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KANUN HENOz· 
Matbuat Davalan GAZETE KAPATMAK SALAHiYETi Futbol Hava Faciası Talıkilcatı 

Cumhuriyet ve Aktam Hem Hükômete Hem Antrenörü 
Gaaeteleri Aleyhine iki ' • 

Adliye, Bulgaristan 
dan Haber Bekliyor o.v. Açıldı Adr V ·ı · f Geldı 

Enelld s1a Millet MecliD- ıyeye eri mJŞ Jr Yeni A-ntr-e-no-.. r Yirmi 
Bir ele kat.al ecWea Matbuat 1Ca- Gaz Ç ka iki Senelik 

Danuna, rami cerlda latlp- Kimler ete 1 ramıyacak? 
rmdan ene! •111ea nepettiif Spor c udu r 

Henüz Bir Müracaat Yoktur 
için ( Cumhuriyet ) psetal 
aleyhine bir dan açılm•F· 

• Moddehunamllllr (Akpm) ıa-
•teai aleyblntle de mn.tehtea 
llefrtyat clffMI ~· Da
•aya alt evrak ve ıuete nfta- J 
halan yetiind mtı.tantikliğe 
Yerilmiftlr. Tetkikat neticeafn.. 
ele ba ıuetenia baza nn.bala
rman toplatbntm .. ela mala
t.melclir. 

Eski Müsteşar 
Eeınin Bey Hakkında 

Tahkikat Y apılıor 

K- w nl~•mna111elerla ille ollll'fllc ,..,,_ılllllfl . ,,..,,,, ,,,.,. 
Aabra, 17 ( H...r) - hind• muteber olacata 1ua

Cumarte.1 _.... Millet Mecll- bchr. 
m.de kabaf eclflea yeai ~ Netini• m•k-t, a.-.., 
bat K-• il bac:a ...._ Hlldmaetla ~ nma1 p-

• latanbul-Btıkrq ıeferini ya

Fatbol F ederuyonunun mi- pan ( Sindna ) tayyaresine alt 
racuti &zerine lnl'illz F ederu- facia tahilltim ve facia kur
JODUDUD tavauutu neticeli ola- banlanmn iılmleriıd dlln yaz. 
rak miW takıma baıırlamak dık. Pilot ihya Beyin de ya
Ozere ayda ( 36 ) fnl'iliz Hr.. Danlar aramda buJuadup 
aybk ye bir ıene mtlddetle maalesef tahakkuk etmiftir. 
mubvele yapılan futbol antre- Facia Bull'ar aruiainde vu
nlrtl Mister Fred Peper 1 kubuldujıı için meıelenin adli 
dnakl koaYanaiyonel ile latan- Afhulle bittabi Bulgar h&k6-

meti allkadardır. Fakat tay
yare buradaa havalandığı için 
baYalaıımadan enelki YUiytin 
teabitine lllzum a6rlllmeai ilıti
malleri de vardır. 
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Ankara, 27 (HUIUll) - v .. 
kllet emrine almu Murif 
Mtlateşan Mehmet Emin Bey 
b•kkıada, teftlt Heyeti ReW 
Rmu Nafiz Bey tarafmdaa 
tahkikat yapilmaktacl.r. .. .... 
leye 8ett1ıJ lılleif.l(ewl 8P' 
Jin ismi de kanpaaktacLr. 

d..mcle, k••amm Depi tuf. ( DeY... J lael .. ,.,... • 

iKi GON iKi GECE DENiZ OSTOND! 

Motörle Denizde Kay-

Haber alchinmza alre 1.
tanbuJ MDddeiumumiliği bu 
blcliae ile allkadar olmaktadtr. I 

( O.Yamı 6 ancı 1ayfada ) 

Talaldluıt için .,.,.,,,.,,,, 
intlz•r eden llUdel"""""' 

K•n1111 B. 

Maarif Vekilinin emrile ya
pılan bir teftife ait ewalu 
haber vermeden muameleye 
koymuı, Mehmet Emin Beyin 
adine 1ebep olarak 16aterili
)'or. 

M&ateprhk itlerini) ıimclllik 
vekiletea Rıdvaa Nafiz Bey 
tedvir etmektedir. 

Talim ve Terbiye anmada 
lh.an, mnfettlt Salih Zeki ft 

Y&ksek Muallim Mektebi Ml
dartı Hamit Be,lerin ma.te
tarlık için iaimleri zikreclilmek
tedir. 

200 Metreden 
düzgir Bir Köylüyü 

Yere Fırlatb 
Dlrtyol, ( Huaual) - Hamit 

Efendi iamiade bir klyll, Ka
rakese klytbıUa Şark tarafan
claki Gavur datının ytlluek 
bir aoktuanda bulunurken tfd
detle aea rtlzılnn tuirile iki 
Jtlz metrelik bir ytlbeldikten 
&fağı fırlatılmıtbr. Fakat Jehtll· ' 
hamt keadiaine birpy olmamıı, 
fakat dahilen ba11 atnlar
clan tiklyet ettiji için tedaYi 
edilmek llzere Ad-ya 1"6D· 
derilmiftir. ---Bir Çocuk Boğuldu 

Eyipte oturan 16 yqlanacla 
Halit i.miade bir çocuk denin 

-._ 2İnnİf, fakat ytlzme bilmedl
uadeıı ı , : ulmuttur. 

Sold• ,,,,,.,._ N.,, N Mlllunrd ••l•rl• çoaılıı, znces 
S...lp N ml•flrl•rl lkhl H. ı,,,. 

Vapur içinde Olum 
Heybeliadadan latanbula ıel

lllekte olan Petro iaminde bir 
lat vapur lfiade bip ..Jde
tlacl• llmlftlr. 

.lıılıuuın motörl• Malımut N Nuri Begler, lcasketli 
zat t• arkadaf lari Hagrl 6eg 

Gardfrea Mahmut Bey is- kardılar. Fakat tekrar denize 
mlnde bir zatle ailesi, birkaç açılan mot6rden d6rt S"ilndea
flbl eVY•I hir mot8r gezinti- beri haber alınmadı. Ve dfln 
ae ~ Yolcla motli bo- Dibayet Armutlu ubilinde bu-
..W.. Kedwl•n Adaya p- (DHa1111 6 mca 1aJfada) 

Mwr Fred PegMr 

bula relmiftir. Don ilk olarak 
F~eruyon Reisi Hamdi Emin 
~le temu etmiştir. 

\Bu zat lngilterenin Arsenal, 
K.frdiE-Siti,Liverpul, Hodafiltav 
kldplerinde oynamıı 22 aene
lik bir futbolcOdUr. Bu zat milll 
talama antrene edecek ve bil
Utlu l'eDÇ unsurlarla takviye
•• çalqacaktır. 

Korkudan 
Bir Kadın Dün Çocu

ğunu Düıürdü 

Bllylkderede oturan Ro
bst Ef.nin zevcem Eftalya H. 
e• ulıibi Hadi Beyin hidde
tiachm korkarak çocuğunu dl
tOrdGiflnG iddia etmiıtir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

- (Dlakl nlmadan Denm ) 

Matbaabn ehemmiyetini cllm
leab takdir ediyorsunuz. Fil
hakika matbuabn çok bOyllk 
olu kıymet ve ehemmiyetini 
anlauıak için onun bir an yok 
alduğunu farzetmek klfidir o 
zaman etrafınızı karanlık bir 
muhitin, adeta bir adem der
yaSIDin kapladıjını hissedecek
IİDİI bu kadar alqbktan aonra 

( 0n ... 7 ...... ,.,.... ) 

Köprü Üstünde Dilenen 
Kdli. FeDi Bir MadamL 

Pb .. Madam HaJkaiaot imnlade hir bchm Galata klprM 
elTannda cllleairken yakalamJf ve mtlddeiumumi6fe ı&acler
miftir. Haykanoı temiz giyinmiş, ipek mantolu, kelli. felll bir 
kadındır. Hastalığını ve ibtiyarlıtını iddia ettiği için adliye 
doktorlanna muayeneye aönderilmif, doktorlar dilenmesinia 
sebebini aormuı, Madam da hususi ıivesile ıu cevabı vermiftin 

"- Bir kere elimi açbm. CDmle Alem dileniyonL. Beni 
hap diye tutup S"•tirdiler. Ben dilenci değilim kL Cocuğuma 
mum dikecefim de ondan.. Madamın kocasından bafl•am•ı 
maqı vardır. Binaenaleyh ihtiyacı da yoktur. Fakat aoa za.. 
manlarda çok sevdiği çocuğu da 6lmilftllr. Çocuğun ruhuna 
şadetmek için papazlar kendisine sadaka vermesini ve kiliaelere 
mum dikmesini tavsiye etmişler. Fakat bu aadaka ve • mumaa 
ıevabım alabilmek için parayı mutlaka kendiıinin kazan ... 
lizım . geldiğini de söylemişler. Onun içindir ki Madam para 
kazanmak istemiş ve giiya iş bilmediği için dilenmiye teşebblll 
etmiı. Bununla kiliseye mum dilap sevap kazanacakmq. 

Şekerleme 

- (Eai1erek) Ne yapıJOl'IUD burada? 
- GlnalJor ••..? Gımtedldr 



2 Sayfa SON POSTA 

( Halkın Sesi ]/ DABILI 

V
y eniHYlokl VeFrpk· s~ , .. Uı-nk_a_p_a-nı-n-da--1 _T_ı_b_b_ı __ A_d_l_i_lllllJ!l[lllllllı_e __ l o-,-t-am-ek-t-ep--

e a ın ı rı ("- h l. •1. ll. l."' · 
Millet Mecliıl yol paraaı V Up 8 l 1 JYı UQ lm ıgı 
kanununa cletfıt~dL Ü• Ô T• h ht• ı A f • 
kiden ıo ura olarak .ı.- Bı·r lu-m ımar ane ı a ı iç ı·n 
nan yol paraıı timdi 4 
lira olmuıtur. (Son Poıta) 
ltedeaberJ yol nr .. llam 
a:ıalhlmuı fikrlai •lcla
faa etmltti. Sim4i 1"a flk
rimiaia tabakk•kun• •l
r6yoruz. Halkın hu hu
•uıtakl mitaleaaını iıe 
qatJld satırlarda okuya
biJininb: 

lrfaa B. (Hlrkalferlf Cami .. kak 63) 

- Yol parasının on liradan 
d6rt liraya indirilmesi, bunun 
da iki taksitte almmUJ hak
kındaki kanun memleketimizde 
tatbik kabiliyeti bulacak olan 
en iyi bir kanundur. D6rt lira
yı iki taksitte her mükellef 
eeYe aeve verebilir. Bu suretle 
amelei mGkellefe uıulU de or
tadan kalkar. .. 

....... B. (Kwakapa Nlp11ea cad. 54) 

- Yol para91Dln d&rt liraya 
lnmeai gazetelerin makul ten-
kitlerinin bir neticeaiclir. K&ylü 
on lirayı •eremiyor. Amelei 
mllkellefe olarak çalıfmak iati-
1orcla. Meseli geçen aene 
lataabulda yol parua Yermiyen 
15 bin kiti amele olarak çalı
pcakb. Bunlardan ancak bet
yls kiti ç•b... Bu baua bu 
ıi~ ~ ortadan kal
cbnbil için çok isabetli bir 
kuaa oldu. Gazetenizde de 
blyle bir kamın yapılmua ltızu-

mmu birkaç defa okumuştum. .. 
Nml 8. (Sultuha .. mı Kahraotlu 

... 24) 

- Yeni kanun iyi tatbik 
edilecek bir kanundur. Eıki-
den {10) lirayı herkes veremi
yordu. Hapsediyorlardı. Neti
cede blltçeye konan varidat 
tahminden qağı düşüyordu. 
Şimdi dört liraya indirildi. Emi
nim ki Yaridat kolay toplana
cajı için daha fada artacakt!r. 

* llaaay Ömer Ata (Kadırga meydanı 
ft) 

- Eakiden yol parası pek 
ajırdı. Veremiyorduk. Esasen 
kazançlar pek azaldı . Şimdi 
d&t liraya inmiş bu da iki tak-
litte verilecekmif. Alb ayda 
iki lira nasıl olsa verilir, bir de 
ıu kazanç verğiai inse . 

