
TELEFONı 
MODORLOK - ._, 
NÜSHASI HER YERDE 5 Kr. 

25 Temmuz 1931 CUMARTESi No. 358 

iDARE: ısr ANBUL NURuosM:ANn'E IEttErsUKAôı HERGON NEŞROLUNUR S O N P O S T A Halkın ılıildfbo ı Halk bununla prilr.J 
S O N P O S TA Halkın kulatıdın Halk bununla lfltlr. 
S O N P O S T A Halkın d 11 l d 1 rı Halk bununla a6 ler. 

GAZETELERE TAKDiRN Matbuat Layihası En Kat'i 
Seklini almışhr. Y ann Millet 
Meclisinde Görüşülecektir. 
Uylbarı IGtfen ~Baca ••Jfaauscla okuywnm. 

Memleket 
Haricine Altın 
Kaçırıyorlar 

BUGDA y MESELESi NASIL HALLEDiLEBiLiR Balıkesir Valisine BiR IFLAs DAV ASINDAN DOGAN REZALET 

Kapalı~da adetleri d6rdl 
ıeçmiyen gayri mtııllm albn 
Ye ~mlf alıcı11 Yardır. Bunlar 
Sandal bedesteninden Ye elde 
kendilerine rlSıterilen ve hur
da denilen altmlan alıyorlar. 
Bunlan ktllçe haline ıetlrerek 
1abyorlar. Fakat nereye? 

Buruı meçhul? •. 
Bu alıcılar her gl• Ul'arl 

bet okka albn topluyorlar Al· 
bnın ayarı Ye fiab beynelmilel 
tesbit edilmiftir. Blr ayar albn; 
alhn para heaabile iki kW'Uftur. 

Meseli on ayar altin, albn 
para ile (20) kuruş tutar. Bunu 
bugUnktl kAğıt paraya çevir
mek için piyasadaki albnımızm 
klğıt kıymetine meaell (D'lO) 
kuruşa zarbederaek bir dirhem 
albn(l84)kunqtatar. Bu ahcilar 
buau ( 184,5 - 185) kurup ka
dar alıyorlar. latanbulda dltçi, 
kuyumcu ve sair alhn istihllk 
eden bütlln ıımflar gönde ua· 
mi bir okkadan fazla albn 
Krfetmezler. Bu takdirde alb· 
mn fiab ıilrl\mıthlftk yllztınden 
dlifmek icap eder. Çllaktı 
harice albn çıkarmak kanunen 
menedllmiftfr. 

Buna ratm- bu mubayaa .. 
cılar hergün ve aenelerce al· 
bn almakta devam ediyorlar. 
Buna nekadar zengin olursa 
olıun bir ıahsın sermayesi 
kifi g6rlilmemektedir. Bu knl
çelerin bir banka vasataaiJe 
harice kaçanldıiı tahmin edil· 
mektedir. Bu vaziyet kartısm· 
da bu tahmilli kabul etmek· 
ten bqb çare kalmıyor. 

Bizde albnlan tatfiye ıode
cek makbıeler yoktur. Zarp
hane de ıimdi bu İfİ yapmıyor. 
Binaenaleyh mubayaacalar ta
nfından alınan ve killçe yapı
lan albalarua ayarı çok ... tı 
olduğu için ayar payı olarak 
bir okka altında {150-200) dfr.: 
aem, gllmtişlimftz de parasız ola
rak harice kaçmaktadır. . lıte 
bu gUmfifiln habrı için muba
yaacılar ( 184) kuroıluk altiiıı 
( l 86 ) kuruta kadar alıyorlar • 
Bu da albnlanmızın harice ka
çınldığma klfi bir delil Ayıl
maktadır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

( DGakil nilıbaclan Denm ) 
Efendiler, bakınız bir misal 

arzedeyim. Geçen gtln bir ı•· 
ıı:ete - iımiDi a6ylemiyecejim -
t6yle diyor. 

Kılıç AH B. (Gazi Antep)
&syleylniz. 

Ahmet lbsan B. (DeYamla)-
Arananız bulununuz. O gaze
te diyor ki: Taksim lbideıl fçJn 
Para var da verem hutanul 
için para yoktur. Bunu yazan 
muhakkak ya delidir Ye yahut 
ta haindir. 

' De.ama 7 laoi 1arfatla ) 

Bu 1 U A e· Biı Tecavüz 
ş, mumı ır 

Maişet Meselesidir. 
Aklı Erenler Böyle Söylüyorlar. 

Baltltıg iıl tlttfirmencillll şiddetle alilcatlar 
eden bir meseletlir 

Butdayı koruma tedbirleri 1 "- Gerek buğday ve ae· 
arumda, Ziraat Vekiletinin rek cihan piyaıa.sıaa tibi diğer 
k~ylilden alacağı olan paraya hububat fiatlarmı çıkarmak ve 
mulc:alail ·~ --buld.,, .ı ........ U~11DC~ •Uı>•9'i• yedi.:"~'~ 
hllkOmetiD de y~yi aynen danada oJ,a,adıjl ~ &ujda 
tahsil etmesi az çok takarrür fiatmı yllbeltmiye çalıpnak t( 
etmiş gibidir. hem gayrı kabil, hem p., .. ".""..-" 

tabiidir. 
Bu karar, memleketin ik· Böyle bir kudreti kendimlz-

tısadi hayata fizerinde mfthim de bir an için farzetsek bile bu
rol oyanayacatı ıçın, dün nun tatbikat sabaıında ameli 
bu hususta fikirlerine itimat çaresi yoktur. Çünldl evvel. 
edilebilecek kimselerle temas hak6met, memleketin tekmil 
ettik. Bu zatların a&yledikleri buğdaylarına utan alamaz. 
ıu auretle halha edilebilir : ( DeYamı ' ınca uyfacfa ) 

BiR KUMAŞ TiCARETHANESi IFLAs ETTi 

Yarın 
lığa 

Mallan Sab
Cıkanlacaktır· 

Galatada ToPfular cacld.U. .. epey umandanherl kumq 
tlccarhta yapan Taylıman mtle• .. ul ifllt ebnlttir. Mlleuue
ain borcu riYayetlere nazaru ( T-1) bla lira raddeaindedir ye 
böyle bir mll ..... enla ita kadar bir ltorç karııamda ifllauu 
istemesi, piyuayı hayrete dltllrmllftlr. Mllcueaenin mallan 
cumartesi aablacaktır. Bu mllelHH, bir defa dalaa kiz vaziyete 
dltmlt. aonra ltlbanm iade ettlnlltti-

T•praklar Tetkik Ediliyor 
İktısat Vakileti toprak li

boratuan Şefi Kerim Ömer 
Bey ıebrimize gelmiıtir. Kerim 
Bey İstanbul dahilindeki muh
telif toprakları tetkik edecek
tir. Şimdiye kadar 44 viliyette 
toprak tetkfkab yapılmlfbr. 

Adanada Koca Bir Ser
vet Nasıl Paylaşılmış? 
Bir Alacaklı Acı Şeyler Anlatıyor 

Adana, ( Hususi) - Adana 
milyoneri denmekle maruf 
Aia zade Hulüsi Beyin ifll
aından mlltevellit cezai bir ı 
safha açıldığı malftmdur. 
Uzun mllddettenberi muhake
meıine devam edilen bu safha 
ço1' tayanı dikkat bir vadiye 
ıfrmiştir. Vaziyetin son tekli 
ıudur: 

Maznunlar 
Mnflis Ağa zadenin mal ve 

nukudunu idareye ve alacaklı
lar arasında tevzi• memur olan 
aindiklerle Jüj komiaer ve bir 
kısım bikimler zan albnda
dırlar. Buıtınktı •uİyeti ko
laylıkla anhyahilınek ıçın 

mamunlannın bu davada 
rollerine ait kısa bir hullaa 
yapalım: 

Bunlarm mubakeıne altına 
almmalanu •ebep, Aia zade 
ile mGftereken bir fabrikaya 
Uhlp iken Ağa zadenin iflhl 
Dıerine sablığa çıkanlan fab
rikanın ıabpndan dolayı ziya
na uğradıPıa iddia eden eaki 
ortağı Sadık Beyin ithamları
dır. 

( Denau 7 iacl 1ayfacla ) 

Sa'dık B. 

Sindiklertn wlcill Enlt 
Nazmi B. 

• 

Başvekil Geliyor ı Meclis Reisi Geliyor 
Ankara, 24 (Huaual) - S.,.. M · R • v •- n 

Yekil ismet Pt- Pazartesi gilntl cclıs eiai 1'ARlm .-... 
lstanbula hareket edecek, ora- ı elitlerinin tedaviai için cllkı ita
da bir tatil •• istirahat deY- karadan hareket etmit n ... 
real ııeçirecektir. aabah tebrimize ııel1qiftir. 

Bir Radyo Meraklısı 

Kaptan - Aman, bir imdat İfereti çek, babyonız. 
Telsiz telgraf memuru - Bir Saniye milsaade et kaptanım •• 

ailzel blr radyo koDHri dinliyorum. 



emmuz 

( Halkın Sesi ] rıP----=-ıamm..-•111111Em~--.--..----..... ---mmim--.----mlliii••• r Günün Tarih~ 

Rus Dampingi Mezarlıklar Ş f G 1• k J ~ k Bir Ailenin Bütün 
Ve Halk e arsona S em e er os Efradı Zehirlendi 

~şi İskan Fırlatan Bir Miif ettiş ! ~~;~~~=:; Tiirk • Rus Muahedeal 
Millet Mecliıinde müu.
kere edilirken Ruslar ta
aafından ahndıjı ı8ylenen 
TGrk mallarının ucuz fiatle 
dDnya plya1aeına aOrtlliJp 
diter Tllrk ihracat malla
rına daıaplnı yapıldıtı 
mesele1lne te••• edJlmlt
tlr. Bu mOnuebetle Hail
elye Vekili de lıahat Yer• 
mittir. Bu mlukeratua 
halk (berinde bırakbtı 
intibaı atatıya kaydecli-
7orua: 

B. KDçlkayuef1a 
kapı 4! 

SoT)'et - Ttlrkiye Ticaret Mu
ahed 1 dD.n Meclilte kabul 
edildi. Fakat bu it buı 
meb'uaların da bihakkın ten-
kit ettikleri ~bi pek aeyri Mri 
ile yapıldı. Bu bir doıtluk mu-
ahedesi olsaydı ehemmiyeti 
roktu. 

Fakat cihanıllmul bir Rus 
dampingi kar§ııındayız. Rm-
yanın bet aenellk bir programı 
var. Bizden aldığı mallan bi
dm mahreçlerimi.ıde daha 
ucuz aatmaıı muhtemeldir. 
Hariciye V eldlinln bu ihtimale 
ce•abı pek zayıftır. Bu ceYap 
daha tatminklr olmalı idi. 
Halı, fmdı~ afyon tfkcar
lanmıı bunu beklerdi. .. 

Nuri S.7 aDceyheratçı ICapabçarıı 
ICuyumcalar Hkak IS 

- Ruya Ue dolllujıimuz 
iyidir ve daha iyi olmasını 
temenni edenlerdeıdm. Fakat 
Ruaya doıtluğwıu bizim mah
reçlerimiu keudi mallarımızı 
dalaa ucm d6kmlyeceiini ta
ahhnt etmek ıuretile kunet
lendlrmelidir. 

Meaell ıeçenlerde Ruıya 
AY111pamn muhtelif piyasaları-
na a111l ıUncie ( 1,8) ton plltin 
utmak turetile btıtftn dllnya ı 
gibi bizi de zararlandırdı. Pll-
8nln dirhemi 18 liradan altı 
liraya d6ıttı. Ruıya bu plAtin 
paralannı yalnız dampinge 
tahtla etmiıtir. Hlk6metimiz 
Ra.,amıı bldm malımızla bize 
rekabet etmemelim temin 
edene tkbsadlyabmm koru
Dnlf .... .. 
~ x..H-.1 •• - llrkee14e lf,ald-

tô!r ...... ·-
- Rualaıta yapbtımız tica-

tel mwilıeCIUinl ar6rmedlm. 
P.at lfltttjime g&re Ruıya 
1.kden alditı mallan Avrupa 
plyuı1taa daha ucuz aatacak
•Jt. Buna blrtey denemez. 
Kondl liyuetlerini allkadar 
eder. Beaim aklıma ıu gell-
7or: Bilmem muahedede bu 
yar mıdır? Biz Ruslara kendf .. 
lerinln ihtiyacı olan pyleri 

işine Döndü 
Şimdi De Belediye he 

Evkaf Arasında 

lhtilif Var 

Hadiseden Sonra Karakolda ifade Alınırken 
Polisin Vazifesine Müdahale Etmek l•temiı 

Ve ihtara Maruz Kalmışhr. 
. Geçen gtın Taksim bahçe-

yeni Belediye kanunu mu- _ı_d b. bld" ld Bah 
• • ._ .. u e ır 11• o u. çe-

cıbuıce Ev.kal bDtlhı ••sarlı~- ( nio fokanta kısmında ıefgar-
lan B~l~dıyeye devredecek~· aon olan Dimitri Ef. dayak 
Bunun ıçın d~ E•kaf Ye Beledıye yedi. Fakat bu dayağı kimden 
tarafından bırer komisyon ya- di? p 1. b kıl • ye o ıı raporuna a ıraa , 
pıldı. Bu ild ~omısyo11 meıar: cla:yağı atanlar Maliye Mtifet-
bld~n Beledıyey.e ıeçpıealnı tiflerinden Celil Sait ve Halit 
temın edeceklerdi. . Beylerdir. Bu iddiayı, don bir 

Fakat Evkafın enelce bır muhiiririmWe 1arn,en eefgar
meıarlıklar defteri olmadıjı son Dimitri Efendi teyjt etinİf 
için mezarlıkları tealimde mllf- ve tunları aıllatmqtir : 
kllll~a -:naru.ı kalmlfbr. - EYYelki akıam aut on 

Şımdıyc kadar ancak bire doğru bahçenin •ın•te 
( 1000 ) kada~ ~ezarlık Be~e- oynanan kıımına iki mllft•ri 
diyoye devredilmııtfr. Komıa- ıelmif, ıarıoİıdan rakı iate
yonlar mtlftereken mezarhk mftler. H81buki bu kmmda 
aramakta Ye Belediye defte- .:.. .__ kt k b 1 · 
rlne kaydetmektedirler. raeu yasa ır. Anca. ira çı· 

Mezarlıklar Mndnrlnp nDfua lebillr. Garaon kendilerine bu 
ve musakkafat tahririne ait tekilde cevap vermiı. Fakat 
cetTelleri aetirterek buralar- mllfteriler kızmışlar : 
dan da mezarlıklar bulmakta- "- ine rakı iıteriz demitler, 
dır. Bu itin daha bir sene Garıon bana geldi, mtııterile
ıGreceii tahmin edilmektedir. rln ısrar ettiklerini a6yledi. Ben 
Bir taraftan da Evkaf bazı iP.dip kendilerine burada rakı 
meıarhldan ıatbit ulqıldıiı lçllemiyeceiinl , rakı laterlene 
için Belediye ile aralan11da lokanta kıımına ıeçmeleri llzım 
ifıtillf çıkmııbr. geldiğini a6yledim. 

