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iDARE: ISTANB UOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGON NEŞROLUNUR SON POSTA HaUaa Jl~ldGr ı Halk b•unla ılrGr.J 
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SON POSTA Hallan d 111 d 1 r: Hallr bununla sa ler. 

YUNANİSTAN BİZDEN BUdDAY ·ALACAK 
TAYYARE FACIASININ KURBANL~RI 

ihya Beyin Cesedi 
Buraya Getirilecek 

Babası, Kazaya Dair Fikrini Sörlüyor 
Pilot lh,. . 

S.,la ldarui 
albacla Bllae
.. plerk• 
yolda, meçhal 
bir Mbeptea 
motartl yana
rak dllfen ve 
içindeki yolcu• 
lan k&mtlr ha· 
llne ıelen tay• 
yare facla11nan 

1 

hakiki Mbebi 
___ Ce_nuı_l_H_ün_i_B_.__ h1ll anlapllDlf 

Hariciyede detildir. ihya 

1 
Beyin pederi 

Tebeddül/er eski bahriy• 
z a bit le rin den 

Bern Sefiri Cemal 
Hüsnü Beyin Merkeze 
Çağrılacağı Anlaııhyor 

Tevfik Bey, 
kardeti Salih 
Beyle dlrt im 
kardqi namı
na (Cidna) ıir
ketiae m&racaat 
ederek oiul ve 
kar det l eri Din 
ceae~bura- FHİll .,..,...,,,,,. -.m eald 
~ ,, 

1 t' '1 .,.,, -.............. ~. 

Faiz meselesi 
Halledilmelidir 
Bir J.(öylü, 250 Ku~
luk Bir Yemeniye Üç 
aenede 78 lira vermiştir 

Malkara, 29 ( H11sml ) -
Memlekette faiz miktarının ne 
derece fazla olduğunu a6yle
yenlerin yerden g&ğe kadar 
haldan olduğunu isbat eden 
bir bAdiaeden bahsedeceğim. 
Malkaranın Y6rük klSyflliden 
Muhittin Beyin ortakçw Mah
mut Ağa buftd•n iç .aene 
enel (250) k...,. Wr çift 
yemeni almlfbr. Bedelini tak
aitle 6deyen Mahmut Ağa, 
iç 1Dede bu yemeni için, mü
temadiyen artan faiz neticesi 
tam (78) lira vermİf tİr. Şu 
hal, faiz meseleainin ne dere
ce çabuk halledilmesi llz:tm 
ıeJclijini canla bir surette g6s
termiyor mu ? 

Osman 

Tntln lnlıiurmm y~i ~ 
ille ,ere, mem• kadroemada 

Dü.nga Bu/ıranı 

Garp Medeniyeti Müt 
hiş Bir Uçurum Önünde 

Yazan: Musolini 
(Bu makalenin TGrldyede neıir halda mlnlauıran Son Poata'ya aittir) 

Roma, 7 Temmuz - haf.. · 
talardanberi Avrupanın 11ze
riode kara bulutlar dolqıyor. 
Parlak yaz ı{laleri bile, ikbaa
dl vasiyeti bir &Dit lfliı ile 
aydınlatamıyor. 

Gelmekte olan 1932 senesi, 
nizam ve snldmun tehlikede 
bulunduğu bir aene olacakbr. 

Amerika ReiaicGmhurunun 
borçlar ve tamirat hakkındaki 
teklifi olmasaydı, 6nilml1zdeki 
klf maruz kalacağımız aefalet 
bizleri fellkete sllrilkliyecekti. 
Hoover hepimizden fedaklrlık 
istiyor. Fakat dünyanın iktıaa
dt hayabm yeniden canlandır
mak için bundan daha amell 
bir tedbir olamaz. 

11. -...ıw 

Ankara, 30 (Hususi) - Ha
riciye Veklletinde yapılan te
beddale ait o.tenin fU ,an
'9}:de ili badiktea çıka~ 
tlhm1B edili70~ D41t'1 ikh# 
................. eewaı 
~llmll Beyin iaml de ıeçmek
tedir. 

.et W••• c111r-= u1a••--
1caanc1aa bulmaabllenin ıetir-

tilmeRni rica etmiflerdir. Dlla 
bir teaadnf eseri olarak g&-

• ...... ... cleiifiklilder ...... 
m yumlfbk. 

