil ...._._ buhianwnr. Banlaınıa, ynt u.aa diin Ziraat &maka- lı:anla alınan TOrk hGrri•etl • 
, ... Yealhaa 4S) litma ait faaliyetini bitirmek ....... -ı- -- (400) bin lira almıfbr. mine kadu wGrildn CW··-'-

mevdaat salaipleriae ne Aman haklarım Yerece.ır.: malOm da.ır.:•. B "k" bank ...n.. ·- 1 
.., -·~ Sllre'>'a Ağa otlu Hanımın üzeredir. •• .._.. u 1 1 anın IOD ..... - oaa eHcllyete ..,atereeektlr. 

clnuandan DeYlet Şiruı laem Şirket timdiye kadar Ana- Bu mlphemiyet piyasada nahot bir •aziyet huaule ıetir- lerde muntazam tediyatta bu- Mnı.....-d· M ki b• d 
maznun hem hlkim mevkünde doluda ve Avrupada bazı mil- mektedir. Mezkür Bankada mlllaimce bir parUI buluun bir lunmuı, Alma bahrammn IRnnt IS 8 8 lft 8 
dejilclir. Devlet Ş6ruımn daa· meuillilder vllcuda -tirmelde Tllrk taeir bin dedi ki: :l:ri'l:.~~i,Jyeetirm.did~...!:: L... Ylluek Mlheadle mektel> 
Ti daireli idari kararların tet• t_ •- ---. uu sene Barem tatbik edilmi 

...... olmuşts •• Limitedin HUkOmet Mlldahale Etmeli Tasfiye Edilse Bile... tir. Maamafih ilytlk bir .... eektlr. Bltçe enelmenl MGhen 
kik ve temyiz merciidir. Bina- müdllrlvillden Şerif zade sn- balAğa eseri olarak bu iki mektebine merbut mimari fUbe 
---•eyh Sllrevwa Hanımın da - Paramızın iadesi içın' Ti- Şimdilı·k bankanın tekrar b k d kil d b G cwu ı ı - r~yya 8. din bir mUbaniri- an a an çe en mev ua n üzel Saa'atlar Akaanal•" 
uama da ba daire bir muba- caret ve Sanayi bankuı mD- açdmuım temin rarelerini tekrar aabipleri tarahndan Mimari .. beainia mezci Wr 
k 1 k b k ktı B mize fU izahatı Yermittir: d .--eme o ara a aca r. u- &riyetine birkaç defa mOra- arıyoruz. Bunun için de Ziraat ayni bankalara yabnldığı hak- lul&t kuuaa yapılmuı fi 
ama kanuni teldi de töyledir: - " Henüz firketiD orıani- caat ettik. Her defasında biz Ye it bankalarile mllzakerede- kında yapılan neşriyat ta haki- dedir. 
S&re-a Hanım bir latlcla ile suyoauna ait itlerle •etsul tatlı dille c a d"I Bu iki kati ifade eder mahiyette Meclı·s Raı"sı· Gelı"yor ı ı :..ı ev P Yer ı er· yiz. • · banka bize yardım clanl clairaine mllracaat Ye oluyoruz. Heniz ihracat ;...n- detildir. Bu paralar tekrar 

·ır la onlan da ae L--'-madan bir ııırınrete, ..;... - Buı&n verecejiz, yarın etmek istiyorlar. Bu yardım Alman bankalanna yabnlma- Kazım Pf. Mecliaha ta · • 
Y• • n nna D k ~ ~ b ,..- verecejiıf diye talik ye tavik temin ediJeli7.: takdirde ban- dıit gibi, fimclilik cliı .. er yerli müteakip •• belki de cum••"T ... 
..ılarile birer mretini rapte- etin liyetli • ui· eli 1 8i d •• akıamı ıehtimlıe ıelecektlr. 
tlecektlr. 8a IUl'dler Ş6- clay aabn aldıtmı yudı. Bu e yor ar. z e ıuıuyor ve kamw açacatız Ye mliracaat bankalara da teyeli eclilmİf detil- Y I Be E . 
rayı DeYlet idari Jmmına ha- haber dojru detilclir.,, dinliyoruz. edenlerin matluplaruu tediye dir. 5aylenelilnğine gire bu para- 1 maz raet ttı 
..ı. edilecek oalar da on beş Haber alcbjumza gire tir- Fakat heran hükillnetin ederek faaliyetimize deYUI lar bilbaua riliz Ye Amerikan Bir malıale.We .. ~etmen., 
.... cenp nrecelder, Bu ketin en ziyade ihracat yapa- mil dahaleaini ve vaziyetin ay- edecejiz, aksi takdirde banka bankalanna yabnlmaktadll'. 8a tabiri ilzerlne mahkemeye Yeril 
cenplar Siren• Hanıma alı- catı maddeler kerelte ye dınlablmaaım bekliyoruz. Tica- . tufiye edilecektir. bankaların ıon zaman~aki fa- meadut Yılmaz ıazet• din be' 
derilecek on bet ah IODn ela buiday olacaktar. ret Mlldllrü Muhain Beye mil- Mıamafib banka tufiye ali~ti = dikkati celbecler raet etmiftir. 
DaaYI Daireei Umumi Heyeti racaat ettik. Bizi tatmin edici edilae bile mlfterllerimiain m Y -·--- Kad1n Birliğinde 
bir mahkeme halinde toplana- Mahkum Kadın malOmat veremedi. meYdaatları tamaa1ea tediye Kıymetli Birlibat Kaclaa birlltbade daa içti 
rak danıa bakacakbr. Bu Bizim halimiz ne olacakbr? edilecektir. Zira bankanın mat· rapılma1r klylen ıidecek olaa 
malakemeaia Yercliji kararlar Hapsedileceği Sırada Bu mlnuebetle bir muhar- IObatı zimmetinden fazladır. Evvelce Aranan Bir bet lrtat heyetinin rela •• .... 
bt'lclir. Biaaenaleyla bu ifte ririmiz alakadar bankaya mD- • " ları fftllmfttir. 
mamun olan ŞGrayı Devlet 8 ay 1 l d 1 racaat etmif ve mal6mat me- verilen mal6mata g6re ban- Eser Nihayet Bulundu. Hapishane Kaçkınlan 
Duvl Daireli detil, idare Zabıtaya hakaret ettilri ı .. ı- m:,..;.. Bankama umumi kiti- ~'kanın, muhtelif eıbutaki mat-cWruidir. Bunlar a. bqka • \oU" ....... Akurayda ( MireleoD) man Gecende laaplHNDID duyardl 

... k 
..1__ bir aya mahldlm edilen hanım binin Yerdiii maltmat fQdur =rıı pbab (J,641,000) liradır. Mev- naatın ciYarmcla bir temel .. lerak k~••k t.tiyea malak 

aUU". dtın Adliye illnat ~haine ae- -Bankamızdaki mevduat400 duat miktarı da bir milyona lu db muhakeme edllm1-1e1ı, * "'- • açılırken çok lnymetll mermer .,. 
tirilmİf ye keadİIİDe bir ay bin lira kadardır. Bize mGracaat yalundır.Bu(l,641,000)lira Barut bir Uhat kapata bulunarak kabahati hlrblrlerinla bertDe .... ,.. B. • BeJazlt KHka 17 • 

- Devlet ŞGrua deYletia 
• Jlbek bir mabkemaidir. 
a..u. lwaunl m8fkttlleri Ye 
lclaıl fikAyetleri dia1er Ye bal
lecler. Banuam lıerhuai bir 
dairaiaclen kanuum bir ha
nbt pim..... laanmak iste
.... Fakat Siren• JLmma 
da hak Yerlrim. Kadrolar teb

edilirku çakanlacak . me
arlar için bir .... kabul 

ledilmıemlt, bu lauaua idare 
-1r1tn°aı

0

ıa keyfbae bıralrılmı.-
• Hiç olmana bu itte kur'a 

kabal ecW.eycH bu tikl
ere yol ıçalmazda. 

• 
-.. Ef. Balat, KlU• ..Uk .. 

- S..na H··- iP Wr 
-- ..... IJliaa..aı.,b 1ra-
-llU'llDID Ye DeYlet Ş6rU111111 

bllmek lbımdar. 
.... .,. bllmecliiim için birfey 
llftwllhrıemem. Yalım fUDU lly-

tıbilirim ki kadrolar tatbik 

laapM ıireceii anlablmfbr. edildiii de dotrudur. Fakat lnlıiaanna, fabrikatar lbrahim mlzeye aaldedilmiftir. Kapa- atmıtfardu. ŞaWt tllaleml..r 
Hannn bu haberi dUJll'...,... cenben daha bir mtlddet bek-ı Beye. Balmk&,, Ankara, Haliç p. lzuiacle aJtm Ye ...... lcia .... sb• lralmqbr. 
mu düpallf Y• lba1amhk ıe- lemek llzımgelditüıl a6yl&yo- çimeofo fabrikalanna ikraz IAvba izleri YUdır. Bu Uhat, Ecnebi Talebeler 
çirmiftir. Yamacla bulwwı ruz. edilmif bulunmaktadır. geçen 1ene m&zenin bu ma- Dtba tehrlmize 200 Çek taJr 
(2,4) yqmdaki kızları da anne- aubrda yapbğl laafriyatta ara- iten plmlftlr. • de Balf 

leriain bu feryadına İftİrak et- Aks ara y B',e k ç ı· s ı· n ı· yıpta bulamadı;. aerlerdea- taı .. ı tel•cektir. EYYelce .... 
miftlr. Hanım tabibi adi IEnver dir. Kapatın vaktile lunazlar Leh talebeleri dila ptmlflucUr. 
Bey tarafandaa muayene edil- J taralmdaa aıınlaut Ye llzerl.. Devlet ŞGra11 intihabı 
mit .. kalp haatalıtı 16rlldl- v u r a n A d a m DİD albn Ye lflmllfleri alına- Din M. Ulet MecHılnde DeYI 
p lçia keadialne bir u mllla- rak bir au depoau olarak ŞGnaa latllaabı yapalm11r Daa 
letveribaiftir. kullanılmıt olmua tahmill edili- Dair• RelıtJliiae Um...t KA 

--- yor. Kapak Roma devriae aittir. leffet, Mllldye Relalitlne ıab 

Paris IOstıprhlt M~~ 'i::z1 ~:!::~ıaı Şe~~h~~de bo~~:...n •11P::ı: Ankarade Sıeak C~iı'a.~ld~~ı: 
Pula Mfaretl •llt ... rbj'IH L!•••dinc• R•-&em Alaya ta- 'I uf Hakla, Umumi kA.a-.•a.• .._,... 

Or c:..... _.... Dl~ _, 111" namı e mar eahıkalı S•dettin Din Ankaranın ea ıı ak -" il ....... -llaa v-meettla 8. tayla ... u. c ... n aYia EcHp Cemil Beyler 
banca ile atet etmİf, kUJ'fun- &zerinde toplanmlf •e Sadettin idi. hararet ...... 36 ,. bul 

mittir. lar bek .. :-ı- b:C dellDlf0 

- muttur. • .ıtlerdir. ~ .... yakalanmışlar. Zehra H. Sadet-
edilirkm bakmhklar yapalm~ Malh adam d llm8ftlr. tini glSrilnee: Lozan Bayramı 
br. MuelA bir dairenin 8 ki- Katil Kimdir? - itte laınıa budar, diye tabanca lmrtunu baa.am..., Lozan bayrama 7ann merl!'! 
tlbind• cllrcll pkanhrken Katili ilk hamlede yakala- ltağırmlfhr. Halbuki Sadettin !:~:.banca ele geçlrlle- :ı..:..:d:u;:, '!':.1:!t ~ 
kadem, ehliyet '" liyakat na- mak mlmldba olmallllfbr. yal- cinayet ıecuini eYiııde pçi.-. Sadettin geçende de Aba- tlt. Maalahldclln Adil Beyler 
un ltibare alınmUDlfbr. Bu- nız ılphe &zerine tutulan bir- elijhai 16ylemekte, bab• ve rayda bir) tof.Srtl yarala- tabeler irat edecekler, L 
aun için çakanlan ehil memur- kaç kiti Zebra Hanıma gWe- annesi iıe Sadettinin eve hiç makla maznundur. Fakat bu •uabedeal bakkı•u u.ı .. 
lar flceacUrilmİf)erclir. Bunun rilmit. kaclaa pencerede gir- uğramadıjı teklinde ifade Yer- clrmllnl bikir etmektedir. ,..eler ~apacaldardar • 
I~ aallm bir .... kabul edil- dllil adamın bunlara benze- mektedirler · Ôlen bekçi ROatem Aja be- Gul Hz. ıuretl mahıuea 
meli idi. meclijini a6ylemiftir. Sadettinin llsttlnde birkaç nnz 30 Y•tındadır. .. .. t edllmltlerdir. 

Son Posta'nı11 Ruimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Gazetecilik Şartları 

.._ __ ._ ................... -==-~·· ....... ~----.... ~--~~----19911---
1 ı Meb'ua - Huu Bey, blytlk bir 1 2 z Meb'uı - BOyOk bir ıuçla mahkOm 

aekteptea phacleballa• .., mi? olmat detll mWa? 
3: Meb'ua - Velhuıl mal6math, akıllı, 

.. mu.ıu, terbiyeli, diplomalı dejilaen ıuetecl 
olamauın. 
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Hergün 
İktısadi Buhran 
Nasıl 
izale Edilebilir? 

YAZAN: CEVDET SALiH 

-5-
(Köyln) nftn ikhsadt huh

randaki vaziyetini izah ed er 
ken bir noktayı daha tavzih· 
edelim: 

Bütün heyeti içtimaiye, ve 
fakat bilhassa k6ylU, umumi 
hizmetleri ifa eden maq sa
hiplerine karşı, zımni bir mu
kavelename ile bağlıdır; Adeta 
IDemurların maişetini temin 
ile mükelleftir. Vo Halle, me-
vaddı iaşe temin etmek fizere 
memurlara vergi namı altın
da bir para vermektedir. 

Fakat mademki köylD bu 
lene iaşe mevaddını memlekete 
Ye memurlara daha ucuz ver
mekted_ir, onun da vergisi daha 
ehven olmak lizımgelme:ı. mi? 

Kezalik mahsulünü ucuz sa
tan köylüolln, ihtiyacını da 
ucuz alması icap etmez mi? 

Çünldl böyle olmazsa ne 
içtimai adalet, ne de ikbsadi 
muvazene teessn. edebilir? Mu
adelet ve muvazeneden mah
rum bir memleketin maruz ka-
lacağı netice, akıbet böyle bir 
buhrandan başka ne olabilir? 
Esesen buhran bu muvazene
ıizlik değil midir ? Ve bu mu· 
adeleti içtimaiye ve muvazenei 
i.ktısadiyeyi temin etmezsek 
buhran nasıl zail olabilir ? 