Bir Börekçi 
Ehemmiyetsiz Bir Mese
leden Kardeşini Yaraladı 

Tahtakalede börekçilik eden 
Abdullah, bir meseleden kar
detl 15 yaşında İbrahim• kıı
mıf, o hiddetle bıçaiım çekerek 
çocukcağızı karnınclan yarala
mıthr. 

Ziraat Bankasmm Bir Kararı 
Ziraat Bankuı k l poıtal 

muamelltinı tatile karar •er
mif tir. 1 ağuıtoıtan ltibaron bil
dmum Ziraat Bankaları ıubeleri 
Poıta kolilerini kabul etmlye
cektir. 
ihtiyaçlanna yetecek kadar 
vermeliyiz ki harice aatmıya 
lmkln bulma11nlar. 

Veyahut ti meHIA fmchk 
almıflana bldm ihraç edece
tfmlz btltlin fındıklan al11nlar. 
8iztm Avrupa plyaaalulle fın
dık mnnasebabmız kalmaıtn. 
Kendileri iıtedikleri ~bl ut-
11nlar. Y okıa blzfm ftklpleri
mid 6ld0rmek için damplnı 
yaparken bizi de urara aok-

umlar. Dostluk bunu icap 
ettirir. 

Fakat bu ıöılerim Beylerin 
canım 11kb, bana ıert aeıle 
çıkııblar. 

- Getireceksin, rakı ıeti
receksin buraya , diye bağırdı
lar. 

Ben kendilerine tekrar ayni 
ce•abı Yerdim. Bu ıefer bns
bnttın kızdılar •e ıurabma bir
denbire birkaç tokat yedim • 
Bir aralık bunlardan bir tanesi 
iskemleyi kapbğı gibi kafama 

Zahire Borsası 
Yann idare Heyeti 

intihabı Yapılacak. 

Ticaret ve Zahire Borsası 

idare Heyetinin müddeti bu 
ay aonunda bitmektedir. Bu 

1 

sebeple borsa mftntehipleri 
yann öğleden enel borıada 

toplanarak yeni idare heyeti 
azasını intihap edeceklerdir. 
lıitihaba 11 de baılanacak Ye 
lldde nihayet verilecektir. 

Yeni idare heyetinin eski
ılne nazaran kısmen farklı 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Bqındua ıeçenl anlatan ıar1on 

Dimitrl E/. 

indirdi. Hldiıe yatııbktan ıon· 
ra Pollae mOracaat ettim. Ka
rakolda lfdemizi aldılar." 

Bu hldiscyi yapanlann Ma
liye mUfettiılerinden CelAl 
Sait ve Halit Beyler olduğu 
poliıçe teyit edilmiıtir. Bizim 
6ğrendiğimiıe g6re CelAl B. 
karakolda polisin vazifesine 
mlldahale etmek istemiı, fakat 
komiserin ihtarına maruz kal
mııtır. Halit B. hAdiseyl blltUn 
teferruatile anlutmışbr. 

1 Terzilik Mektebi 
Talebe Adedi Seneba

ıında F azlalaşbrılacak 

Haber aldığımıza g8re Ma
arif Veklleti şehrimizdeki ter
zilik mektebinin talebe kad
rosunu genişletmlye karar 
yermiıtlr. ÔnilmOzdekl dere 
1eneıi mektebe ıeçen ıene-
kinden daha fazla talebe alı
nacaktır. 

Mektep için Sultanabmetle 
Beyazıt arasında kira ile 18 • 
20 odalı bOynkçe bir bina 
aranmaktadır. 

T ahsildarlardan Birisi 
Topladığı Paraları Zim

metine Geçirmiş. 
T erkoı Şirdetinde bir ıui

.. tlmal wku bulmuıtur. Hl-
clise timdilik poliıe yapılan 
bir ihbardan ibarettir. iddiaya 

a-6re ıirketin tahsildarlanndan 
Emin Efendi, abonelerden 
toplad.ıği 135 lirayı firket~ 
teılim etmemiı, zimmetine ge
çirmitfu. Polis tahkikata bq
lamlfbr. 

Otomobil Kazası 
2606 numaralı otomobil Şiş

haneden geçmekte iken lsak 
laminde birine çarparak yara
lamıştır. Şoför bulunamamak
tadır. 

Sıhhi Sut Meselesi 
latanbul Belediyeıi Sütçliler 

için bir kura açacakmıJ. Bu 
·tarata ıfttçUlere temiz ve alhbl 
ılt aatmak uaOlleri &ğretile-

cekmiı. MOkemmel bir teıeb
blll değil mi? 

Simitçi Çırağı 
Ustasının Metresile 
Ortadan Kayboldu 
Galatada Ali Ef. Din ıimitçi 

fırınında çalııan Mehmet Ali 
laminde bir gen~ uatuı Ali 
Ef. nin metreli Salihayı lifal 
ederek kaç1rmı9br. Saliha H. 
Ali Ef. nin 52 liruını almayı 
da unutmamıştır. 

Bir Buçuk Milyon Şişe 
Mtiıkirat lnhiaar ldareıi 

1 .600.000 tane ıiıe almak için 
bir mtınakaıa açmııtır. 

Lozan GUnU 
Hukuk tilebesi buglln &ile· 

den ıonra Dartılfllııun ikonfe
ranı salonunda Lozan ıulhilniln 
imzası yıl dönümünü teıit 
edecektir. 

Yerli Mallar Sergisi 
11 ağustosta açılacak olan 

Yerli mallar ıerıiıinin haıırlıj'ı 
devam etmektedir. Sergide 
herkesin yeri aynlmıfbr. 

Fatihte oturan EminönG Mali• 
ye tahail memurluından Mihri 
Ef. bakkal Osman Ef. den aldıl' 
beyaz peyniri evine götürmü4. 

Bu peynirden yiyen Mihri 
Efendhaln Yalideai Ruld7e, kar• 
detl Celil, hemtlreal lhaaa Y• 
Nurlye hanımlar aehlrlenme ali• 
metleri ıöatermltler, hemen baı• 
taneye kalduılmıılardır. Peyıılria 
ıebirU olup almadıtı tetkik 
edilmektedir. 

Maarif Cemiyetinin Rozetleri 
TQrk Maarif cemiyeti Hikimi' 

yeti Milliyenin , Ulnı ydd6nümil 
olan 28 temmuz salı pnil rozet 
dafıtacaktır. Cemiyet, halkın bu 
ıuretle vereceği paraları Tilrk 
~ocuklarının okutmasına aarfede• 
cektir. 

Ege Bir Vapur Kurtardı 
Eae yapuru, makinesi boz.ulan 

Yunan bandıralı Yeloa vapuruou 
Girit adası açıklarında yedeğin• 
alarak Pire Jlmanına getirmiştir. 

Afyon Tacirleri Arasında 
Afyon muele~I hakkında lkt .. 

sat Vek&JetiJe temasta bulunmak 
Qzere 4ehrlmlz afyon tadrlerf ya• 
kında Ankaraya bir heyet 18nde
receklerdir. 

Tutun Rekabeti 
Bu aene Japonlar hariçte bl· 

.dm tütGnlerlmize rekabet ettik
leri için HltQn ihracatımızın a.aa• 
lacatı kaydolunmaktadır. 

Kaçakçıhk Fazlalaştı 
Cenup Yillyetlerinde ıon za• 

manlarda ıümrilk kaçakçıhtının 
fu.lalatbtı anlatılma buna kartı 
bGkdmet Haah tedbir almıya 

kırar vermlıUr. Birinci Umumi 
Mnfettft lbrahim Tail Bey de bu 
buauıta bGkumete mufuaal bit 
rapor nrmlttlr. 

Bulgaristan Türklerinin 
EmlAki 

Buli'anatandan memleketlmlı• 
ıelen TGrk mühaclrlerinin orada 
buaktıkları emlAkin kendllrrlae 
iadesi lein Sofya sefiri Tevfik 
K.&mll Bey Bulgar hilkdmetl nez.
dinde teıebbüıte bulunmuıtur. 

Yol Parası 4 Lira 
Ankaradan bildlrildltine g8re 

bOkdmetln yeni haurladıtı yol 
Hra{d kanununda yol parası 4 
lira olarak teıblt edilmittlr. 

Mülga Dil Encümeninde 
Bntçe tahıiatı kaldmlan Dll 

Encümeni tufiye edilmektedir 
Alaya datıtılan kelime flılcrl 
toplattırlmaktadır. 

Yeni Bir MDsabaka 
Sanayi Ye Maadin Bank•d 

Ankarada yaptıracatJ yeni bir 
bina için bir proje mDsabakaıı 

açmıtbr. MD1abakada blrlnciliti 
kazanana 700, ikinciye de 200 
Ura verilecektir. 

'-Sı __ o_• __ R_o __ .t_a_'n_ı_• __ R_a ___ i111_li_Hı_Uc_a_11_e_sı __ ·: _______________ R_a_z_a_r_O_l_a Hasan B. Ve Güreşçiler · ] 

" ı ı Haun B. - G in bak.yan, TGrk gfir•ı'1lerl l a ı GOrqçi - Haydi kucaklaşalım, Haaan J 3 : Hasan B. Aman, uçuyorum, beni ı 4 ı Haaan B. - Sen gllreıçl değil, futbol-
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25 Temmus 

Hergün 
lktısadi 
Buhranın 
Yegane Ç'aresi 

YAZAN: CEVDET SALiH 
6 

Evvelki yazılanmızda, mem
leketin ikhsadi orkeatruında 
,hnkametin bAkim mevkiinde 
•e (Şef dörkestra) mahiyetinde 
olduj'unu söylemiıtik. 

Hllkümet yine bu mevki T• 
mahiyetini muhafaza etmelidir. 
Fakat seslerin (yani fiat ve 
kıymetin tayininde) milstahall 
olan köylii (metbu) ve hllku
metle diğer sınıflar (tabi) ol
malıdır. Yani köylO nual 
(yüksek fiat) şarkısını bırakıp 
(ucuz fiat) şarkısını terennü
me başladı ise, hükümet te 
(ucuz vergi), ıirketler Ye inhi
aarlar da (ucuz tarife) t beledi
ye ve viliyetler de (ucuz büt
çe), bankalar ve sigortalar da 
(ucuz faiz ve ilcret), aahabı 
emllk te (ucuz kira), ve tabi
atile erbabı ticarette (az kir) 
farlaaını terennüm etmek 
lbımdır. 

Memleketin {lktısadl ahenk) 1 
de ancak ozaman teessüs eder. 
Vo unutmıyalım ki memleketin 
içtimai ve idari, hatta siyasi 
ahengi de hep (İktıaadt ahenk) 
in devam •• iatikranna tAbl
dir. 

• 
Şimdi meselenin en mtıhim 

noktama geltlik; itin en can 
alacak noktası budur. Memle
ketin blttln ukdel hayab bura
dadır. lkbsadl bOnyemizde 
müzmin bir karha vardır. Kat'i 
bir ( operasyon ) ihtiyacında
yız. Hutanm baıka türlü kur· 
tulması (yani buhranın bqka 
tnrll izalesi ) kabil olamıya
catı için bu ameliyatı ıürat 
•e kat'iyetle yapacağız. 