Bu teklifi, tOpbeaiz, F rama 
için bllyOk bir fedaklrhtı iatll
zam edi)'Or. Falmt e.nla lnsu. 
-- ile AıMrilıa .,. ,._, ..... 
la r.. olarak bir'lal al miul 
~l'ibİfl«dlr. ltalya da kendi 

w.-... dlfen ( 12) .. ,. 
dolan feda,. huardar. 

C O.Yama 5 lacf a,facla ) 

Öğrendiğime ıire, liste 
mucibince Cemal HOanl Bey 
merkeze alınmaktadır. Yerine 
~lyevm tedaYI edilmekte bulu
nan Hariciye Mtıatqan Numan 
Beyin tayin olunacajı 16yle· 
nilmektedir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dlakl nhhadaa Devam) 
Mathuab biç 11lrmalr .. zıa bu 

tlzel neticeyi temin etmenin
• daima elde bulundupa 
kaniim. 

Efendiler; otm bu kadar 
aenelik matbuat bayabmda 
ıuetecilik tariki ile yapıla
bilen iyiliklerin ve feualıldann 
pek çok mllallerlni ı&rmlftlm· 
d&r. iyilik namına bizzat ken
di kalemimle istihlal ettiğimi 
zannetip bazı neticeler de-

(De•amı 7 inci aayfada) 

Sahtı 25 Kuruşluk 
Balath LeoP dün Fener lake· 

luinde sahte 25 kuruıluk ıürer
ken yakalanmııtar. 

Yeni Mübadele 
Layihası 

MObadillerio vaziyeti hak
~ı .• da çıkan yeni kanun llyi
llaa1nın esa.dan Oçllncll aayı
faın.zdadır. A;ikadarlar okur
hrsa vaziyetlerini öğrenmif 
olurlar. 

rllftOğtimüz Tevfik Bey, oğlunu 
kaybetmiş oldupdan dolayı 

çok milteessirdi. 

Y qlı gözlerile diyordu ki: 
- Ben ( 1305) te ErtuiruJ 

ile Japonyaya aittim. ( 307 ) 1 

eyllllllntln d6rdftnctl pnll Er-

tujnıl batbiı zaman kurtulan 
mahdut birkaç kitiden birisi 

de benim. Oğlumu itina ite 
yetiştirdim, 

[De.vamı 3 lacü aayfada) İlaga llegi11 pederi Tnfilt W'J 

BiR BiLETÇi KAYMAKAMI DAVA ETTİ 

Mevzu, 90 Paralık 
Bir Bilet Farkıdır 

Emia6nl kaymakamı ( Ha· 
luk) Bey yanında iki arkadatı 
ile beraber evvelki gece saa1 
( 11) de Maçka • Beyazıt pCM
taaını yapan (8) numaralı tram
vay arabasına blnmifler. ( Ha· 
lok Nihat) B. in puoau olduju 
için bilet almamıı. Diğer ar
kadqları için biletçi (9) ar 
kurutiulL iki Beyazıt bileti 
keamif. Halbuki bunlar Emi· 
n&nOnde ineceklermif. Bilet-

çiye : B' E • .. ti dedik, - ız: mınon aea 
Beyazıt keımiısin. Al da bize 
Emin6nll bileti ke1, demitler. 
Arada ( 90 ) paralık bir fark ' 
varm•t· Biletçi ( 900 ) numarah 1 
Nurettin Efendi : I 

-Beyazıt dediniz, 6yle ke.- 1 

tim. Ben niçin zarar edeyim? de- ' 

-~ ı ---------------""'~ (Devamı 2 lnd •aJfada) 

....., 1ct.re.i yeai bdro
p hulrlamalda meguldDr. 
Nilaayet bir hafta aonra yeni 
bdroaun tatbiluna bqlanacak
lır. Bununla beraber ıimcliden 
de bazı değitiklikler olmuttur. 
Fakat bunlar eauh detiJdir. 
Aiuatoa maqımn yeni kadro
nun tatbikma kadar geçikece

. 16ylenmektedir. 

Loit Corca Ameliyat Yaplldı 
Londra, 29 (A. A.) - M. 