Köylü ucuz mevaddı gıda
fy• verdiii gibi kendi.ai de 
ucuz teker, ucuz gaz, ucuz 
manifatura alabilmeli, malını 
ucuz nakletmelidir kJ mahsu
ltınti ucuz satmış olmaktan 
müteessir olmasm ; hatta mü
teessir olmak şöyle dursun, 
daha ucuz satmasına da me
dar olsun. 

Bu yazılarla Yarmak istedi
iimiz hedef, ve upat etmek 
istediğimiz nokta şudur ki, 
biz maliyeti ucuz mal istihsa
line muvaffak olmadıkça mem· 
leketin harice mal satmasına 
imkAn yoktur ve harice mal 
satmadıkça da bir milletin 
yaşamatı kabil değildir. Mali
yeti ucuz mal istihsali atideki 
tartlarla mümkilndür : 

( l) - Müstahsile ucuz ha
yat lizımdır. 

· (2) - Çok ucuz, hatta mec-
cani nakliye lizımdır. 

(3) - Az vergi lAzımdır. 
(4) - Ucuz işçilik lAzımdır. 
Bunlann hepsini de yapmak 

mnmkündUr. Ve yaşamak için 
herhalde bunları yapmıya mec
buruz. Ancak ozaman dünya
ya mal satabiliriz. Bunların 
nasıl yapılacağı ve nasıl müm· 
ktın olduğu sıelecek makale
lerde izah edilecektir. 

Bunların icrası için hakikati 
halde heyeti içtimaiyeden biç 
bir ferde f edakirbk tahmil 
etmiyeceğiz. Belki maksadın 
husul ve devamı için her ferdi 
mesaisi nisbetinde milstefit ve 
memnun etmiye çalııacağız. 

Şu llyetegayyer düsturu ka
bul etmek lazımdır ki, iktısadi 
ve mali işler muhakkak maddi 
menfaate istinat ederse inkişaf 
ve devam edebilir. Bu yazılar
da tekmil vatandaılann itlerini 
maddi menfaate istinat ettire
ceğiz ki itin itisi temin olu
muı ollun. 

Bir Zengin Kendini Astı 
Bilecik zenginlerinden Torun 

iade lbralıim 8. on bin liralık 
bir bonoıunu vaktinde ödlye
••dltt i~ kendiainl Bilecikte 

detlrmuiade iple Ullllfbr. 

SON POS~A Sayfa 3 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi 
;.._----------------------------------------- , Selim Sırrı 

Hayat Muhiti * Sözün Kısası 

Beyin 
Konferansları 

* it 

Selim Sım B. radyoda k 
feranslar veriyor ve sıhhatt 
gençlikten, güzellikten, uz 
ömürden, edebiyattan, seyab 
ten, musikiden, rakstan, ıp 
dan. Anadolu ahvalinden, a 
hndan, Zeybek oyunlannd 
iktısadiyattan, l.tokholmd 
Paristen, resimden, Lon 

1 - Volterio bir •Özü vardır: " Bahçe· 
nlzl iyi 7etif tlrlalz. ,, der. 

2 - insanın bahçeal, yatadığı ve çaht· 
btı muhitidir. Kendinizi muhitini•• uydu
rup etrafınızı iyi yetlıtlratek ıixln elinizdedir. 

3 - Bahçeainl iyi yetiştirenler, temiz 
bir manıara, güzel bir muhit içinde rahat 
•• mea'ut ya9arlar. lı ve hayat muhitlerini 
de iyi yetittirenler, ayni huzur ve •aadete 
kavuıurlar. 

, borsasından, plijlardan, ye 
moda pijamalardan, nezled 
matbuattan, aile hayabnda 
aşktan, fenni eğlencelerde 
enfiyelerden, maariften, ot 
mobil idaresinden, radyon 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ vazifelerinden, insalığ'ın 
temayiiJlerinden, kundura! 
parlatmanın yirmi dok 

RUS DAMPiNGi 
· Bazı Meb'uslar Endişe

lerini ileri Sürdüler 

Ankara, 23 (Hususi) - Sov
yetlerle geçenlerde yaptlan ti
caret mukavelesinin tasdikine 
ait llyiha diln Mecliste görtı

şöldü. 
Bazı meb'uslar Rusyamn 

bizden aldığa malları hariçte 
satmak suretile bizim ihraca
tımızı müteeuir etmesi endi
şeaini ileri sürdüler, bir kısmı 
da geçen sene portakal ti
caretinde Rusların gösterdiği 
müşkülat ve neticedeki zarar
dan bahsettiler ve sözlerini 
Rusların hariç piyasada bize 
damping yapmaması hususunun 
temini şeklinde bitirdiler. 

Hariciye Vekili yeni muka
velenin bu gibi endifderi 
gayri varit bir şekle koydu
ğunu, memlekete faydalı ola
cağını söyledi. Fakat si>zünü 
şöyl~ bitirdi : 

" iki tarafın hariç piyasalar
da rekabet etmemesi meselesi 
beynelmilel ticaret sahasında 

anlaşma meselesidir, ki bu da 
mevzu haricidir.,, 

lktısat Vekili de bir suale 
cevap olarak Türkiyede dam
ping olmadığını, çimento itha
latında geçen senelere nazaran 
ancak 3 ton fazlalık bulundu
ğunu söyledi ve neticede IA
yiha kabul edildi. 

Darülf Unun Bütçesi 
Ankara, 23 (Hususi) - Da

rülfünun bütçesi dun Millet 
Meclisinde 908,47 4 lira olarak 
kabul edildi. 

Bu arada şehir yatı mek· 
teplerinin ağustos ve eylill mas
rafları için 150 bin lira verildi. 

Kurşun Sıkmış 
Bir Kahveci Çırağı 
Arkadaşını Yaraladı 

KUçükpazarda Faik isminde 
birinin kahvesinde çalışan 
Mehmet ile Yusuf isminde bir 
genç kavga etmiflerdir. Sebep 
bir kadın meselesidir. Kavga
nın kızgın zamanında Mehmet 
tabancasını çekmiş, Y usufu 
kasığından yaralamıştır. Yarası 
ağırdır. 

Elektrik Vergisi indi 
Ankara, 23 (Hususi) - Mil

let Meclisi elektrik ve hava
gazı lıtihllk vergisinin °o 1 O 
daa % 5 e indirilmesine ait 
kaaua llyibumı kabul etti. 

.. 
Mecliste istikraz Meselesi Yine 

* Tazelendi, * * Münakaşalar Oldu 
Ankara, 23 ( Hususi ) - Millet Meclisinde dün Devlet 

Demiryolları bütçesi görOşUlürken Sırrı Bey (İzmit) söz aldı 
dedi ki: 

- Demiryolu inşaatında isabet vardır. Bu fedakarlığı bu-

gftnkü nesil yapmıya macburdur. Fakat hatların daha çabuk 
inşasını temin için Lozan zaferinden fedak!rlık yapmadan bir 
istikraza lüzum vardır. 

Mazhar Müfit B. bu fikri şöyle kartıladı: 
- Sırrı B. her fırsatta istikrazdan bahsediyor. Acaba taviz 

almadan para verecek bir gruptan Sırrı 'Beyin malümab 
var mıdır? 

Sırrı B. derhal cevap verdi : 
.- Ben bir gurup namına söylemiyorum. Nazariyeden bah

scdıyorum. 
Münakaşa burada bitti ve Detniryolları bütçesi 13,865, 785 

lira masraf ve 17,233,000 lira varidat olarak kabul edildi. 
Bundan sonra Çeklerle yapılan ikamet ve uzlaşma muka-

velesi tastik edildi. Sonra da ikamet mukavelesi yapılmtyan 

devletlerle kat'i bir mukavele akdine kadar hükumetin 2 sene 
müddetle muvakkat mukaveleler yapabilmesi IAyihası ve Sov

yetlerle yapılan Karadenizde bahri tahdidi teslihat mukavelesi 
kabul edildi. 