* faik Ef. (Kahveci: Sultanahmet Na· 
ıla ude Kuathanul 37) 

- HülCümet iktısadi vaziye
tinıW nazan itibara alarak yol 
paruını (4) liraya indirdi. Fa
kat bir şart ta koydu. Beledi-
1eler bunu (6) yapabilecekler. 
Bt.lediyelerimiz de halkın sı
kmbsını nazan itibara alarak 
bu iki lira zammı yapmazlarsa 
bu aene halk yol vergisini ko
lay, kolay verir. 

Bir Leblebici Zehirlendi 
Ve Yolda Yürürken 
Ansızın Düıüp Ôldü 

Dlln ati• llzeri Unkapanın
da Mehmet oğlu Ali lamiade 
bir leblebici birdenbire d09e
rek 6lm6ştllr. Ôlllmden biraz 
e"el fada ıuiyan ettiti için 
6lüm nazan dikkati celbetmiı
tir. Fakat ceaet morga nakle
dilditi zaman maayenainde 
zehirlenme eseri 16rllldtiğfi 
için kimyahanede tabWine 

lüzum görGJmllşttır.Diier taraftan 
polis te tahkikat yapmaktadır. 

Usta Çırağım Yaraladı 
Karagümrllkte oturan ma· 

rangoz Mehmet Ef. bir alacak 
yllzlinden çırağı Mustafayı 
d6vmftş ve yaralamıfbr. 

Haliç Şirketinde 
Haliç Şirketi Müdürü Meh

met Emin B. istifa etmif, 
Erıani madenlerinde bir vazi
feye tayin olunmuştur. 

Etibba Odasında 
Ay Sonunda Umumi 

içtima Yapılacak 
latanbul Mıntakası Etibba 

Odası umumi heyeti ay so
nunda aenelik içtimaını yap
mıya karar venniftir. içtima 
cuma günü yapılacak, Oda 
muamelitına ait bazı mesc:leler 
g&rtişlllecektir. Ruzname hazır
lanmıştır. 

Ortaköye Rıhtım 
Evkaf idaresi Ortaköy ca

mii önüne rıhbm yaptırmıya 
bqlamışbr. Bir haftaya kadar 
bitirilecektir. 

Bir Çocuk Cesedi Bulundu 
Dün öğle üzeri Samatyada 

tren yolunda bir duvar dibin
de henüz doğmuş ve bezlere 
sarılmış bir çocuk cesedi bu
lunmuştur ceset morga nak-
ledilmiştir. 

icra Kanunu 
icra ve iflas kanununun ta

dil edilen şekli ticaret odala-
nna, noterlere ve barolara gön
derilmiş, mntalealannı bildir
meleri İ!lenmiştir. 

Mesele ile Alikadar Olanlar Mazhar Osman Maarif Vekaleti Eyıül 
Beyin Hem Hikim Hem Davacı Ve Hem De içinde Bir imtihan Aç-

M M k.. d' Old ""' s·· l .. 1 mıya Karar Verdi aznun ev un e ugunu oy uyor ar 

Tıbbı Adli müeueseaile Bakırköy timarhaneai arunada bil
hassa asap •e akıl hastahklannın tqlıiıinde ekseriy• ihtil•f 
çıkmaktadır. Birkaç ay enel Tıbbı Adli mlleaaesesince dtliliii 
iddia edilerek Mazhar Osman Beyin müessesesine 16nderilea 
Ligor isminde birisi hakkında Mazhar Osman Bey "deli değil- • 

dir,, diye rapor vermİf. Ve timarhaneden bıralrmlfbr. Llgor 
çıkar ÇJkmaz Adliye emanet dairesini aoymuş ve geçenlerde de 
bir adamı öldürmüş. Şimdi de Karakaı iıminde bir katil hak
kında böyle bir ihtilif çıkmışbr. 

Tıp ŞOrasmm Vaziyeti 
Söylendijine göre bu gibi 

ihtillflarm bal mercii Ali Tıp 
Şôraaıdır. Burada iıe akıl ve 
uap bastalıklan mlitahassııı 
olarak yalnız Mazhar Osman 
Bey vardır. Böyle bir müraca
at halinde Mazhar Osman B. 
ayni zamanda davacı, maznun 
ve hikim mevkiinde bulunaca
ğı için ibtillflar bir tarafın 
noktai nazarma göre halledilir. 

Diğer taraftan kendisile 
glrllten bir muharririmize 
Tıbbı Ad!t mtıeueıeai Mtıdürll 
Halit Bey ıunları s6ylüyor: 

Tıbbı Adli Meclisi 
.. _ Tıbbı AdlJ ile timarh•· 

ne arasında çıkan ihtillflann 
hal mercii Tıbbı Adli Meclisi 
heyeti umumiyeıidir Ali Tıp 
Şurası yalnız tabipler aruan
daki ihtilAflan ve bbbi ceraimi 
takip eder. Adh tababetJe 
meıgul olmaz. Binaenaleyh 
Mazhar Osman Beyin buradaki 
vaziyeti söylendiği fihi değil
dir.,, 

Şu halde, ortada ıimdiye 
kadar halledilmesi lizım bir 
merci ihtilAfı vardır. 

İhracat Ofisine Alman Buhranı 
Hakkında Bir Rapor Geldi 
Harici ticaret ofisi Berlin L terenin bu vaziyette bulunmua 

ticaret mümessilliğimizden, Al- f kendilerini bilmecburiye Al
manyadaki mali buhranın ma- r.•anyanm imdadına koşturmak
hiyeti ve civar memleketlere tadır. Ve bunun içindir ki, Al
yaptığı tesirler hakkında ı'ıiu- manyayı müşlcül mevkiden 
fassal malümat istemiıti. BeMiııP kurtarmak istiyorlar. Aksi tak
ticaret mllmessilimiz bu hust}s- dirde Almanyada vukua gele
ta bir rapor hazırlamış ve cek mali bir izmihilal bu mü-
göndermiştir. Bu rapora naza- \ him sermayelerin kaybolmasını 
ran Almanya buhranı, Ameri- ı da intaç edecektir. 
k~ ve İngi.ltered~ .büyük en- Bunun için Almanya, bu 
dışeler tevlıt etmıştır. iki devletin yardımile buhran-

Çünkü bu iki memleketin dan kurtulacağına muhakkak 
Merkezi Avrupada bulunan nazarile bakmaktadır. Fran-
sermayeleri pek mühim ye- saya gelin<:e; Fransa bu buh
künlara baliğ olmaktadır. ranla doğrudan doğruya ali-
Amerikanın Almanya ve Avus· kadar değildir. Fakat İngiltere 
turyaya döktüğü paranın mik- ve Amerikanın aldığı vaziyet 
tarı 500 milyon isterlindir. İn- karşısında, Fransa da Alman
gilterenin bu memleketlere yayı kurtarmak için yapılan 

koyduğu para da 100 milyon tetebbüslere iştirak etmek 
isterlindir. Amerika ve lngil- mecburiyetinde kalacaktır. 

Maarif Veklleti, ortamek
teplerde muallimlik yapmak 
imyenler için bir imtihan aç-
mıya karar vermiıtir. Veklle
tin iatediği muallimler ıunlar- ' 
dır: Türkçe, tarih, coğrafya, 

tabii ilimler, riyaziye, ecnebi 
lisam, resim, musiki, dikit ve 
biçki dersleri 

imtihan eylül içinde yapıla
caktır. imtihana girebilmek içir 
taliplerin 25-45 yaşları arasında 
bulunmalan, tam devreli lise 
veya yedi ıenelik idadi veya 
muallim mektebi mezunu ol
malan llzımdır. 

Karı Ve Koca Bir Olmutlar 
Bomonti amelesinden lbra

him YJ! zevcesi Servet H. bir 
alacak yüzünden Osman is
minde birinin bqım yarmış

lardu. 

Evkafta 
Arazi Müdürlüğü Şim
dilik Burada Kalıyor 

Evkaf Müdüriyetinin Vakıf 
Araziler Mlldürlüğü ile diğer 

bazı kısımiarının Ankaraya 
nakledilmelerine karar veril
miıti. Öğrendiğimize g6re An
karada münasip bina tedarik 

edilemediği için nakil işi al tı 
ay sonraya bırakılmıştır. Alt ı 

ay sonra İstanbul Evkaf Ka
yıtleri de Ankaraya taşına
caktır. 

Hafta Tatili 
Ruhsatiye Müddeti Ay 
Sonuna Kadar Uzatıldı 

Hafta tatili kanununun istis
nasından istifade edeceklerin 
(30) hazirana kadar ruhsatiye· 
lerini değiştirmeleri llz .mdı. 

Bu müddet içinde deği~tirmi
yenlerden ruhsatiye ile bera
ber cezada almacaktı. Daimi 
encümenin verdiği yeni bir 
kararla bu müddet ( 31 ) akşa
mına kadar uzatılmııtır. 

11 Gü"n •. 
~un 

Emniyet Sandı 
nı Dolandıranl 

Emniyet Sandıtandan 2SSS 
lbtJliı etmekle maznun un 
memurlarından irfan •• Ke 
Beyleria muhakeme.ine düa 
••• etlilmif, tetkikat ~la ba 
•ÜD• bırakıl•ıfbr. 

ea,vekil 
Baıvekil l.met Pf. yann n 

umumi kltibi Recep Beyle be 
ber phrimize plecelıtir. 

Halk Fırkaıı Umumi ld 
Heyeti Büroıu da muvakka 
buraya nekledilecektir. 

Darülfünunda Barem 
Yeni bütçe ile beraber Da 

füouoda atuıtnıtan itibaren B 
tatbik edilecektir. 

Müstakil Ressamlar 
Müatakil rHaam ve heyk 

traılar dün 1enelik konıreler 
aktetmitler, idare heyetini • 
miflerdir. 

Amerikall Talebeler 
Şehrimize relen Amerikab 

lebeler bugün Galal4' .. ray ıpo 
cularile Büyükderede ylzme ID 

aabakaları yapacaklardır. 

Lise Muallimleri 
Şehrimizdeki ..._. • 

!imlerinden bir lrıımının Anad 
mekteplerine naldedileceld 
aöylenmektedlr. 

Bir Motör Battı 
fstandart Gu Şirketine 

bir motör diln Sir keclde de•ri 
mi,, içindeki 38 varil raı denb 
batmıftar. Motörde bulanan 
kifİ denize cıökülmüfler, fak 
kurtarılmıtlardır. 

Yumurta Konferansı 
Yakanda Brükaelde yumurta 

Jarın damgalanrnaaı meıelesha 
görüşmek üzere toplanacak ko 
feranea bükGaaetimi:ı. de ittir 
edecktir. 

irşat Heyetleri 
Kadın Birliğinin 4 irıat beye 

aralarında kadın doktorlar d 
bulunduğu halde bugün lıtaob 
k6ylerine bereket edeceklerdir. 

A!tm Kaçakçılığı 
Kuyumcular Cemiyeti relıl 

Ferit Bey hükumete müracaat 
ederek bir febeke tarafından 
harice albn kaçarıldığını bildir• 
miştir. 

Cuma günkü nüıhımızda b• 
me1eleye dair ilk haberi tafllli• 
tile vermiştik. 

Boston Şehbenderi 
Boıton fahri Şehbenderimı. 

M. Rüıiter tehrimize gelmiıtlr. 

Bozuk Otobüsler 
Belediye memurlarınm yapba.. 

ları bir teftif neticesinde 14 
otobilıün bozuk olduju anlatıl
mıf ve seferden menedilmittir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yine Kuruçeşmeliler 1 

1 : Yolcu - Merhaba, Huu Bey... Beal l 
tuıclm ma ?.. Naul1m bakalım ? 

2 : Hasan Bey - Affedersin amma seni 
tam yamadım. 

Y olea - Bea, Kuruçqmell F evıi LCit
f ....... 

3 : Haıan Bey -Ya ... Sen midin yahu? Fakat ... 
Allah Allah... Sen ıiyab aaçlı, kara katlı, kara 

ıazUl idin. Eımerdin. Şimdi IU'I 1açb, pembe 
beyaz olmuııun • 

4 : Yolcu - Ben ubnda ıanıınım. Ktsnıill 
depoları yQzilnden kara, e1nıer ıörünilyordu .. 