Yunanlılar, Buğday ihtiyaçlarını 
lzmirden Tedarik Edecekler 
lzmir, 30 (Hususi) - Yunaniatan bu aneki buiday ~ 

cını Ege ikbsadt mıntakuından temin ve tedarik etmiye karar 
venDİftlr. Allkadar Yunan tacirleri bu İf için yalanda ~ 

mize geleceklerdir. Yunaniatanın sabn alacalı buğdayın mllhba 
miktan bulacatı haber veriliyor. Adnan 

Yeni Kanun Mucibince Tahsile 
Mecbur Olanlar: · Seri 1 - No.: ı 

Loit Corca bu sabah ikamet
r'lamda bir ameliyat yapıl
~'· Sıhhi vasiyeti memnu- 1 

nıyet babftir. ·--------------------...---------------------.1 
• 

angı 

ektebe 
ireceksiniz? 
Çocuğunuzu hangi mek· 

tebe vermek iatiyonunuz ? 
Bu sene tehiHnizi ikmal 

etmek tlzere hanıi mekte&e 
girmek istiyorsunuz ? 

Guetemiz gençlere ve 
ebeveyne rehberlik etmek 
lz9re bittin mektepler bak
landa her tnrll mal6matı 
vermiye amadedir. 

Mektebinisi .eçmeden 
enel bize sorunuz ve gir
mek istediğiniz mektep 
hakkında bizden malumat 
iateyiniz. 

Y alnıı cevap için (6) 
kuruşluk posta pulu leffet-
meyi unutmayınız. 

L 1 F. Rdla B. Clbdi ilkm lrtebiade tabaillel ikmal ,..;-del&:llllll 



2 Sayfa SON POSTA .remmuz 31 

Halkın Sesi l f D A B 1 L i B A B 1 R L 1 R \ Günün . Tarih~ 
............................................................. ~ .............. mm.... --

Ameli Tedrisat 
Ve Halkın Fikri 

Ankarada toplanan mual• 
lim ve mütehaHıılardaa 
mürekkep komlıyonlar 
mektep proıramlarını tet
kik ediyorlar. Gelen ha
berlere •3re propamlar, 
talebe7e nuulyattu ai
yade ameli ders •tiıter
mek nokta1ından detittl
rlllyor. Bu huıuıta balkın 
aütaleaunı •tatıkl cim
lelerle tesbit ettik: 

lbrahlm B. (TaJulaı, Saruemler 121) 

- Asrımızın farık allmeti 
it olmuttur. Nazariyelerden 
siyade fiile ehemmiyet Yerilir. 
Binaenaleyh mekteplerimizde 
nazariyattan ıiyade ameli 
deralere ehemmiyet verilmeli
dir. Ankarada toplanan Mual
limler Kongresinin bu hu.aus 
için ittihat ettiği tedbirleri 
çok isabetli bulurum. .. 

Sallhattln B. Muallim Aklaray Her
ı.er cadde•! 45 

- Bizim hayatımıza ıimdi
ye kadar mektep ve ihbaaıtan 
ziyade teaadilfler blldm ol
mqtur. Mektebi bitiren 
rençler Adeta bir ( budll mll
cerret) te kalıyorlar. 

Kendilerini mektep gl>rfll
lerl Ye bilgilerinde tahaaails 
edecek bir yola ıevkedecek 
eller yok. Muallimler kongreıi 
mektebi bitiren gençler için 
bir ıtaj devri Ye lhbsasları 
dahilindeki mesleklere girme
leri için de bir rehberlik uaultı 
kabul etmiftir. Eter tatbik 
kabiliyeti oluna bu irfan ha-
79bmız için çok mlihim bir 
karardır. .. 

IBkaet Bey Doktor Sulta..ahmet 
Catladıkapı 72 

- Memleketimiz ihbıua en 
u ehemmiyet verilen bir yer
dir. Birçok paralar ve ihti
mamlarla Avrupaya talebe 
s3ndeririz. Mesel! mUhendislik 
madencilik, iıpirtoculuk, tarap-
çılık tahıil ettiririz. Dönen 
talebeye mesleğile mfitenaaip 
olmıyan bir hocalık veririz. 

Almanyaya iıpirtoculuk tah
ılli için gönderilen arkadaşlarım 
Yardı. Onda ayda iki yllz lira 
alarak tabıil ettiler. Buraya 
d6ndükleri zaman kendilerine 
J1z lira maaıt. ve tahıillerile 
mOtenuip olmıyan bir hocalık 
•erdiler. Biz dev adımlarla 
Garp medeniyetine yetitmek 
istiyen bir milletiz. lhtısasa 
ehemmiyet vermeliyiz. Bu iti
barla Ankaradaki Muallimler 
Kongreıinin ihtisasa ehemmi
yet Yeren karannı alkış· 
1arım. Allah kendileıine iyi 
bir tatbik aahuı açım. .. 