Sonra Konye sulama idaJsi bütçesine geçildi. Refik B. 
(Konya) lcöylUden alınan sulama ücretinin fazlalığını ileri sür
dü, idare merkezinin de Çumraya naklini istedi. Nafıa Vekili 
ücretlerin indirilmiş olduğunu, idare merkezinin Çumraya nckli 
için tetkikat yapıldığını söyledi. Sulama bütçesi de 100,263 
lira olarak kabul edildi: 

~~~~------.... -· . ..---------~~~ 
Bir Müellif Demiryollarında 

Kitabında f smi Geçen· Memur Maasları Bir 
lere Tazminat Verecek f Miktar Ek~iliyor 

Paris, 22 (A. A) - "La Ankara, 23 (Hususi)- Dün 
Ville Asphyksıye,, ismindeki ki· kabul ediien Devlet demir
taba ait dava, kitabın mUt:llif- yoll:ırı bütçesi mucibince me
leri kitapta iımi geçenleı in mur maaşlanndan tenzilat yapı~ 
her birine 2000 frank ve lacaktır.75liraya kadar tenzilfıt· 
ziyan tediyesine mahkum olmuş· tan muaftır. Fakat yUz liradan 
lardır. Mahkeme kitabın yukarı maaşlar için her yüz 
şimdiki şekilde aatılmaaım lira fazlasından %5 ten ona 
menetmiştir. kadar tenzilat vardır. 

• 
isler 

• 
ister 

• 
inan, 

• 
inanma! 

Yeni harfler çıktığı za· asının · eski isminden isti
man bütün gazete ve mec· fade fırsatını kaçırmak 
mualar sarsılıvermışti. O istemedi. Ankarada ga
vakit birtakım gaz.ete zetesine yardım iatedi. 
sahipleri Ankaraya gidip Mecmuanın ismi de " Uya• 
yardım istemişlerdi. Hll- nış ,, oldu. 
kümet bu mOnferit yar· Ahmet Ihsan B. bu su
dımlardan bıktı da, geçen retle elli senelik mecmu
ıene prim usulünll icad- asının ismini bir çırpıda 
etti idi. değittirmekte tereddüt et-

İşte o sıralarda Anka- medi. Albna da kDçUk 
raya gidenlerdenbiri de harflerle "Serveti Flinun,, 
Serveti Fünun aahibi Ah· klifesini koydu. 
met İhs::ı.ı Beydi. Serveti Şimdi yardım Ye prim 
Fnnun zaten eaki harflerle ihtimali kalmayınca mec
blle (500) baskı yapan bir muanıo iımini yine uhna 
ilin mecmuası idi. Fakat rUcu etmiı g6rilyoruz: Ser
Ahmet Ihsan 8. mecmu- 1 veti Fllnun. 

ister inan, /•ter inanma/ 

KARGAŞALIK 
İspanyada Hadiseler 
Biribirini takip Ediyor 

Madrit, 22 (A.A.) - Dahi
liye Nazırı, ıehrin her tarafın
da hemen hemen tam bir 
sükun hüküm sürmekte oldu
ğuna dair Seville valisinden 
bir telgrafname alını~ olduğu
nu beyan etmiştir. 

Dlln sendikalistler. memurlar 
çalışmakta oldukları bir sırada 
telefon binasını hücum ile zap
tetmek istemişler ve ateşe 

vermiye teşebbiis eylemişlerdir. 
Hükumet kuvvetleri, bu te

şebbüsü akim bıra!::mıştır. 
Dün SevUle'de vukua gelen 

vahim hadise hükümet maha~ 

filinde kargaşalıklar amiUcrine 
karşı gayet kuvvetli bir aksü
lamel hiııl etmi~tir. 

Barcelone'da Bomba 
Barcelone, 22 ( A. A. ) -

Sabahleyin, grevciler yer altın
da bir mahzende bir bomba 
patlatmışlardır. 

Bomba telefon tcllerbi tah-
rip ederek hariçle her türlü 
muhavereye maııı olmuştur. 
Hasarat mühimdir. 

[ispanya karışıklığına ait tafıUAt 
6 ıncı sayfamızdadır.] 

Müthiş Bir Yangın 
Triyeste, 22 (A. A) - Duo 

müthiş bir yangın büyük bir 
odun deposunu tahrip etmiştir. 
Hasar, 3 milyon liret tahmin 
edilmektedir. --

Kıral F eysel lsviçrede 
Berne, 12 (A.A.) - Refa

katinde dört kişi bulunan Irak 
Kıralı F eysaJ, üç hafta ikamet 
etmek üzere buraya gelmiştir. 

Ayrılık Teessiirii 
3ir Şoför Dün Göğsüne 
Bıçak Sapladı •• 

Aksarayda Hacı Sefer ıo
kağmda oturan ıof6r Aziz 
Efendi geçimsizlik yüzünden 
1 O aydanberi zevc~sinden, 
3yrı bulunmaktadır. A:ı.iı Ef. 
bundan müteessir olarak dün 
Galatada kendini bıçakla g61· 
aündeo yaralamıtbr. 

usulünden, yüksek ıoayol 
meaelelerinden Ye yaka dü 
melerini kaybetmemenin çar 
!erinden bahsediyor. 

Üstat, büyük ansiklopedi 
takılmış bir Oparlör hali 
girdi; fazla olarak telsiz tel 
fon müzi.syenlerile rekabet ed 
yor, çünkü, bu konferans! 
arasında flnt te çalıyor, (b 
ki çalarken oyuyor da rady 
aboneleri maalesef g~rem 
yorlar.) 

Zekası bin bir çqit ma .. 
zalarını babrlatan Selim Sır 
Bey, nekadar malı varsa he 
sini radyo binası önünde 
ucuz eşya ıergilerinde tq · 
ediyor ve aan'at, fen, ticare 
iktısat, harfet, sanayi, ili 
edebiyat, Maarif mensupların 
damping yapıyor. Zira, kendi 
bukadar muhtelif mevzula 
üzerine, bukadar ucuz v 
bol söz söyledikten sonr 
telsiz telefon idaresinin başk 
mütehassislara konferans ve 
dirmesine lnzum kalmaz. 

Yalnız, üstadın müdahal 
etmediği bir tek mevzu kal 
mıştır; onun hakkında d 
başka birinin konferans ver 
mesini Radyo idaresinden ric 
elidem : İhtisasa hürmet. 

Meclisin Cumar
tesi Celsesinde 
( Baş tarafı 1 lncl 1ayfada ) 
Müstear isimde, yahut isim 

~iz yazılar emniyeti ihlild 
veya askeri sırları ifşa mahi 
yetinde ise mUddeiumumile 
yazınnı kim olduğunu soru 
öğrenebilecektir. Muhbirler 
muhabirler havadia uydurur
iarsa uydurma olduğunu bil· 
dikleri şeyleri yazarlarsa ceza 
göreceklerdir. Abone yazmak 
suretile. şantaj yapanlara, bir 
metin tahrif edilirse, uydurma 
bir metin neşredilirse ceza 
vardır. Eski il!mlar hakaret 
olsun diye ne.şredilmiyecektir. 

Boşanma davalan gizli ya• 
pılmıyorsa kısaca yazılabile
cektir. Gazeteler kendi nam• 
larına piyanko ilAıılan, kupon
ları koyamıyacaklardır. 

Gazeteye verilen cevaplar 
basılmıyacak gibi ise mnddei
umumiye g6sterilecek, onu• 
diizelttiti ıekil budacakbr. 

Kulağım Kesmiş 
Marko iamiade biri Par· 

Bir Çocuk Ezildi makkapıda oturan Madam 

Şoför Remzinin idaresinde- ı Ewepidinin çakı Ue kuhıjuu 
ki 1679 numaralı otomobil keaıniftir. 

dnn taksimde e yqında bir Mevsim Sonu MUnııelaeUte 
çocuğu çip•mit ve derhal 61-
dürmilftür. 

Çocuk dolapderede oturu 
Şaram Efendinin otlu Artbu:lfr. 

BeyotJunda u.. naataula• 
nada pyet teutlltlı fla~ 
yapılan bOyllk sattf yallla 8 
r,ln daha duam edeuldir. 



4 Sayfa SON POSTA 

1 Memleket Haberleri 

-~lalatyada 
Garip 

1 

l l OCUK SA FASI 
Bir İntihar fi_------------------------------· 

Denizde Arkada-
Bir Eczacı Kalfası İki J O 

Türlü Zehir içerek şınız a ynıya-
Ke.ndini Öldürmüş cağınız Oyunlar 
Malatya, (Hususi) - Vilayet 

Merkez eczanesinde kalfalık 
yapan Ar tin Ef. gece yarısı 
uykudan kalkmış, vücudüne 
ıehirli bir madde şırınga et
mif, onra da bir miktar daha 
ıehir içerek kendini öldiirmUş
tOr. 

intiharın aebebi bir aile 
ve namuı meselesi olduğu söy
ltıniyor. Diğer bir rivayete 
g8rc de Artin Efendi birkaç 
gün evve) bacanağından da
yak yemiş, mukabelede bulu
namadığı için müteessir olarak 
kendini öldürmüştür. 

Bir Çocuk Yandı 
!:ı.mir, (Hususi) - Abdullah 

Efendi mahallesinde 3 yaşında 
Ahmet isminde bir çocuk bir 
nrsada oyun oynarken civarda 
bulunan bir f ırmdan dökülen 
sıcak kUlün içine dilımüş, muh
telif yerlerinden yanmış ve bi
raz sonra ölmUştilr. 

Meşhur Suzan Hamm 
lzmir, (Hususi)- Geçenler

de macerası bllyUk dedikodu
lara sebebiyet veren Hafize 
Suzan Hanım mUddeiumumili-
ğe müracaat etmiş, Fasa git
mek istediği halde pasaport 
verilmediğini ıöylemiştir. 

Çalışkan Muallimler 
Erbaa, (Hususi) - Burada

ki muallimler birliğinde senelik 
kongre aktedildi. İdare heye
tinin mesai raporu takdirlerle 
karşılandı. Birliğin dört ıene
dir reisliğinde bulunan mual
lim Lütfi Bey ile mesai arka-
daşlarının emekleri çok seme· 
reli olmuştur. İlk zamanlar yal
nız bir isimden ibaret olan 
birlik, &eneler geçtikçe asri 
bir şekil almıı, güzel bir kü
tliphane vücuda getirilmiş ve 
muallimler burada içtimai ha
yata yeni bir istikamet vermi
ye muvaffal< olmuşlardır. Birlik 
spor ce:niyetlerile birleşerek 
müsamereler vermek ve piyan
golar tertip etmek suretile va
ridatını dn arttırmıştır. 

B. A. 

Malatyada Amele ihtiyacı 
Malatya, ( Hususi ) - Vila

yetin her tarafında bu sene 
bilhassa zahire bolluğu vardır. 
Bu yilzden balkın memnuniyet 
derecesini kolaylıkla tahmin 
etmek mümkündür. Bununla 
beraber çiftçi amele bulmak 
hususunda müşkülat çektiği gi
bi zahirenin ucuzluğu da para 
muzayakası husule getiriyor. 
Buna mukabil kayısı ve dut 
gibi meyvalar soğukların tesi· 
rile çok zarar gördüğU için bu 
gibi meyvalar, bu sene mahal
li ihtiyaca bile kafi gelmiye· 
cektir. Geçen ıenelere nisbet
le noksan ekilen afyonlar da 
yağmurların tesirile matlup de
recede olmamıştır. Fiat düş
künlüğü, hasılatı ancak başa 
baş mal etmiştir. 

Bir Bekçi OldUrüldü 
T nrsus, ( Hususi ) - Catal

kili köyünde Ahmet isminde 
birisi köyde bostan bekçisi 
Nevşehirli Ahmedi öldürmüş
tür. Katil ile birlikte bidisede 
alakası görünen Riyapoğlu 
Süleyman ve kardeşi EyUp 
yakalanmışhr. 

Denizde 
Muhtelif 

Birkaç 

Yapılacak 
Oyunlardan 

Nümune 
Artık yaz geldi. Herkes 

hele çocuklar denize girmiye 
başladı. Yalnız deniz eğlen

cesi yU:ımek, atlamaktan ibaret 
değildir. Denizde yapılacak, 
oynanacak birçok oyunlar da 
vardır. İşte bunlardan birkaç 
tanesi: 

Deniz Birdirbiri 
Bu tıpkı karadaki gibidir. 

Oynıyanlar hepsi bir sıra olur. 
Yerlerinde durdurabilmek için 
kollarını • hiç kımıldatmadan 
ayaklarını bisiklet gibi oyna
tırlar. En baİtaki çocuk öteki
lerin üstünden atlamıya başlar. 

Y alnı.z danizde aırtından 
değil de, başının üstUnden 
atlar. Ostnndcn atlıyacağı ço
çuğun ba~ını denize doğru 
iter ve atlıyarak öteki tarafa 
geçer. Böyle sıra ile herkes 
atlar. 

Tahtelbahir 
Bu oyunu yalnız içinden 

yüzmek bilenler yapabilir. 

Eğer dipten yUzebiliraeniz 
mesele yoktur. Dikkat edile-

cek ıey hep ayni derinlikte 
yüzmektir. Böylece denizin 

dibinden yüzerken bir ayağı
nızı dizden kırıp ıuyun dıtına 

çıkarm. Yüzerken bacası dışa
rıda kalmış bir tahtelbahir 
gidiyor gibi görünür. 

Şemsiye Yarışı 

Yarışa girmek istiyenlcr 
hep birer şemsiye alır. Herkes 
şemsiyesini açar. Ve bir elile 
tutar. 

Sonra muayyen bir yer gös
terilir. Oraya kadar şemsiye
sini ıslatmadan kim en evvel 
giderse oyunu o kazanır. 

Çocuk Şiiri 

Bahar Sabahı 
Bir ıabah t!rkendl çıktım kırlara 
Oktııdı yüzümQ bahar aabahı. 
Haykırdım ''Hu,, diye hep ovalara 
Tek bir cevap verdi bahır aııbahı. 

Yanımda kimıe iz bir çoban vardı. 
Etrafımı kuılar, kuzular ıardı. 
Şırıl tırıl akan ıof uk pınardı. 
Daldı ufuklara bahar aııbahı. 

Söyle çoban, dedim. Bir etin nr mı. 
Kuzulardan bqka kardetln var mı. 
Ufkunda dof acak gfinctln var mı. 
Tek bir cevap verdi bahar anbahı. 

Bir mllddet ırözlcrlm daldı enırlne, 
BlllbDI ıulcrlnln hem ahengine, 
Açılan g6llerln iUzel rengine, 
BugUn de kanıtı bahar 1Dbahı. 

Ankara: 

R. Gökalp 

SO POSTA 
KLOBO 
Kupon:ll 

Şlmdm aonra Son Po ta KHlblhıe 
uıı olabilmek için her hafta bu 
sayfada neıredeceilmlz kuponlardan 
dör tane toplayıp ıretlrmek veya 
göndermek lllzımdır. Bu kuponları 
kealp toplayınız:. 

BU HAFTAKi BiLMECEMiZ 

Kasabın Derdine Çare 
Bulabilir Misiniz ? .. 

Bu Bilmeceyi Doğru Halledenlerden Bir Kişiye 
Fotoğraf Makinesi Verilecektir 

. 
1 ~ 

Bizim kasabın bir derdi •ar. Reaimde gördüğünüz domuzu 
tam yirmi parçaya ayırmak i tiyor. DUşUnüyor taşınıyor. Eıki 

bir kasap ona şu aklı veriyor: t 

iki doğru çizgi çiz. Bu çizgiler biribirini katedebilirler. Çiz
giler o suretle çizilecektir Jd domuz yirmi parçaya ayrılmış 
olacakbr. 

Siz bu çizgileri çiıip dom · z yirmi parçaya bölebilir miainiz? 
Doğru halledcnlcrden bir kişiye bir fotoğraf makinesi, elli 

kişiye muhtelif hediyeler ver ecektir. 