Davayı kazandık. Ş...efiae bir hamama ıittl91t 
lıte WSyle tamama bir hale ıeldim. 
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Bir Genç, Frengi Neticesi 
Evinden Kaçh, Sonra 

Çıldırdı 

Aliiye (Husuıi) - Gazinocu 
Hüseyin Efendinin on ıekiz 
yaşlarındaki oilu Refik Ef. ge
çen sene buradan kaybolmuş 
Adanaya kaçtığı haber alın
mıştı. Fakat aratıp buldurmak 
için yapılan bütün teşebbüsler 
netice vermemişti. Refik Ef. 
geçen gün Mersinden gelen 
vapur yokularile beraber Ali
iyeye çıkmış ve toprağa ayak 
basar basmaz: 

- Selçuk ordularile Yunus 
balıkları memlekete hlicum 
edecekler! ne duruyorsunuz? 
Diye feryada başlamıştır. 

Aliiyenin Devlet merkezi 
yapılacağını, kendisinin de bu 
merkezi tanzime memur, mü
hendis olarak Allah tarafından 
gönderi!diğini söyliyerek ıaç
malamıya başlamıştır. Muaye
ne neticesinde Refik Efendinin 
tedavisi mükUn olmıyan bir 
hastalık neticesi muvazenesini 
kaybettiği anlaşılmııtır. 

M. Asım 
(Dinar) Tayyaresi 

Dinar, (Hususi) - Halkın 
Yerdiği ianelerle kasabamız 
namına bir tayyare alınmıştır. 
30 ağustos Zafer bayramında 
isim konma merasimi yaı>ıla
cakbr. 

Haydutluk Kalmadı 
Kadirli, (Hususi) - Şekave

tin İzalesi Kanununun tatbiki 
üzerine on dokuz kişiden iba
ret bulunan haydutların hepsi 
dehalet etmişlerdir. Bu suretle 
ıekavet tamamen izale edil-
miştir. Bu işin takibile uğra
tan Adana Valisi Vehbi B. 
de Adanaya dönmüştür. 

Ereyli Demiryolu 
Zonguldak, ( Hususi ) 

Ereyli - Filyos arasında yapı- · 
lacak demiryolunun güzerga
hını tesbit edecek olan heyet 
ite bqladı. 

Carip Bir iddia 
lrmir, (Hususi) - Sabahat 

isminde bir kadrn yangın ye
rinde iki bekçi tarafından 
namua tecavüztıne uğradığını 

iddia etmiştir. 

Bir Avukat Mahkemede 
Malatya, (Hususi) - Merkez 

Sulh Hlkimini tahkir iddiasi)e 
hakkında tahkikat icrasına 
karar verilen avukat Peturkeli 
lsmail Kemal B. hakkında 
istintak hakimi lüzumu muha
keme kararı vermiştir. 

Soygunculuk 
Malatya, (Hususi) - Malat

yaya gelen dört, beş kitilik 
bir yolcu kafilesi, Su Batan 
yolu denilen mevkide dört 
kişilik bir serseri grupunun 
tecavOzline uğramış, hayvan
ları ve eşyaları ıoyulmuıtur. 
Yapılan takip neticesinde •er
ıerilerden biri tutulmuş, hay
Yanlar da ele geçmiıtir. 

Feci Bir Kaza 
lzmir,26 (H.M.)- Evelki giln 

Bergamanın Pınarcık nahiyesin
de feci bir kaza oldu ve İsmail 
isminde bir rençper, arkadaıı 
Mehmet oğlu Bayramı tabanca 
ile ağır yaraladı. HAdisede 
kasıt yoktur. Tahkikat yapı
hyor. 

Topkapı Sa
rayından Şark 
asarı nefise 
sergisine gön-
derilen bir 

tuğ 

Padişahların 
kullandığı el
mas !le inci
den yapılmış 
kalem malı· 

/azası 

Londrada Şark Asarı 
Sergisinde Teşhir 

Birkaç Eser ..• 

Nefise 
Edilen 

Birinci Saltan Malımadun kallandıiı kı.rımettar 
taşlerdan •apılmış bir tai 

Sultan Bagazıtlın kullandıiı tul. Bügiik elmas ve 
ruhiden gapılmışhr. 

Üçüncü Sal
tan Alımedin 
tahtında bu
lunan bir pan
dantif. inci 

11e rubidtJn 
gapılmıştır 

Altınla işlen
miş elmas bir 
kalem malı-

/arası 

Bütün Almanyada Sıkl 
Bir Tasarruf Siyaseti 

Takip Ediliyor 
Alman malt buhranı hak 

kında ıon gelen telgraflar 
hulAsaten aşağıdaki mühim 
malfımab veriyorlar : 

Almanyada, biraya yüksek 
resim konduğu için, mevsimin 

~ yaz olmasına rağmen istihllkAt 
1 ytızde kırk bet azalmışbr. 
' 1875 te tesis edilen Berli· 

"{ nin milhlm bankalarından Hir• 
' te Banhası kredi bulamayarak 

tediyabnı tatil etmiştir. 
Alman Demiryollar İnşaat 

ittihadı da siparişsizlikten ya• 
kında faaliyetini durdurmıya 
karar vermiştir. Adelbergtekl 
Fuchs - Vagon Şirketi fabrika
larım ağustos başında kapat• 
mıya karar vermiştir. 

Bremdeki Shroeder Bankası 
lngiliz ve Amerikat bankala
nndan kredi bulamamıştır. 
Bankanın tensik! dllşfinUlmek
tedir. 

Diğer taraftan Rayshbank 
MüdUrll Mösyö Lutherin vazi• 
feainden ayrılacağı daha kuv· 
vetle şayidir. Alman markının 
yeniden ihyası mevzuubahiı 

oluyor. 

Alman Başvkili Londradan 
döner dönmez bankaların va
ziyetini daha fena bulmuştur. 
Bankalar, umumi bir inhidam 
tehlikesi karşısındadırlar. Al· 
manyanın kendi kendiılnl kur• 
tarmak için çok cezr\ bazı 
kararlardan bahıedillyorsa da 
vaziyetten bahsedilmiyor. 

20 Temmuzda Rayhsbankın 
plAnçosu altın karşılığının 
bir miktar artbğmı göster
mektedir. Piyasada ise (277) 
milyon (900) bin fazla tedavUI 
eden mark görülmUştilr. 

Almanya - Cenubi Amerika 
Bankası MüdUrli Vilhelm Tang 
kendisini köşkünün bahçesine 
asmışbr. Bu zatin banka11 
Darmstater Banka ile alaka· 
dardı. 

Alman hükumeti 25 tem· 
muzdan itibaren yeni bir 
kararname ile born muame
leleı ini takyit etmiıtir. 

11Sulhe müzaharet, namında• 
ki Alman cemiyeti bir beyan
name ile Fransa ile anlaşma 
tavsiyesinde bulunmaktadır. 

İngiliz Başvekilile Hariciye 
Nazırının bugünlerde Berline 
gidecekleri haber veriliyor. 

1 \ •• 

Londrada Şark neftı eserlerini teşhir etmek üzere bir . sergi açılmıştı. Bu sergide teşhir edilmek üzere 
bizden de birtakım eserler istenmiıti. Müze Müdüriyeti bu ıergıye, Topkapı Sarayındaki Hazine dairesinde bulunan 
kıymetli mücevherlerden bazılarını göndermişti. Yukarda resimlerini gördüğünüz mücevherler bunlardan bazılarıdır. 

Topkapı Sarayında bunlardan daha kıymetlileri ve daha gilzelleri vardır. Bütün bunlar, padişahların, halkın 
ekmek parasile yapbrdıldan ı:inetleri ve yaptıkları israfı göstermek itibarile dikkate ıayandır. 

Sosyalistler 
Harbe Şiddetle Aleyh

- tar Bulunuyorlar 

ispanyada 
Sükun Devresi 

Seville, 25 ( A.A ) - itlere 
• tekrar b~tlanılmıt ve tehir tabii 
manzaru:nı almıt olmaaına rat
men varo9larda ihtiyat tedbirleri 
ittihazına devam olunmaktadır. 

Sabahleyin erkenden birçok ko
müni•t tevkif edllmittlr. Bunlar 
birtakım kimselerin bir kıtlaya 
hilcumlarını teshil için gaz direk
lerini yıkıp kırmak iıtediklerlni 
itiraf etmltlerdlr. Askeri vali it
tltaıçıların miktarını 200 kadar 
tahmin etmektedir. Şehirde ' •G-
ldln nrdır. 

Alman-Avusturya İttihadı Meselesi 1Gad~ip u d. l . 

Lahi Divanında Görüşülüyor. z B:::~. ::~ ~~: ~rı Prenae1 

Lihi, 25 ( A.A ) - Avusturya - Almanya ırümrük birliği mese-

ile Viyana protokolu leainde Franıanın avukatı olan M. Paul Boncor, 
Cenevre profokolu arasındaki tenakuzun bilhassa gayet mahsusu 
olduğunu beyan etmiştir. Gümrük rejimini Avusturyada Alman mah
ıulatından alınmakta olan rüsumu kaldırması meselesi ve bunun 

münhasıran Almanya lehinde ittihaz edilecek bir tedbir olmaaı, bu 
tenakuzu ve iki protokol arasındaki mübayeneti göstermektedir. 

ittihadı tahakkuk ettirecek olan mutasavver bir gümrük bir-

liti, ne bir ticaret muahedesile ne de hatta rüçhan esasına müstenit 
reJim ile ve ne de Cemiyeti Aknm tarafından iltizam olunan viıi 
mıky .. tald mıntaka~i lttibatlarla kabill telif detildir. 

beana ile Ar,idük Antoine de 
Bourbon'un izdivaçları münaaebe
tf)e icra edılecek merasim ve fen
liklere dün Sinaia'da başlanılmıştır. 

Kral; genç çifte bir seyahat 
tayyaresi, Kraliçe bir pandantif, 
Voyvoda Michel bizzat kendisinin 
imal etmiş olduğu bir tahta hok
ka takımı ihda etmişlerdir. 

Bugün medeni ve dini nikah 
merasimi icra edilecektir. 

Viyana, 25 (A.A.) - Amt"' 
le sosyalist enternasyonaliniıı 
dördüncü kongresi, bugün açı
lmıştır. 

Bir harp zuhurunda enter
nasyonalin bütün kuvvetile mü
tecaviz aleyhine döneceğirıl 
söylemiı ve o zaman dahili 
harp çıkacağı ve bundan inkı
llbm fışkıracağını ilave etıniş
tir. (Şiddetli alkışlar) 

·ııi M. V anderwelde, ıözlerı 
bitirirken, Fransız - Alrna0 

mukarenetinin husulü bakkınd• 
temenniyatta bulunmuştur. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun K ad 
1 
n Ve K a 1 p j ş 1 eri 

Bir Meslek Seçmeden Evvel Büyük- Genç Kızlara Basit V 
lerinizin Mütaleasını Dinleyiniz Ameli El İşi Dersler 

Bir Mübadilin Sika yeti 
' 

Bendeniz, Selinik mübadille
rinden dul ve kimsesiz bir kadı
nım. Her mübadilin bir hakkı 
ısarihi bulunan iskanı ididen 
bendeniz de istifade ederek 
Balatta, Hızırçavuş mahalleıinde, BiR T ABIBI ADIL OLABiLMEK iÇiN NELER 

A 

LAZIMDIR? Baret Nasıl Vapıhr? El İşinin Resimleri 
Burçak aokatında, (30) numaralı 
haneye iakin edildim. Fakat her 

nedense timdiye kadar bu huauıta 
lizımgelen muamelenin tamamen 

Bir,.ok aenr, timdi mekteplerini bltirmiı, ayata ab maa Dr. Halit Be11 h 1 '- ı . Basit ve kolay bir iş olan 
Y • Y '.:7 baretler sadece el işlerine için bir meılek ıeçmeyi dütOnfiyorlar. Bu tereddiitJO vaziyetin ""----------- bir ana olmaktan ibaret de-

ikmaline lmkln hAaıl olmadı. 340 
•eneaindenberl sakin bulunmakta 
olduğum bu hane hakkında 
birçok defalar suale maruz kaldım. 

ne demek olduğunu hepimiz biliriz. Bundan dolayıdU' ki mllf· iildirler. Perdelerinizin, yatak 
kili vaziyette bulunan bu a-ençlere bir kolaylık olmak üzere çarıaflarınızın, kUçtik ve bii- ı 
"SON POSTA,, daha evvel hayata atılarak bir meslek yllk örtülerinizin kenarına 
edinmiş ve muvaffak olmuı kimselerin fikirlerini almış l ajor yapmak istemezsiniz vc-

Nihayet iki ıün evvel de diA-er 
bir müracaat yapıldı. Şöyle kf: 

iki ıivil, bir poliı memurlle evi· 
nıe ıeJerek bfr haftaya kadar 
evi tahliye etmekllğlml ı8yledHer. 
Ve lllveten· haneyi batka biriılnin 

muvaffakıyet ıırrı hakkındaki mUtelealarını tesbit • etmiıtir. yahut ajor yapmıya imkan ı 
B yoksa baretlerle · ıtisliyebi-Bugtın de Tıbbı Adli mileıseıeai mlldürü Halit • g:nçlere lirsiniz. lıinize bu sayede 

tavsiyelerini anlatıyor: biraz kalınca bir ajor şekli 

( Şekil: 1 ) 

• verebilirsiniz. Baretlerin nasıl Tıbbı Adli mUeıseıeıl mU· ı lmkAnını bulmak fçln fstanbuJa 
tefevvuz ettf tJnf, binaenaleyh 
hanenin tahliyeainden ıonra 
lıbu ıahıa tahılı edileceğini 
bildirdiler. 