Ameliyeain mahiyeti fU 8'1-

alde mOndemiçtir: 

Acaba, devlet işlerine halel 
gelme.len ve bilhassa memur
larm maişetini ihlil etmeden 
mağduriyetlerini mucip ol
madan; vergiler, resimler, 
tarifeler, iııhiaarların reaim
leri, villyet ve belediye resim
leri, banka faizleri, sigorta 
llcretlerf, nakliye maaraflan, 
icar lteclelleri, lllh... Bunlar 
hadirileltllir mi? Yani ikbaadi 
ork..tratlald ,abelr .aı peıt 
perc1.,.. indirmek mlmkOn 
midir? Ba ameliyab yapabi
lir miyiz? 

« 
Ameliyata bqlamadan ••

..ı, f11 mtılıim noktaya uzan 
4lldıate alac:ajlz: 

Memleketin llrbaacll •• maıt 
• ...ı..ı (kll) lıallnde mtlta· 
lea eclllmek icap eder. Yat
DiZ ta 't'ey& bu 'ftl'llyi indir
mek, mtlnferiden ıu ••ya bu 
firket •eya inlıiaana tuife 
Ye naimlerini temil etmek 
klfl w m&flt olamaz. 

Çllnkl YUiyetia feaabğı ne 
fU veya bu Yergiden olmuttur, 
•• de fU veya bu ağır resim 
•• tarifeden Deri ıelmfttlr. 
Billkla hepainin de (yani ik
tıudl ahengi tetkil eden yedi 
mmfın da) •uiyetha bu hale 
relmetlnde (yani buhranda) 
az Yeya çok tuir ve dahil 
vardır. Btıtnn meaall, bir 
mecmuayı ldllliyenha eczuı 
oldutu için bittin ctlztılerile, 
blltGn ferlllforu ile mot(ul 
Ye alakadar olmak, bepaljd 
hadde! tetkikten ıeçlnnek, 

( J>eya.. 6 iDii aaJfaa ) 

1 Son Posta'nın Rnimli_· _M._a_lc_a_le_s_i_....._ __ _._,s_a_AY_i_n __ ~em_e_r_kü_z_u··_*_ 

1 - Hapi•hanelerde mahpusları• kok .. 
in, afyon &"ibi. •illh wibi yuak olan eıya)'I 
içeri getirtmek lçla ne dahiyane tetlblrlv 
bulduklarını bilir mi•inb? in... bu lallelvl 
,.arünce hayretten dona kalu. 

2 - Bir •apurun makine dairealne hll 
pdlnlz mi? Orada muazzam bir makinenin 

ylz blnlwce teferruatına kacla.r nasıl mun

tuam lfledlfinl ~arünce tatmamak milm· 

kin detildlr. Bir makinenin bin bir dilim• 
bur,.uaunu buluncıya kadar neler çeldlmiıtir. 

3 - Laaan zekuı ayni fey (berinde iara.r 
ile, inat ile ltlerH, her vakit harikalar ya• 
ratabiU... Cahil bir mahpuıun buldutu da
hiyane hilelerle, bir mucidin akıllara hayret 
veren mudil makfnHI ayni zekimn devamh 
çallfmHı mah•ulildür. Harika yaratmak iı
tiyonamz, ılyinizl bir lf üzerinde tcmer
kilz ettiriniz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
POLiSLER 

Terfi Edenlerin Listesi 
Neşredildi 

Ankara, 24 (Hususi) - Ge
çende yapılan imtihanlara.. ait 
kAğıtlann tetkiki neticesinde 
28 komiser muavini komiaer
liğe, bir kııım polisler de 
muavinliğe terfi edilmişlerdir. 

lstanbuldan 284 İbrahim, 
2184 Rafet, 2241 SalAhattin, 
2013 Seyfettin, 2270 Arif, Sa
it, İbrahim Efendiler muavin• 
liğe terfi edenler arasındadır. 

Gazi Hz. nin Heykelleri 
lapartada Gazi Hz. nin bir 

heykeli rekzedilmiş, dün hu 
mllnasebetle merasim yapıl
mışhr. 

Maarif Müsteşarı 
Mehmet Emin Bey 
Vekalet Emrine Alındı 

Ankara, 24 (Hususi) - Ôi'
rcndiğime iÖre Maarif Mllate
şarı Mehmet Emin B. Vekllet 
emrine alınmıştır. Bugünkü 
Memurin Kanununa göre Ve
kalet emrine alınmak, eskiden 
yapalan azle muadildir. 

Emin Beyin yerine Tarih 
Mnderrialerinden Hlmlt veya 
Umumi Mnfettiflcrden Salih 
Zeki Beylerden blriniD tayini 
muhtemeldir. 

Ruml~a Verilecek Emlak 
Ankara. 2-4 ( Husul) - Soa 

Tllrk-Y unan itilafa mucibince 
Rumlara iade olunacak emlak 
hakkında 1ıuır1a... kaaun 
IAyilıua Bütçe ve Adliye ~ 
menlerinde tetkik etlildi. 

Bir Facia Mı? 

Matbuat Layihası En Son 
* * * Ve Kat 'i Şeklini Almıştır 

Ankara, 24 (Hususi) - Dahiliye ve Adliye encümmlerin

den mllrekkep muhtelit encllmen dGn Tekirdai meb'usu Cemil 

Beyin riyasetinde toplandı, Matbuat lAyilıuım tetkik etti •• 
llyihaya kat'i ıeklini verdi. Llyiha ilk ıekline 16re bqtan
bqa değifmiş, birçok ill•eler yapıbmfbr· 

Llyibanın yeni ıekll hakkında aldıfım eaaala maUimab 
bildiriyorum: 

Takdirname Müstehcen Yazılar 
Tetkik eanasında ZonKUJdak Ecnebilerin Ttırkiyede ıa-

Meh 'usu Halil Beyin teklifile zete çıkarmalan valilerin hu
her sene en faziletli neıriyat ıual m8aaadesine bağlıdır. Bu 
yapan bir gazeteye takdirna- gazetelerde yazı mlldtırleri 
me verilmesi muvafık ıarnl- Tnrk olacak ve hllk6metin 
mOf, Uyihaya ilAYe edilmiıtir. dalıill n harici ıiyasetl hak
li yibanın mazbata muhuriri kında neşriyat yapamıyacak
Vaafi Raşit Beydi;- •e mazh... Jarchr. Her havadia pzetenin 
taaını hazırlamaktadır. keneli malıdır. 

Layihanın aon teklinde bi- Mllaaadeaia lktibu memnu-
rinci maddesi şudur: dur. Şantaja teteltbO. edenler 

"Matbuat hllrriyeti ve mat- bir aydan bir ıeneye kader 
bu eserler neşri bu kanunda "'bapsolunacaktır.! Milli paranın 
yazılı hükümlere tabidir." kıymetini d6ş6recek ve itimadı 

Yeni IAyihanın hftktlmlerl ekailtecek neıriyat yapanlar 
bilümum matbu eserlerle, re- Qç ayd~ ftç seneye kadar 

hapsedllırler. sim ve muaiki eıerlerine, gra
mofon pllklanna tam ildir. T e
minat akçesi kaldınlmııtır. 
lıgal zamanında dllfmaıı arzu
suna hizmet emelile ıuete 
çıkaranlar yeni kanunun tat-

bildnden ıonra bu haktan mah
rum kalacaklardır. · 

Bqmuhanirlerle razetenia 
yazı ftlerial idare edealw 
111 mektep mezuna olm .. 
ıarttu. Fakat elyena matl.aatta 
çahflp ta hu pıt. laab olma
yanlar mlateanadar. Alqam 
saıateleri ltir ,n. aomald 
tarllal atanuyacaldarchr. 

Son talikikabn açılmuı 
hakkındaki kararlar mahkeme
de okunmatlıkça neıredilemez. 
Umumi ahllka dokunaa Tıbbı 

IAdll raporlan, abll celseler 
zabıtları da yazılamaz. 

Mllatebcen nqriyat danla
nnda Mndcleiumuml b.. ldti
lik hlr wkuf beyetlaiD mlta
Ieuuu alacaktır. Matltuat RÇ-

lannu miranı umu leye. 
Lld Matltaat Kanmnmda 

1ae bu mldtlet it aycli. Bu 
IUl'8tle matı.aa balran u-anı 
iki mlaliae çakanbmt oluyor. 

LOZAN 
Başvekil Her Taraftan 
Tebrik Telgrafı Alıyor 

Ankara, 23 (A.A) - Lozan 
Muahedesi bugtin sekizinci 
yılım ikmal ediyor. Türk mil
lett bilyftk kurtarıcı Mustafa 
Kemalin idarem ve iradesile 
zafere ulqbrdığı milU istiklll 
davasını bu muahedename ile 
btlttın dilnyaya kabul ettirmiş
tir. Gazeteler hararetli maka
leler DCfreder~k bu güzel 
yıldönOmünil teıit ediyorlar. 
Lozanda bu muahedeyi millete 
kazandıran lımet Paıaya her 
taraftan tebrik telgraflan gel
mektedir. Bu milnasebetle 
yann hu~.ık mektebinde me
ruim yapılacaktır. 

ihtilal Var 
ispanyadaki Hareket 

Şiddet Kesbetti 
Seville, 23 ( A. A. ) - Dnıı 

öileden ıonra sivil muhafız
larla ipizler arasındaki ateş 
teatisi ltir an durmamıştır. Ya
ralılarua miktarı çoktur. 500 
kiıicien fazla kimse tevkif edil
mfttir. 

Mevcut hapishaneler, meY
kuflan lıtiaba kafi gelmemiştir. 
Komtlnlat fırkası bina11 kapa-

blllllf •• fırkanın ie!& komiteci 
azuı tevkif olunmuştur. Şehrin 
manuruı lauindir. Yolcular, 
elleriai laaYaya kaldırarak do
l&flDalr mecburiyetinde bulu
nuy•rlar. 

Gece yarısı. arfl idare ilin 
etlllmittir. 

{ Dit• a..IMrl• befl•d MJffammdacbr J 

AmanuJlah Han 
Bir Motör Yolcularile ır----------~~---------..,, Sabık Kıral Efganistana 

Birlikte Kayboldu İster İnan, İster İnanma/ Dönemiycccktir 
Kadık6yde Cevizlikte otu- Klbllden gelen aon mal6-

ran Mehmet ve F cvzl Beyler Bitin aqriyata rap. arbdqlana meYldlerlal mata_ Jke yeni Efgan kabinui 
kendileriae ait mot6rle din yapılmakta olan yeni Mat- terlcetmeleri ilzam p1.. Şah Mahmut Han tarafından 
ıınıell!!I ıaat 12 de gezmiye çak- buat Kanununda bqmu- cektir. cıldl •• Millet Mecliıl tarafından 
a--- d Bunl d ld tasdik edilmiftir. Sabık imal mışlardır. harririerle, Iİyul mil llr arın yerini 0 ur- Amanullahın tekrar Efıaniata-

Mot6r aahilden biru ayni- Ya yazı itleri mlldGrlcrl- mak ta kolay olmıyaca- na dönmeai imkAnıız gartılftyor. 
dıktan sonra bozulmq ft Din lll tahail kaydi ipka tına Ye zaten memlekette 
alanbya kapılarak HaJll'SIZ edilmiftir. pzetecllijln teknik taraf- Şipflk Halit 
adalara d<>tru alrllldenmiye Bugtba lstanbul ıante- larindan anhyaa ldmaeler Sabıkalı Şippk Halit Jm-
b-tf:-~·bir sandal mot6rde lerinde çalıf&D bqmuhar- pek u oldujıına nazaran, kançlık yllzthaden TimoDİ ao-

~ rirlereden bazılara " be- b ._ Idık katında oturan Mariyl bı~ 
bulwwa Klniye Ye Makbule men de blltthı yazı itleri u •&DUll çı tan ıonra kafçuandan yaralayıp kaçnu,br. 
Hanımlan mot6rden alarak m8c:llrieri ili tah.ıl ,ar- ıezetelerin intipr edebl-
Barsıaz aduına çıkarmafbr. memif ldmaelerdir. Bu lecetine, lntifar ebe bile Macar Bankaları 

rakat bozulan motlr •• kaaua çıkınca. btıtthı mee- bfrtey• bemlyecetme, I • Budapefte, 23 (A.A.)- ea.. 
lvhad• bulµaan Mahmut, Ftni lektM yetftmlt kıymetli arbk: kalar kapaııdaktan aonra lttl-
" S.yff Beyler yapılan bltaa bu edilıaaif olan ııiu•akkat 
taharriyata rapaeD buluna... ister ı,,.,,. ı.ter inanma/ tedbirler bu ayın ao aaa kaclu 
llllf(arcbr. temdit eclllmlftir. 

Sözün Kısası 
Dün 
Bugün 
Yarın 

• • 
Dün, hUrriyet inkıllbının yıl• 

dönfimll gfinllydll. 
Bugün, Lozan Sulhnnnn yıl

döniimü giiııil. 
Yann , Mecliste Matbuat 

Kanununun ve hllrriyetinin mü
nakaşa günü. ... 

Hor olmak için hftrriyeti illa 
etmek, hllr olmak için muzaf· 
fer bir aulh yapmak klfi gel
miyor ki, hlll bOrriyetl mllna
kaıa ediyoruz ve onun ıerefl· 
ne memleketi bayraklarla sn .. 
lediğimiz günlerde, hlll baa 
hUkümet gazetelerinde, gizli 
siyasi niyetlerle, hürriyete hü
cum edildiğini görüyoruz. .. 