~~------------····------------~~-
En Zeki Çocuğu Arıyoruz 

16-18 Yaşında Çocuğu
nuza Bu Sualleri Sorun 

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

"SON POST An , her yaşta Türkiyenin en zeki çocuğunu bulmıya 
karar vermiştir. Bunu tatbiki ruhiyatın bulduğu fenni bir yolda ya
pacağız. Ruhiyatçılar her yat çocuk için bir •ual li•temi tertip etmit· 
)erdir. Her hafta çocuk sayfuında bu •ual li.telerinden birer tane 
nefrcdeceğiz.. Siz çocuğunuza bu eualleri •oracak ve cevaplarım not 
edip bize bildireceksiniz. 

Gazetemiz, relen cevapları salAblyettar bir heyete tevdi edecek. 
Bu heyet cevapları tetkik edecclc ve tatbiki ruhiyabn i~sterdiii 
tekilde numara verecektir. 

Bu tetkikat neticesinde en ziyade ıeka eseri röıteren çocuklar 
tefrik edilecek ve bunlara gazetemiz tarafından birer zeka madalyeJİ 
verilecektir. 

Geçen nüıhamızdn 4-6 ve7-9-10-12-13-1Syaşmdaki çocuklara ıoru-
lacak ıual listeıini neşretmiştik. Burün de16-18yaşındaki çocuklara ait 
ıualleri neşrediyoruz. Çocukların vereceği' cevapları aynen kaydediniz. 
Müdahale ve yardım etmeyiniz. Çocu~unuı.un zeki dereceaini 6trc:l
mit olursunuz. 

Cevapla birlikte çocuğunuzun bir de fotoğrafiıinl rönderlniz. 
Bu haf ta zeki çocuk müsabakamızda 10 - 12 yatında bulunan 

çocukların bilmeleri lizımgelen .ualleri ıoruyoruz: 
J - lstiklll harbinde kat'i ne- 7 - Memeli hayvanlar hangi· 

ticeyi temin eden muha
rebe hangi•idir? 

2 - Umumi harpten sonra biz 
hangi memlekf'tlcri kay-

bettik? 
3 - Ehlisalip muharebeleri 

ne zaman olmuıtur? 
4 - Napolyon kimdir? 

S - Hoover kimdir? 
6 - Haşeratı diğer hayvanlar-

dan ayıran mümeyyiz 
vufı nedir? 

leridir? 

8 - Memeli hayvanlar yumurl · 
larlar mı? 

9 - Vücudun en mOhlm uzvu 
hangisidir? 

10 - Kandaki küreyvab bamra
nın vazifesi nedir? 

11 - Vücudun tabii harareti 
kaçtır? 

12 - Vücudumuz. niçin dalma 
sıcaktır? 

13 - Dünyanın en büyük ya-

Boncukla Evde 
Yapabileceğiniz 
Bir İki Oyuncak 
Sıcaklarda Kendi Ken
dinize Eğlenmek için 

Ne Yapmalı? 

Havalar sıcak, evden dışarı 
çıkmak doğru değil. Fakat 
üzülmeyin evin içinde de iyi 
vakit geçirebilirsiniz. Anneniz
den boncuk isteyiniz. Bu bon
cuklar, muhtelif boyda olma
lıdır. Biraz da ince tel bulunuz. 

Boncuk ve tel tedarik ettik
ten sonra yapacağınız şey bu
rada, gördüğünüz. resimlere 
bakarak oyuncaklar yapmaktır. 

Oyuncaklardan biri bir hay
vandır. Bu hayvanın vücudünü 
yapmak için büyük tahta bon
cuk, ayaklar ve baş için küçük 
boncuk kullanılmıştır. 

Aman Ne Tuhaf 
Birgün bir hanım arkadaş

larile beraber bir dağ eteğine 

gezmiye gitmişler. Herkes dağa 
çıkarken buna da ısrar etmişler. 

O da çıkmış. Fakat dağın te
peıine çıkıp aşağıya bakınca 

birden korkmuş. " Eyva ,, de
miı '1 Ben buraya nasıl çıktım. 
Eğer aağ salim inersem bir 
daha dünyada çıkmam. Y n 

dağ devrilivcrirse ne olurum ., 
diye haykırmış. 

Bilmeceınizi doğru 

halledenlerin listesini 
yar;:ı 7inci sayfamızda 
bulacaksınız. 

nardnğı hangisidir? 

14 - Golf istrim nedir? 
15 - Dör.y:ımn en :ziyade buğ· 

day çıkardığı yer nere
ıldir? 

16 - Avrupanın en büyük ıehri 
hangisidir? 

17 - Molyer kimdir? 
18 - ZiyaPaşa kimdir? 
19 - Abdülhak Himidin tlirle

rinden ezb0 r bildiğiniz 
bir parça varmı dır? 

20 - Elektrikte beygir kuvveti 
ne demektir? 

21 - Ruzgiir neden olur? 

22 - Küremh:e en yakın olan 
seyyare hangiı:dir? 

23 - İnci neden çıkar? 
24 - Esperanto ı.ed ir/ 

25 - Küremiz kendi mihveri 
etrafında nekndar ıür' atle 
döner? 

Temmuz~~ 
~ 

1 Alman Vaziqel!_) 

Londra 
Kon/ er ansı 
Ne Yapıyor? 
Simdiye Kadar Müsbt 

Hiçbir Netice Elde 
Edilememiştir 

Almanyanin mali vaıiyeriDl 
dUzeltmek için Londrada toP' 
lanan konferans, şimdiye ~t 
dar ameli hiçbir iş görme~~ 
tir. Ortada mevcut bir telW' 
vardır ki, evvelce yazdığı~ 
gibi F ransadan gelmektedit 
Kısaca tekrarlamak için buliJJ 
edelim: 

On senelik &iyasi morator 
yom ilan etmek; yani on seof 
müddetle eli bağlı kalmak .. 

Almanya bunu reddetmişti! 
Londra konferansın da ortn>1 
yeni bir Amerikan teklifi çık' 
tığı söyleniyor. Bu teklif yio' 
Hoverden gelmiş ve lconfer~ 
Amerika Hariciye Nazırı Mat 
yö Stimson tarafından tebla 
edilmiş gibi gösterilmiştir. 8' 
teklif, rivayete göre Almanf 
ya yapılan kısa vadeli kredi't' 
rin uzun ·vadeli kredilere ta~ 
vili esasını müdafaa ediyormııf 

Bunun için alakadar ban 
mümessillerile hariciye nazırlı 
randan mürekkep bir kcoıil 
teşkil edilecekmiş. 

Bu rivayeti konferanstı 
Fransız Başvekili Lava) iltf 
sürmüş, M. Stimson böyle b 
teklif olmadığın• söylemiş <f 
şöyle bir fikir ileri sürmüştii' 

Almanyaya verilen kıs' 
vadeli kredilerin uzun \0adt1 
krediye tahvili. M. Lnvşıı 
Fransız kredilerinin AJınıı1" 
yadan geri çekilmediğini sôf 
lemiş ve bunların umumi k~ 
dinin beşte birini teşkil ettT 
ğini kaydederek 1926da Fr~ 
sanın kendisini kurtardığııt!ı 
Almanyanın bu misa!i unutltll 
masını söylemiştir. 

Hindenbıırgun Bir Telgrafı 
Alman Cümhur reisi, Mösf 

Hovere bir daha müracaat ede' 
rek Almanysya acele yardı~ 
yapılmazsa başkaları için b' 
halin f el5ket doğuracağını b 
dirmiştir. 

Yeni Bir Teklif 
Amerika Maliye Nazır ve~ 

Alman vaziyeti için büküıne1 

nin yeni bir teklifte buhıı1 
cağmı söylemiştir. 

Alman utekaitleri 
Almnn Hükumeti, mütekoi; 

lerin maaşını kısmen vaktirıd 
kısmen de on gün sonf4 

. vermiye karar vermiştir. 

Almanya Ve Fransa 
Alman milliyetperver, ıtl~ 

liafazakar, çiftçi fırkaları t 

çelik mığferliler Alman 6, 
vekiline bir tclgaf çeke~~ 
Fransaya karşı hiçbir tea.h1j( 
kabul etmiyeceklerini bıl0 

mişlerdir. 

Lalı.de 
i 

Almanlar Tezlerini ~il' 
defaa Ediyorlar 

- - del 
Lnhnye, 21 (A.A.)- /\ 11 

Divanında profesör B~~ 
Avusturya - Almanya b• A" 

hakkındaki Alman tezini tel' 

etmiştir. 1 ,,9 
Mumaileyh Fransız, ftıı ~ı' 

ve Çekoslovak muhbral si~' 
tenkit etmiş ve bunların. ~ıı!>' 
Germain muahadenamesı itı 
kındaki telakki ve tefsiri'' ııt"' 
milletlerin kendi mukndde~9~ 
na serbesçc hakim olıt1 ô 
prensipleri ile mUtenakıı 0 

ğunu beyan eylemiştir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri K d a ın Ve Kalp İşleri 

Ankarada Bir Hamm Kızm 
Hakh Arzuları 

Ben Aıakara karilerinlldenlm. 
Cebecide oturuyorum. Han iti· 
barile Ankaranın en ıüael yeri 
Jlan Cebecide maale1ef balkın 
istirahati hl9 dGtGnillmüyor. Bana 
,doktorlar ban11 için Cebeciyi 
lav.iye ettiler. Fakat ben çahf
mak mecburiyetinde olan bir 
kızım. Bir tlrkette çalıııyorum. 
Sabahleyin tek.izde ıtrkette bu· 
lunmak mecburiyetindeyim. Fakat 
Cebecide otobGıler aekizden 
ıonra baıhyor. Bllmecburiye Ce
beciden Y enfıehlre firkete yaya 
ridiyorum. 

MaaleHf ııhbatlm bilabiltün 
boaulduı blrH toplamak için ıel
ditlm Cebecide büıbGtOn sayıf
ladım, bittim. 

Sonra Cebeci ıokaklın henüz 
birkaç ay enel elektrikle tenvir 
edllmittL Buna bütün Cebeci aa
klnleri pek çok aevindi. Fakat 
ne fayda ki bu da balkın en 
alyade latif ade edece ti bir z.a· 
manda yanmıyor. Akf&m 1&al 
dokuzdan ıonra yanıyor. Halbuki 
it aahibi, kimaelerf n yollarmda 
biraz ıııta, aııl ıaat clolluaa kadar 
ihtiyacı vardır. Eter taıarruf için 
~•e o da detU, çünka aabableyin 
yatagımızdan kalktıtımıa zaman 
ekmeri llmbaları yanar buluyoruz. 

Ankara: Nariye 

Bir Selam Mecburiyeti 
Sındırııda arabacı Mehmet 

laminde bir kariimiz bize bir 
mektup yazıyor. Bu mektubunda 
kaymakam Beye aelim verme
cllti için hakaret ıördüğünden 
tlk,yet ediyor. Biıı:, bu itte bir 
,hata olması ihtimalini d6tilndilk. 
~aen kanuni bir mükellefiyet 
Glmadıtı için bir ıahaın bir mill
adye imirine aelim vermeal ıart 
,ıietildir. Fakat Hn'ati reamiyeai 
jtibarile kaza veya vilayetin en 
~ükaek nıemuru olduğu için hak· 
kında itibar ıöıterilme1i de mü
.nasip olur. Fakat bu hiaal bir 
"Dlecburlyet haline koymak lıti· 
yenler ve bir dalkavukluk vesi-
ıesl yapmak latiyenler hakuzdır
Jar. Karlimi:ı eğer hakıız yere 
9ıakaret sörmilt•e kanuni yoldan 
lıaklunı arayabilir. 

Pis Banyolar 
Bazı karllerdcn aldığımız mek

tuplarda, bir kıaım tehir dahilin
deki deniz banyolarının çok fena 
ııhhat teraiti içinde bulundukla· 
rından ve lağım ıularlle bu mın-
takaların kirlenditinden tikAyet 
edilmektedir. Bu banyoların ilim
leri de ıı:ikrediliyoua da biz bu 
lılmlerl kaydetmeyi münasip gör· 
medlk. Fakat muhakkak olan ıey 
balkın ıılıhatine taalluk eden bu 
meaelede Belediyenin pek genit 
daYrandığıdır. Alikadar makamın 
nuan dikkatini celbediyoruı. 

Cevaplarımız 
Ayaaofyah Hakkı Beye: 
Mütalealarınızda lıabet edilen 

tarafları taadfk etmekle beraber 
herteyln zaman ile kabili hal 
olduğunu da unutmamak lbım
ıeldiğlni tabii bilininlı. Muzaaf 
aevk için de muzaaf çalıımak 
ıerektlr. Bu da keza zamanın 

hadedecetl bir meaeledlr. Yerer ki 
hAdlıeler bizde lizımrelen müı
bet tealrini gösteuin efendim. 

Tefrikamız : No. 88 

KUCftKTAn 

Bir Meslek Seçmeden Evvel Bü- Genç 
yüklerinizin Nasihatlerini Dinleyin E ı i ş i 

Kızlarımız 
Dersleri 

Gazeteci Olmak lstiyenler ilk Evvel Nelere Dikkat Etmelidirler? 
p Ş" .. I Muhtelif iğneler Nasll Yapıhr 

Dünya vukuatında husule ıelen vaziyet, gençler için aç
tığımız bu siltuna ait yazıların iki gUn için fasılaya uğramaaına 
ıcbep oldu. Bu vaziyet aallha yüz tuttuğu için biz de henUz 
tamamlanmamıı olan anketimize devam ediyoruz. Malum olduğu 
Uzcre bu anket, tahsillerini bitirip bir meslek intihap etmek 
vHiyet ve mecburiyetinde bulunan gençlere hitap etmektedir. 
Bu gibi gençlerin nasıl bir müşkül içinde bulunduklarını bil
diğimiz içindir ki daha evvel hayata atılarak kendilerine birer 
mevki edinmiş zevatin fikirlerini sorduk. Muvaffakıyet aırrını 
nerede ıördnklerini teabit ettik. Bugün de Milliyet gazetesi 
mtldUrU Ahmet ŞUkrU B. in gençlere tavsiyelerini kaydediyoruz: .. 

.. Milliyet ,, gazetesi mlldilrll yalnız maddi kazanç ve refah 
Ahmet ŞUkrU Bey diyorki: temin etmek maksadile buna 

. - Meslek intihabı iki ~e- intisap edeceklerse bu it hiç 
kilde. olur: Bazıları mesleklerıni te cazip değildir. Fakat gue
k\?ndileri arar ve bulurlar. Ba- teciliği bir meslek aıkile ıe· 
zılarını da meslekleri bulur. k l 1 b d d h 
8 

. il" w • • b vece o ur arsa un aıı a a 
enım gazetec ıge ıntısa ım zevkli bir meslek tasavvur 

bir intihaptan ziyade - diyebi- d' 
lirim ki - bu mesleğin beni e ~emez. . ..... . 
arayıp bulması teklinde ol- TICaret Meselesı Deglldır 
muıtur. Gazetecilik bir ticaret me-
Ha ... Gazeteci Olmalı Mı, selesi değildir. Her hangi bir 

Olmamah Mı ? meslek gibi yalnız bir maişet 

Bu, bir insanın hayatta 
a-aye telikki ettiği ıeylere 
göre değişir. Eier bir adamın 
hayatta gayesi mahza bir ka-
zanç, maiıct temin etmekse 
gazetecilik en az istifade te-
min eden mesleklerden biridir. 
Gazeteci olacak genç, maddt 
mahrumiyetlerle karfılaşmayı 
manevi OzUntlllere de kat
lanmayı göze almalıdır. 

Gazetecilik mesleği daha 
doğruıu bir qk meselesidir. 
Bunda duyulan manevi zevktir 
ki insanı mesleğine bağlar. 

Bunun için benim gazetecl
Jiğe girmek istiyenlere söyliye
bileceğim şey ıudur ki: Eğer 

meıelesi olamaz. Bunda bir 
vatan vazifeıi vardır. 