Bu muamele dotru olabUlr mi 
efendim ?.. lıkln dalrHlne mO· 
racaat ederek bunun taahlhinl 
lıtedJm. Şafi bf r cevap alamadım. 
HilkOmetl Cilmhurlyemb:ln fskln 
ve tasfiye huıuıunda abfren neı· 
retmlı bulunduğu kanun ahkl
nıında b8yle blrtey nr mıdır ? .. 
Ve sekiz Hnedenberl ltıal 
etm.kte bulundutum bu baneyl 

batka blriai tefnvuı ederek mOba
dU baklarnn kaybolabilir mi ? 

COmhurfyet bOktlmetfnln aa• 
san dlkkatJnl celbetmenlzl rica 
ederim. 

Balat, HızırçaV\.lf mahallemi, Burçak 
aokak 50 No.Iı evde: 

ANşe binti Siilegmtın 

Cevaplarımız 
Sirkecide Mitat Beye: 

Mektuplarınızda blldlrdltfnlz 
me.ele hakikaten can ııkacak 
bir münuebetaizliktl. Fakat baıan 
aceleden bayle hatalar vukubu
luyor. Bunu yapanın bir aulnlyetl 
oldutunu xannetmlyonız. 

• 
llGtekait birinci mülblm Hasan 
Hayri Beye: 

Başınızdan geçen kazaya ve 
onun feci neticeaine mütee11lr 
olmamak mümkün değildir. Fakat 
ne yapmah ki ortada kanuni bir 
vaziyet vardır. Ancak alakadar 
makamlara uıulü daireainde ya
pılacak mGracaatlerin lehinizde 
bau neticeler vermesi mfhnkOndOr. 
Bu milracaat tabii bir mua••••t 
talebinden ibaret kalacakbr, 
Efendim. 

-== T AKVIM ==-- -
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Tt1/rikamız : No. 93 

dUril Halit Bey diyorld : koştum. 
" - Mektepte okurken da- O günden itibaren siyasetle 

ha ziyade çocuk haıtalıklarile ve idare işlerile alAkamı kese· 
dahlllyeye ehemmiyet verirdim. rek bütün kuvvetimi mesleği.
Bende bu meyli uyandıran, me verdim. Blr zamanlar Tıb
Kadri Raşlt Paıaya karşı biyede Seriryatı hariciyede 
duyduj'um bUrmetti. insan Cemil Paıaya, Kerim Sebatı 
dalma aevdiği gibi olmak Beye asistanlık ederken marazt 
lıter. Mektepte nöbet tuttu- teırihtekf zAfımı anladım. Hay
jıım günlerde tesadUf ettiğim dar Paşada teıkil edilen F akUl
bazı kadın baatalıkları bana tede' teırihi marazi asistanı ola
daha cazip a-örOndU. Beni rak bir ıene çalııtım. Bu sıra
nlaaiyeciliğe ıevketti. AbbUl· da lıtanbul Polis MUdüriyeti 
hamidln korkak ve mOatebit bir Tabibi Adillik teşkilatı ha
slyaaeti beni mektepte iken zırlıyordu . ' Bunu fırsat talikki 
mimlemiıtı. ederek açtıkları müsabaka im-

Abdülhamlt tıbbiyeden ve tihanını kazandım ve ilk Tıbbi 
bbblyelilerden çok korkardı. Adlr hayatına burada girdim. 
Siyaaeten mektepte dlSrt ay O vakıt polisin emrazı zilh
lhtlllttan mennedildim ve tah- reviye, zabıtai ahlAkiye ve 
aile devam imkAnını da bul· hizmetçiler kısımları yoktu, 
dum. Bunu latanbullu ?imama bUtün bu itlere ben bakıyor
medyunum. ÇUnkU mımlentn dum. Burada bol bir Tıbbı 
taıralıların derhal mekteple Adlt vekayii içerisine daldım. 
allkalan keıilirdi. Mektepten Kitabın her faslına binlerce 
çıkbktan ıonra serbest bir misal teşkil edecek vak'alar 
dokter olarak Muğlaya g-ittim. aördüm. Dünyanın hJçbir tara
Burada siyuf ve içtimai bir fında glSrillmiyecek kadar zen-
lıekilde 'çalıtmıya lmkln bul- a-in mevzular elimden i'eçiyor-
dum. Burada bir belediye du. Nihayet (34 J) Milıtakil 
doktorundan baıka doktor Tıbbı Adli Müessesesi teıek· 
yoktu. kol etti. Buraya müdür oldum. 

Belediye tabibi harhangi bir 
vuk'anın tahkiki için köylere « 
g-ittiii zaman ben kendisine Senelerce tecrübe g6ren bir 
vekllet ederdim. Bin bir za- fert ııfatile 16y]Uyorum ki mem
bıta, hidise ve vak'ası kar- leketimizin Tıbbı Adil teıkiJA-

d B b · bna ehemmiyetli ihtiyacı var-tııioda kalıyor um. u, cmm dır. Tıbbı Adil tababetin basit 
için . bulunmaz bir tetkik aalıa-

ne (400) tıbbı adil vak'aıı kay
detmiştik. Bu ıcne ayda bu 
miktar (4000) i geçmiıtir. 

Gençlere Tavsiyem ... 
Gençlere tavsiyem ıudur : 

Mesleğimiz bugün kısır gibidir. 
Müntesiplerini doyurmıyahilir. 
.$akat irfan seviyesi arttıkça 
yarın blltun ihtiyaçları tatmin 
edecektir. Meıleğimizin felsefe 
ile, ruhi yat ile, liboratuvarlarla 
alakası olduğu için çok caıip
tir. Tabibi AdiJ olanlar dOnya
yı daha baıka g6r0rler. (Ta
babeti Adliye ) Adliyemizin 
içeridir. Botun karanlık Yak'· 
~ bununla aydınlatılir. Hal
kımız, avukatlarımız, adliyemiz 
dev adımlarile tenevvtir edi
yorlar. Binaenaleyh bizim 
mUıklllltla elde ettiğimizi ya
rınki Tabibi Adliler emirlerine 
amade bulacaklardır. 

Tütün Hırsızı 
bir ıubeai olmaktan çıkmıf, 11 qtı. Mektepten aldıjım hemen hemen ayrıca bir ilim 

aal6mabmın klfi olmadıjmı 
ıubeıl olmuıtur. Taba beti Ad

glrdUm. Tıbbı Adltye merak llyenio en mlllıim membaı bp-

Ceyhan Hapisanesinden 
Firar Etti 

ettim. Avrupadan husuıt ki- br. Fakat bundan bqka bir 
taplar a-etirttim. Bunları oku· çok ilimlerle alAkadar. MeselA 
dum. Kitapları cebimde tqır• kimyanın her ıubeıile alakadar. 
dım. Çeıft Çetlt 6lülerle, ya· Adliyemizin bu ıubeye kat'I 
ralılarla karıılqtıkça okuduk- bir ihtiyaç olduğunu ehemml
larımı mUıabedelerlmle tevsik yetle takdir etmlıtir. Halkımızın 
ediyordum. Meırutiyet lnkılAbı irfan ve ilim seviyesi artbkça 
olunca 1evdiiim sahada daha bu mlesseaeye olan ihtiyaçları 
mllıait bir ıeldlde çalıımak da artmıştır. ilk açtığımız se-

• 

Ceyhan, ( Hususi ) - Cey
han Toton lnhlıar ldaruloce 
müsadere edilerek dairede 
muhafaza altına alınan kaçak 
cigara klğıtlarını çalmak cUr-
mile tevkif olunan Abdllrrah
nıan, hapisaneden firar etmiı, 
Ceyhan sahiline inerek ara· 
baya binip savuımuıtur. He-
nüz tutulmamııtır. Fehmi 

IUCllTll ıucıaı 
Ferit sualini değiıtirmiye 

mecbur olmuı gibi sordu: 
- Bilmem ki ıiz ne diyor

ıunuz? 

- Ben MSyledim. Çok iyi 
ediyoraunuz, dedim. 

fakat ... asıl... ( Seai daha fazla 
titriyordu.) asıl... beni... te'fİn· 
diren ıey, sizinle .•• (Yutkundu) 
ayni kalp gibi hiuetmektlr. 

SERVER BEDi 
Nermin dOıttnUrken, birden• J )erine devam eden Feridin ıe-

hire, kolunda F eridin parmak· ıf çıktı: . . 
larını hissetmiıti. Hafif silkin- - İf te, dedı, . ~ermın H~
di, fakat çekilmedi. Bu tema- mm, ben bunun ıçın evlenmı· 

ıa müsaade etmişti. Nihayet, yorum yal Nermin, iatilızasuu 
ümit vermekle bir kadının ne a-izlemek için yutkunarak ce• 

kaybedebileceğini dütünmüıtD. Yap verdi: 
Dudak bUktU. uAdam Hn de,. - Çok iyi ediyorsuauz. 

Dedi. Hatta Feri de biraz ıokuldu. - Bilmem ki ılz ... 
Nadirenin bir ıözllnü hatırlı· Nermin, batını tlddetle Fe-
Yordu: uşuh bir kadın için ride çevirerek ıözOnU kesti, 
her erkeğin bir tadı Yardır." ıordu: 

Kendi kafaıında muhakem.. - Efendim? 

Seııiz yUrOdUler. 

Ceaaretl kırılan F eridin par· 
maldarı Nerminin kolundan 
çekllmif tf. Bqı bUıb&tfln 8ne 
lğildi ve kamburu çıktı. Ner
min onun bu ha11aaiyetlal 

betendl ve ileri ıittiğine plt· 
man oldu. 

Hemen F eridin koluna girdir 
- Evet, dedi, keıke her 

genç te sizin gibi dUşUnıe ... 

Ferit sevincinden kızardı ve 
titredi. Sesi de titriyordu: 

- T eş kkUr ederim, dedi, 

Nermin 16yle mukabele ettfı 
- Ben de bu teYincJ bls· 

ıediyorum. 

Suıtular. Ferit belki de ha· 
yabnın en meı'ut adımlannı 

abyordu. Kalbi gayet bllytık 
Dmitlerle titti. Rahat Ye derin 

nefeıler alıyordu. Vücudu doi· 
ruldu ve dikleıti. 

Nermin, erkeklerin a-ururile 
oynayarak onları bir oyuncak 
haline getirmenin bu yeni tec
rlibesinden birçok feyler daha 
tiğreniyordu. 

Önde giden Atıf B. ve Na
dire durdular. Atıf B. ukaıına 

yapılacağını g-eçen dersimizde 
tarif etmiştik. Bu dersimizde 
muhtelif bazı ıekillerini ve
riyoruz. 

ŞekJJ 1: Kalın kumaşlara 
kalın ipekle yapılır. En basit 
baret şekli budur. Kumaşın 
bir tarafından ötekine bir atkı 
atarsınız ve üzerinden iki sey
rek iğne geçersiniz. 

Şekil 2: Bu baret ilik itile 
işlenceği yerde aargı iğnesile 
aanlmııtır. Bilhaasa kolber işile 
iılenen arttllere ve 1aireye ya
pılır. Bu baretler eğer ajor 
şeklinde işlenecekse kumaıın 
iki tarafını da muntazaman 
sarmak lazımdır. ( Şekil: 28) de 
görUldliğU gibi. 

Şekil 3 ı Bu gayet zarif bir 
iştir. Bilhaasa yatak çarıafları
nın, yorgan örtülerinin, bUyUk 
maaa örtülerinin kenarlarına 
yapılır. 

Şekil 4 ı ilik işile lılenmiş
tir. Bu da (Şekil : 3 ) aihi bü
yük itlerde kullanılır. 