Rısa B. Avukat Çakmakçılar yokuşu 
BIJlk Y...ıhaa 7 

- Mekteplerimizi bitiren 

Müstehcen 
Neşriyat 

Nelerdir? 
Müddeiumumiler, llanu

nun Bu Bendinden 
Ne Anlıyorlar? 

Yeni Matbuat Kanunu m&a
tehcea aefriyat için ajır ceza
lar koymut Ye fakat (MO.teh· 
cen) kelimeaile istihdaf edilen 
nepiyab meaküt reçmlf, daha 
dojnııu bunu müddeiumumi-
lerin takdirine bırakmıtbr. 

Haber aldıtımıza r3re ka-
nunun teblijinden sonra m6d
deiumumilikte bir toplanh ya-
pılarak müstehcen neıriyat 
eaaalan tesbit edilecektir. Tes-
bitte fU iki esas ouarı itibare 
alınacakbr: 

1 - Umumi Ye nezih bir 
toplantıda ıöylendiği zaman 
hazırunun hoı görmediği Ye 
il:ıerlerinde iyi teair bıral<mıyan 
her a6zün neşri mllıtehcen 
sayılacaktır. 

2 - Umumi yerlerde, me
selA plAj ve mesirelerde bal-
kın önünde erkek ve kadın
lar ne kadar açık gezebilir
Jerse bu gibi resimlerin neşri 
müstehcen telikki edilemiye
cek. Bu eSMtan daha fazla 
~çık olarak neşredilen resim
ler müstehcen telikki edile
cektir. 

Bıçaklı Hırsız 
Hem Çalmış, Hem De 
Mavnacıyı Yaralamış 

Hasan isminde bir hırsız 
sebze pazarı civarında Osman 
Ağanın mavnasına girmi~, eş
ya çalarken mavnacı tarafın
dan görülmüştür. Yakalanaca
ğını anlayan Hasan bıçağını 
çekerek Osman Ağayı baca
ğından yaralamış, kaçmıya 
teşebblls etmiştir. Fakat Os
man Ağa yarasma rağmen 

hırsızı yakalayarak polise tes· 
Jim etm!ş, kendisi de hastaneye 
yatırılmıştır. 

gençler hayata atılırlarken 
kendilerine rehberlik edecek 
mliesseselerimiz olmalıdır. 
Gençlerimizin tahsilleri çorak 
ve kumsal araziye dökfilen 
membalar gibi heder olup 
gider. Hiikümet Ankara Mu
allimler kongresinin kararlarına 
ehemmiyet vermeli ve genç
lerimizi tahsil ettikleri meslek
lerde ihbsaaa sevketmelidir. 

Bir Biletçi Kaymakamı 
Mahkemeye Verdi 
Mevzu Doksan Paralık Bir Bilet Farkıdır; 

Davayı Açan Biletçi Usulsüz Tevkif 
Edildiğini De ileri Sürüyor 

( Battarafı 1 lacl 1ayfada ) 
Bu mllnakap devam ederken tramvay Emin3nüne retmiş. 

Kaymakam bir poliı memuruna emir Yererek biletçiyi merkeze 
almuına ıöylemi,. Fakat biletçi: 

"- Benim üzerimde param vardır Ye ıervis yapıyorum. 

Paramı Ye servisi amirime teslim etmeden tramvaydan ayrı

lamam, demif. Bu ıırada tramvay Beyazıda gelmif. Oradan 
bir başka poliı Efendi daha çağırılarak: 

"- Vatmana emir ver burada dursun ve biletçiyi mer
keze götllr demiı. Biletçi evvelki iddiasında ısrar etmiş. 
TramYay müfettişleri de gelerek mUnakaıaya karışmıılar . 

" - Servisi teslim ettikten ıonra biletçiyi istediğiniz yere 
göndeririz, demif ler. Fakat Kaymakam Bey bunu da kabul 
etmemiı. Vatmana arabayı Aksaray deposuna çek demiş. 