Bir gazeteci, gazetedeki 
mevkii ne kadar yükıek ve 
yahut mutevazi oluna olsun, 
daima mesleğinin bu mahiyette 
bir meslek olduğunu göz 
önUnde tutmasile muvaffak ola
bilir. Gaıetecilik, bir vatan ve 
bir memleket meselesi olduğu 
lcin çok aiu mea'uliyetleri, 
çok cefuı olan bir meslektir. 
Bu mes'uliyetleri llyıkile idrak 
etmek lizımdır ve bunun ce
falarına da katlanmıya hazır 
olmalıdır. 

Sebatın Mevkii 
Hiç bir meslekte •• aebat ,, 

Yeni Bir Rekor 
Henüz Kırpılan Yünden 

Saatte Elbise Yapıldı 
Üç 

lngilterede Y orkşayr mensucat fabrikalarının birinde 
geçende birçok meraklıların huzurunda gayet cazip bir tecrlibe 
yapılmış, koyunlardan henüz kırpılan yünlerden 3 saat 
20 aaniye ve 30 salisede bir kat elbise dikilmiştir. 1898 ıene
ıindenberi Amerikalıların elinde bulunan bu rekor, şu son tec
rübe ile karılmış oluyor. 

lngilteredeki son tecrübeye sabah saat ıekizi iki geçe baı
lanmıştır. Beş kırpıcı 19 koyunu kırpmıştır. Yünler yedi buçuk 
dakika sonra yıkanmıya, bUkülmiye ve boyalanmıya bat· 
lanmış, bir saat 29 dakika sonra da örme tezgahına verilmiştir. 
T ezgih 24 dakika zarfında dört yarda uzunluğunda ve elli alb 
pus genişliğinde bir kumaş dokumuştur. Bu kumaş, dominyonlar 
sekreteri M. Tomaıa bir elbise yapılmak Uzere derhal ütüle-
nerek saat on biri otuz Uç geçe otomobille atelyeye ıevko
lunmuştur. 

Kumaş atelyede Uç dakika ıarfında sekiz terzi tarafından 
keıilmiştir. Ve saat 12 yi 27 geçe de elbise dikli mit 
olarak M. T o masa teslim edilmiştir. 

KUCAÖI 
purile Adaya geldi ve Atıf 
Beyle Nermini, Nadireyi ote
lin önUndeki parmaklıklı met
halde buldu. 

Ahmet ukru Bey z· . ıw-. ... 1. · 
-------------' ıncır: gneyı aag e ınıze, 

tJenilen ıey gezetecilikte o. 
duğu kadar ehemmiyetli de
iildir. Gazetecinin muvaffakıyet 

kazandığı .zamanlar olur ve 
muvaffakiyetsiz zamanlan da 

olur. BUtiln bu iyi ve fena 

1unleri aynı tebessümle kar· 

tılıyarak metanetle Ye ıebatla 
çalışmak icabeder. 

itte, ıazetecilikte muvaffa
kıyetin en büylik ıırrı: Doğru 
ve dUrliat olmakta, en küçük 

bir haber bile verirken en 
ehemmiyetli ıiyast bir haber 

verirmlt gibi meı'uliyetinl hiı
ıetmektedir. Sebat ta bunun 

yanında en kuvvetli bir yar
'Chmcı olarak relir. 

j Boks Maçı 
Selami ile Romanya 
Şampiyonu Karşılaşıyor 

Yarın stadyumda Selimi ile 
Romanya yarı orta ıampiyonu 
Bunya arasında bir bokı maçı 
yapılacaktır. 

Bu maç 10 ravunt olarak 
tertip edilmiştir. Bu maçtan 
evvel amatörler araaında beı 
boka maçı daha yapılacaktır. 

Selimi ile Bunyanın maçına 
çok ehemmiyet Yerilmektedir. 
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işlenen ipliği 
sol elinize alı-
nız. iğnenin 
ilıtüne bir halka 
yapınız. Bir ilmik 
alıp bu halkanın 
lçersinden geçiri
nl.z. Bu hareketi 
her yapışınız bir ( Şekllı ı ) 
zincir olur. ( Şekil: l ) 

Sık iğne : Yaptığınız zincirin 
halkasmdan 
iğneyi geçi
riniz. Bir il
mik alınız. 

İlmiği çeki
niz. lpenin 
ilzerinde iki 

( Şekllı 2 ) halka ola-
· 1ktır. ( Şekil: 2 ) de gördü
! 'inüz gibi işlenen iplikten bir 

lik ahnı.z ve iki halkadan 
birden geçiriniz. 

Baret : lki iti birleıtirmek 
için kullanılan atkılara denir. 
Kumaıın inceliğine, kalınlığına 
ve işlenen itin kaliteıine göre 
baretlerin değiten muhtelif 
nevileri vardır. Burada baretin 
esasım tarif edeceğiz. Gelecek 
dersimizde muhtelif baret te
killeri verecefiz. 

Evveli ipliği ltin bir tara
fından geçiriniz. Ka111 tarafa 
tutturunuz. ( Şekil : 3 ) Tekrar 
baıladığınız yere sreliniı, bir 

( Ş.ldlı 5) ( Ş.kllı 4 ) 

daha karşı tarafa geçiniz. 
( Şekil: 4 ) Kumaıın nzerinde 
tıç atkı olacaktır. 

Bu Uç ipliği bir 
den (Şekli : 5) te 

ıarnldntn veç· 
hile iplik iti ile 
aannız. Bu nevi 

\ 

baretler bilbaua ( Ş.kllı ı ) 
re9ilya lılerinde kullanılır. .. 

ltlediğiniz muhtelif maıa ve 
saire örtulerinin kenarlarını 
ıarif tekillerle snılemek örtn
nlln zarafetini bir kat daha 
arttırır. 

Küçük pikolar, zarif ye in
ce dantelalar bu zineti teıkil 
eder. Burada timdilik iki mo
del veriyoruz. 

(Şekil : 6 ) da gördilğünllz, 

.. 

Ko-Güneşten 
runmak İster 

. . . ? 
mısınız .. 
Cuma günleri hepimiz 

kırlara çıkar, denizlere dö
külür, güneı altında gezer 
ve yaşanz. 

Bütün hafta ıehir hayatına 
alı,an ciltlerimiz, bu ani bol 
güneş ve bol hava karşısın
da altüst olur. Eve döndil
ğilmUz zaman yUzümüzden 
hararet çıkar. Cildimiz bo
zulur, ve bir hafta rahatsız
lık hiısederiz. 

Bunun önline geçmek için 
evveli kıra veya denize git
meden evvel cildinize Krem 
ıürUnlb:. Üzerine giineıin 
a-eçmesine mini olan pudra 
koyunuz. Gtıoeşte bulundu
pnuı m6dıJetçe arada sıra
da ylbtınüzü pudralamayı 
ihmal etmeyiniz. 

Eve döndükten "oma, 
Llakal dört aaat yl\zünüz.e 
ıu dökmeyiniz. Akıam ya
tacaiınıı nman cildinizi 
içine Kolonya atılmıı 11u ile 
yıkayınız. Knlo!lyalı ıu 
hem krem ve pudrayı 
çıkarır, hem de cildin açılan 
mesamelerini kapar. 

Bu ıuretle güneşin tahri
babndan cildinizi korumuş 
olurıunuz. 

basit bir ilmik işidir, 

(Şekil: 6) 

(Şekil: 7) 

yalnız 

.. 

iğneler resimde görüldllğü 
gibi ıeyrek olarak ve biri 
uzun biri kısa atkılar yapı
larak işlenmittir. 

(Şekil: 7) Ayni itin daha 
sık olarak yapılmışıdır. Ucun
daki pikolar her altı iğned "! 
bir defa yapılmıştır. Her al
tıncı iğnenin ucuna biribiı j 
üzerine uç ilik iğnesi yapını ~ 
ve tekrar kumaşı işleyiniz. 
Yapacağınız ilik iğneleri piko
ları vUcuda getirir. 

Hammtegu 

SERVER BEDi 
Atıf B. heme F eridi Ner

mine ve Nadireye takdim et
miş ve onunla işten bahıetmiye 
başlamıf h. 

dört yaılarmda, zayıf ve 
aaz benizli bir gençti. Uzun 
boylu ve hafif kamburca idi. 
Belki de vücudunun bu kuıu
runu giılemek için, sık sık 

başını yana eğiyor ve ıırtının 
cüz'i kamburunu muvakkat 
ıibi göstermek istiyordu. G8z
leri kara ve ufarak, daima 

ince kemikli elleri hafifçe tit
riyordu. Nadire ile Nermine 
ıözleri iliıtikçe seal daha fazla 
titriyor ve bu nevi kadınlarla 

az teması olan erk~kler gibi 
fazla sıkıldığı hissedili}'.ordu. 

Bütün bu çekingenliği ve ku
runtulu tavırları arasında, ken
dine emin olduğu bazı anlar 
da gelip geçiyordu. O zaman 
sesine bir tokluk ve gözlerin• 
delici bir bakış geliyordu. 

( Arkas ı var ) 
-=-~~---

- Vallahi, Dedi, en doğ
rusu şudur: Nasıl yaşarsan 

yaşa, ne yaparsan yap, han
g1 yola girersen gir, hepsi 
milsavidir: Yine dişin, başın, 
gözün, ağrıyacak. Yine öksü
rük, nezle olacaksın. Yine 
ıuna buna sinirleneceksin. Yine 
orada bir gözün yaşaracak. 
Yine korktuğun, kızdığın, ya
şamalctan yorulduğun, bıktığın 
saatler olacak. Yine sana fe
nalık edenler bulunacak. Yine 
iıtediğin şeylerin hepsine ka-

vuşamıyacaksın. Yine ihtiyar
lıyacaksın ve yine öleceksin, 
iki gözüm. 

İki dakika içinde bUtlln 
bir hayatın felsefesini ve ha-
kikatini sayıp dökUveren Abf 
Beyin sözleri, UçUnll de uzun 
müddet susturdu. 

Biraz sonra da kalkmışlardı. 
Küçük bir gezinti yaptılar, 
otele döndüler, yemek yediler 
çabuk uykuları geldiği için 
yattılar. .. 

Ertesi ıabab, Ferit on •a· 

- Dediğim kAğıtları getir
din mi? Klasöre geçmit miydi 
bunlar?.. Ver bakayım? Ta
mam... Ne içersin? Limonata 
mı? Pek AlA ... Terli değil miıin? 

Ferit, Atıf Beyin suallerine 
hep başını yanına doğru eğe
rek, bllyUk bir tavazule ve tit
rek bir sesle cevap veriyordu. 
Nadire ile Nermin de biribir
lerile konuşur gibi yaparak, 
sezdirmeden, F eridi gözden 
geçirdiler : Otuz Uç, otuz 

hafif nemli · Ye parlaktı. 
Çok hasıaa, Ye ayni u-
manda vehimli bir insan 
hiaaini veriyordu. Burnu uzun 
olmaaaydı, bu ince derili, kü
çük ağızlı, yuvarlak ve ufak 
çeneli, utangaç ve Urperitli 
yUzde bir erkek seciyesine ye 
iradesine ait hiçbir nişane gö
rülemezdi. Y aılık kıyafeti ile 
gözleri aldatabilen bir zarafeti 
varda. KAiıtlan karııtırırken 

·o 1 Ki Ş 
Sağlam ve 

BU S 
MAKARALARI 

ucuzdur. ,~d'e ArayınBZa 

Nal~ 

DiKKAT 
Dllar• K6'tels 

MARKAUARA 
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İngilizler Bizim için Ta Kabile Kadar 
iki Tane Casus Göndermişlerdi 

YAZAN: M. KAZIM 
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Hayri Beyin yola çıkmasın• 
dan az sonra hareklt bafladı. 
Fakat maalesef netice bizim 
beslediğimiz ilmitlere tevafuk 
etmedi: Y apbğımız plln muci· 
bince Hayri B. evvelA kabileler• 
den birinin bqma geçecek Ye 
bunların sadakatlerini tecrübe 
etmek . üzere mtinf erit bir 
hücumda bulunacakb. Miifte
rek hilcumun sırası sonra gele- • 
cekti. Halbuki Hayri Bey 
refakatinde bulunan bir Efgan
lmın telkinatma kapılarak bu 
plinı deiiştirmi~, münferit 
hücumu bırakarak milfterek 
bir hllcum ihzarına tqebbUs 
etmifti. 

Fazla olarak hudutta Delke 
meYkünde bulunan bir Efgan 
ıabitine plinlan göndermiş, 
aynı zamanda da: 

- Nasrullah Hanın emrile 
bareket ediyoruz, demiftl. 

' p\tıma binerek Ali Efen.elinin 1 alarak ılSzDmnn ISnlbıde namu 
evine gittim Ye ilk balatta kılınız, ttsvbe iıtiğf ar ediniz, 
almalan btıytlk bir mana ifade sonra konu•alrm dedim. 

• y ' 
etmlyen aade taftll'la Ud Hintli A t t aldıl '-·' 
il L--·ı D h ld p es ar, namaz au• 

• acu ""'"qbm. a a ene en d 1 t: b 1_._:;:.ı ttil 
bW d 

ı ar, vY • .. u 5 .ar e er. 
yor umı 

lnailizlerm Hladiataacla ca· 
eaa yeliftlrmlye malama mtı
kemmel bir mektepleri •ardır. 
Ş.ciyelerini mGaait gkdtıklerl 
ıenperi buraya alırlar, mnkem• 
mel IUl'ette yetiftirirler. T ah
sillerl blttiti uman ba adam
lara mensup olduklan dinin 

.. kitabı lizerinde siyaha beyaz 
beyaza siyah diyeceklerine 
dair yemin ettirirler. .. 

Ştıpbe yok, bu mt:ktepten 
çıkmıf iki adam ile karşılaş
mlfbm Ye bu ikl adam buraya 
mtlnbasıran benim maksatla· 
nmı 6ğrenet"ek gidip İngilizlere 
haber vermek için gelmiflerdi. 

Fakat: 

Ba meruim bittlkt• 90IU'a 
Ali Efeadfnln eYinde bulunan 

herhanj'İ bir kitabı alarak 
kur' anı kerim farzll llıerme el 

bastırarak halifenin emrinden 
ayrılmıyacaklanna yemin ettir• 
dim. Hiç tereddüt g6sterme
den su içer gibi yemin ettiler: 

- Şimdi, dedim, anadan 
henüz doğmuz bir çocuk gibi 
pak oldunuz. Artık aize birçok 
esrarı tevdi edebilirim. Artık 
ıiziole birlikte çalışabilirim. 

Herifler gfizlerini dört aça
rak dinliyorlardı. Devam ettim: 

- Burada harbiye mektebi 
müdtırlüğUnO Hayri Bey ismi;.ı-

de bir Tilrk zabiti ifa ediyor
du. Bu zat geçenlerde vaıif e-

Kdbll' tle Efgan l•ti~il - Gnnahlarımın affettir- ıini terkederek hudut ilıerinde 
Efgan zabiti de bu plln

ları Nasrullah Hana glSndere
rek doğru olup olmadığını 
ıormuştu. Bittabi bu hldiıe 
Efgan Emicinin kulağına da 
fitmişti. Bu sırada bir gOn 
Nasrullah Han beni çağırtarak 
vaziyeti anlattı : 

dbidesi ~iye Ye. bundu ~nra Hali~e- yaııyan kabileleri lngilizler 
dince vazifelerini bırakmıtJar, nm ~mrı alt~oda hizmet ehnı~e aleyhine kıtkırtmak Uıere Af .. 
Türk hizmetine girmek İ.lte· a:eldik, dediler. lnanmıı 10- ridi halkmm nezdine gitti. 
mişler, "Kabil,, e gelmifler, ründilm. "Kabil,, de herkes Hayrı Be
şimdi benim evimde misafir- - T qelddir ederim, cllm- ı yin hilkfımeto ihanet ettiğine 
dicler, müstacelen seni görmek lesi ile mukabele ettim. Fakat zahiptir. 