Bu ıon iki ıekildekl lıler
den, yukardald y•zdığımız gi
bi sadece 6rtUlere ve aaireye 
değil, fakat ipekli elblıelernize 
de lltif ıUıler yapabillrainiz . 

Meseli bir krepdamur 
elbisenizin )Akasma ve lcol 
kapaklarına ince ipekle işliye· 
bildiğiniz gibi bir krepdöşin 
elbiıenin plAstronunu ( Yani 
a-öğUı kısmını) da yapabilir
ıiniz. 

Bu takdirde kumaıı bir ka
lıt Ozerine dikmeli ve 6ylece 
ltlemelidlr. Dikilecek ktiıt 
ljneler de intizamı temine ya-
rar. 

• Eskiıehirde Ku . .D. Fr.: 
Sevdltf niz kızın aileıl nez

dinde taleblnlzl tekrar ediniz. 
Btıyllk kız dururken küçlliün 
evlendirllmemesinln mahzurlu 
oldutu hakkında, onlar üze
rinde mDe11ir olabilecek kim· 
1elerin delAletinl rica ediniz. 
Bu ıuretle ıuesefoyJ ıulhco 
balletmiı olursunuz. 

döndü ve seslendi : 

- Çifte kumrular... Daha 
a-ldeUm mi? 

Bu .. çifte kumrular " tabiri 
F eridi bir kat daha ıevindirdi. 
ihtimal ki Atıf Bey, ikisini biri-

( Şekli: 2 • Ş. 2 A. • Şekil: :S ) 

(Şekil ı4) 

Aydında Kemal Alp: 

Evlltlık haklı olabilir. Fakat 
bu bir aile meselesi halini al
dıktan sonra, sizin israrınız 
manasız olur. Kızı seviyorsanız 
mesele değiıir. Ovakit kıll.ı 
evlenir, hem onu kurtarmış, 
hem de bu meseleyi halletmi.J 
olursunuz. Fakat bu kararı 
vermedeıı evvel çok düılln6-
nl1z. Acele etmeyiniz.. .. 

Ankaradan R rümuzile mek
tup yazan bir kari , bende ı 
bekAr bir erkek için ıigortcı ı 
bir hayat programı istiyor. 

Bu program adamına göre, 
rqanılan muhite göre değiıi:. 
Böyle bir program çizme · ~ 
mümkün olabilir mi ? 

Hammtegze 

birine pek yaraştırdıgı için bu 
tabiri kullanmıştı. Ferit böyle 
tahmin ediyordu. 

Nermin cevap verdi : 

Nasıl isterseniz ... 
(Arkası varı 

·o 1.K 1 Ş 
RUS 

MAKARALARI 
Sağlan1 ,.e ucuzdur. ,~rd'e Arayınız. 

Na1'8 

OIKK~T 
Olaf• K;.-
MARKA L' ARA 
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Valinin mumaniabna rağ

men Ttırkmen kabilesinin re
ialerini g6rmiye karar vermiş
tim. ite evveli bilvaaıta bir 
temaı temini ile bapadım : 
"Kabil" de iken Rus orduıu 
efradından " Hukant " lı bir 
Türk, hududu l'eçerek Efga
niatana iltica etmifti, kendisini 
hizmetime almıttım. , 

Karanını tatbikte evveli ' 
hacı Ahmet adını taşıyan bu i 
neferden istifade ettim. Nefer ı • 
gitti, adamlarla konuştu, vazi- ~ 
yeti görerek ~elip bana anlattı. f 
Kabilenin reisleri benim atla- , 
nmın muhafaza edildiği ahırın ) 
civannda yabyorlardı. Bir gün l 
atlarımı görmek babanesile 

1 
dolaşırken karşılaştık ve ko-1, 
nuştuk: . 

Kendilerine (Herat) ta bek- , 
lemenin faydası olmadığım, J 
hududun vatanlarına yakın J • 

K•biltle Timi1'f11/ı kabri 

bir kumı üzerinde yerlqmele- : 
rinio daha mllnuip olduğunu 
aöyledim. 

taarruza uğramıt, refakatinde r bulunan adamlan aım-., keı. -
~ğrendim ki Methet civarında dW yarah olarak bir lranlının 

eYine iltica etmif, gtıç 
ile kurtulmUf. 

ıt 

hal 

Hu aper gittikten ıonra 
bu yal.ancı tehirde kendimizi 
btıabllliın yalnız hiuettik. Bu 
ıırada kulağımııa blr pyia 
ıeldi: 

lngfHzler Methet civannda 
Ermenilerle Çar taraftan Rus
lardan mOteşekkil bir ordu 
4"lcuda getirmifler , bu ordu 
ile Rua ibtilllinden iıtif ade 
ederek Tilrkistana ifirmifler 
ve çabuk bir muvaffakıyet 
kazanmak için halka bu ordu
nun Ttlrk imparatorluğu tara
fmdan gönderildiğini ilin 
etmiılerdi. .. 

Demek ki Türkistanda ya
pılacek birşey olabilirdi. Karan 
verdim: TOrkistana geçecek
tim. Fikrimi Bereketullah Ef. 
ye açhm: 

- Y erleıtikten ıonra beni 
de aldırtırsan pekllt, dedi. 

S6z verdim. 
(Mabadı yarın) 

Kabile sözümü dinledi ve 
Efgan hükCımetinden müsaade 
alarak ( Hive ) ç6llerine döndü. .. 

Bu sırada bende de (Herat) ı 
Hava Faciası 1 

ı·ahkikah 
/Joor 1 1 Motörle Kaybo

lanlar Anlahyor bırakarak açık ufuklara çıkmak 
he•esİ fiddet kespetmişti • Fa
bt bir taraftan Ali lhaan Pa,a
mn verdiği emri dilşilnüyor
dum. Diğer taraftan da Bere
ketullah Efendiyi burada yalnız 
bqana terketmenin malızurla
nm tetkik ediyordum • 

Biçare dostumuz çok ihti
yardı. Yedekte çekilmedikçe 
ata binemezdL Yaya olarak 
ytlrllmeıi de kabil değildL 

( Bq tarah 1 lDd 1ayfada) 

Bununla beraber Bulıar kon
soloılup tarafından mftddei
umumiliğine lıentız bir milra-

caat yapılmalJllfbr. Böyle bir 
müracaat yapılır yapılmu 

inilddeiumumilik barekte seçe
cek, tayyare kararıllwada 

tahkik Ye tekik yapacak, bil-
Binaenaleyh benim!e bir ıer- hassa motörlln, tayyarenin 
pqte atılmuı imkln bari- hareketinden evvel muayeae 
cinde idi. Burada yalmz bqma 
k•lmHı da öliime mabk6m 
olmuı demekti. .. 

Bu vaziyet karıısında ne 
rapmak llzımgeleceğini tetkik 
ederken 11 mart 917 tarihinde 
Rusyada ihtilll çıktıtını 6j'ren
clim. Bu vaziyet kartıamda 
biz ne yapıyorduk. Almanların 
Efpniıtanda giSıtermek iıte
dlkleri faaliyetin neticesi ne 
obauttu, bilmiyordum, hiçbir 
Jerden Ha Hda çıkmıyordu. 

Bu bilıi nobanı içinde ara
dan amn bir mlddet daha 
pçti. Nihayet beklemekten 
bıktık: 

17 Tepiaienel 917 tarihin
tle yetine ıurbet arkadaşımız 
Her Vaper bizi ı~miye gel-
mifti: 

- Kararımı -.erdim, diyo ... 
du. Ne olursa olıun Efsrania
tam n lranı bırakarak T..m
reye geçecejim. 

Her V apv b1111a daha e.
-1 karar ••rmlt. eakial bırak
mıf, bankbfı akalı lou n. 
boya-., mnl ılzlerlle teat 
hfldl eclen prip bir teki• 
~ Dostum kararım tat. 

Fakat Wr •lllıl.t .. .,. 

edilip edilmediği arqbnla· 
cakbr. 

Faciadan Sonra 
( Sidna ) tirketi Y .. il köy· 

deki merkez binuuam bayrak
larını matem allmeti olarak 
dftn yanya kadar çekmiftlr. 
Facianın kurbanlarından ihya 
Beyin bir zevcesi ve iki çocup 
vardır. zevcesi on dört HDe

denberl evli olduklannı ı6yle
dikten sonra fU habrayı nak
letmiftir: 

" - ihya cuma ılal karar
glba gitmeden evvel kendiaiae 
havanm fenalıtıntlan b.U.
derek ıitmemeıdnl 86yleclim. 
Bana blU'la tayyare FiUbe 
ciftrlllda d&pntlftlr ye ihya 
hutalıanededir." 

Tayprenin diier piloto M. 
Pontenin zevcesi İH facia kar
flllllda kendini kaybebaif bir 
YUiyettedir. 

it Ulrundı Olenlır 
Lonclra, 21 (A.A)- Dalsıt· 

lar, Daımb•• nehrinde çaJ.. 
.... d.U...lt bir ltoruclan 
çakan ı• yldadm telef ol-
IJI .. olfn bet .... c .... 
... çakana ..... . 

Edremit - Burhaniye Maçı 
Edremit. - Eclremitle Bur

haniye talumlan arumda lau
nal bir futbol maça yapılmaf, 
Edremit takım (O • a) ıaHp 
gelmiftir. Fakat ID9Ç ıaaanda 
ma...if bir de hldiH olmut
tur. Burhaniye aol mlldüii 
Nesir Bey, Edremitli bir 
oyuncuyu ela labada tekmele
mek için ko••lamııbr. Hakkın
da ceu verilmeli isteailmiftlr. 

Davas Kupa11 
Da ... kupam maçmda ma

ruf Frauaz teni.çili Borotra 
Prry yenilmiftir. Coehet - Auı

ten maçında ilk partiyi Austen, 
ikinci, lçlhıcO, d6rdtbacll parti
leri Coehet k•zmn•ufbr. 

Fransa Bisiklet Yarı'ı 
Parla, 25 ( Huıual )-Frana 

etrafım blltlrl•tlt dmr J~ 
Mbpiftlr. Blı lncllltl lelçlkah 
bWldetp k•unmı~r. 

Çıplakllk Alıyhitarları 

Ottava 26 ( A.A ) - Ka
nada Avam KamarUI tarafm
dan kat'ı aurette kabul olwwı 
bir kanuna nazaran, banyo 
mahallerinde adaba muıaylr 
elbiH giyenler Bç ay ha,.. 
mahkum olacaklardır. 

Napolide Bir Bomba 
Napoli, 25 ( A.A) - Hum

bert ıaleriainde bir bomba 
lnflllk ederek iki kitinin ha
fifçe yaralanmuına ve bazı 
laua.rata Mbeiaiyet •ermlftir • 

( Bat tarafı 1 lncl ıa7fada ) 

lundu. MotCSriln içinde Mah
mut Beyle beraber arkadatı 
Nuri Ye Hayri Beyler de vardı. 

Dtın, bir mubarririmiz ka
zuedeler~e KadıkByllnde gB
rOtmllftür. Bakınız Mahmut B. 
neler anlabyor: 

lıdac:ı defa motBr bozulunca 
elimdeki paramı kanma Yer

elim. V • oradan ıeçen bir 
auclala bindirerek Barpı ada-
1111& sinderdim. Fakat bizim 
içlD heraa batmalı telalikeıi 
ftrda. Ghamld adalar eahi
liadea •Jll'mamakla beraber 
akınbya kapalmıı, •lhilkleni
yordu. 

Bir ara yalannaııdan Fran
llZ bandırah bir mot6r geçti. 

ftaret •erdik, batırdık. Fa
kat aldıran olmadı. 

Geçtiler, gittiler. 
Bereket ~•nln gerek ben, 

ıerek arbdqlarım denize alq
IDlf insanlardık. Dalıalara mu
kavemet ediyorduk. 

Az. sonra Jaaya karardı. Fır
bna ıfttikç.- tlddetleniyordu. 

Batmaktan korkmuyor, fakat 
Bozburuna dOımemiyı çalııı
yorduk, Ç6nki Bozburun kaya
lıktır ve buraya dllşen mot6r 
de, insan da parçalanmıya mab-
k6mdur. 

Nihayet, bittin rece açık 
denizde ullandıktu ıonra er
teai cuma sGal saat dokuzda 
aular mot6riimllzil Armutluya 
Keçikaya çlftlıtı uhillae atta, 
teknemiz, adamakıllı haaa.ra 
uğramııtı. Burada motM ıuya 
batırdık, kendimiz de Armutlu
ya gittik. 