Vatman Dinlemiyor 
Vatman Y akup Efendi şu cevabı vermiı : 
" - Benim arabamı polis bağlatti. Ancak ıene polisin 

emrile hareket edebilirim. 
Kaymakam Bey bu hareketinden dolayı vatmana da kızmııbr: 
Nihayet araba Aksaray deposuna gitmiş, Kaymakam 

Bey de yanına aldığı 7 • 8 poliı ile depoya gelmiş ve vat
manla biletçiyi Beyazıt poli9 komiserliğine götllrmUıtür. 

Her ikili de ıabaha kadar mevkide alıkonulmuı Ye ıonra 
isticvap edilerek bırakılmışlardır. 

Nurettin Efendi Dava Ediyor 
Diln aabah Nurettin Ef. bir istid.. ile müddeiumumiliğe 

müracaat ederek şu ifadede bulunmuıtur : 
"- Benim hiç kabahatim olmadığı halde kaymakam B. 

beni altı saat tevkif etti. A-yni zamanda da karakolun 
tavan arasındaki karanlık od~ koydurdu. Burada komiser 
elimi tuttu ve Kaymakam ( Hruük ) Bey de tokatla ve kayqla 
beni dövdll. Kulağımdan yaralandım. Muayenemi istiyorum. " 

Müddeiumumilik, biletçiyi muayene için Tıbbı Adliye 
göndermiştir. Aynca da tahkikata baılamışhr. 

Rüşvet Meselesi 1 

Beraet Karar Dün t 
Temyiz Edildi , 

- ' Ri..şvet davasından dolayı 
birinci ceza mahkemesinde 
beraet ~den ikinci ceza ka
tiplerinden Salih ve Turhan 
Beyler hakkındaki hüküm müd
deiumumilik tarafından temyiz 
edilmiştir. 

Ziraat Ve Baytar Fakülteleri 
Yüksek Ziraat vt.. Baytar 

mekter1erinin ıakülte halinde 
idaresi için hazırlanan liyiha 
tetkik edilmektedir. 

Taraçadan Sokağa Duştu 
Madam Rebeka Balattaki 

Evinin taraçasından ıokağa 
düşmüş, ağır surette yara· 
lanmıştır. 

Bir Kadın 
Kendisine Dayak Ahi-
' dığını Söylüyor 

Kasımpaşada oturan Hatice 
Hüseyin H. isminde bir dul 
kadın, dUn müddeiumumiliğe 
müracaat ederek Kasımpnşa 
polis merkezi memurlarından 
biriıi tarafından dövüldüğünü 
ve gebe olduğu için çocuğu
nun. d~şmesi tehlikesi olduğu
nu ıdcua ederek muayenesini 
istemiştir. Hatice H. muayene 
ediimiı ve vilcudunun her ta
rafında bereler ve çUriikler 
görUlmUıtür. Müddeiumumilik 
tahkikat yapmaktadır. 

Tavukçuluk EnstitUsU 
Ankarada 3 ağustoıta bir 

tavukçuluk enıtitnıü açılacaktır. 

1 So11. Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. 

Beynelmilel 
Üç Azılı 
Dolandırıcı 
P ofis Tarafından Şeh
rimizde Yakalandılar, 

I Iudut Haricine 
Çıkarılacaklar 

Arnavut tebaasından kaıap 
Yani ve lya isminde iki bey
nelmilel dolandırıcı ile Apustol 
isminde bir beynelmilel yanke
ai... >ıin tehrimize geldikleri po
lis tarafından haber alınmış ve 
takibat neticesinde üçll de 
yakalanmıştır. 

Kasap Yani 50 yaşlannda 
ve pek kfiçüktenbcri bu işe 
bqla:nıştır. 5 lisan bilmektedir. 

Yani ıehrimize, buradaki 
evini satmak için geldiğini 
ı6ylemittir. llya da ayni ayarda 

1 

mahir bir dolandırıcıdır. Her 
ikisi de hudut haricine çıka
rılacaktır. Apustol hakkındaki 
tahkikat hentiz bitirilmemiştir. 

Göğsünden Yaralamış 
Kumkapıda oturan Agop 

isminde biri ayni evde oturan 
Garbisi bıçalda göğsünden 
yaralayıp kaçmıştır. 

ihtiyar Kadının intiharı 
Tarabyada oturan Ziıko is

minde 62 yaşında bir kadın 
kendini dün vapurdan denize 
atmış, kurtarılmışbr. 