Liberalizmin nevileri hak
kında fikirleri olmıyanlar, dev
letçiliği hürriyetçiliğe zıt birşey 
gibi görüyor ve gösteriyorlar. 
Devletçilik, yalnız iktıaadl 
liberalizme, yani ferdi ticarette 
azami hürriyete aleyhtar ola
bilir, fikri liberalimıe dllfman 
olamaz. 

Hürriyet aleyhine yazı-
lan yazıların son aayfuım 
bu yıldönümünde kapanmıt 
görmek ve hilrriyetle sulh yıl
dönümlerinin ferdasında, bili 
ve müstakil milletlere yarqu 
bir Matbuat Kanunile, bilUba 
bu milnakaşalara nihayet ... 
rildiğine kani olmak isteriz. 

Tütün İnhisarında 
Merkez V c T aşrad 
Kimler Açıkta Kalacak 

Tfitün İnhisan Umum Mil· 
diirll Behçet Bey dün Ankara
dan ıebrimize gelmiştir. 

Behçet Bey idarenin yem 
biltçe ve memur kadrosu hak· 
kında şu izahab vermiştir: 

- 931 bfttçesile idarede 
yapılan tasarruf geçen sene 
biltçesine nazaran iki milyon 
küsur liradir. Yeni bütçe mO
nasebetile 684 memur kadro 
harici kalmaktadır. Bunlann 
bir kısmı merkzde, bir kısmi 
da tqradadır. 

Giritliler 
Dün Şehrimize ( 175) 

Seyyah Geldi 
Din Pireden ~elen ( Ege ) 

vapuru ıehrimize 175 Giritli 
seyyah getirmiştir. Bunlar ara• 
sında bir rahip, gazeteciler, 
avukatlar ve meb'uslar da 
vardır. Seyyahlar burada bet 
giln kalacaklar, Eıe Yapurile 
İzmire, oradan da Giride gj. 
deceklerdlr. 

Çarpışan Otob~sler 
Bu sabah Suadiyede plAj 

önilnde iki otoblla çarpıfllllf, 
yolculardan beş alb kiti ya• 
ralannuştır. 

Bu Nasıl Anne? 
Çocuğunu Yangın 
Yerine Götürüp 

Bırakmış 

Llagada Hiaardibinde otu. 
ran Madam Maryam bir buçuk 
aylık çocutunu yanpa JWİD• 
t,_ırakıp kaçDllfbr. Madua 
Maryam pollae ••rdJii lfad .. 
bu hareketi yolumluldaa yap
bp .aylemlftir. 



f Memleket Haberleri 1 

Mezarlıkta 
Kaçak Rakı 
Fabrikası . 
T arsusta Mezarlığa Rakı 
Kazanı Kuran Bir Ka

çakçı Yakalandı 

T anua , ( Huausl ) - Burada 
rakı kaçakçılıj1 aon zamanlar
da oldukça f a.zlalaşmıfb. Mlla
ldrat inhisar idaresi kaçakçılık· 
la fiddetli bir mftcadeleye ıeç• 
tf, bunda kısmen muvaffak ta 
oldu. Mücadele neticesinde bir 
çok kaçakçılar ele ıeçerek 
mahkemeye Yerildiler. Yalnız 
haziran ayında 11 kaçakçıhk 
lıldiaeıl tespit edildi, 186 kilo 
kaçak rakı muaadere olundu. 
Bu aym ilk iki haftasında -4 
rakı kazanı ile 88 kilo rakı 
yakalandı. Kaçakçının birui de 
rakı çekmek için emniyetli bir 
yer bulamamlf olacak ki kaza· 
DIDI mezarlıkta 6111 kemikleri 
arasına kurmuı, orada faaliyete 
başlamıtlır. Bu adam da yakayı 
ele verdi. 

Hapishanede Kavga Oldu 
Bandırma, (Hususi)~ Enel

ki atın hapishanede bir cerh 
vak'ası oldu. Rilıvet almak 
cllrmOnden mahkum korucu 
Haşim ile diter mahkümlardan 
Süleyman ağız kavguına bq-
lamışlar, Suat isminde bir 
mahkum da bunların aralarına 
girmek iıtemiıtir. Fakat Süley
man bu müdahaleye kızarak 
yerden kaphj1 boş bir yemek 
tabağmı fırlatmış ve Suadin 
başı yarılmııtır. 

Bahtigar K. 

Kız Kaçıranlar Yakalandi 
Adana, (Hususl) - Geçen 

hafta Tarsuı - Adana yolunda 
dört meçhul şahıs otomobille 
giden Mukaddes isminde 17 
yaşında bir. kızı kaçırmışhr. 
Tahkikat neticesinde Ziya, Ah
met, Tevfik ve Mustafa ismin
deki bu meçhul adamlar yaka
lanmışlardır. Mukaddes Ha
nım da velisine teslim edil
miştir. 

Sıvas Muallim Mektebi 
Talebesi 

Sıvas, (Hususi) - Erkek 
Muallim Mektebinin daimi ley
li talebesinden otuz altı E ·• 
tatili geçirmek üzere Kayseri 
Köy Muallim Mektebine rön
derilmişlerdir. 

Hayrabolu Tayyaresi 
Hayrabolu, ( Hususi ) - Ka

zamız halkının teberruatile 
alınan tayyaremizin önllmtlı

deki (30) ağustos tayyare bay
ramında inme ve at konma 
merasimi yapılacaktır. 

Balıkesir Kooperatifi 
Balıkesir, (Hususi) - Ge

çende teşkil olunan .. Balıkesir 
Kredi Kooperatifi 11 faaliyete 
başladı. 

Bir intihar Vak'ası 
Balıkesir, ( Hususi ) - Polis 

idari kısım muavini Şevket 
Beyin kaı dcşl Ahmet Efendi 
asabi bir buhran neticesinde 
tabanca ile kendisini kamın
dan yaraladı. Hayatı tehlike
dedir. 

Çocuğunu Boğan Baba 
Ödemiş, (Hususi) - Kiru 

nahiyesinde Ömer klSyUnde 
Veli oğlu Moıtafa Uç yaşında
ki çocuğunu boğmuı yakalan
mııbr. 

. ;. 

SPOR KISMI 
MEVSiMiN MÜHİM ATLETİZM MÜSABAKASij 

1-Müptedilerin Yeni Rekoru 
2 -Kıdemliler Bir Rekor Kırdılar 
3-Yeni Üç Rekor Daha 

Cihanın en rOzide Te he
men hemen bDtün rekortmen
lerine malik Amerikalılar, lkl 
hafta evvel mevsimin senelik 
birinciliklerini bitirmişlerdir • 
Bu müsabakalar iki kııma tef
rik edilmiş müptediler Ye 
kıdemliler arasında cereyan 
etmiıtir. Elde edilen fevkalade 
dereceler arasında bir dünya 
rekoru kmlmış ve ( l 00) yar da
yı meıhur (W aytof) dfuıya 
rekoruna müsavi derec€:de 
koımuttur. MUptedilerin bu 
milsabakada elde ettikleri do
kuz yeni rekoru ve dereceleri 
kaydediyoruz: 

Birincilik dereceleri 
100 yarda 91.43 metere 9 3/5 

aanlye mfibtediler yeni rekor, 220 

7arda 201,5 metre 21 3110 •aniye 
mClbtediler yeni rekor, 440 yarda 
402 metre '9 7/10 aanlye, 880; 
7arda 804 metre 1 deklka 56 1110 
ıaniye, 1 mil 609,31 metre 4 
dakika 19 415 aanlye yeni rekor, 
6 mil 9,655 metre S2 dakika 
« 315 1aniye, 120 yarda manialı 
109,72 metre 14 4/5 saniye, 220 
yarda manialı 201,16 metre 
23 4/5 1aniye yeni rekor, 440 
maniah 402,33 metre 53 5/10 
aaniye yeni rekor, yükıen 1,902 

, metre. 

Birincilik Dereceleri 
Usun atlama 7,51 metre müp

tediler yeni rekor dördüncü gelen 
7,27 atlamıştır. Sırıkla atlama "11 metre mQptediler yeni rekor 
dördilncil ~elen 3,96 atlamıştır. 

Üç adım atlama 13,94 metro mOp• 
tediler yeni rekor. Gülle atma 14,66 

BUGÜNKÜ SPOR FAALİYETi 

1 - Stadyumda Boks Maçları 
2- Tavn Klüpte Tenis 
3-Yüzme· Yarıç;farı --

Bugtın lstanbulda Uç mflhlm 
spor hareketi olacakbr. Bun
lardan birincisi: Taksim stad
yumunda yarı orta siklet birinci 
aınıf Tnrk boksörlerinden Sela-

mi ile Romanya ıampiyonu Bun
ya arasında yapılacak on ravunt
luk mllhim boks mllsabakasıdır. 

Evvelce bu müsabakadan 
bahsederken Selarninin haamı 
olan Romanyalının bokılSrUmüz 
için çok tehlikeli olduğunu 

yaımııbk. Maçı nneticeıini bek· 
ledij'imiı bu saatlerde bokılSrll· 
mtıze iyi ıanslar temenniedcriz. 

• ikinci ıpor hareketi: Per-
,.mbe aiinthıdenberi Tavn 
Klllp't• baılıyan tenis mUsa• 
bakasıdır. Memleketimizin her 
tarahndan relen mühim tenis· 
çüere balyadan da bir teniıçiniıa 
Utihaldle ehemmiyet keabetmit 

:olan bu tenis turnuvası bqla-
•tbr. 

Bu ıoferld ıallbiyetin lstan-
bulda kalacağı fllphelidlr. An

karadan bilhaua bu turnuva 
için ıelmiı olan Mehmet 
Karakaş Beyin tekler şam• 
ı l;onlujuııu alması muh
temeldir. 

• 
0çGnctı hareket : Yllzme 

mllsabakalannın devamıdır. Üç 
haftadır batlıyan ve çok mun· 
tazam bir ıekilde devam eden 
yüıme yarışları bu hafta da 

metre. Diık atma 44,18( metre 
yeni rekor. Cirit atma 58,62 met
re. Çekiç atma 44,62 metre. 

Kıdemlilerin Müsabakası 
Kıdemliler bir dünya rekorunu 

kırmıtlar ve 100 yardada dünya 
rekoruna mü1avi derece elde 
etmitlerdir. Ayrıca üç Amerika 
rekoru da tesbit edilmiştir. 

Birincinin Derecesi 
100 yarda 9 S/10 aanlye Dfinya 

rekoruna müıaTI, 220 yarda 21 
aaniye rekor, 440 yarda 48 4/5 
uniye, 880 yarda 1 dakika 52 315 
uniye rekor, 1 mil 4,U dakika, 

yapılacaktır. Gelecek hafta 
yapılacak İstanbul kürek bi
rlnciliklerile kat'i aafhasına 
dahil olacak deniz sporları 
çok rağbet celbetmektedir. 

' mil 31 dakika 26 2/5 1aniye, 
120 yarda manialı 14 115 aaniye 
yeni dünya rekoru, 220 yarda 
maniah 23 5110 rekor, 440 yarda 
manialı 54 115 aaniye, yüksek 
atlama 1,965 metre dördüncü 
1,90 metreyi atlamıştır. Uzun at
lama 7,49 metre, aırık atlama 
4,08 metre, .. ülle atma 15,42 
metre. 

Birincinin Dereceleri 
Diık atma 46,42 metre, cirit 

atma 64,45 metre, çekiç atma 
48,30 metre, Gç adım atlama 
14,34 metre. 

Avrupaya 
Gü~eşçilerimiz 
Yüz Ağarttılar 

Böyle Gidilir, Böyle Gelinir 

Geçen hafta Atinaya tiden 
pehliYanlarımız, ıöğllslerini ge
re gere TUrkiyeye d8rt ıalibi
yetle aYdet ettiler. Kazanılan 
müsabakaların ecnebi toprak
larında olması ı&reıçilerimizia 
ıereflerini bir kat daha artbr
mışhr. 

Matluplann aeı çıkaramıya· 
caklan, mazeret bulamıyacak· 
lan teklllerde elde edilen ne
ticeler, sporda yeglne iftihar 
edebileceğimiz bir ıubenln, 
güref ıubesinin beynelmilel 
terazide ağır bastığım r6ıteri
yor. Yirmi bet senelik bir 
mazisi olan futbolde derece 
itibarile Balkanları aşamıyoruz. 

Hele Atletizmde kendi hem 
ayarımııı bulmak için ıarptan 
yazgeçerek Hindiıtana uzanma· 
lıyız. Her ıeyahatte atır mağ· 
Hibiyetlerle dönen atletiz:n ve 
futbul tubelerini idare eden-
lerin yeglne mildafaası ~udur: 
Bu ıpordur, yenmek ve yenil-
mek ikinci derecede kalır. Atinadan Z11Jerl• ,._n ,.,.ıçllerlml6 

Diğerlerimize Bu 
Ders Olsun 

Avrupalılar bizimkiler gibi dn
ıUnae beynelmilel müsabaka
ların manası kalmıyacaktır. 

Atinadan avdet eden gll
reıçilerle görtııtnk. Hepainin 
yllzlerinde, memleketlerine alın 
terile 1 

• getirdikleri şerefin se
vinci okunuyordu. Atina gü
reşleri hakkında intibalanm 
ıorduğumuz pehlivanlanmız, 
rllzel çok gilzel kabul edildik
lerinden, ıtadyumda gUrettik
lerinden ~ ve her müsabakada 
çok faik olduklarından balıae
diyorlar. 