Cumartesi ıabahı aeldz lira
ya dijer bir motlr kiraladık. 

Gidip kencll motlrllmlld 

remmuz ~7 
• ~ 

J Resminizi 

l 
Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Reamluld bin ılluderlnrnl:ıı •ize 1 ( Fotofrafınıu dercini arzu etmly«•) 

tablatfalsl 181llyeblllriıı:. fakat bunan Ali Ragıp Bey : Hassal 
lçla abderllecek rulmler !yl Ye tabl1 h l tt' aır ddl D 
poada ~ıkmıt olmHı llıı:ımdır. Taki Ye aya peres ır. ma me • 
ıdteh&1111ımıı aıUtaleuında hataya faatlcrini ihmal eder. Doıt-

dlfmealıs. larını aık aık tebdil eder. Ça-« 
Tıblatlerlnl ulamak llzer• blH buk darılır ve barıpr. Cinai• 

reel• ılnder• luarilerlala hakkında tan Hoılanır. 
mliteu111111nııı:ıa mlltaleaııpııa qajıkJ 
•. tırl.,da okuyablllrıılnlaı 

• 

Jf-

Nıırellin Sa
lih beg: Zeki- i 

dir. Maddi ve 
yorucu işlere 

fazla rağbet 
etmez. A!Ayif 

ve nümayişten 

hoşlanmaz. Mu
hitini bulduğu 
&aman şakacı 

""e çok söyler. 

Ce11at H•: Usul ve mera-
sime riayetkar
dır. Şıklığı ve 
ir:.tiıamı sever . 
Men faal le ri ni 
yalnız nefsine 
hasretmez, di
ğ er en d iş 1 i ğe 

/mZG$1ftl 

okagamadılı· 
mı~ IJi,. lca,.ii· 

miz:Saldn, uyı 
ve intizam kuy~ 
datında ihmal· 
cidir. Para Te 

eşyasım hilanil 
istimal etmez. 

u~ Daha ziyade 

;stifadeye müt 
· sa dnf ler den 

j ildir. 

MelımetE/. 
Aculdnr. Beta
atten hoşlan

maz, T ehlikelf 

uütc ma yil dir. ~ 
Eğ1enceyi ihmal 
dmez. Fazla · 

ve zararlı ıey
lere- müdaha
leden mücte
niptir • Eylen
ceden geri kal
mamak ister. 

Sokulur, soğuk 
yorulmak ve 

mahrumiyetlere katlanmak ta
raftarı değildir. 

"' Necati beg: Zeki ve neş' e-
lidir. Kendini 
göstermek ve 

kendinden bah
settirmek is
ter, tarzı te
lebbilse riayet 

eder. Kadın, 
hayal ft ma-
cerarun heye
can ve cazibe-

1 ıine zAfı vardır. 

denizden kurtardık ve yeni 
motlrDmlzOn arkasına bağhya
rak aktaım llzeri Kadıköye gel
dik. Diyebilirim ki denize alış
lon olmakla beraber kurtulu
şumuz bir mucizedir. 

Mamafih eğer biz bugün 
balıklar• yem olsaydık, bundan 
m•'ul olacak Burgaz Polia 
Memur olmak IAzun ıelirdi. 
Çlbıki bu ut, Adaya çıkan 
zevcemin blltln rica ve 
niyularına rağmen Gç saat 
ifade almakla vakit geçirmiş, 
sonra da: 

- Muavin Bey gelsin, Ust 
tarafına o devam edecektir; 
demiftir. 

Bereket Seyrillefain idarai
nin Burgu iskelesi memuruna. 
Eier bu zat olmu idi, bu ifa
de alma meselesi kim bilir 
daha nekadar saat ailrecekti • 
Yine tqekktlr olunur ki tfliimiz 
varmıı ta kurtulduk ve bu su
retle d6rt ,Onlllk deniz mace
ruı da hitam bulmut oldu • 

Çekilen Telgraflar 
Mahmut Beyin zevcesi Sa

miye H. mot6rden kurtulduk-
tan sonra Marmara havzuan
daki bütUn Liman Reisliklerine 

V~ haşin 
, 
aavranmıız. 

L. A. Hanz..m. 
(F?totrafının derci- nl anu etmiyor J 
Hassas ve alın- gandır. Kil(ük 
birşeyi fazla büyültOr. Gü-
rllltftye ve mil· cadeleye gele
mez, daima bOs-nü muamele 
ister. Çabuk mlinkeıir olur. 

Jİt 
R~ha f3aderea baıı karllerlınbr, 

mlltebuaıaanıma eeyaJn pclktlfl lçla 
ubıraıdaıuyor .. mektup rladerer.k 
rotofra{Uerlala akDNıtınl Birenmek ... 
ti,..... •• fotelnftler latipr eclecell 
tir. Bu bul1Rlta mtlltorlh olmalama rfea 
ederis. 

Viyanada Bir Cinayet 
Viyana, 24 {A. A.) - Koma

nist olduğu zannolunan bir 
ajan. siyasi olmua muhtemel 
bulunan birtakım esbaptaı 
dolayı bir Alman tacirhıi na 
velverle 6ldürmtıştftr. 

1 nyatro Ve Sinemalar J 
Al.KAZAR - Kaalı kervaa 
A 5 R 1 - S-.ls ha
ARTbTIX - Atlr ....... 
ETUV AL - A.flaa t.e_._. 
EKLKR - iki abpap çavup 
GLORY A. - Gece içinde bir 111k 
M A J 1 K-Atk Blmea .e Kadaa sec...a 
MELEK - Pula imala 
FERAH - Muhtelif temam• 
OPSRA. - Demir maake 
ŞIK - P.....ı. mymell 
Takıl111 - Varyete 
;.rtll.kpala- H. Yqar •• Aı.a. Er. lef 
Kı• lualesl parkı - Darllttalla 

Sinema Sahibinin Şiklyıd 
Şık sinema sahibi Kadri 8. 

zabıtaya mfiracaat etmif, mo
biJyeci (Raul) Efendiye bir oda 
takUDı siparif ederek peşİJI 
para (400) lira Yerdifinl, fakat 
takımı vermek istemediğini 
siSylemi~. Tahkikat ppılıyor. 

SON POSTA 

-
ABONE FIAn 

rORtdYE - ECN!9' 
1488U. ıs-. 2718• 

"° " 6A, ·-· -· • • -· UD • ı • ... 
Cial•ınMI pri ftllha .. 
......... _.uy ........ 

telgraflar çekerek mot6rlln ve 
kocasının aranmasını rica et
miftir. Bu telgrafa dlln Gem
lik Liman Riyasetinden ge
len cevapta Gemlik ve Ar
mutlu ıabillerinde taharriyat 
yapıldığını, fakat motöre tesa· 
dnf edilmedf ji, ve taharriyata 
devam olunacaiı blldlribnft
tir. Halbuki bu telsnf çekil
diti zaman moHSr kurtuılmat 

bulunuyordu. l•----------~ 



2 7Temmuz SON POSTA Sayfa 7 

,İ~LAN.LAR 
Abdülhamit Arkası Ağn

Anieliyat Y apbr-

Ballar r•ldL ŞehJrlenlea 111,len, .. ~ fllulMaktw. Kfn19 werileeelı e 
...,_.., ......._ una ~-- ldialuıacala .. , 4eln we .U leh~ Anmak 
.. eHe,,.... 1 .... ,..... (25} kunatla .... bu iti Japaltlliria. (16) lleli••lik ~lr 
...... a.. •.U... fHlaaa lfla •tr lıunıt ftlyeedlalz. 

yan 
nıış 

Cariyeye 
Ve Kız 

NAK1Llı ztv A 

(Her luılclcı ın111r/8Mr11 J 

Felç 
ŞAKIR_ 33 

0 lm uş tu 
bt&nde bir alba pdlm. B.a 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zllare.t •• tlahm •utahldu. 

.._. Beyetlu. Tulôeıı cadd•I 
No. t4S. MaaJ9Belıan• Galata 
T-.fular ee4Ll..ı. Ne. lM. -37 

DIŞ TABiPLERi °" TABiBi NECA Tı - Cuma
._•ada bu sin .. bahtan akta· 
- lıadar baatalanm ludMal etler. 
P-.alb Hama• eadcleai No. 17-60 

TERZiLER 
nedir diye sordum. 

Ruim Bey slllerek 
verdi: 

cevap PARllTIPFAK0ı.TEslNDEN llenm U.. •adell, mutedil prait 
ca .. zar..t ............ ••••11•• ile • .. ,1111p • ..tıeri -•• 

_.....1 ŞEVKl edecek teldlde modaya ,are 
Dr. BAH~ı ıın elbiM yapıhr. Babıali No. 35 

IOTENEVVI 
KOLAY S0NNET 

Ameli yeal itin mefluar Halep) 
tade doktor Talip Beye bet si 
eneWea • ....,. YerihmetıL Sirk 
NemHzacle Hanı. Telefoni•tanb 
ı• 

lsTEYORUZ - Bir qp, 
hlzmet~l, bir mlrebblye late:ro 
Bin •elrtupla ...... , lçiee 
lnanlfhak pal ko,.aua. latnlıul 
Poatak•t.n 541 

E.ldclen, mraycla ..-em eok 
olurdu. Bizim, peder •• ..W. 
de Yeremd• yefat etmlflerdi. 
Hele aarayhlar aruıncla ba 
hutabk pek çoktu. Premlitlm 
aamamnda, tuhaf bir vak'a 
oldu. Sarayın bir uaull vardır. 
Saraya yeni gelen kızlar, eaki 
kalfaıann maiyetine •erUir, 
onlar tarafından terbiye ola
•urdu. 

- Fukaraya dağıt1111, diye 
içerden hana g6ndermifler. 
Gaffba Abit Ef. nin batı gazn 
için sadaka imit··· 

Doğru.. E YTelki gttn, Efen
diye birdenbire, alet ıelmiı .. 
Kayetmlıti. lllç aldı. Birıeyai 
kalmadı. Demek ki onun aa
dakaıı olacak .. 

OROcO HOSEYIN - Yartı -----------l yamk, .... ,ealfl elw-ler 

Kabul ıaatlerl ut.ah Hldzden Ymuf ZiJL -24 
akpm , .. ,. kadar Babılll 

llelerret oteli karı11ında No. 13S 
Wriaei kat. -12' 

G A 1 P l E R line f'alk hir 1arette belfnfz 

Bir p eaki kalfalardan 
biri, yeni gelen kızlardan biri
nin arkasına yumrukla wnDUf. 
Kız çok ıtızel, çok yalofaldı 
idi. Haatalanda. V akaa. yatau
yordu amma, ( aman arkam- ) 
deyip duruyor Ye ginden gi
ne de zayıflıyordu. Bir ıh 
1emektea kalkbm. (Sofra oda-
11) ndan çıkarken pdlm. 
~u. neai var?) diye aorchm. 
ôyle ıeyleri bize .aylemezlerdi. 

F aut, kalfanm biri bot hu
hmdu. Me..teyi .,._ aalattı. 

(Doktor ....... mi?) Diye 
....._ Mes• doktor llolik, 
Mavroyani Pap. Templ B. 
kw görmtıtler. Ciğerlerinde 
bir lıutalık var zannederek 
llJçlar vermifler. Ben merak 
ettim, kın çalardım. Yukarı, 
hamama çıkardım. (Soyun, 
arlıam muayene edecetim.) 
dedim. Kız, terecldlt etti. 
(Kmm: blrfe1 yapm,aeail& 
Merak ettim. Seni muayene 
edeceiim) dedim. 

Nihayet kız razı oldu. Soyun· 
da. Kızı yflztlkoyun yatırdım. 
Amudu fıkariai hiuunda par
maldanmı ıezdirirken, orta 
parmatım bir noktada, içi ce
rahat dola bir b..ıata daldı. 
Cerrah Halll Beyi tamnuuz.. 
Mektebi Tıhltiyecle methur Wr 
aclamcb. Hem• oaa laaber 
JOllatlm. G.wL (Ba ima ..... 
a,me et) dedim. lluayeae 
etti. Kma ,o.termeden b
blr ...,. etti. Yani; (Fena. •• ) 
.. mek latedi. Km, dıpn çı
bnhm. 0 umu bahat Yerdi: 

• Ben, buna ameliyat yapa
..._ Bu, tehlikeli bir butalık. 
(Mmc1ar ilik) 1 k..Umek llnm 
Kealline, ~ olur. Ne kadar 
•lklfat ftlleniz. ben yapa
lllam.., 

Dedi... Sonra. bqlra dok
torlar ameByat yapb. F abt 
bi~e lama aJaldan tutuldu. 
Hakikaten. felç olda. 