=is=ti=·y=o=r=la=r=. ==========-=ev=-v-=e=l=e=mı-==-·r=de bir defa aptest ~,, ~ ( M~~adı yarın) - Gördünfiz mil Hayri Be
yin yapbklannı? Dedi. 

Ok yaydan çıkmıştı. Teşeb
büse herçibatabat devam et
meyi düşündllm: 

KÖYLÜNÜN BUGDAY DERDi 
J Bugünün 1l1eseleleri 

- Hayri Beyin yanına gi
deyim, dedim. Fakat derhal 
anladım ki bu, fayda vermiye
cektir. Filhakika Nasrullah 
Han: 

o··şünülen Çareler 
Birkaç Tanedir .. 1 

Boş Duran Ma
denlerimiz 

~' ,. ( Baş tarafı 1 inci uyf ada ) 

- Hududa gitmeniz, Af- (Baş tarafı 1 lncl sayfada) 
ridi kabilesi tarafmdan tulu- Bunlardan maada akla gelen 
larak lngilizlere satılmanızdnn diğer fikirler şunlardı: 
başka bir netice vermiyecek- 1 - Köylü~re prim vermek. 
tir, dedi ve ilAve etti: 2-ihracatçılara prim vermek 

- Emir Hazretleri teşeb- 3 - Ekmek fiatlerine (2-3) 
büsünllzden haberdar olduğu kuruş zammetmek. 
zaman hemen kabilelere bir Bu üç fikir, üzerinde duru
ferman göndererek cihada İJ- lamıyacak kadar çilrük g8rlln
• ak etmemelerini bildirmiştir. düğü için iki evvelki tedbir * üzerinde dahn ziyade israr 
Artık "Kabil" de herhangi e :lilmiştir. Şimdi her tarafta 

ir muvaffakıyet kazanmanın hiıkümetin ikbsat siyasetine 
htimali kalmamıştı: yeni bir veche verecek olan, 

Vakia Hayri Bey hudutta bu iki tedbir münakaşa edil-
di; vnkia kabileleri İngilizlere rnektedir. 
ncum etmiye teşvik ediyordu. Setahiyeddar kimseler bu 

iki tedbirin tatbikat noktasın
akat hareketinde geçikmişti. dan şu milşküllerle karşılaşa
imdi Efgan Emiri bizim ne 

cağını söylemektedirler. 
apmak istediğimizi tamamen Buğday fia tleri senenin muh .. 
ğrenmiş, maksadımızı akim telif mevsiminde muhtelif dtr 
ırakacak tedbirlere tevessül recede bulunur. fiatlerin en 
tmişti. Binaenaleyh atiden düşkün znmanı ağustosla teş .. 
mit beslemek, doğru ola- rinsani arası en yUkseh zama-
azdı. m mayıs ayıdu. Hilk~met •e 
Diğer taraftan etrafımızda f Ziraat Bankası k&ylftniln mab

evcut dostlar g1lnden gllne sulftnü hangi mevsimde ve 
siliyor dü•manlar n d hangi fiat üzerinden alacaktır? 

' ,. g 0 en B v d f · l · b 1 'I l 
ne ziyadeleşiyordu. Milnferit ~g ay 18~ ~rı . eyne ~ı e 

. tt k I k. le pıyasaya tabıdır, hız bu pıya-
r vazıye e a mıştı uvvet- b . .. ..... , ozamayıı. 

dık, fakat buna ragmen lngi- ,.S HııLA t Zir . . . onra ıa&ume ve aat 
lere yıne endışe verıyor- B k kö IUd b .. d 1 k 1 · b' , . an ası y en ug ay a ın-

." şte .sıze ır vak a: Hay~ ca, buğday mahsulü bir iki 
KAbıl,, den 332 senesı elde temerkU:r: ediyor demek

" ranının. 2~ üncll günU ha- tir. Bu btiyUk buğday stokmıa 
et e~ııti. koyacak (buğday depoıu, silo) 

Bu tarihten OD bq ıtın lara ihtiyaç vardır. Halbuki 
ra Harbiye mektebi uıual· T ürkiyedn b ;r silo vardır. O 
!erinden Ba)'d9tJ1 Ali Ef. da Hayd · a§adadır ve ancak 
a bir haber gönderdi: ıekiz yüz vagon buğday alır. 
giliı; cuuslarından iki O halde hUkiimet ve Zi-

tll cihat illD odildiiiai iti· rut Bankua elinde birikecek 

"' ' v 5ıtasile Anadolu dahilinde 
hububat nereye depo edilecek, tetkikat yaphrılmıştır. 
piyasaya nasıl çakardacakbr? 2 _ Maadin Kanunu eski-

Bundan maada, Ttırkiyede dir. Bugünkü ihtiyaçlara cevap 
geçen ıene (28) milyon kental vermemektedir. Yirmi sene 
buğday çıkmıştı. Bu sene (30) evvel, bugünkü lktısat Vekili 
milyon olacağı tahmin ediliyor. Şeref Bey tarafından, projesi 
Bu buğday ihtiyacımızdan faz- yapılmış bir kanun vardır. Fa
ladır. F al<at fazla miktarı kat bir türlü Meclisten geçe
harice sevk to mümkün değil- memiştir. Yeni ihtiyaçlara gö-
dir. Nitekim geçen sene de re yeni bir kanun çıkmadıkça 
ancak Yunanistana 200 vagon ne madenlerimizin işletilmesine 
buğday sevkedilebilmiş, bun- ne de bu madenleri işletebile
dan baıka müıteri bulnnama- cek ecnebi ıermaye tedarikine 
mıştır. O halde fazla 'buğday imkin yoktur. 

ne olacaktır ? 3 - HükUmetin madenleri-
işte bugfin buğday meselesini mize ait değişmiyen bir siya

hal ile meıgul olan salAhiyettar seti olmalı ve bu siyaset bü
makam erkirunı işgal eden tün dllnyaya işittirilmelidir. 
en mühim mesele budur. Bu 4 - Herteyden evvel ve 
sualler halledilmedikçe, alına- silr'atle alınacak tedbirlerden 
cak tedbirlerin leh ve aleyhin· biri de, dolandıncı mutavassıt
dekl ihtimaller dilflinülUp bir lan ortadan kaldırmakhr. 
netice alınmadıkça, müstacelen 
kanun çıkarılması mevzu bahis 
olmamak llzımgelir. 

Şfipho yok ki mesele mü
himdir ve mtbtaceldir. Fakat 
umo tetkika da muhtaç görill
mektedir. 

lktısat Vekilinin Beyanatı 
lktısat Vekili Mustafa Şeref 

B. bu mesele etrafındaki ta
savvurları ~ylo iıah etmek
tedir: 

- Ziraat Bankuı bu aene 
buiday çifçilerinden alaca
pı buğday olarak tahsil ede
cektir. Bu suretle Bankanın 
eline geçecek butday kıymet 

itibarile 5 milyon liraya yakla
şacaktır. Banka buğday çiftçi
lerinden mayıs ayındaki kıy
met Uzerioden alacak ve mab-

ıubunu bu fiat liıerinden ya
pacaktır. 

Ziraat Bankası buğdayı elin
de bir mtiddet tutacak ve l!ıia!ı-

sul fazlalığından hasıl ola
cak fiat dUşkUnlUğUne nıaui 

olmıya çalıfacakbr. Banka 
buğdayı mayıs fiatinden fazla-

ya aatabilirae farkını çifçi 
lehine kaydedecek, ya çifçlye 

iade veyahut hesabına geçi
recektir. 

Temmuz ~4 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
RumlDW blse g8nderiı'Hnla lhe I 

t•bl•Unb:I ıöyllyebllirla. Fakat bunua 
için r8nderllecek re.imler iyi ve t•blt 
posda ~lamt olmHı llıumcbr. Taki 
mUteha .. ı•ımıa mOtaleaaında h•taya 
dlfmealn. • TablaUerlnl -ıamak here blae 
reılm r8aderea karllerlmfı hakkında 
mltaha•nauaaıa mlltaleuım qatıkJ 
•atırlarda okuyablllnlalı:: .. 

Bir klll'iimiz: Ameli itler-
de fazla mu· 
Ya f fa le olur. 
Rahatını Ye in
tizam kuyuda
tını ihmal eder. 
Sert muame
leye derhal 

mukabele eder. 
Haumkir de
ğildir. fğbiran 
t' • mhdır. 

İspanyada 
Grev Devam Ediyor, 
Yüzleı·ce Grevci Yara-

landı Ve Öldü 
Sevil, 21 (A.A) - Ustrcra 

grevcileri, bir iplikhaneyi ~ü
cum ile ele geçirm!ye teşeb

bUı etmişlerdir. On lcişi tev· 
kif edilmiştir. Bunlar mevkuf· 
ları kurtarmıya kalkmıılar, po
lisi bıfa tutmutlardır. Bunun 
lizerine polis ateş açmıya mec
bur olmuştur. Grevciler bun
dan sonra Karabinyederin bir 
kışlasına taarruz etmişlerdir. 

Karabinyerler mukabele ederek 
grevcilerden birçoğunu yara· 
lamışlardar. 

Birçok kimselerin tevkif 
edilmiş olduğu haber veriliyor. 

Sabahleyin grevciler Dos 
Hermanas telefon merkezi e 
hücum ederek binaya ateş 
vermişlerdir. Polisler nümayiş
çilerden ikisini telef etmişler 

ve dördünü de ağır surette 
yaralamışlardır. 

Dos Hermans amelesi, umu
mi grev ilin etmiştir. Grev
cibrle sivil muhafızlar çarpış

mlşlar, neticede 12 kişi yara
lanmışhr. 

Carmonada 14 kişi ağır 
surette yaralı dilşmüştür. 

Frankonun Arkadaşı 
Madrit, 21 ( A. A.) - M. 

Gl<,nza, tayyare ile kaçmıya 

teıebbüs edip muvaffak ola
mıyan Frnnkonuıı arkadaşı 

Rexach halckında bir tevkif 
müzekkeresi kestirilr.ıiştir. 

BORSA 
lstanbul 22 Temmuz 193t 

- Kapanan fiatlar --
NUKUT 

laterllo 
Dolar Amerika!\ 
20 Frıuık Franııa 
20 Liret halyaıa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yuau 
20 Frank 1.vJçre 
20 Le•.ı Bulrar 
1 Ftortn F eleraeıılr 

20 Koron Çcko:ılovaı. 
1 Ş:lln A•usturya 
1 RaybJmark Alm;ınya 
1 ZeloU l.ebl•lan 

ıo Ley Romanya 
20 Dhıar Yugoılavya 

t Cervo:'lcç Srryet 

KAMBiYO 
IAa•a 1 leterlla bnlt 
Nll7. 1 Tiril llruı Mıar 
Parla l TUrk Uruı Fraz::: 
Mlllno 1 • • Liret 
8rll1mel ı • • BeJra 
Claevre t • • Frm 
Sofya 1 • • Leva 
Aıne1~erdam 1 T. ,, Flor!a 
flladclt 1 Tir Hraa Pnta 
Berlln l " ,. Mark 
V arıova 1 ,, ,, ZeJotl 
BBluq 20 IAy 1mrUf 
R11•~4 l ç.,..oa..,fç .ı.·nat 

1030,
::ııl,-

167,-
222,-
116,-
S4,7- 

&16, 
!0,-
83,St 

124,25 - · 
29,SO 
43,50,-
22,50 
~.-,oo 
7S,SO .-

10!0,-
0,47,1<4-

12,1,00 
t,Ot,-00 
s Sl,50 
!6,4 ... '
'S,20-

1,16,87 50 
!,12,50-
2,01,50,-

4,20 
79,52,-
1081-

* 

Enver 

Olduğu 

ıarünnr. 

rine hile 

brmaz. 

yorulmak ltlt' 

mu. 

( Fotoirafanıu dercini ı.temlyor) 

Mağrurdur. Bilyüklftktea bt' 
eder. Kendisini methedenleıl 
sever, tenkit edenlerden haıet' 
mez, alayiş ve ntlmayiı içit 
fedak!rlıktan çekinmez. 

Yamyamlar 
Afrikada lngilizlerJ 

Kıtır Kıtır 
Yiyorlar 

Londra, 21 (A.A.)- CaptaO 
bildirildiğine göre Elisabeth• 
ville mıntakaıı komiseri M. Bal• 
lotun Lespoldville yakıninde bit 
kasabada yamyamlar tarafmdaıl 
yenilmiş olduğu söylenmekte• 
dir. Kikwi müdilrllnlln de ayal 
akıbete uğramasına ramk k# 
mıf idi. Ancak polis vaktin~ 
yetişerek yamyamlara kaf11 
bir mücadele açmıı ve bur 
fardan 47 sini mitralyozla 51-
dürmüştür. ----Lehistanda Facialar 

Varşova, 21 (A. A.) - Dilll 
Lublin'de müthiş bir fırtin• 
olmuştur. Telgraf direkleri 
yerlerinden kopmuş, sekiz va"' 
gon devrilmiştir. ŞehirÖ elek• 
triktcn mahrumdur. ç kişi 
ölmüş, birçok kişi yaralanmıştır. 

40,000 Grevci 
Tourcoing, 21 ( A. A.) -

Dokumacılık sanayiinde çalııd 
ve grev yapmış olan işçilerdell 
3000kişi tekrar işe baş1amışlardıt• 

89,000 işçiden ibaret olao 
grevciden 40,000 i grevde de
vam etmektedir. 

Bernard Shav Moskovada 
' Moskova, 21 (A. A,) -

Bernad Sbaw, berabermcı. 
Lort ve Ledi Astor oldu~ 
halde buraya gelmiştir. Keiif 
bir halk tabakası kendisini 
istikbal etmiş, alkışlamışbr. 

Tiyatro Ve Sinemalar 
ALKAZAR - Tfüınlk ve yanı ~ah 
ALEMDAR - intikam 
A S R l - SesıılI hane 
ARTlsTIK - Sokak kın 
EfUVAL - A~!an terennBal 
ELHAMR/\ - Kırık kalpler 
EKLER - Meslekııixler 
GLORY A - Hayalin sonu 
M A 1 1 K - Herkes kendi baııtuaa 
MELEK - Caz. kız.!an 
MiLLi - Yılmaıı 
FERAH - Muhtelif teuulller 
OPE~A - BUyUk ihtira• 
SIK - Busenin kıymeti 
Taksim - Varyete 
Çlftllkpark- Hafııı: Yaıar H At•ıı

efendller 
Kıs kuksl parkında - DartlttaHm___,.-

Kongre 
Sporcular 7 Ağustost• 

Toplanacaklar 
Tll•klye t•maa cealyetlerl 1~ 

l.taabul maataka11 retılljlnden: kotl"'. 
Mıntakamma 1951 .. nul idi ~ 

ıre•I ajvıtoaua 7 had cuma ı;rOııD -,,. 
10 da Ca§'aloilunda eabık 'tark OC ..
blnuuada aktedllecektlr. llıl&tteflk, 
IUplerlmlıı:lıa nlsamname muclbl...ı_.. 
ıallhlyet.')Amelerlnl hlmll murahb~ 
naı konır6de Jıaıur buluadıına-
rlca olunur. 

Ruzaamel mlbı:akeratı 
1 - Dhanı Riya.et intihabı . ,.A 
2 - alm~ka Hnellk mHel r•P""' · 

nua luraai ve mlıaaku .. ı _ _,8 fl/I 
1 - H•11ap mllfettlflerl rapoı ~ 

kıraat "aClzak .. ıl il' 
4 - M6rkes Hıyetlale vermJt; 

dq"1a kararlarla koaveye anedU 
aevat •lııakeıul 

S - intihabat 
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Küçük 
Bahar •.Jdl Şehlrl ... dea köylue, aayffyelere çıkalacaktır. K raya verilecek 

.. 1aı., dalreab, ocla1anlUZ vana veyahut klra1atıacak ev, daire ve oda latl.>oıaanı:a: 

Abdülhamide,lstanbulda Bi 
Gizli Cemiyet Yapıldığı Haberi 
Aksetmiş, T elişe Düşmüştü .• 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zilhrevi n dahili haıtahklar. 

Haae: Beyotlu. Tarlabqı caddeal 
Ne. 145. Muayenehane: Galata 
Topçalar cadduL No. 164. --39 

NAKILlı ZIYA ŞAKIR _ 29 
( H11r Nılclcı M•lt/ıızd•r) 

Oat itte iki iç defa ciıa
ru1D1 çektikten sonra, yine 
ylizlmllze bakarak: 

---------...1 pAR15T1PFAK0ı.TESINDEN ...._ 