Bu ıcrefli gençler haklıdır
lar. Filhakika son gelen Yu
nan gazetelerinde bizimkilerin 
daha usta, daha iyi hazırlan
mış güreşçiler olduklarını ve 
kazandıkları maçların hak edil
miş olduğunu yazıyorlar. 

Rakıbine bile kıymetlerini 
tasdik ettiren pehlivanlanmızı 
candan tebrik ederiz. 

:::::;;-

' londra Kon/ er an~ 
H. Nazırları 
Çetin Bir İş 
Görüyorlar 
lngilterenin Bir Tekli• 

fini F ransaŞiddetle 
Reddetti 

Alman buh~dan mütevellit 
buhranlı vaziyeti görüşmek üıert 
Londrada toplanan Na:z:ırlal 
Kongresi mühim bir safhaY1 

ilrmittir. Londra, Pariı ve Ber• 
linden gelen telgrafların hulasııll 
ıudur: 

Almanya ve binnetice düııY1 
lktısadi vaziyetine bir ç:ır• 
bulmak üzere Londrada tol"' 
lanan konferans çetin bir va." 
zife almıştır. Dün gelen te14 
graflardan çıkarılabilecek pıa• 
na budur. 

Rus membaları, konferansııl 
eaash bir iş yapamıyacağ'ııd 
söylüyor. Bu m~mbalar İngil-
tere ile Fransanın aralarınıo 
açık olduğunu, AmerikanıO 
bundan istifadeye çalıştığıol 
bildiriyorlar. 

Rus membalarının vaz.iyed 
ifadede ne derece sadık olduk• 
!arını anlamak mümkün değil
se de umumi intiba, mUıaker~ 
lorin çok çetin bir surette el' 
reyan ettiğini gösteriyor. Hatt• 
bir kısım aza arasında hiddet6 
sahnelerin geçtiği de rivayet 
olunuyor • Uıun müzakereler' 
den sonra Mösyö Sitemsoll 
Amerika namma konferantl 
şöyle bir teklifte bulunmuştutS 

1 - Muhtelif memleketle' 
rin, banka müesseselerinin rer 
leri alındıktan sonra kısa °'., 
deli kredilerin tecdidi. 

2 - Almanyanm acil krO
dilere olan ihtiyaçları hakkınd• 
tahkikat icrası. 

3 - Kısa vadeli krediler' 
den bir kısmının uzun vadeli 
kredilere tahviline müteaU~ 
bir planın önümüzdeki alU 
veya sekiz ay zarfında tanıidl 
edilmesi. 

Teklifin heyeti mecmu:lSlı 
bazı kısımları evve!ce halle' 
dilmiş olmak itibarile aletad• 
tekrardan ibaret olmakla, tel" 
kik edilmek üzere Maliye nı
z:ırları komitesine tevdi edil' 
miştir. 

M. Brüning, Amerikan tekir 
fini ve IJilhaua başlıca alakad-' 
devletler bangerlerinden müre1'; 
kep bir komite ihdası hususull 
kabul etmittir. 

Diğer taraftan M. Snovden dl 
Almanyaya açılmıt olan kıl' 
vadeli kredileri Amerikan, fngil~ 
ve Fransa bankalarının m0•1 

nisbetlcr dahilinde tecdit etıı"' 
leri teklifinde bulunmuştur. e
kredilerin ıureti tevzii ş8y}edi!'~ 

Amerika % 60; fngiltere ~ ~ 
Fransa % 5. , 

M. Laval bu teklifin aleyblll 
bulunmut ve teklifi reddetııılf~ 

Mumaileyh, birçok Fr•" 
parasının Franıız bankala~ 
münasebetleri bulunan ecre' 
bankalar tarafından az. bir fal~ 
Almanyada birtakım iılere 11 

rılmıf olduğunu ehemmiyetle ~ 
yan etmittir. Bu muamelefl ıl'. 
menafii de var, muhataraları d' 
Şu halde Almanyanın vaıl1bı, 
nhamet keıbetmit olduta ,~ 
aırada Fransız bankalarının ecJI; 
bankaların yerine kaim ol':,; 
için hiçbir •ebep yoktur. r.f&J ııl' 
lleyh, netfce olarak, Franı• I' 
kumetinin hükumet namına te~ 
nat vermeden Franıız bani<• 1,
Almanyaya yapmıt o)du~f': 
avanılan tezyide icbar edeaSl1bJ 
ceğinl ve Franıız tartları "tlıf 
edilmedikçe Fransa hükuıııe ef' 
bl>yle bir yol takip eyleınif' 
tini ı6ylemittir. •tef' 

Maamafih bu teklif, ko0J1 ~ 
tevdi edilmiştir. Komite raP0ııd' 
heyeti umumiyeye verece ·f" 

Diln akşama kadar "-:,, 
tin hulAsası bundan ibare 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun 1 K d y K ı ı· a ın e a p şle~i 

Maltepenin Ekmekleri 
Geçenlerde •ize bir mektupla 

Maltepede çıkan ekmeklerin be>
.rukJutundan tikayet etmittim. 
Bu tlkiyetim nazarı dikkate alıa
mıt olacak ki birkaç •On ekmek· 
ler dbeldl. Fakat bu defa on, on 
beı pndenberl okadar bozuldu ki 
harbi umumide yeditimlz ekmek· 
lerln cln•ini blle reçtl. Maltepede 
filvaki bir Belediye Rel•i var Ye 

bu zat Maltepenin yollarına ve 
Hireye ehemmiyet veriyor. Fakat 
rönOI laterdlki bu .rat ekmeğe 
ve gıdaya da ehemmiyet versin. 
Hatta bazı rilnler Bostancıdan 
ekmek relmedlti için bir kı11m 
halk mütkül mevkide kalıyor. 

1 
Bir Meslek Seçmeden Evvel Bü- Deniz Hamamlarında 
yüklerinizin Nasihatlerini Dinleyin Haremlik, Selimlık 
iyi B1r idareci Olml\k için Lizımgelen Şartlar Nelerdir? 

Tahsillerini bitiren birçok rençler var ki, bunlar, kendUe-1' Vali Muavini Fazlı iJ 
rine bir meslek aeçmek için tereddllt ve mOıktU içindedirler. · .::J 
Gençliğin bu tereddildilnU bilen "SON POSTA,. daha evvel 
hayata atılarak kendilerine bir mevki edinmit kimselerle glS-

s. 

Bir Orman Meselesi 
M. Şefik lmzaaile lktıaat Ve• 

kili Mustafa Şeref Beye lıltap 
eden bir mektup aldık. Mektup 
tabibi, Kadıncık ormanlarında 

yapılan kanun bilin kal'iyattan 
bahHdiyor. Diycrki: 

"Muvakkat plin Ye mukaTele 
ile bu ormandan •enellk kat'iyıt 
miktarı tayin edilmit iken .. tah
ribat mü•tesna - enkas aamı al· 
tında. mukavele barid olarak 
eanb •taçların ke•llme.t deTam 
ediyor. 

EYYelce ba buauıta lkbHt v ... 
Wlednl tenYlr etmiı •• bir heyet 
burada tetkikat yapmlfb. Fakat 
ba tetı. ika~ mlıpet netle. ••rm• 
4L Ela•lı bir tetkik ba itin •a· 
hJyetlnl meydana çıkarabilir. AIA
kanıaı rlea ediyorum. Bunda• 
baıka orman if)erl hakkında, Ha 
me•eleler hakkında de•let Ye 
hazinenin menfaati nokta•ıadan 
nklletl ali1elerinl teaYlre Amade 
bulunu1orum efendi-. 

rüsmliş, mesleklerine göre muvaffakıyetin ıırnn1 hangi Amillere 
atfettiklerini ıorup tesbit etmiştir. Bugün de, bir idareci sıfa-
tile Vali Muavini Fazlı Beyin tavsiyelerini kaydediyoruz: .. 

Sualimizi sorduğumuz zaman, tenkit ederek diyor ki: 
Fazlı B. meslek ıeçmek Ozere - 11fptidalarda küçük vazi
olan gençlerin içinde yaşadık- feleri istihkar etmemek lAzım
ları heyecanla çok alikadar dır. Bugün kUçilk bir memur 
oldu Ye: olmak, yarın da büyüyememek 

- iyi bir idare adamı ol- demek değildir. 
mak için neler IAzımdır? iyi bir idareci yetişmek için 

Sualine ıöyle cevap verdi: )Azım olan tahsili kuvvetle 
- Baı:ılan derler kil ida- yapmıı bir kimse, idarenin 

recinin mektebi, kitabı olmaz. en kilçUk kademesinden bq
Bence bu, b6yle defildir. Her- liyarak yetiıirse her halde iste
ıeyde oldutu gibi bu İf için nildiği gibi muvaffak bir idareci 
de eneli tabıll lizımdır. • olacağına kanaat ediyorum. " 

Faıla Bey, bu a6zlerlle alay· Faıb B. ihtisasa da bOytık 
dan yetiıme, bllgiılz bir ada- bir ehemmiyet veriyor. Sözleri 
mın kunetll bir idareci olam1ya· hep çekirdekten yetiımenin 
cajma lpret etmek iatiyordu. faydalan etrafında dönllyordu. 

Slderlne flyle devam etti: - Siı nuıl muvaffak oldu. 
.,-bdnciai, idari vazifede D• DUZ, rençlere kendi hayabmz

deme kademe yetitmeye dik- dan babsetmiyecek misiniz ? 
kat etmek, mDmkOn olduju Dedik. Fakat F aıh 8. bO
kadar alçak kademelerden y6k bir tevaıula kendi baya
yGkıeltmlye bakmak: ilamdır." bndan babaetmek iıtemedi. 

Fub B. •ençlerin kllçllk Bunun deieralz olacağını ıöy
memuriyetlerl beienmemeaini lDyordu. 

-Bu ıuretle Fazlı Beyin kendi 
muvaffakıyetindeki ıım 6ğren
mek kabil olamadı. Yalnız 
.azlerini ı&yle tamamladi: 

- "Bizim yetişitimiz taklit 
edilecek, özenilecek mahiyette 

değildir. Meslek daşJarımıza tav· 
ıiye etmek istediğimiz sözler 
kendi hayahmııdan daha iyi
dir, zannederim. 

Adanadan Pehlivanları Davet 
Ediyorlar Dünyada Neler Olu .. qor? 

Gazetenizin ( 348 ) numarah 
nilahaaında intltar eden bir ma
kalede çoban Mehmet pehlinna 
meydan okuyan Urfalı Salih peh
liyan namında birinin ilanını g8r
düm. Şimdiye kadar yirmi Hne
dlr pehllvanhk ederim. Ba aamda 
bir pehlivan ltitmedim. Fakat ço
ban Mehmet, Dinarlı Mehmet, 
Maniaalı Rifat pehlivanların 
pehlivan olduklarmı ötedenberl 
itiliyoruz. DokHn kilo ılldetinde
ylm. Yirmi menedir alaturka Ye 
alafrani'• rüref yaparım. Şimdiye 
kadar ıırtımı yere getiren olma
mıttır. Alaturka ye alafranga 
süretmek arzu edenlerle giiret 
Japacatımdan banıl pehlivanlar 
arzu edl7or1a Adanaya buyuuun. 

F ransada Heyecanlı Bir Muhake
me - ispanyada Grev Gürültüleri 
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Tefrikamız : No. 89 

(Son Poata: Epey nnl Fran1a· 
da Uıtrlk atlı .. ir banka tfllı etti. 

Bu banka, bllhaaH bir k111m ltal• 
yan Hnaylinl temıll eden tahvll
lerl f ranıa plyaHsmda tanıtmak 
va.rlfeılni il.rerlne almıfb. Banka 
lflll edince r8ri1ld0 ld birtakım 
mOhlm adamlar bu bankad .. 
para almıtlardsr. Baaı ecnebi 
.. hamının Fran,. borHllDa yazıl· 
muında yOkaek nGfu.rlar kanun 
harici olarak mOeHİr olmuılardır. 
Maznunlar, eıkl Maliye n Adliye 
Naınrlarsndan Raul Pare, e.ld 
Roma Hflrl Benar, eaki mGıtetar· 
lardan •• Jurnal ıazeteml erk'-
nından Gaatoa Vldal •e daha bir· 
kaç kltldJr. Bu•lar timdi dlnna 
Alide muhakeme ediliyorlar.] 

Paris, 22 (A. A.) - Ustrik 
Bankaııwn lflhı rezaletini tet· 
kik eden Divanı Alide maı
nunlardan M. Gaıton Vldal'I 
mOdafaa eden M. Loewal, 

KUCllTAI ıucııı 
.SERVER BEDi 

Atıf B. ciddi bir &mir vazi- ı - Olmaz olur mu efendim ? 
Jetini bırakarak, yavaı yavaı, diyordu. 
bir arkadaş hali almıya başla- Abf B. araba ile btlytlk bir 
dı. Evveli: tur yapılmasını teklif etti. 