• Bu JaikAJeyl dialecliktea 1a...., uftlh ima ben de acı-
dım. Efer, AbdOlhamlt hak
londa beyanı mDtalea ebey
c:lhn, onun ba İp pek llzwa
auz bir teldlcle mlclUale etti
lini alylwclbJI. Vakıa, o~da 
~ir hml\aiyet Ye lmaaiyet 
•ar. 

o Joıçatın kurtarmıya ça
..... , . F alrat, doktorlarm 
fikrini alm•k ve ona inanmak 
ta lizım detfl mi idi ? .. 

Zavalb pnç ye ıftnl laz. .• 
B&ttın laayabm mefltç bir laalde 
lih1lldemektu ldmbllir ne ka
du mlteeMfr ohauttar· HerlW-

Fakat, ( in'am ve ihsanına 
had ve piyan olmı)ıan) Sultan 

GÖZ n Gaztilr mltehaaın 
•oktor Fuat Aziz Bey- Muayene 

ile ,a.ıok ıablır. Muayene lenti 
abamu. Bahpbpı Haml«lyc 
caddell50 namarah mafaza. -1 ' 

Hamiclhı ıevıili evlich için 
bir lira aadaka yermesını 
calibi dikkat buldum ve onun 

GAiP ARANIYOR- Bur• Er
Wı Mualllm Mektebi Gçün:>l aınıf 
talebeaiatlea ika 331 .eneai Ban· 
4uma • UpHld aruımla uttklil 
unlne iftiralı etmiı olan etlum 
Rubklı Mehmet AB hakkında 

ti-llye kadar blthlr malOmat ala· 
- ....... K. ....... aerecle ........ EMRAZI zOHREvlYE teclaY:- bl LL 

için bu hld:Li de burada 
kaydetmiye m ur oldWD. 

•• lenleria A-llarda AdJIJe 
•aaeal - Doktor Arı.tldl Bey: ... CUI Alamet Efeadl ···- lııll-
EmlDhl .... k Kankat Hu ............ lmaalyet ....... hllhu-

(ArkuıYU) .... • -21 ....................... Mmet 

AUiillt1,.ıitli• t.vi/.ıp.ı 
ll6niir p_,. 

de ilim; o im için, daha temiz 
hiqeydi. 

Yeni Matbuat Kanununun 
U T..,W.Y"I• 

BugGn, bir iş hakkında mu- Y eai Matbuat Kanunu enelld ... Millet Mecliaiade kabul ..... Kumam ............ 
Ufaz Rasim O.yin oduıaa 
İDmİflİm. G&fitllrkea masanın 

Me~listeki müzakere
nin Zabıtlanm Aynen 

Yazıyoruz. 

Baıla de cliiw Wr imam etulana ....... dnaa edi,..._: 

Madde 7 - İkind maddenin ı tabail derecesi ve m•-.le 
tlmlllhle firen mathaalar a.- .-kal olan ibmetıllu • 
t&ıde matbaanm adı yuahr. makeni. c- Varsa Batma
Bana muhalif hareket eden harrirlnin. umumi .......... 
matbaacılar 10 liradan 100 ym itleri mtıdtıılDllD adı, 
liraya kadar hafif para aant. tabiiyeti ve .._.. 

(Bat tarafı 1 lnd aayf ada ) cezamna mahkilm olurlar. d - it, c, fdaalanacla ada~ 
dinyada neler ol~ bilüiini Blyle bir mahk6miyettea 6 Jamh olanlarm b ........ • fllea 
bilmemek .. iaaanlarw Diler .,. seçiDdJe bdm- lna mç wuml •epipb iclue ....... 
dtlflnmekte olduğundan haber- yeniden iflenine RÇhı aynca e - Nende JUll.ip ........... 
aiz kalmak bu nibayetaiz klinat iki k dar bapia ile ceza· ceji, nerede ltudaaıla " .._ 
içinde dehıet verici bir ftlkti· landayal a aılac:ajı matbaa ye matbaaa-
tun k tlamlmaz·a~..l..Jdan albn-1 ırı ır. _.._ f m.. la a g•u: Yanlış bir ad yazılmui ha· mn aaı ft unı. - ..,.,ut o p 
da bunalmak, ezilmek ve . __ ı, 'ki fıkralarda yazdı olmadıaa. ı - Ne wakitlerde 
boğulmak demek olar. Bu linde ,.-arı _.. __ 1 __ .ıı.. h u • ....: ..Jm _ __._ 
itibarla matbuat bugla laer cezalar iki kat olarak 'V~· ~---. ... - •-.•. U111cn1C 

W ÖD
• b bnda •• iman- Bu maddedeki htıktimleruı çıbnlacajl. 1 - Serma71 tedarik 

m e aya • ecl nl b k 1 · - 1---

h.. terakki ve tekimüliiade reamt ..1-=- mealek veya ti- e er •~Lan ile 011111rn1 ,.. ~ he . • •---
biriDci elzemiyet ~ereceaini caret itlerine •eya aile, aiy~et ~··~ ve serma~ ~ 
halla medeni bir t.... olmak ve cemiyet hayabnm iflerme daıreaınde kurulm111 bar ıirkete 
meYkliai blhaklda itgal ve yanyan ilin, tarife, ticari ait iae firket mukavelesinin uh 
muhafaza ediyor ve zannolu- alrkller karhiaiti ftS&ire ribi 'ftJll tudiki auretile beraber 
nur ki ~~· bu kıymet ve matltaıalara ve yine namzet· tirketiıı idam mecliainl t91kil 
ehemmly~ kaybetme~ ı6yle lerclen birinin doğra adı ba- veya ıirketi temail eden kim· 
dunun, billkis artbnp gıdecek· 1 k --~:1 • ti'b bey·- aelerin adı aam memleketi . ba-'- .k • dl biz- unma ,.. uae m ap -- t ' t 

tir. Hal , ... ı en flBI namelerinde ve aiyul heyan- ikametıl)u veya malıenl " 
de oldafa gibi baza memle-

1 
rd tbila ecburl taltilyeti. k • Gazete Yeya 

ketler ele sawan am•n mat- name e e ta m riaal bir . t "t ile 
ltaattan cek llCI pklyetler delildir. e • ~ye e. ~ 
aptlmp ela sGrllmlftlr me- Macide • 8 - Matbualar nlzamııameamm tudık& 1me-

~eniyetin ~ fa7clab 76k- bubklan ' her torltl matbua- til~ idare heyetini tqkil .edea
ıek mtıe11ueli, demek ki uman lardan ildfer tan.mi g6lll- lenn adı, iDi, memleketi, ib-
1amın cemiyete ve iawüyete ı .... e ltahmclaju yerin • metgllıı ftya mealrenl. 
sararlar da ıetirebllir, 11brap- b1J1k mllkiye memuru ile Beyanname muht..tyabacla 
larda verebilir. f4aatteeulf bu Clmhuriyet mldcleluammW.e buat olacak clellflldlldert 
ela bir laaktkattlr. Çlbıkll in- YWllliye mecbarclarlar. V.0- YUkuundan a atla wfmcla •llhf:. dlima mltek'!-il bu ..ı,.. ber ....._ ,._ bet &a bildlria.e.t ı1m.-. 
en etb mle....., buı L~ L••-- hm•· BeyanDame •eralue ltu .Wetl ıp., dalJa dotrmu ...... para CUUI DU&lllO 

t.azı :metlerin ban ıa.,.t Taı•ladtı bu caa v..w.1- =:~.=- YeJ• n.ıe.m 
deweleri için ild tarafı ela yp her nlllaa için 10 liradan 
ktllda bir ~ ma""9tinl IO hya kadu aıtbnbr. Bu Madde 10 - Bir ıuete 
lıaladlr· ·z:w: luhç - ...... 1 ....... ..-.. ...,. :!. :_..~..!.!:.. "': 
kallıneaJI aaellll el- rllaleler " yakariki aaadd..m ı- ~ ,... 
Jercle imalar ika eclenk ce- dar\18ncl &Jp-uında ymh redebllir. Devir alan bu ka-
mlyepa llbrab• ••cip olabl- ma~bualar m&atemadar. •ala ı•ı•te aaldpı.iDde ara
Br. MtleJl ~1 Mart ~cliaeaiq- Madde; 9 - Glndelik ya- Ull wuıflan •e kayıtleri laalz 
41e ~ ~ bir Wila •• llUt ... ıa.t ıuete "f& riuJe ol~ halele keadi pmma 
beıe kadi mualeketimlD flkanaak ı.tlyuler ıuete n ••eceli n~tme He bu 
ıtz 6ntlne elartk babrhyabUI- ıUalenin pb.,lacafl ...... Y.ldo ••Yl., •Ncfet ltitia
ill ki, Şeylı Salt lay.cla, ._ ~lflk •eJ~ye .,.cnuL e1Je kaclU kuUanabllir. 

lthnf: Tu:dar.\i:ri ı= •lıcii ._aH• •~b laa· Madde: 11 - Sahibi yefat 
t-J..ı: .::.claflaruı tok .ı, ~· bir lıeyııııııame edeıı ::•te fty& rlHle uıaml 
haklı bir tihirar ye infial ile ftl'fllr • IU'fri1: • ict.re ecf ..ı. ceal 
matbuat aT•yldarbtuıda ıok a - Guete •oya rlaleabl ••'allyeti .ıtacla lf ., • .,.. 
ileri afttlklerl gOrllebU...... a.b. it • Clpete ft)'ll rt.ale reluaablllr. Bu mlddet lflacle 

C DeY.- "") .ahiblDID ada, iDi, tabH1etl, YarWer arumcla İ»a bnada 

,..... .... " tartlan )aaiz 

ltlrili ........ malaallin - bl-
Jllr mllld,e ... urana yeni 
bir beyanname •ermek ve cll
ler miruçllum muwafık•tinl 
aldatma dair nimi ltlr .... 
kaya batlamak prtile guete ........................ 
iNiider. lllruplar an da ha 
b-da Jua1ı ftalf ve tartlan 
hia kimae balan•azu yine 
bu m&ddet içinde kanuni YUlf 
'ft tartları IWz bir uhip .... 
termiye Ye ODUD tarafuadan 
bir beyanname verdirmlye 
mecburdur. Ba madde lalk
mlne ri•yet etmekaizia iç 
aydan fazla ıazete veya 
ıiple nqredildiji takdirde on 
..'lminci madde hOktımleri 
tatbik edilir. 

Madde 12 - Gazete •eya 
riaale uhiplerillcle llf&ilda yır 
mla yuaf •• kayıtleria bulun
.... prtbr. 

a • Tlrk olmak, b - Yinai 
J8llDi bitirmit bulunmak, c· 
Ylkaek mekteplerden veya 
U. ile b- muadil dijer bir 
mekteptea plaadetaameli ol
-U. el• wüadetname ecnebi 
.......... al•a•11ileT .. 
p abr ,..... bulaa.U. cl
a..M .,... deftet his=etiade 
W.-a..U. e- R.-1 bir mır 
kama -.. ..... talt&,eti 

···-·· ......... olmamak 
f - Mahcuz olmamak, ı · Bil-
,. clnlet memuru •e uker 
ft ~ meuaba ol-.k. 
a,...t klJP!ar mbi olma
dakça mealeld Ye ilmi pze
te Ye riule çıkarabHirler. 
1- Tlrk ceu kanunu n&Tmci 
maddeahaln bh'lnci &krannda 

~ ceıa kararı •llatebim 
1&flarla lklDci laabur.a lçladl 
,... ,..... 192 iDel .. 
..... ltabmm Wrlacl fu
ltpcla ıuılı mnmet ft fh
tllaa. 1'1ftal fulıada yuıh irti
kap, lflacl faıhacla yuıb 

rlpet .. 119 -- ... c1c1. ,,. 
288 IDCI .. ddealli • ,..,_ 

IGr. Bir tecriit.e kifidir. Beyotla 
l.tiklil caddem Paaaj Aznayu 
No. 13 -10 

KUNDURACI VE TERzfLE
RIN NAZARI DIKKA TiNE -
Slnpr markab hir adet lıoDa 
luındaraeı Ye Mr adet a,.lıh 
teni dikit maldaesi •abhkbr. 
Talipleri• Nunoa..m,.de Şeni 
.-.....s.No.tla R ...... 
raeı GaYrll Efendiye mlra
aatleri. -2 

Esasları 
bazılanm cila Depetmİftilr. 