- Siz, nazik, hıauı, bıu
niyetll bir phir çocuğuıunuz. 
İkinidn ele Yicda!lına emin ol
duium için kalbimdeki acılan 
ıize ı&ylOyorum .. Sizden daima 
iyilik ve teselli ıördllA'llm için 
itte, yine ıize mllracaat edi
yorum. 

Biz, mırılb kabilinden birkaç 
16zle mukabele ettikten Mnra 
ıöıD yine Abdnlhamide bırak
hk. O, ı&ztine devam etti: 

rum ki, latu
bulda cereyan 
eden ahvalden 
haberim olawı. 

Eter Şaziye 
Sultan hakkın 
da böyle bir 
zan olduğunu 

bilseydim, onun 
daireıinden ca-

riye iıtemezdim. 
Adapuannclaa, 
daha bqka ye,. 
lerdeki etki e-

mektarlanmdan 
lki cariye iat~r-

dim. Zira bu 
ihtiyacımızın n• 

kadar ıedit ol
duğunu tarif e-

demem. Biliyor
•unuz: Burada 

it g6recek kim
H kalmadı. Ap
teataneleri bile 

e91 " %1hre•1 haetal.,•• altelaw 

Dr. BAHA TI1N ŞEVKi 
Kalılul aaatlerl aabah aekizden 

akta• yediye kadar Babılll 
M__,.t oteli kartmada No. 135 
blrlael kat. --128 

GÔZ ye Gözlük mOtehuaıaı 
•oktor Fuat Aziz Bey -- Muayen~ 
ile 1ı.ıok aabbr. Muayene Ocreti 
alıama&. Bahçekapı Hamldlye 
ea•deai SO numaralı mata:ı:a. --12 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi
baaetl - Doktor Ariatidi Bey : 
Emla8a0 1abık Karakat Han 
No. 8 -23 

KIRALIKLAR 
KtRALIK VEYA SATILIK -

Şltlide fabrika için lnta edilmiş 
mikımmeI bina, ayrıca ltlzumu 
kadar arıa, depo n ıaraja el
nriflidlr. Katırcıotlu han 30 
auaıaraya mOracaat --2 

EMLAJdNlzl SATMAK yahut 
klralalD&k için 9 - 12 aruında 
mlracaat ediniz. Tramvaya, iake
leye, flmendlfere yakın olanlar 
mlrecCaJıbr. 

latanbul D8rdGncn Valuf han 
A.amaka 29 -2 

GAiP ARANI YOR 
GAiP ARANIYOR -- latiklll 

harbinde Kayaerlde Ermeni mek· 
t~binde iken nereye wittiti ma-
16m olmayan otlum Paravon 
~lu Manok EfeDdiyl bilen varaa 
lnaanlyet namına adrealni atideki 
adreılme malumat ••rmealnl 
rica ederim. Samatyada Ermeni 

kiliıeainde mukime 
nldai Kulha -ı 

Ara..U Ye Hrmakla vakit ıeçlrmeylalz. (25} kuruıla alH bu iti yapabilir x. 

(16) kelimelik bir illD kilidir. Hu kelime fa:r.la11 için bir kurut lllve edön":r.. 

DIŞ TABiPLERi 
Diş TABiBi K. JAMGOÇY AN 

Harbiye 90111 kar ak olu ııra
aındald klfelıı&flllda 73 numaraya 
aakletmiıtir. Sabah 10 daa akta• 
dokuza kadar. -2 

Diş T ABIBI NECA Ti - Cuma· 

1 
!aan =d:: ~=.~:::~~::ı ~~ 
Paaıaltı Hamam caddeai No. 17--62 

SATILIK EVLER 
SATIUK - Ortalıı:6yde Tat 

merdiven Nar ıokak 9 numarab 
ahfAp haae ıatıbktlr. Bet odası, 
terkoau, elektrlti, kuyuıu bahçeai 
vardır.Derunundakilue müracaat. 

--2 

SATILIK HANE - Şehnde· 
batı KemalpafA mahalleai Şiraai 

nkatı No. 13 bet oda iki mut
fak blr aamıç miktarı klfl bahçe 
neaaretl klmlleyl haiz olup 
lçlade aahibine mGracaat. -2 

TERZiLER 
Uswı vadell, mutedil ıerait 
ile en mlfkllpuentlerl memnun 
edecek tekilde modaya ı&re 
elbiae yapıhr. Babıali No. M 
Yuuf Ziya. -26 

SATILIK EŞYA 

~·~ım~~ 
Pek mtlkemmel TUile~ iki fo
totraf maldaul (1) s.Joa '9tot
raf m&klneaL Kaıtpoa..ı, ft6a 
ye 2-4 X 30, 11X24 l.01lanacla 
kabine çeker. Lika 1ehpa " iki 
adet 18 X 24, bir adet 24 X 50 tue
lerlle her••· (2) Grup 24 X 30, 
fototraf malda .. ı. Sehpa n alb 
,tft rldo .... ıerUe beraber aab• 
bktar. Talip olanlar, BeJotlu 
poata kutuıu 198 numara7a 
yuablllrlu. -2 

MOTENEVVI 
KOLAY SÜNNf.T 

Ameli yeai için me,hur Halepli 
ude doktor Talip Beye bet wGn 
evvelden haber verilmesi. S~keci 
Nemlb:ade Hanı. Telefonfıtanbul 
1486 -8 

FRANSIZCA, INGILfzCE -
Erkek - kız. GGndiia ve rece 
kuYvetinize ır&e 12 kur. Mek· 
tepte, lıte, ticarette munffak 
olmalıı: için. 18 aeneclenberl çok 
e1aah tanzim edilen denlerimizle 
naad •e ne dereee liaan ltre• 
tiyoruz bunu liri den tetkik ede
bilininiz. Divanyolu Firuz.ata 
camii yanında lisan tetriHneai 
mGdilrü Ziya. --1 

KISMET PIY ANGO GiŞESi -
Mal61 Gazi Hüaey" n AYni tayyare 
biletini alanlara 25 kurutluk bir 
tite Şlküfe eaanaı hediye edilir. 
Dinnyolu No 111 -1 

MEMUR ve MEMURE fSTl
YOZUZ -- ltiniz olmadıtı zaman
larda çabtuak AYDA 90 URA 
kaıanablllralniz, biıe mektupla ıo-

runua, içine 6kuruıluk pul koyunuz 
.. lataabul poatanealae 400 --2 

lsTEYORUZ - Bir anı, blr 
lal&111etçl, bir mllnbblye bteyoru7. 
Blıı:e mektupla ıorunu. içine 4 
\anıtluk pul koyunuz. l.taat.ul 
Poıtüatmu 547 - 4 

ZA YI - S!nopta Boyabat 
alhu claireelnd• alciat-m nüfuı 
tesk ... ı u1ettim, hlkmG 1oktur. 

av.as Cttr ...... laut ..... lhlnar

...... liJtl'APA SADIK -ı 

0R0C0 HOSEYIN - Yutak, 
7aaık, fln ~nlti elblHlu emıa
U.. faik bir ıurette belini• ar~ 
IGr. !1r teerlbe kAfl•r. BeJotlu 
lstlkll1 eaddeal Paıaj Aznavur, 
N~ 13 -11 

- Rasim Beyin latanbula 
gittiğinden tabii malumabnız 

var. Onu, Bç py için, ben 
gönderdim. Birincisi, ıultanla

rın dUğllnlerinin bir an evvel 
yapılması; ikinciıi, Şaziye Sul
tanın daireli bozulmadıjı için 
onun sarayından buraya iki, 
Oç cariye l'&nderilmeıi: Oç&n
cftıtl de, yammda bulunanlar
dan ahçı veaafr evli olanların 
ailelerinin burayal l'etirtilerek 
civarda birer küçllk eve yerleş
tirilmeleri... Biz, bunlara cevap 
beklerken, bakınız ne fena 
h~berlerle karıılaşbk. Giiya, 
lsi.anbulda, bir ( cemiyeti ha
fiye varmıt- Şaziye Sultan da 
bu cemiyete dahil olmUf··· Bu 
haber, pek ziyade (meyusiyet 
ve tee..nftlmG ) mucip oldu. 
Bunu, hiç zannetmem. Olanca 
kuvvetimle reddederim. Bu bir 
iftiradır. Ben, ıultanlar bura
dan giderken her birine ayn 
ayn nasihat verdim. ( Gidiniz .. 
izdivaç ediniz.. ( Htıkt\metl ha
zıra ) ya klU'fl bl\rmetklr olu
ı.uz) dedim. 

hazan refikala• AUillıamidin •arag ctırlgel•ri de 6iigük 
nm kendi elle- stıNglılar gibi 611 kıga/ette gezerlerdi. 
rile yikamıya mecbur oluyorlar, zaman burada iki senedir geçir· 
V akia, zarurette herşey olur diğim hayattır. Otuz üç acne
cliyecekıiniz. Fakat ben burada dir gece, gündllz çalıştım. 
ordunun ( ziri cenah ) ına sı- Çalıımaktan yoruldum. ( Şeh
imarak ( bakiyei 6mrlm8 ra· ı:adegin çok ), ( Azizi )[*] ler 
batçe)leçirmeyi iatiyorum. Bma- var?!. Vanm. onlar ( resikjra~ 
elan bqka bir _elim ,.ok. Buna. I'~· ~en, r!'hat.mdan bq~aG --=O=-=z"""'E-L-=KA--D ... IN_D_E_Ymol!fN~C-E-NE--ANLAR---S-1-N-l-Z-?---------..~ 
kaaem ect.im. Artık burada bqey ıatem_ıyo~. Benım 
rabatp oturup duadan başka, r~h~b_mı te~ıo etaioler.. l.te- ~ J s B K f 
biç biqey dllttınmiyorum. H~ ~= ~n;:~r de, dbya ~e İm Jm ey 0fi e• 
pyden ar1111unu almıı bır Durdu. Epeyce yorulmuştu. d B 

SEKlzlNCI 

PATRON KUPONU 

adamım. (Hiç bir g(Ula, inti- Geniş bir nefes alcLktan ıonra ransın a unu Anlattı 
kam fikri bulemiyorum. Bana, nlyazkar bir sesle: 

No. 13 
Gaaetemlacle oa bq •hele ltlr 

Yermekte olclut- P .... 
bedua alaak latJ7onuaa, bu 
kupoA kulp aaklaJUU& •• 15 

kapol' topla)'UUL Patroalamm&· 

.... pek ·-- olaealmma:a. 

(makamımı) iade ebeler, ka- (*) Sultan Azizin oplları 
aem ederim ki iatemem. Benim demek olacalıı:. 
cllnyada en rahat ettiğim ( Arlıı:aıı var) 

Meclisteki Son Müzakerenin Za
bıtlannı Aynen Yazıyoruz. 

Eter benim tamyem •• 
nuayibim haricine çıkmıtlar 
lae.. (Farzı malaal ) olarak 
Şaziye Saltan ( Cemiyeti hafi
ye1e ıülak ) etmit ise, ondan 
bua ne?.. Ona karıı, hDk6- (Bat tarah 1 inci aayfada ) ı •urette milletin içinden çıkan 
metin yapacağı adaleti bekle- Bu gayretimin arasında, bu- Gazi yaptı. Gazi Milletin bü-
rim. Hem, Şaziye Sultanın ıtln idarak ettitimiz uri, me- tlln arzularını, bütün ihtiyaçla
terbiyeıinden, zeklsından b6yle deni, içtimai terakkiyi, torunla- rmı hiaaetti ve fellketin 6aüne 
akılsızca bir barak eti tımit nmın torunlannın dahi 16re- l'eçti. Ne yaptı? Bir kere dilş
etmem. Hatta; Salt Paşanın cetini zann~tmezdim. Bugiln man çizmesi altında inliyen 
otlu Ue teehhllden vaz ge- eYlltlanmızın içinde bulundufu, milleti onların elinden kurtar
çerek nif"nım ( l'erl iade ) fakat nuıl yapıldığını bilme- dı. Osmanlı Devletinin altı 
ttiibıe de mtıteeuif oldum. dikleri bu aaadet, kolayca uar içinde ıörmediii hakiki 
, burada iken, bizim kadın- yapılmıı birtey değildir. iıtildlli ttirk milletine Lozan-

bana demiflerdi ki: ( Salt Gazetemin mOaaadeaini ilk da •erdirdi. içtimai inkıllbı yap-
q•nın oğlunu betenmemiş, alclıiım saman, ( 1302) de •eri- b. Kadinlan açb, fakat onları 

an Papnın oğlwıu latiyor ... ) len ruhaatname de siruh adam ancak çalıpınlar diye açb: 
O •akit kendisini çapdım. ruml buamayacatım yuıb Çtınktl t A vrupanın kadınlan 
Nuilıat ettim. ( Madamki bir idi (handeler). Acaba 6ltıalbıtl açıktır amma onlar da içti~al 
kere nifan oldun. Arbk ayni- baaabilir miyim diye Mrdum. hayabn içinde meaeaiye iftirak 

ola..ıu) dedim. Bir riva- ı O da olmaz dediler. Nihayet ederler. Kadınlarımız kapalı 
et daha var. S6zde, ıultu, Abdtılhamldln otluna doktor- bulunduğu zamanlar yarımız 
ımall Pqanın otluna haber lar ameliyat yaptılar. Muvaffa- meflGç idi. Sonra beni en çok 
&ndermlı. ( kendilerlle teeh- )ayetle yapıldı. ilk defa olarak memnun eden harf inkıllbını 
il etmek latiyorum) demif. ameliyat yapan doktorlann yapb. Arkadaılar; harf inkıli
mall Patanın otlu da, ( Ben, reaimlerini gazeteye koydum. bmı dtııiindüğilm zaman baıka 
ultanı alamam ) diye cevap Ttırkiyede ilk olarak canlı hlaler duyarım. Ç&nkO bu ln

dermiı. Eter bunun aslı resim o zaman çıkmıştı. T o- kıllp olmasa idi elde edilen 
arsa, Sultan için çok bliyGk runlarımın görmiyeceğini :zan- botun bu canlılıklann teairi 
ir hakarettir. lıte, bntnn bu nettiğlm bu içtimai Ye bllyllk olmıyacaktı. Elli senelik &m
edikodulardan çok mUteeulr medeniyet hay•tını bazan dl- rGmft matbuabn ytıkaelmesine 

mtiteeaıifim. Herhalde be- ıtındtikçe kendimi rl\ya ı&rll- vakfeden bir arkadaımızım. 
m anladıtım birıey Yarsa, yorum, yahut ta yeni ~ftnyaya Arap harflerine naaara yen• 

meaele dolayıılle Sultana relm1t bir insan zannedıyorum. nruya 15 - 20 sene , çalıttım. 
· a ediyorlar. S... burada Bunu b&y&k muharebenın her- Halbuki harf lnkıllln milletin 
mae ile mahab.. etm110- clmercl lçiade fevkallde bir her tabakaıma nlfm etti ft 

(Bq tarafı 1 inci sayfada J 
Ancak bu ifademle gtııel 

olmıyan kadınların çirkin oldu
ğunu kastetmiyorum. Kanaa
timce, kadınlar: 0 Çok güzel 
ve az ailzel olurlar." 

G6rlllüyor ki Selim Sırn 
Bey, keneli tabirile az gü
zel kadınları darıltmaktan 
korktuğu için bu mevzu tıze
rinde çok ihtiyatlı hareket 
etmek iıtemittir. 

Selim Sırrı B. devam edi
yor: 

"- Dllnyada en bOylik za
ferler, majlfıbiyetler, izmihlll
lerin hepsinde kadmlann bir 
hiueai vardır. Boynk bir mtl
tefekkir, Kleopatranın burnu 
biraz btıyGk veya kllçllk 
olaydı~ dlnyamn mukadderab 
•iyuiyesi bambqka olurdu. 

bunun içindir ki matbuatın 
ehemmiyeti artmıfbr Ye muzır 
neıriyatın, terakki Ye inkılip 
dfttmanlannın idare ettitl net
riyatm tehlikelİ çotallDlfbr. 
Beyefendiler; köyltıler, bu mu
m netriyatı okudular fena ha
berlerle kar11lqblar. Meıe.le 
bundan dolayı vahimdir. CtlD
ktı milletimizin otoritesi bus
blttOn baıkadır. ÇtınkD efen
diler, bir köy kahvesinde bir 
çapkın köy ejaıının aleyhinde 
bulunur ona dil uzabraa der
hal suaturulur. Bu milletin 
ua'aneıi xöatermlıtir ki boytık
lere dil uzatanlar, onlann nD
fuuna halel l'etirmek latlyen• 
iv bir illa ı. t•bblalerbade 

Diyor." 