- Vapur kalabalık mıydı? Arabada, Abf B. Nadirenin, 
diye sordu. Ferit te Nermlnin klll'fııına 

Arkaımdan: oturmuttu. Abf B. ıakalarında 
- Güzel parçalar var miydi? acele etmiye baıladı. F eritle 

dedi. Nermine dedlkl : 
Atıf Beyin meşhur hafif - Siz karııhkh biribirinlze 

meşrepliğini bilen Ferit, bu yaraııyoraunuı amma, ben Na-
ıualleri hayretle deifl, rtılnm- direnin karııımda biru karta-
aiyerek karıılıyor : loz dOıüyorum değil mi? 

müddeiumumilik makamının 
lddialanna hncum ederek ceza 
kanununun 183 tincU maddc
ıinin fili değil, niyeti iıtihdaf 
etmekte olduğunu ıöylemiştir. 
M. ~re, S. N. l. A. Visc~
aa 'wn ithali emrini imıa ettı
tfnden dolaya takibata duçar 
olmadığından, M. Vidal faili 
takibata maruı kalmayın bir 
cUrmOn ıeriki olmak töhmetile 
takip edilemez. 

Mtıdaf aa vekili netice ol ark 
mnvekkilinin harp eınumdaki 
ıerefli mazisini heyecanlı bir 
ifade ile habrlatmıı ve demir 
tir ki: 

"Bl1Uln haklara sahip oldu· 
tunuzu biliyorum, fakat mllvek
kllimin ceketinin dOğme dell-
tinde Lejiyon don&r nişanının 
rozetini görüyorum ki lıte onu 
oradan kaldırmağa hakkınız 
yoktur. 

Ferit, bir "Silsilei Meratip" 
abııkbtfle: 

- Eatağfurullah, dedi. 
Nermin, o gtın, Nadirealn 

kııa kollu, beyar9 gayet ıade 
bir robunu glyml,ti. Ayakla· 
nnda beyu topuksuz i.kar
plaler vardı. Ytızn tamamile 
boyuızdı ve hep 6n0ne baka· 
yor, muum renç kızlık gOnle
rindekl utanraç hallerini habr-
hyarak, mazialnl taklide çalııı· 
yordu. Muvaffak olmuyor de
lildi. Beyaz eıvaplarile, boya· 
ıız yllzile, 6nlloe bakqlarile, 
ınkntlarile, hafif ve ceaarebiz 
ınlümHmelerile, lekesiz ye 
bakir bir genç kaı tesiri yap
muına, .6ıe caroan hiçbir 
mini yoktu. 

Di•aaı •H. bOyük bir ıilkut 
içinde avukatın mUdafaaamı 
dinlemittir. Bu hitabenin derin 
bir tesir husule getirdiği an
laııhyordu. 

M. Vida), baıı avucunun 
içinde, hıçkırıyordu. Davaya 
yaran devam edilecektir. 

ispanyada Telefon Grevi 
Madrit, 22 ( A.A. ) - Tele· 

fonculann grevi denm ediyor. 
yapılan tahribabn tamiri rllç 

oluyor. Zira amele miktan azdır. 

Bomba Koydular 
Barcelone, 22 (A.A.) - M. 

Maura, Barcelone'un lapuya· 
nın sair aksamı ile olan tele
fon mubaberabmn kesllmİf 
olduğunu beyan etmiıtir. Sa· 
bahleyin erkenden 15 kadar 
tahıı telefon kumpanyuıoa 
bir bomba koymuılardır. Bom-

Atıf B. ona takıldı: 
- Nermincilr, dedi, senm 

dilini kedi mi yuttu Allahını 
ıeveraen ?.. Hep b6yle ıuıar
ıın 1 

Nadire Abf Beye cevap 
vvdi: 

- Genç ve ı&rgtiıllz kazlar 
&yledirler. Hep auaarlar. Ha· 
yallta dalarlar. 

Ne •aripUr ki, bu lekesiz 
Ye tecrtlbesiz renç im rolllnO 
benimliyen Nermin, kendi 
kendine masumiyetini o kadar 
laandırmııU ki birdenbire 
utandı ve kızardı. 

Bunu karşııında oturan Ferit 
Ye Abf Bey g6rmlltD, fakat 
Nadire rörmediji için devam 
etti: 

Kafamızm içindeki Sarık 
Evvelce Meşihat Dairesi 

kadınların çarıaflarımn Cins ve 
boyunu tayin eder, ıokağa 
çıkılacak kıyafeti teıbit ve 
tahdit ederdi. Bu mtidahale 
ile kadınların glıya namus ve 
haysiyetleri korunurdu. 

Meşihatin bu müdahalesi, 
hayatm akıtı önünde duramı
yordu. Moda denilen esraren
aiz hUkümdarm verdiği hü
hUmler ne Meşihati, ne de 
hükumetin memnuiyetini dinli
liyordu. Bütün memnuiyete 
rağmen kadınlar yine bildikle
rini okumaktan geri kalmıyor
lardı. 

Fakat bu meşihhat uhniyeti 
bili kafalanmızdan ıilinmit 
değildir. Kafamızm dışından çı
karılan sarık, içine aanlmışbr. 
Kadınlann arbk giyiniflerine, 
yaıayıflanna eskisi kadar ka
nfmıyor giSrilnllyoruz. Fakat 
ilk fırsatta barem ve aellmhk 
daireleri lhduından çekin
miyoruz. 

Misal mi iatenmu:? itte daha 
iki Oç rftn ewel Şile beledi
yeai, kadınlarla erkeklerin bir 
arada yıkanmalarını menetmiı 
ve kadınlara mahauı bir harem 
dairesi, erkeklere mahaua ta bir 
ıellmbk ihdaa etmiftir. 

Tarihten •lınan miıaller 
göstermiıtir ki, bu menfi mil
dahaleler, erkekle kadın mü
nasebatında gayri meşru ıekil
leri daha ziyade teıdit ve teş
vik etmiştir. insanlar daima 
menedildikleri ıeylere haris 
olurlar. 

Modada biri erkek ve ka
dm1ann müştereken girebile
celderi bir deniz hamamı var
dır; bir de yalnaz kadmlara 
mahıuı ayrı bir hamam mev· 
cuttur. Müşterek hamamda 
kadın ve erkeklerin terbiye 
ve nezaket dahilinde yıkandık
larını rörUrsllnilz. Fakat biz 
-hazan kadınlar hamamına fit· 
meyi tecrllbe ediyoruz. Mn,te
rek hamamdan çıkan erkekler 
kayıklara binerek kadınlar 
kısmının etrafını sanyor ve 
saatlerce orada yıkanan kadın-

ba biraz aonra patlamııbr. 
MUthiı bir patlayıı civarda

ki ahaliyi dehtet içinde bırak
mıt ve ahali kaçışmıya bqla
auıhr. 

Reksaş Serbest Bıraklldı 
Madrit, 22 (A.A) - Tayya· 

reci Franko'un arkadqı Yüz-

- Ne gOzel hayallerdir. 
Her ıeyin en temizi, en güzeli 
tlmit edilir. Şimdi Ner:nine 
ıoraanıs bu adanın kalabalık 

yerleri cehennem gibidir. O, 
tenha bir kıyıda, uzaklara 

Çocuğunuzdan 
Ne Şikayetiniz 
Vardır? 

Her anne , çocuğuna 
karşı gösterdiği itinalara 
rağmen, çocuğunu bir tllrlO 
terbiye ve kusurlarım ıslah 
edemediğini söyler. 

Bu Sütunda Müşkül
lerinize Cevap 

Vereceğiz 
J - Çocuğunuzun ne ku-

surları var? 
2 - Kaç yaşındadır ? 
3 - Kız mı, erkek midir? 
4 - Nuıl bir muhitte 

bUyüyor? 
5 - Sıhhati nasıldır? 
Bu auallerin cevabile, 

derdinizi bildiriniz. Çocuğu
nuzu ne surette ıılah ede
bileceğinizi size bildireceiiz. 

Buedan bafka çocuj'unu
zun terbiyesine ait her t&r
lll mllfkllllerinlzi bize bll
diriniz. Size rehber olmaya 
çalışacağız. 

lan seyrediyorlar. 
Burada erkeklerin terbiye

sizliğini mazur göıtermek iste
miyorum. Sadece onları bu 
terbiyesizliğe ıevkedea Amili 
anlatmıya çahııyorum. 

Bugün çarşafla gezen kadın• 
ar daha ziyade nazarı dikka-
timizi celbediyor. Gazinoda 
ve deniz hamamlannda rastgel
diğimiz kızlardan ı.iyade göz· 
Jerimiz penceresinin arkasından 
hulyalı gözlerile gelen geçen 
erkekleri seyreden kadınlara 
takılıp kahyor. 

Demek ki her yerde bir 
haremlik selômhk ihdasına 
daha çalıŞanlar var. Bunlar 
kendi gayelerine hiyanet 
ediyorlar. Bırakınız efendim, 
kadınla erkeğin bir a;ada 
bulunması, bir arada } a,a
ması tabii birşey ~ısun. 

Yoksa gayri tabiilık devam 
ettikçe gayri meşru mfina3e-
batm önllne geçmek mllmklln 
değildir. 

Hanımtegu 
-"""""=-z=-===--=-== 
baıı Rexacli, dfinkll hAdisedezı 
ıonra serbest bırakılmııtır. 

44 Kişi Mevkuf 
Madr~ 22 (A.A.) - Sendi

kaliıtlerin idare merkezle i 
kapablmış ve idare heyetleri 
tevkif edilmiştir. Tevkif olu
nanlar 44 kişidir . 

bakmayı iıter. Değil mi öyle? 
Nermin, Atıf Beyin kendisine 

verdiği dersleri hatırladı ve 
bu lükı hayatına, eğlence 
hayabna karşı nefretini anlattu 

( Arkası v•r) 

DiKiŞ 
BU S 

MAKARALARI 
Sağlam ve ucuzdur. ,~rde Aı·ayınız 

Dllar• K.6'ıell 

MARKAIJARA 
Nelça 

OIKK~T 



6 aSyfa 

• 
lngiliz Casuslarını Hayri Beye Gönderirken 
Ayrıca Bir Atlı ile De Hayri Beyi ikaz Ettim 

YAZAN: M. KAZIM 

Hakikat halde Hayrı Bey 

· şa bqlamışb. Hatta hakarette tur. Mikdan ancak 10, 15 
l vardı. İtiraf ederim. Bunlan binden ibarettir. - 43 - ı' 

gerek Emk hazretlerinin ve , 
ıerek naibllssaltananın emirle- ' 
rile hareket etmektedir. Alınan 
heyetinin "KAbiln den aynbfl 

okudukça keyfim arhyordu. Binaenaley Hint lstiklAcileri 
Aradan bir milddet geçince fngiliz ordusundan evvel bu 

Hintliler " Kabil " de tekrar pisliği temizlemelidirler. 
görlindüler. Ellerinde uydurma 1 « 
bir kroki vardı: ela zahiren Emire danlmuı 

neticesidir. Hakikat halde onun 
da maksadı Almanyaya gitmek, 
Almanyadan buraya gönderi
lecek esliha ve mühimmatın 
ıevkini tacil etmektir.,, 

Bu izahat İngiliz cuualan
nm gözlerioi faltaıı gibi açtı, 

b~na biraz daha yaklaşarak 
dikkatlerini artırdılar. Devam 
ettim: 

- V a.ıiyeti anladınıxya, tim• 
di size sizden beklediğim lıb· 
meti anlatayım: Buradan dof
ru hududa gidecekıiniz, Hayri 

Beyi girecek, tallmab olup 
olmadığım soracaksınız, mtı
teakiben Hindistana gidecek, 

lngiiizlerin Hayber geçidine alt 
erkAnı harbiye plAnlarını bu
larak bana getireceksiniz,, 

lngiliz casuslarına biraz da
ha itimat vermek IAzımdı: 

- İşte, dedim, ıize birer 
vesika veriyorum. Bunu Hayri 
Beye gösterirsiniz. Zaruri 

masraflannıza gelince: Bunu 

Nasrullah Han tediye ede
cektir, durunuz kendisine bir 
mektup yazayım. Bizzat götn
rüp elinizle verlniz.n 

Bir masaya oturup Nasrul· 
lah Hana hitaben l!stikli cüm
leler ile bir mektup yazdım. 
Bu mektupta hizmetimizde ça
Jıtacak olan bu iki adama 
maaş tahsis etmenizi rica 
ederim, diyordum. Hintliler 
gittiler ve sabahleyin tekrar 
gelerek beni gördüler: 

- Nasrullah Han bize be
ıer yüz rupye maaş tahsiı 
etti, ilk maaşlarımızı da verdi. 
Şimdi gidiyoruz, başka bir 
emriniz var mı? Dediler. 

Nasrullah Han maksadımı 
an:amıt ve istediğim gibi ha
reket etmişti. Buna çok mem
nun oldum. Hintlilere dönerek: 

- Hayır, dedim, bu daki
kada ıizden istiyeceğim başka 
birıey yoktur. Allah yolunuzu 
açık etsini 

Hintliler derhal hareket 
ettiler. Ben de buradan hususi 
bir atlı ile Hayri Beye bir 

mektup göndererek Hintlilerin 
mahiyetlerini anlatbm, ellerinde· 
ki Yesikaya itimat etmemesini, 
fakat bildiğini de lıiasettirme
aıesi lhımgeldiğini söyledim. 

Artık mtısterihtim: 

Hintlilerin Hayri Beyi gör
dnkten sonra memleketlerine 
döneceklerini ve ~6rdilklerlnl 
anlatacaklanm biliyordum. 