Adadaki Bacak 
Bir Müntehire Ait 
Olduğu T esbit Edildi 
Dün Büyükadada bir kesik 

bacak bulunduğunu yazmıştık. 
Hükumet Doktoru Celil B. 
bacağı tetkik etmiş, bunun 
intihar eden bir adama ait 

olduğu neticesine varmışbr. 
Bacak uzun müddet denizde 

kalmış ve vücutten ayralmıştır. 
Mesele Adliyeye intikal et

miştir. 

Emniyet Sandıgmın Kağıtları 
Emniyet sand!ğı eski kayıt

larını ve defterlerini yakmıya 
karar vermi~ ve c'ündcn it;ba· 
ren kal8rifer dairesinde bun
ları yakmıya başlamışhr. Polis 
müdüriyeti bu haberi almıı 
ve kalörifer dairesinde yakıl

ması tehlikeli olduğunu ıöy
liyerek menetmi,tir. Bunlar 
uzak ve açık bir yerde ımba 
edilecektir. 

Tayyareciler 
Gazi Hazretlerine Arzı 

Tazimat Ettiler 
Dün aabah tehrimize gel~ 

Franıı:ı bava filoıu erkanı Btle
den aonra Dolmabahçe aarayına 
.tderek ReiıicGmbur HauetluiM 
hllnaıta anı ta:ıiraat etmltlerdir. 

Tayyareciler bu,-ün Fatihteki 
tayyare tehltlerl abideılne bir 
çelenk koyacaklar, ıonra Vali ve 
Kolordu kumandanını liyaret 
edeceklerdir. Alqama da ıeref. 
lerine bir ziyafet nrileeektir. 

.~ Darulfununda Bir ihtilaf 
M6derriı KBprBlQ zade Fuat 

B. ıeçenlerde Edebiyat Faldiltell 
reiıJij'İne intihap edilmiıti. Diba 
toplanan DarGlfGnun Divanı ba 
intihabı kabul etmemittir. Fakat 
Edebiyat Fakültesinin tekrar 
Fuat Beyi reiı 1eçecetl aöylen• 
mektedir. 

Ticaret Ve Sanayi Bankası 
Geçenlerde kitelerinl kapayq 

Ticaret ve Sanayi Bankaaı iş Ye 

Ziraat bankalarile bir ltilif yap
mıştır. Banka bu itilaf mucibince 
burünlerde tekrar tediyata bat
hyacaktar. 

- Ba~vekil ismet Paşa 
Batvekil fımet Pata dün Ka-' 

dıköyündekl hemıire.ine aitmlt 
ve bazı :ıiyaretçileri kabul etml.
tlr. Buriln Yalovaya ridecektir 

Avrupayı Giden Vekiller 
Maliye ve lkbaat Vekilled 

birkaç güne kadar tedavi ve 
i.tirabat için Avrupaya a-fdecek
Jerdir. Maliye Vekiline Sıhhat 
Vekili Refik, lktııat VekUine de. 
Nafıa Vekili Hilmi Beyler nkilet 
edeceklerdir. 

1778 Otomobil 
Şehirde itliyen takıl otomo

billerinin 1778 tane oldutu te1blt 
edilmittfr. 

Şükran H. Ve Muammer B.. 
İımlr valiıi Kiıım Paşanıa 

kızlle aktör Muammer Beyin 
evlenme akitleri buıün Üsküdar 
belediyeainde yapılacaktır. 

Hariciye Vekili 
Mübadele Komisyonu TOrk 

Heyeti Reiıi Şevki Bey dün Ha
riciye Vekilini ziyaret etmif, ko
misyondaki işler hakkında ken-
disine malQmat Yermlıtlr. Vekil 
Bey bugün Batvekil ile birlikte 
Yalovaya ıidecektlr. 

Haliç Şirketine Yardım 
Bütçesi ziyanla kapanq 

Haliç Şirketine Belediye mab 
yardımda bulunmıya karar ve~ 
miştir. 

Bina Vergisinde Tenzilat 
Evvelki glin tebliğ edilea 

bina vergisi kanununa göre 
geçen ıenelerde 1020 kllnJI 
vergi •erenler bu ıene 431 
kuruş vereceklerdir. 

Ve Yeni jfatbuat Kanunu 

l : Hasan Bey - Y abu... Şu Matbuat 
Kanununu bir daha oku da can kulağı ile 
dioleyim. 

2 : Komıu - " Türk Ceza Kanununun 
587 inci maddesinin birinci fıkrasındaki auç· 
larla ikinci babının 192 inci ve tiçUncQ 
fa.lanın birinci babında .. 