Selim Sım Bey bundan son

ra kllsik güzellije geçmiftlr. 
Muhtelif Venla heykellerinden 
babıetmiı. (Clarac) m "Pro
Yidence" namındaki heykelinin 
gtizellijini anlatmıı Ye demif
tir ki: 

- .. Glize1, herkeain tellkld
abıe göre deiifen bir neme 

detiJ, güzel; bliynk ıan' atklr
lann tenasftpte ahenk bulduğu 
mlllteına imtiyazdır. Gllzel, fikir, 
ahlak ve beden gibi Oç tacı 
tqıyan bir melikei fıtratbr. " 

Selim SUTJ B. konferansına 
fU cllmlelerle nihayet vermiftir: 

" - Her blylk adamın 
yanmda aevdiji ı&zel bir b
clm bulunur. Atk, dehanın 

pqiclir." 
muYaffak olabilirler. Bu bir 
baleti ruhiyedir. Böyle bir ha
leti ruhiye mevcutken, h&knmet 
otorlteıl aleyhinde neşriyata 

Patronlar netrM!ıldlklerl J'h-
dea lttbarea lataalMll luırllerlab 

bir hafta, ta,ra brllerlmb OD 

slla içbMte np..lanaa tlad.
melkllrler. Bu mlddet pçtiktea 
._. kupoalar kabul edllmea. 

Şehitlerimizin 
ralar1nı Taziz 

Hah
için 

21 Afuıtoı Per;embe Gl\ol 
Glllcemal V apurile Bir Ça
nakkale :! ?yahati Yapılacak 

Seyahat Ş.bitliklerl imar 
Cemiyeti tarafıl'dl\n tertip 
o•unmuıtur. Herke• ifti,.alıı: 
edebilecektir. Biletler Sirkeci
de Nemli zade Cemal Beyin 
yazıha:ıealnde, Şf'knci Jiacı 
Bekir •e Tillben tçı Hacı Mu
hiddin tica. etane 1 erin de aatıl
makt.ıdır. 

mllaaade etmek ve balkı re- lerine i!et olarak, yahut mil· 
birlemek hakikaten pek aatıhlik lelin cahil küt!esini iati&mara 
bir ıeydir. kalkıf&l'ak kitaplar ve gazete-

Abdnlhamidin latibdadı al ler ..atmak ve dolayıaile ken-
bnda matbuata tatbik ediien dilerini g&atermek iatiyenlere 
NDs6re raj"men yazı yazmış fıraat •e imkln vermek mille~ 
bir ıeyhlllmuharrlrim. Matbu- matbuat aleyhine aevkeden bu 
atta yaphlım bu kadar biz- .azlerimle hftrriyeti matbuat 
metlerim, elli aenelik mesaime aleyhinde bulundujum anlqıl· 

muın. Fakat hllrriyeti matbu
rağmen beni matbuat dOı· at, mutlaka, mukaddesata, bli-
manı tellkki ed~nlere hakiki yükJ~r , bu Büyük Mec ise 
bir matbuat edebı ve matbuat hllrDJet inkılibı yapanlara 
medeniyeti deni vermek iıti- hDrmetle kaimdir. (Alkıılar) 
1orwn. Y oba ya dDıman el- 1 ' Devama ,.., 
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Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece HASAN KOLONYASI bir h~rikai San'attir. b~ili .. !~~lı~:~ 
mündemiçtir. Ha talara ve sinirHiere şifa ve hayat verir. Ma aj ve tuvalet nleminde menendi ve naziri yoktur. Taklitlerinden sakınınız. HASAN E C z A DE p OSU. 

SEK BAYT AR MEKTEBi 
TÖ LÜGÜNDEN: 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul 
ı - Yük ek Baytar Mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Yalnız Lise mezunları kabul olunurlar. 

Şartları 

3 - Talipler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek lıtanbul'da Selimlye'de 
Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, taşrada Baylar Mildilrlilklerine milracaat etmelidirler. 

A - TUrkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu nabk hüviyet cUzdanı, 
B - Had ve müzmin her türlil hastalıktan salim olduğunu natık musaddak tabip raporu, 
C - Li e şehadetnamesi veya bir sureti, 

o 
Fotoğraf Amatörleri Müsabakası 

Çektiğiniz Her Resimden 
Gönderiniz Bir Şey 

Birer Kopya 
Kaybetmezsiniz ... 

BiLAKiS 23600 LiRA KAZANMANIZ MUHTEMELDiR 

RESİMLERİNİZİ DERHAL GÖNDERİNİZ ---

11 
M 
Nl 

2~ 

• 

D - Ahlakı ve ahvali şahsiyesi mazbut olduğuna dair polisten musaddak hllsnilhal 
vesika ı, 

E - Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği, yahut mektebi ikmaldan sonra 
nıemurin kanun'1nun ııaaddei mahsusası mucibince hükumetin göstereceği mahallerde 
muayyen müddet hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükftmetçe yapılan bilcümle masarifi 
maa faizi nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlann 
kendileri tarafından tanzim ve Not~rce tasdikli kefaletname senedi, 

il VAPURLAR ) 
1 

Bugün Beklenilen Vapurlar 

F - Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların yol masrafı hllkiimet 

tarafından tesviye olunacaktır. 
5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. 
6 - J T e.şrinievvel 931 tarihinde derslere başlanacaktır. 

Sarayburnu Parkında 
gün ve gece ıcrayı terennüm eden 

Asri Türk Aile Musiki Heyetinden Maada 
BU GECE, IDl MILLi şerefine : Yanarken MUHTEREM 
GAzlMIZIN büylik kıeada FOTOGRAFLARINI gösterir 
ceıim ÇARKI FELEK ve envaı havai fişekler ve havai 
pesentler atılacaktır. Mekulit ve meşrubat her yerden 

ehven ve nefistir. 

TUZLA İÇMELERİ 
3 TEMMUZ CUMA GONO AÇILIYOR 

Sabahlari Köprüden Haydarpa aya hareket eden 7,05 ve 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar gider. 

Fi atlar Tenzil Edilmiştir 

BORSA İNTİHABATI 
İNTİHAP HEY'E TİNDEN: 
Temmuz nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret 

ve Zahire Borsaaı hey'eti idareiinin yeniden intihabı 25 Tem
muı cumartesi günü icra olunacaktır. intihap etmek hakkım 
haiz olan zevat ve müessesatın yevmi mezkürda saat 11 den 
14 e kadar borsa hey'eti idare salonuna gelerek hakkı rey
lerini istimal etmeleri ilan olunur. 

Ankara Umumi Hapi
sane Müdürlüğünden: 

Ankara hapisanesinin l ağustos 931 tarihinden mayıs 932 

gayesine kadar beheri üç yüz dirhem itibarile on aylık 204288 
kilo ikinci nevi ekmeği yirmi gUn müddetle ve kapalı zarf 
usulile mevkii münakasaya konmuştur. Taliplerin 1072,5 lira 

teminat akçesi veya banka mektubu ile yevmü ihale otan 30 
temmuz 9:~ 1 perşembe günü saat on beşte villyet mektubi 

odasında müteşekkil komisyona ve şeraitini anlamak üzere 
de müddeiumumilik kalemine miiracaatları ilAn olunur. 

SUPLEKStıraş bıçağı 
hepsinin fevkindedir. 

SUPLEKS- PLATiN isP-

Yirminci asrın bir şaheseridir. 

ı~ 

Ferah Sinemada Bu Akşam 
MClrutlyet Bayramı şerefine bU

yllk mUsıımere komik bl nazir mer
lıum Huan Efendi biraderi Recep 
Safa Bey heyeti temıılllyesl, Kolom
blya ve Odeon plaktan muganniyeal 
Sabrly Hanım konserleri. 

Sinemada ı Rlfarl Bartelmblıı 
Şaheseri 

BAKIR ORMAMLARDA 
Ayrıca ı Komik. 

İstanbul 4 üncü icra me
murluğundan: Tamamına 13547 
lira kıymet takdir edilen Has
köy Alibey köyilnde Turşucu 
deresi mevkiinde 150 dönUm 
834 zirağ terbiinde sebze bah
çesinin tamamı açık artbrmıya 
vazedilmit olup 1 agustos 
931 tarihinde ıartnameıi di
vanhaneye talik edilerek 20 , 
ağustos 9J 1 tarihine mllsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırmada en ziyade bet yüz 
liraya talip çıkmıı olup bu ke
re: En çok arttıranm üstünde 
bırakılacakbr. Arttırmıya işti

rak için yüzde beı pey akçesi 
alınır. Müterakim vergi, Yakıf 

icaresi mUşteriye aittir. Hakla
rı tapu ıicillerile sabit olmı-

yan ipotekli alacaklılarla diğer 
allkadoramn ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz: ve masarife dair 

olan iddialanm ilAn tarihinden 
itibaren yirmi gUn içinde ev-

rakı mUsbitelerile bildirmeleri 
lizımdır. Aksi halde hakları 

tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satıı bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. AlAkadarların 
icra ve iflAs kanununun 119 
uncu maddesi hllkmüne göre 
tevfik hareket etmeleri ve 

daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 930 - 596 doıya 
numarasile memuriyetimize mll
racaatleri ilin olunur. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GOLHANE SERIRtY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 

Dahili, •• intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
Yilly•t karvııı 15 No. 
lıluay•nehueı Telefo• l.t .. b11l 2523 
lkametıllu ı ., " 225' 

. .,..-: ,._..,.e,., 
.•~ ...................... -

· ~:.~:1;:m::n~~' Civciv ve Pir çleri öldürüyor 
Amerikanın en son gıda formnlll llo yapılnn ve b!ltün gıda anıısınnı han 

olan civciv v tavuk yemleri: 10 kuruşa. Depoau ( ALTIN ARI vo KÜMES 

TiCARETHANESi ) Galata TOnel aokağı No. 91 Et, balık, kemik, lstrldyo tozları 

ve her tOrlü tavukçuluk malı.emesi, kuluçka maklneled ve tavuk UAçlara dahi bulunur. 

s 
BiLUMUM AŞERATim~ 

OLDOR\R 
· ıfoiusu sllii!ri/Jo/!ii:~~11 

ŞİRKETİ HAYRİYE 
Cuma günleri Botaziçinin teneuüh mahallerine kaprüden hareket 

eden vapurların hueket aaatlerinl göıt ren cetveldlr. 

K3prüdeo A. Hisarın : 

K3prüden Beykor.aı 

S. D. S. O. S. O. S. O. 
6,00 

12,25 
8,30 9,4S 
13,30 14.35 

15,45 16,SO 18,00 

11,15 
ıs,1s 

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 
6,00 7,50 8,00 8,30 9,30 
9,45 10,CO 11,00 11,lS 12,00 

12,25 13,00 13,30 14,00 14,35 
15,15 15,45 16,00 16,50 18,00 

Köprüden dotru Yenikay, Tarabya, Büyükdere, Sarıyer, Yenima
halle, Rumelikavatı, Altınkum, Aaadoluknvıığı ve Sütlilce. • 

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 
7,00 7,50 8,00 8,4S 9,30 

10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 
14,35 ıs.ıs t6,00 ı1,oo 1s,20 

Köprüden dotru Büyllkdere, Sarıyer, Yenimahalle Rumellkavağ'ı 
Albnkum, Anadolukavağı, Sütlüce. 

S. D. S. D. 
10,15 14,30 

8Gyilkderede geçen hafta açılan yüzme havuz.unda cuma ~nü 
aaat 13,30 dan itibaren lıtanbulun tekmil spor klilplcrlnln lttiraklle 
klüpler arasında birincilik musabakalarile eylencell ıu topu oyunu 
ve yüzme, atlama, yarışları yapılacaktır. 

SATILI EŞYA 
İs. Ticareti Dahiliye ve İhracat 

Gümrüğü Müdürlüğünden: 
• 

Bir aliet mllstamel ot balya makinası 
lkisandık derununda bir adet mil tamel benzin ile müte-

harrik deniz motörU 
Üç adet ceviz kütnğli 
Bir andık elektrik çorap UtUail • kalıbı 
Bir adet mü tam l ot balya makinası 
Yukarda yazılı eşya bilmUzayed İstanbul Ticareti dahiliye 

GOmrUğU Mildüriyeti sabı komiayonunca satılacaiından talip
lerin Cumarteıl ve Salı ırOolerl aatıı komlıyonuna mtlracaat
ları IJln olunur. 

Ege - Türk - lakenderiy•ı 
Pire, lzmirden 
İnebolu - Tfirk - Hopadan 
Sakarya - ,, - Rizeden 
Marmara - ,, Mudaoyl 

Gemlikten 
Gülnihal - ,, - Bandırmada' 
Kırlangıç - 11 - İzmitten 
Askanya -Alman-Hamburgta' 
Penay - Ru - Batumdan 

Bugllu ·Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk - Hop ya 
Selamet - ,, - Ayvalığa 
Adnan ,, - lzmire 
Nilüfer ,, • Mudany• 

Gemliğe 
Umbria - ltalyan - lskenderl· 

yeye 
Stella D'ltalya • İtalyan ' 

Triycsteye 
Prinçipesa Marya - Romanya' 

Köstenceye 
Andros - Yunan - Pire 1sken

deriye Maraily ya 
Franc Mering-Rus- Odesay• 
Penay - Rus - Batuma 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galatata DprCl 

batı B. 2362. $u1Mı A. Sirkeci lılD4 

hllrdar z.ade Rı.n 2. 274 

MERSiN POSTASI 
( Anafarta ) 24 T emmuı 

Cuma 1 O da Galata Rıhb
mından kalkacaktır. 

TRABZON POST ASI 
( Karadeniz ) 23 Tem" 

muz: Perşembe 17 de. 

ÖLÇÜ ÜZERiNE FENN1 

Kasık 
bağları 

lstigenle~ 
· ~,_.V'N ;/çü tari/6si 

gönderil it• 
Eminönü: 

Zaharya 
İzmir Sokağı 

OreopuloS 

SON POST~ 
Yevmt, Siya t, Havadis vo Halk gaıctıf 

&danı ı l.tnnb:i;"Nunıoaıaatıl1• 
Şeref •okajl 3S .. JT 

felmnı latanbul - 23231 
Poıla kutuauı tanbul - 741 T/t 
TeJırafı latanbul SON pOS 

ABONE FIATI 

TOR KiYE EC~ 
1400 kr. ı Sene 2700 (ı;t• 

750 .. 6A7 uoo" 
400 • 5 n 80!> ti 

uo • ı n ı:>O ' 

Gelenenak geri verllm,•· 
hAnlardan muullyel 1ı ı 11

11 

Mes'ul mUd!!r: Sabri Safıftl 

s 

1 

• 1 