Maksat ta bu idi. lııgilizler 
Efgan Emirinden şllphe ed .. 
cekler, huduttaki aıkeri ziya• 
deleıtirecekler, A't'l'Upaya yar
ılım g6ndermekten çekinecek
lerdi. 

Bir hafta IOnra gelen Hint 
ııazeteleri bu maksatta tama
men muvaffak olduğumu ıöa-

Amanullah Hanı11 biraderi 
lnagetullah Han askeri 

kıya/ et ile 
terdL Filhakika Efgan Emlrl 
aleyhinde şiddetli bir münaka-

•-t H b 'dinin Evet. "KAbil,,de kalmanın 

llnl
- lf • ld ay ttike~ dgedç~l hiçbir fayda temin etmiyeceği 

p annı e e e , e ı er. bakk k ( ) . . 
Mük 1 b 

mu a b. Herata gıtmıye 
- emme , ceva ım ve,. . • 

di Ş. eli • b k b' karar vermıştun. m. ım sıze aı a ır va-
zife tevdi edeceğim; ben bir- Maksadım (Hemedan) a va,. 
kaç gtine kadar vazife icabı dığını işittigim kolordumuza 

Çin Tnrkllstanına gideceğim. 
İhtiyar edeceğim yol Vedahan 
yoludur. Siz htiduda gidip Hayri 

Beyi görecek ve bunu haber 
vererek benim namıma teş
kilAta devam etmesini söyliye
ceksiniz. 

Casuslar bir defa daha yola 
çikblar. Muhakkak yine Hin-

di.tana gitmişler, benim Tür
kı.tana geçtiğimi söylemişler

di. Halbuki ben (Herat) a 
gidecektim.. Hakikat anlaşıldı- l 
ğı zaman muhakkak lngilizler 
b• iki casustan fÜphelenmiş-

vaziyeti anlatmak, Efganistana 
girmek istediği takdirde ma
lumat vermekti. 

Bu sırada hareketimi tacil 
için önüme bir fırsat çıkb. 

Bir gün Ffgan hükumeti na
mına bir memur gelerek bizi 
gördü: 

- Babir fah kasn Emir 
Hazretlerinin haremi hüma
yunlarına tahsis edilecektir. 
Sizin için şehirde başka bir 
mesken tedariki tasavvur edil
mektedir, dedi. Bu, sarih bh
istiskaldi. Fakat kendi hesa-

ler, kendilerini tecziye etmiş- bıma ben bundan memnun 
!erdir. Bunu düşündükçe tim- oldum: 
dl bile memnun oluyoruın. Bu 
mlinasebetle lngilizlerl bilenle
rin ağızlarında dolaşan bir 

- Esasen, dedim, biz de KA
bili terketmek üzereyiz, bina· 
enaleyh şehirde yeni bir mes-cümleyi kaydedeyim: 

H. t• t d (300) ·ı ken tedarikine liizum yoktur. 
ın ıs an a mı yon 1 

ntıfus, (300) bin İngiliz ve (300)1 Bereketullah Ef. esasen 
bin de casus vardır. lngiliz Emire bir vedaname yazmıştı. 
askerlerinin ehemmiyeti yok- {Mabadı yarın)' 

Katil Ahmet IBUGDAY MESELESi NASIL HALLEDiLEBiLiR 

Tokatta İki Adam Öl- B 1 u A s· 
düren Cani Tutuldu 1 U Ş, IDUIDI Ir 

Tokat, (Hususi) - Toka-

din Beybağı mahallesinde Zin· M • t M 1 • d • 
circl zade Hüseyin Efendinin aışe ese esı ır • 
oğlu Mehmet Efendi bisikletle 
evine giderken arkasından atı
lan bir kurşunla öldürlilmüş· 

tiir. Katilin, ayni mahallede 
oturan Ahmet isminde bir 
şahıs olduğu anlaşılmış, yaka
lanacağı zaman kaçmııbr. 

Bu cani iki arkadaşile ıeh
rin iki saat meıafeıinde 
Sıvutan gelen ve toför Oı
man Efendinin idaresindeki 
kamyonun sekiz yolcusunu 
isoymuş, Tokattan gelen bir 
köylüyü de öldünnO.Şlerdir. Şid
detle takip edilen Ahmet Bağ
lıda yakalanmııtır. iki arka
daşı henüz tutulmam11lardır. 

Ahmet, zabıtaya verditl 
ifade de Mehmat Efendiyi 
Abdlbısellm isminde bir ada· 
ımn teıvikile 6ldflrnldGğllnO. 
söylemiştir. Abdnasellm da 
tavldf edilmiştir. Kamyon aoy-
gunculuğuna iştirak eden iki 
arkadaşınm Artuva köylerinde 

olduklarını itiraf etmiıtir. 
Bunlar da aranmaktadırlar. 

Emi11 

Şarkeyin Bir Maçı 
Brooklyn, 23 (A. A.) 

Dnnya orta siklet bokı sabık 

ıamplyonu Mlckey Valker ile 
Jack Şarkey arasında yapılan 

13 ravuntluk boks maçı bera
berlikle net!celenmiftir. 

Aklı Erenler Böyle Söylüyor~ar. 
[Bq tarafa 1 incl ıayfada) köylüye müfit olmıyacak bir 

Saniyen - ıatın alındıtını far- şekilde yapılmamalıdır. 
zedeJim, bu kadar mahsulD Ekmeği pahaWaşbrmaktan 
cemedecek yer bulamaz. mütevellit mahzurlar ıunlardır: 

Saliaen - Köylilntln elinde 1 - Memlekette işçi sınıfı 
kalacak buğdayı, köyll ucu 

1 

pek fakirdir. Bu.nlann maişet
fiatla Ntmaktan menedile- !erini ta.xyik etmek doğru 
mez. ÇOnkft k&ylll ihtiyAcabnı değild' 
temin için behemehal mal aat- ır. 
mak mecburiyetindedir. Şu 2 - Memurlann çok mtl-
takdirde htikdmet elindeki him bir kısmı, maaşı az insan
pahalı malı ne yapacak? lardır. Bu sene kendilerinden 

- Rabian - Bu ahm, ıa- fazla olarak hem Devlet ban· 
bmı yapmak için merkezden kası için her ay hisse kesile· 
köylere vanncıya kadar bftyilk cek, hem de aynca kazanç 
bir teıklllta ihtiyaç vardır. Bu vergisi alınacakbr. Bu u ma
teıkillt yapılmadan bu lı ba- qlı memurlara daha pahall 
pnlamaz. ekmek yedirmek caiz değildir. 

Hamisen- Fiyab dilıen, mem- Bu tedbirler, gece yarısı 
lekette - ve dilnyada - yalnız evca içinde kıvranan bir baa
butday değildir. Arpanın, çav-

taya doktorun bir enjeksiyonla 
dann, ımsirın, yulafın, tntünllıa, 

yaptıtı muvakkat müsekkin gf-
afyonun. tiftik, yapalı, hayTa.. bidir. Hakiki Ye ciddi ıalahat 
nat Yelhaad herteyin, blltün i1-
tilısallerin fiab dllşmllf ve da- ancak maişeti umumiye mese

lesini ıslah n. mllnkündUr. 
ha dtııecektir. 

Memlekette yalnız buğday 
çıkaran köylü- himayeye, hem 

do tiddetli ye 9uurlu bir hima
yeye muhtaç.br. 

Fakat bu himaye, huğdayını 

pahalı alm~ gibi hakikatte 

Goys Tayyare Filosu 
Bnkreı, 23 (A. A.) - Goya 

tayyare filosuı buraya geln.ıiştir. 

(Filo yakında memleketimize 
gelecektir.) 

Resminizi Bize Gönder ·niz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Reımlnlzl blıc sıtsnderirıenls ıl:r.e 1 

tablaHnlsi söyllyeblllrb. Fakat buıaaa • 
lçfa glSnderllecek rulmler iyi Ye tabn 'f 
poııda çıkmıt olma11 lbımdır. Taki 'i 
mütehassııımıı miltalea11nda hataya \ 
dDtmeıfn. ~ 

Tablatlerfnl anlamak ttzere bize 
resim gönderen karilerimlz hakkında 
aıüteha11ııımızıa mütaleasuu aıatıld 
satırlarda okuyablllrainhıı 

lt-

M. Nazmi beg: Zeki Ye 
hassastır. Uml 

- ve merasime 

1 riayet eder. 

Süratle mün
foil olur, hır-

çınlık gösterir. 
Süsü sever, 
kendine ehem-

.,.,~~ rniyet veri!mc
ıaini ister, 

it 

A. Mustafa beg: Şakacı ve 

girgincllr. Ça- , 
buk ve gürül-~-~~ 
tillU konuşur, r~:.,-, 
sessiz ve ll· ,.,,. 'ft. · 
kayıt değildir. . ~ • · 

Muvaffakıyetle- . 
rinin ilanından 1 

takdir ve te· 
veccüh ünden 
hazeder. 

* Fııat beg: Ağırbaşlı ve 

mü dek kik tir. 

Karar la rın da 

ihtiyat ve te-

enni vardır. 

Rahatini seyer. 

Atak ve mil-

cadeleci değil

dir. Anlaşmıya 
,.... :;temayildir. 

'* 
Nıhat beg: ~ 

Gözil pek va 

hürriyetine faz- t' 
la dtlşkiindilr. ~ 
Fena muame- f 
leyi hazmet- l 

mez, serkcıliğc 

milte ma yll clir. i 

batçı ye ld- ·· 
diacıdır. 

Gizitle li.: 
' Sakin, sessiz 
f ve mahçuptur. 
Herşeye kanı· 
maz ve sokul-
maz, intizamı 

ve temizliği sc
Ter, mal kıy
meti bilir. 
Men f eatlerini 
israf etmez. 

... 
Ômer Faik <hmet Beg: 

Ağır batlı Ye 
mlldekki ktir. 

dir. F aila 11• 

kınhya ıelemet 

intizam kuyu· 

datında titiS" 
1 :~ göstermez. 

Her gün 
lktısadi 
Buhranın 
Yegane ~·aresi 

-YAZANr CEVDET SALiH 

(Bat tarafı 3 üncü aayf ada) 
bütün mesaili iktısadiyei mem• 
leketi, ve tekmil hususab ma• 
liyei hükumeti göz önüne ala
rak hepsine birden yeni bir 
şekil vermek lazımdır. 

lkınadi orkestramızı teşkil 
eden yedi sınıfın hepsinden de 
tenzilat yapmak zaruretindeybl 

( Köylil ) den lenzilAtı, cihu 
piyasuı yapmıı ve hilA yap· 
maktadır. Tüccardan tenzillb 
ise ( rekabet ) temin etmekte 
olduğundan tenzil ameliyab 
ilk beş sınıfa ait olacaktır. 

T enzilAb, beı sınıfa, filhaJ. 
birden ve ayni zamanda yapmak 
lazımdır. Çünkn (buhran) 
hepisinin eseridir. HepisinİD 
zadei harekatıdır. Hepisi d• 
birden tenzilat yapmalıdır ld 
mehuzatlarından yaptıklan f .. 
dakarlığa ve tenzilata muka
bil metfuatlan da ( yani m.u
rafları da ) tenakus etsin ı 

Mesela, hükumet masraf
lan indirmek imkanına malik 
olmazsa, vergilerde hiçbir 
tenzilat yapamaz. Çünktl tedl
yah sektedar olur. Masraflarıa 
( yani maaşlann tenzili ) ha· 
yatın ucuzlaması ile kabil olur. 

Hayatın ucuzlaması ise, yal
mz vergilerin tenzili ile değil, 

4' diğer be, sımfın da ( yani in
lıisarların, şirketlerin, belediye 
ve .. -!IAyetlerin, bankalann, 
esbabı emlakin ) tenzilat yap
masına vabestedir. Bu bet 
sınıfın mehuzatlannd~ ten• 
zilit yapması kendilerine bir 
tesir etmiyecektir. 

Çünkü hepsinin de o nisbette 
ve hatta daha fazla miktarda 

masraflan da tenezzül edecektir. 
Binaenaleyh gerek biikümet 

ve gerek diğer beş sınıfın varl· 
datlarından tenzilat mucibi 
endişe değildir. 

Bu tenzilibn umumu birde• 
icra olunduğu zaman, buglhıkl 
hayat yüzde elliden fazla 
ucuzlar. Hayat ucu.zlamakla, 
müstahsil ucuz mal ıatmaktall 
mliteeısir olmaz. Ve ucm ma
lı..-nız cihan piyasasınd& rekr 
bet edeceğinden derhal ilırr 
cat başlar. Ve memlekete pa
ra girer. 

Bir taraftan bayabn ucuzla
ması, diğer taraftan memlekr 
te para girmesi, (buhran) deni
len ve memleketin hal ve ir 
tikbalinl tehdit ve tahrip edeli 
afetten nişan kalmaz. 