" 287 1ac1 -c1c1e " ı ... 
l»ab- lçlndt ....... '= ..ı.teklrhk Ye •'Mieei 
D1D birinci fulmda yazdı 415 
İilcİ madde ve 416 ma mad
clmla aon hknm w 419 mcu 
.. ddenln ildad fıbuı ... 428. 
4%'1, 428 inci maddelerle 430, 
411 illci maddelerina biriDd 
fab .. •e Oçlacl fulmda ya
m fahp tahrik .. lmmlıılt 
ft 711imaahlr " dolaclmaWı 
" lalleli iflla ve emniyeti ..._ 
immal mçlarmclu birile ..-. 
kam olmamak. k - ntan, milli 
mücaclele, cOmlauriy,t n iaalo-
llp al91hhade bulaaap ta lıer
banıi bir ..ı.keme ve m... 
tarafından mahktm olmamak. 
1 - 25· IX- 1&W blrlh " -G7 
numarah kanunla ve 26-V-19'l9 
tarih ve 854 namaralı lrmuam 
birinci maddesi htıklmleri mu
cibince deYlet hizmetinde kul
lanıhnameama karar ftl'ilme
miı olmak. Milli mDcadelede 
lgal altında clafman emeDerl
ne hizmet edici neşriyat yap
mll olmamak. 

Madde 13 - TMdyede ec
aebilerin pzete ft rilale çı
karmw mahalli hlk6metleria 
ayrıca _.••desine ft umumi 
neıriyabQJ idare edecek olama 
Tllrk vatandaşı olmasına baı. 
lachr. Bu gazete ve rialeler 
Clmbun,et b81dimetinin dalaill 
" laarid Iİy .. ti aleyhinde 
~yat Japamular. S. mad
deye muhalif ••yatta ...... 
nanlanlaa veriJea ...._. .... 
aaade iatirdat olunur. 

(Denmı nr) 

DOKUZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 2 
Guetemlsde oa bet ..... Mw 

nnaekte olduP.au Palnlua 
bedaft almak ~ .. 
il..- lıealp ......... "u 
........,...~ 

... ........ 'L .ı.caar... 
Patro.lar aepedllıtllklerl .... 

d• ltllaann fıtaabul karllerlmlıl 

•1r ....... ...... bdJerlml• -s•• • .........._ ra.•..
aelld ler 811 mllclclet pçtlktea 
aoara kupoalar kabul edllmu. 
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Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulisası. 
Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ç'?cuk~ 
ların kemiklerini kuvvetlendirir . . 

Bütün".:fı:~:f:z:;::r::asında FAYDA DAHA MÜHLİK, DAHA MÜESSİR VE y ARI y ARIYA DAHA UCUZDU 
Bütün devair ve miiessesat FAYDA istimal eder. Sinek, tabtakurU1u, hayvanat ve nebatat ve eşya Ourlndekl pire, böcek ve bütün haıarata bir saniyede 6ldihiir. L•k• yapmaz, yeril malıdır. Ha.an ecza dep 

Boyoğlunda L 1 O N mağazalannda 

Mevsimin son satışı 

devam ediyor. 

Memlekettmb:ln taıunmıt mUderrla 
-toktor ve klmyakerlerlndea Hadi Faik, 

Nazmi Aaaf, Celllyan, Ömer Şe.ket, 

.ı:imyevl ve tecrübe aellculnde varl• 
!en raporlarUe tezahUr edea bir 

T·ıMsAH 66 
( C R O C OD 1 L E) Markah Tra' Bıçakları 

Halla ineç çeliğinden mamul olup cildi tahriş etmez. Taravet 
ve gilzellfti texyit eden iktbadt bir alettir.Hekimlerimizin rapor• 
larma itimat ederek her yerde YALNIZ bu biçakları arayınız. 

Biçakların üzerinde 66 numarası bulunmıuıına dikkat eclinh:. 

Y eglne depoıu: lıtanbul Çiçekpazar lıtratiyadi Han No. S 

Odun Müzayedesi 
İstanbul Orman Memurluğundan: 
Kumkapı iıkelesinde mazbut 29 çeki yaı meşe odununun 

ardiye, nakli vesair kiffei masarifi mUıterisine ait olmak ıartile 
beher çekisi 150 kuruş bedeli muhamminle 2·8-931 pazar günü 
ihale kılınmak üzere müzayedeye konulmuştur. Malı görmek ve 
izahat almak istiyen taliplerin Y enikapı orman idaresine ve 
yevmi ihalede saat üçte Defterdarlık binasındaki ihale komisyo
nuna müracaat eylemeleri ilAn olun.ur. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHZESI 

Galatada Osmanh ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

YÜKSEK BAYTAR MEKTEBi 
REKTORLÜGÜNDEN: 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartları 
·ı - Yüksek Baytar Mektebi leylt ve meccanidir. 
2 - Yalnız Lise mezunlan kabul olunurlar. 
3 - Talipler aşağıda yazılı vesaiki fıtidalanna raptederek latanbul'da SellmJye'de 

Yllksek Baytar Mektebi Rektörlilğnne, taşrada Baytar Mtıdnrlilklerine mtlracaat etmelidirler. 
A - Türkiye Cumhurf yeti tebaasından olduitJnu na tık hüviyet cllzdam, 
B - Had Ye mllzmln her tllrltı hastalıktan salim olduğunu natılı musaddak tabip raporu, 
C - Lise ıehadetnamesi veya bir aureti, 
D - Ahlakı ve ahvali ıahslyesl mazbut olduğuna dair polisten musaddak bftınt1hal 

vesikası, 
E - Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği, yahut mektebi ikmaldan aonra 

memurin kanun.ı.nun maddei mabsusaın mucibince htıkümetin göstereceği mahallerde 
muayyen müddet hizmetten istinkAf ettiği takdirde hllkilmetçe yapılan bilcümle masarifi 
maa faizi nizami tediyeye mecbur old11ğu hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlarm 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli kefaletname senedi, 

F - Dört adet veıika fotoğrafı. 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların )'Ol murafı hnkiimet 

tarafından tesviye olunacakbr. 
5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. 
6 - 1 Teşrinievvel 931 tarihinde 

YEMEKLERDE 

İçiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, n;ıide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur • 

~HER YERQE BULUNUR 
Toptan perakende satış için 

Deposu: Yeni Postane karşısındaki caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 
":J 

üyijk Tayyare 
• 

pıyangous. 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci keşide 11 Ağustos931de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 

10,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

sinden : Müteveffa Sinem Sı· 
vacıyan Ef. vereaeıinden Bey· 
oğlunda Mukaddema Rua haı .. 
tanesinde iken elyevm ikamet
gihı meçhul Madam Armenuhi. 

Mukaddema Beyoğlu Duvarcı 
sokağında dişçi Madam Agavni 
hanesinde iken elyevm ika
metgAhı meçhul Mada~ Sofi 
ve Madam lskuhl. 

Mukaddema Gedikpaşada 
Rodosto ec:ı:ahanesinde iken 
elyevm lkametgibı meçhul 
kalan Madam lskuhf. 

Mukaddema Kadıköyünde 
AlbyoJağzı Çilenk sokağında 
13 numarah hanede iken el
yevm ikametgahı meçhul ka· 
lan Madam Hermine ve Ma-
dam Agavni taraflarına. 

Madam Adela Cindonun 
. mülga birinci hukuk mahke
mesinin 22 mayıs 336 tarih 
ve 329 numaralı ilAmile mil
verisiniı Bakırköyünde sakız 
ağacında müteveffa Sinem 
Sıvacıyan Efendiden alacağı 
olan dört yfiz elli liranın ma
faiz ve mesarifi muhakemenin 
tahsili talep eylemekte ve 
hasbel verese ikinci ihbarna
melerin ikametgahlarmızm meç-

• huliyetine binaen tebliğ edile
memiş ve ilinen tebliğine ka
rar verilmiş ve tarihi ilandan 
itibaren Uç glin zarfında dai
reye 1311 - 34 numarasile 
müracaatla kanunen ıayam 
kabul bir itirazınız varsa der
meyan etmediğiniz takdirde 
mahcuz bulunan emlikın gıya· 
bınızda furuht edileceği malum 
olmak ve ikinci ihbarname 
tebliği makamına kaim olmak· 
üzere ilin olunur. 

VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurla 

Cümhuriyet -Tiirk· Hopad 
Adana - Türk - İzmirden 
Seyyar - ,, ,, 
Marmara .. Tnrk - Mudany 

Gemlikten 
Gill Nihal • Türk • Bandır 

madan 
Albanya • Alman - Ha 

burktan 
Recele Karo) - Romanya 

l.kenderiye Pireden 
Abbazya - İtalyan • Odes 

Köstenceden 

Bugün Gidecek VapurJar 
Rüstemiye - Türk - Rizeye 
Barbn - Türk • Cideye · 
Cide ,, 
Saadet-

" Nilnfer- ,, 
Gemliğe 

- İzmire 
"-· 

• Mudany 

Uğur • ,, - hmire 
Merano - ftalyan - Köstence 

Odesaya 
Palestina .. italyan - Triyes 

teye 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galatata Köprü 

batı B. 2362. Şube A. SirkecJ Mil
hllrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(Antalya) vapuru 21 Tem

muz salı 17 d.e Sirkeci Rıh
tımındaıa hareketle Zongul
dak İtl~~olu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Giresun Trab
zon Rize Mapavriye gidecek 
dönüşte Of Sürmene Tire
boluya da uğrayacaktır. 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 29vT~=uz 
Çarşamba 
günll tam saat 17 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, T rab
zon, Sürmene ve Rize ) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lığına müracaat. Tel. 21515 

BAR T 1 N .~~~:t P O S TAS ' 
Bartın Vapuru 

27 p t . 
Temmuz azar esi günü ıaat 

19 da Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle, Ereyli, Zonguldak, Barbn, 
Amasra, Kuruca,He, Cide lıkele
lerine azimet ve ayni tarikle f.. 
tanbul'a avdet edecektir. 

( Dikkat ) Cide'ye bir gecede 
yolcu ve eşyayı ticariye çıkarılır. 
1 inci, 2 inci, 3 üncil ıınıf kama
ralarla ııüverte yolcularına mah· 
ıua mahfuz mahalleri vardır. 

] kolaylığı bulabilirsiniz. 

'-. .. 1 ................................... ~ .... 2. K. O. SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

ZA YI - Aksaray Askerlik 
Şubesinden aldığım vesikamı 
zayi ettim. Hnkmü yoktur. 

Müracaat mahalli : Emin8nü 
Sebze Sokak No. 8 

1 

' 

t 

' 1: 

' 

lıtanbul 7 inci icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve paraya çev· 
rilmcıl mukarrer bazı aksamı 
noksan taksi ve tekerlekleri 
tam otomabil 29 • 7 - 931 tarl• 
hinde Beyaııtta ıaat 9,30 dan 
11 e kadar Vezneciler Malul Ga• 

j 
• i'ziler Cemiyeti dahilindeki bina 

8nünde sablacağından talip olan
ların mezkur gün ve aa atte hazır 

bulunacak [memuruna müracaat· 
lerl llln oluncır. 

Kolordu namına ( l 00.000) kilo sığır eti ve ( 15.000 ) kilo 
koyun eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

29 • 1 · 931 T. Çarşamba günü saat 16 da zarflar kabul 
edilecek ve fiat haddı itidalde görüldiiğil takdirde ihaleleri 

f yapılKcaktır. Şartnameyi görmek istiyenler hergün ve milnaka
ıaya iştirak edecekler yevmi me:ıkurda Ticaret odası tasdik
namesi ve teminat akçelerile Balıkesirde satıoalma komisyo· 
nuna müracaatları ilin olunur. 

Garip Rıza 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı :ı:Uhreviye dlıpan

ıerl ba,heklml 

T eiefon : 23609 ve 23388 

TÜRKiYE iŞ BANKA-

SINDAN: 

Hakimiyeti Milliye Bayramı 

mUnasebetile 28 Temmuz 931 

Sah gUnU İstanbul ve Beyoğlu 
şubelerimiz kapalı bulunacaktır. Ankara caddesi İkdam 1 

Yurdu karşısında No.71 ------------
Mes'ul Müdür: Sabri Salim 