Tiyatro Ve ·Sinemalar 
Tabiatle karş1- ALKA7.AR - Tltaıılk Ta Jarıt KraJıt 
laşmaktan, ha- ALEMDAR - intikam 

zan inzivadan A 8 R 1 - Se.ulx haae 
ARTISTIK - Sokak kızı 

seyahat ve av• ETUV AL - Aşkın terenııll.ml 
dan ve orijinal BLHAllRA- Kırık bipler 

Jt K L E R - Meılekılı:ler 
feylerden haze- , · GLORYA - Hayalin ıonu 
der. Fikir imar M A J 1 K - Herkcı kendl bahb•• 

JılELEI: - Ca.z kızlan 
ve icat kabili- MiLLi _ Yılmu 
yetinden mah- ~--.:........-~ ... f FERAH - Muhtelif temılll• 
rum değildir. Muamelltında OPERA - BUyllk ihtıra.a 

$IK - Buıenbı kıymeti 
milsamahaya mntemayildir. Takltm - Varyete 
Menfaatlerini yalnIZ nefsine Çlftlıkpark- Hafuı Yqar ve >J•lf' 

efendiler 
hasretmez. Kıs "u.Jesl parkında • DarUttallı• 



Pap ,apmadı. Her madc:lainl, 
bea U.... olduium halde (bir 
heyet Ate) ~~ 

Doktor ainirlwll.. Met. 
lalardmm kaer bir YUlyette: 

- Ent.. m.tat P11f81Un 
Kanunu Euılıini, Sait Pqa 

. 

man, ne yapar yapat Yea•• 
dim. 

Yine durdu, Bi"- ....... 
-IİM •'-lu: 
-~~ ~ L ,.,. 

nıhunu bilirim, S.- .... ,. 
mlnhr "D ıelmalıliiim. Ka
nuau Euaiye muhdftir. 1 ilde 
batka emelim o ... chiı itin 
ben ne&imi · mndafaa etmiyo-
rum. 

... ........ Wr telulltti. 
IWld. de: ( lpttiaa ya, bunu 
blflece (Makam• aidine) bU-
6 iniz) elemek lltemlfti. 

(Arbaıftr) 

Adanada Koca Bir Ser-
aylaşdmı ?ı 

Bir Alacaklı Acı Şeyler Anlabyor 

ti ... ı...1e1111e--1-. ........... 
..... brlbea •••• 
.... ı«"'

Demul, o• ltlltlll hltla 
•ıtarcla: 

- Fabt 
tl•llak ... ... Kim 

le ...,._,. clr'et .... ~ 
lıillrblJlll lalktmeh alt. .. Hm - • ..,..11,.tpsnrlm. 

Etw a,le olmua1.._ • ll•lill1tJ ... 
ICaaum Eaaaiyi kolay kolay alt clif!I'. ..... 
............. SoruyonuD lise. ._ •l•.,ecltledad• lruu-
La.11 EwlJI kin J•pb?... ...... ... ,..,.cblmı .,.. ... 11--. ... llatat ..... ,.,. ...... ....... 
ta. • ....,__ ...,. llatat Olell ............ stlL 

mizi Doğru Hal .. 1 
ledenlerin Listem 

Kitap Kazananlar 

Bu 1eae, pnm dlkllneyl 
tamamlı~ bdm, lteklledn 
laeplİlldea daha meziyetliydi: 
Gl&el, kibar, &eatin- Onu kl
çlk bir otomobil kazaS1ndıİD 

~ fnatil• ••.Wım. Hjmetçi kap,a aç.ar _.... 
a.ı.cıeygya akik... dak~-- bizi, Jaı kaqil.W Ye. OM 

na ıeldi. Oç bq gezintiden aldı. ff•kiketee p.k .. Jill. 
IOnra, mwhuaôlli: meaiepae Galellip. -fıe'fbllcle IGzeL 
kup hllrmetini ıizlemedi ft- Alallı.,elmn • ~ fe.Milic:le 
kullanmm ar.-. kenclllini alalla. Kw Malı. KeadW ifta 
hlraldı. ..... .. .... J ...... 

la rem metrellmln e.uh ltenimle koaatta. ÇOk ,... 
bir tek it...,. nrdı: Kırkma N izdlftç ..... ıir& 
pçlrinA Fakat bitin MJab Evlenmekten neler Wdectlit 
ltlb ft nfala lçlacle ıeçtlll 11111 WrlWa' '• ..... .. 

a.. .... -.1 iPa .eeada Jlpn .. amlflL - q., .... ıllla' H 
Yld de ,...... pıı,.du. . laareketlerimlz teblp .--. 

.............. , .... ...... . ........................... ' _ ................ . 

tllaayet, llıal• tiW dftleri ı -:-:• Wt ....... , 
pek te ..,.._ olmıyanlann • Sonra app blkb ı 
pçkin ....... 11·1t1.t ... - Dm.. ... -··de 
da ebaelerl tahildir. .... da Wr koma-...... .., ..... .. ............ 

Ellal ... ....... 
Pabtllil ........... ftkonap 
•• aotmk oldııi. Kalkbk •• 
.u .. ,. b-.b bir ... deftll 
etmiıe bnr ...... o ,... 

.... b-i•ld ...... .,.,. 
....... e. c1e - m.a 

ıftmedlm. 
... 1 d ...... byltetmifti& 



• ION roıTA Temmm2S 

Türkiyenin ve 
bütün dünyanın EN NEF S YA 1 ZEYT NY AGIDIR. . 
Kum. tq, blSprek, mesane Ye bUbuaa afra, nnhk T• bracifer laaıtalıklannda ı•rhet :ıfhl içilir. llrelr, tatlı, aalata, mayoneı T• ltütllD yemeklerde tereyafı yerine kullanılır. 

Müshil "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoı ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı vermez. Deposu: lıtanbul Bahçekapı ZAMAN ecza deposu 

YÜKSEK BAYT AR MEKTEBi 
REKTÖRLÜGÜNDEN: 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 
İstiyen Orta Mektep Mezunlarına: 

1 - Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek küçllk Sıhhiye( hayvaniye meuıunı 
.mektebi leyli ve meccanidir. 

2 - Tedris müddeti bir senedir. 
3 - Derslere 1 - Teşrinievvel • 931 tarihinde başlanacaktır. 

MEKTEBE KABUL ŞARTLARI 
4 - Munhasıran Orta mektep mezunu olmak, yaşı 18 den apğı Ye 25 den yukan 

olmamak ve askerlikle alakası bulunmamak, ahlAkı mezbut ve ahvali şahsiyesi tam olmak. 
5 - Talipler lstidalarına aşağıda yazıb vesaiki raptederek l.stanbul'da Selimiye'de Ynk· 

aek Baytar Mektelli RektlSrlüğUne, vilAyetlerde ise Baytar Mndnrlnklerine mllracaat 
etmelidirler, 

A - Tnrkiye Cumhuriyeti tabaasından olduğunu nahk Hüviyet cüzdanı. 
B - Had ve müzmin hastalıktan salim olduğunu mUbeyyin musaddak tabip raporu 

ve qı tahadetnamesi. 
C - Orta mektep tahadetnamesi veya bir ıuretL 
D - Dört adet vesika fotoğrafı. 
E - Polisten muıaddak hllsnühııl vesikası. 
F - (Terki ta hail ettiği veya ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hllkümetin 

göstereceği yerde iki sene hizmetten istinkaf eylediği takdirde hükumetçe yapılan masarifi 
maa faizi nizami iadeye mecbur olduğu) hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlarin 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli taahhüt senedi. 

• " : .~. .ı ~ ~ ' .• 

Yavrumun Saadeti 

GGnde 5 kurut biriktirirseni• 20 ıenede 57 63v kurufunuz 

" 
10 

" 
,, 20 

" 
115260 

" 
" 

25 
" " 

20 
" 

288155 
" 

" 
50 ,, 

" 
20 

" 
576305 

" 
" 

100 " " 
20 ,, 1152600 " olur. 

[TÜRKİYE • 

BANKASI] iŞ 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı • Atı mühendis kısmı - Sanayi kurlan 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
milracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavsiye olunur. 

BORSA iNTiHABATI 
İNTİHAP HEY'ETİNDEN: 
T emmu:ı: nihayetinde milddeti hitam bulacak olan Ticaret 

ye Zahire Borsası hey' eti idaresinin yeniden intihabı 25 Tem
muı cumartesi gilnli icra olunacaktir. intihap etmek hakkını 
haiz olan zevat ve mllessesatın yevmi mexlrurda saat 11 dea 
14 e kadar borsa hey' eti idare ıalonuna gelerek hakkı rey
lerini istimal etmeleri ilin olunur. 

Cilt ve zührevi hastahklar MlUehassııı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
•tanbul emrazı 1Uhr•ri1e dl•panaerl ba9hıklml 

Ankara caddesi İkdam Yurdu kartJsnda No. 71 

. . 

MASAJ KOLONYALARI 
Cilde taravet bahıeder , 

Gençlik sigortasıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal
lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulursunuz . 

B A H R i S E F.I T 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2.5,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçeii: 3,250,000 FL. 
Galatada · Kuak1S1 palaata Tel.ten: 

Be7oil11 S711·5 lıtanb11l tlll 9uba•h 

"Markeı PNtanııl lttlHllndı AJla-

lemcJ h... Tılıfoıu lat. 5'9 

Bilumum banka muamelltı 

Emni et Kasaları icarı 

Doğum 'H kadın hastalıldan 
m&tehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Ttlrbe, eaki Hillllahmer binası 
No. 1 O Telefon lst. 2622 

Müteessir Olmayınız 

KREM 
PERTEV 

VAPURLAR j 
Bugün Be~lenilen Vapurlar 

Rüstemiye • Türk .. Rizeden 
İnebolu ,, .. Hopadao 
Cide ,, - Cideden 
Mersin ,, - Ayvahk• 

tan 
Sizin de kaybolmak üzere bu- Çanakkale - ,, • Antalya 

lunan gençliğinizi ihya ede- Mersinden 
Nilüfer 

cektir. Krem Pertevin cihan- Gemlikten " - Mudanya 

ıümul şöhreti esassız değildir. Feyyaz 
.. .............................................. 1 madan " - Bandır-

HARARETİNİZİ TESKİN ce~:Y• 
Daçya 

• Alman - Kösten· 

iÇiN YEMEKLERDE tenceden 
- Romanya - Ka.· 

KARAHiSAR MADEN SUYU 8!~!~,!i~e~~k ~a!~~8;. 
Mersine 

içiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur . 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende sahş için 

Deposu : Yeni Postane karşısındaki caddede No. 20 
Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

DAKTİLO KURSLARI 
ALI TiCARET MEKTEBiNDEN: 
Yaz tatili devresine münhasır olmak üzere 2 - 3 aylık 

( serbest daktilo kurslan ) açılacaktır. 
1 - Kursun tedrisab 1 I Aj'uatos I 931 Cumartesi günü 

başlayacaktır. 
2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyice okuyup 

yazmalan ıarttır. 
3 - Haftada Uç atın ders aösterilecektir. Bugünlerde 

ders saatleri saat (14) den (16) buçuğa kadar devam edecektir. 
4 - Serbest kurslara devam etmek iatiyen hanımların 

•e efenlerin - kayit ve ıalr şartları öğrenmek için - bugünden 
itibaren l I Ağustoı I 931 tarihine kadar her glin, ikiıer 
fotoğrafla mektep mUdU.rlüğilne müracaat etmeleri lAzımdır. 

5 - Kayit için SABAHLARI SAAT 11 DEN 17 YE 
kadar milracaat kabul olunur. 

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

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

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

Fiatı 50 kuruştur. 

Naıiri: Kanaat KUtnphanesi 

üyük Tayyare 
• 

pıyangous 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci keşide 11 Ağustos 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
A Y R l C A: 15,00IJ 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LiRALIK BiR 
MÜKAFAT VARDIR 

.... ..... ............. -

Marmara - ,, • Mudanya 
Gemliğe 

Gnzel Bandırma - Tflrk. 
Bandırmaya 

İzmit - TOrk - lzmite 
Penay - Ruı · - Batuma 
Burgaz - Bulgar- Varnaya 

SEYRISEFAIN 1 

Merkez acenta ı Galatata K8prU 

batı B. 2362. Şube A. SlrkecJ Mil• 
hUrdar zade han 2. 2740 

İZMIR SÜRAT POST ASI 
{Gülcemal) 26 Temmuz 

pazar 14,30 da Galata Rıh· 
bmından kalkacaktır. ~ 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 
Karadeniz postası 

SAKARYA 
26 vT-:~:.z p AZAR 
günü akşamı saat 17 de 
Sirkeci nhtımından hareket· 
le (Zonguldak, İnebolu, A· 
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle Görele, 
ve Ünyeye uğnyarak &Ydet 
edecektir. Fazla tafsilit için 
Sirkeci Meymenet hanı al· 
tında acenteliğine müracaat· 
Tel. 22134 

Patooa-, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERiRIYATI 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet kartııı 15 No. 
Muayenehane: T elef011 l.tanbal 2323 
lkamet~lha ı " ,. 2236 

evmt, Slyul, Hayadlt n H.allc ranta• 

Wue a latan~IU"ll•l-:uııl,. 
$.el aokafl SS - JT -Te1e:oaı l.tubul • 2no1 

Polb kutwıuı l•bnbul - 7U 
Telıral ı latanbıal SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKIY! ECN'E111 --HOO lu. ıs-. 2700 Jet. 

750 • 6A7 1400 ., 

600 • s • 80I • 
uo • 1 

" IOO ' 

~elenenak geri verllmn. 
lılnlardan mu;.ıllyet .ılı -ı n ıC· 

Mes'ul müdür: Sabri SalitTI 