3 : Komıu - " Ve 286 ıncı maddenin ilk 

fıkrası ve 287 inci madde Ye altın<'.ı babının 
llçUncO faslında yazılı ..• 

4 : Hasan Bey - Dur yahu.. Böyle 67 
maddelik kanun yerine bir tek madde kafidi: 
" Tenkit vs muhalefet yapan gazeteye rahat 
yoktur.,, 
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Hergün 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme-

1 miştir. 

Tayyare Faciası
nın Kuabanları 

[ Baı tarafı 1 inel sayfada ) 
Bu akıbetini elbetteki tah

min edemezdim. Fakat mesle
ğinin tehlikeli olduğu da mu-
hakkaktı. Tahmin ediyorum ki, 
havada matörün yanmasından 
hlsıl oldu. Fakat nasıl ? Bu 
henüz anlaşılmadı, BugUn, ya
rın kat'i malumat bekliyoruz. 

(Yılmaz) Davası Temyizde 
Halkı kanunlar aleyhine 

tahrik cürmünden birinci ceza 
mahkemesinde beraet eden 
(Yılmaz) gazetesi hakkındaki 
hükmil müddeiumumilik dün 
temyiz etmiştir. 

Milliyet Aleyhine Dava 
Mecliste kabul edilen yeni 

Matbuat kanununu resmi ga
zetede intişar etmeden evvel 
neşrettiği için müddeiumumilik 
Milliyet gazetesi aleyhine dün 
bir dava açmışhr. Dava evrakı 
Altıncı Müstantikliğe verilmiştir. j 

Kalp Sektesindan Olum 
Kasımpaşalı 60 yaşlarında 

Bekir Ağa diin tramvayla 
Eminönünden geçerken kalp 
ıektesinden ölmtiştür. 

Yine T erkos! 
Son Yangında Su ver
mediği Anlaşılıyor 

Evvelki akşam Fincancılarda 
bir yangın oldu, beş dnkkin 
yandıktan aonra ıöndilrüldfi. 
Maddi zarar hayli btıytıkttir. 
Zabıta tahkikata dlln de de
Yam etmiş, fakat yangınm se
bebini ben6z tesbit edeme
miştir. 

Ayni diikkAnda geçen sene 
de ayni gün ve ayni saatte 
bir yangın çıkması, son yan .. 
gına 9iipheli gözle bakılmasına 
ıebep olmaktadır. 

Fakat diğer taraftan T erkos 
Kumpanyasının, yangın başla
dıktan sonra suları kestiği ve 
bu yllzden yangının genişledi- , 
ği iddiaları da kuvvet bulmak
tadır. 

Hiddetli Bir ihtiyar 
Gazliçetmede 60 yaşla

nnda Cambaz Hasan kendisile 
alay eden Miço isminde bir 
ıencin taşla başına yarmııtır. 

Yunan Zengini Şehrimizde 
Yunan asari atika mütebas

ııslanndan M. Benaki diln 
husual yatile şehrimize gel
miştir. 

Amerika 
Tayyaresi 

Nerede Olduğunu 
Bilen Yoktur 

Palando ve Bordman 
isminde iki tayyarecinin salı 
aabahı Nevyorktan tayyare ile 
doğru şehrimize hareket et
tiklerine dair şehrimize haber 
gelmiştir. 

Tayyarenin dlln gece Yeşil 
köye inmesi lizımgeliyordu. 
Fakat ne dlin gece, ne de 
bugUn öğleye kadar tayyare 
gelmemiftir. 

Telsizle Avrupa merkezle
rinden yapılan tahkikata da 
nıUsbet bir cevap verilmemlt· 
tir. Tayyarenin nerede olduğu 
llleçhuldür. 

SON POSTA 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi • Tecrübe Sahası * 

1 - Otomobil kumpanyalarından biri 
otomobillerin her türlü müşküllere ve ma
nialara g<il}'üs gerebilecek mükemmeliyette 
yapıldığını anlamak için, her otomobili ka
yalardan, derelerden, dağlardan geçirtiyor, 
çetin tecrübelere tabi tutuyormuş. 

2 - Hayat ta bizim için, initlerl, yo• 
kuşları, lnhidamları, ve lnkisarlarile çetin 
bir tecrübe tahtasıdır. Tam ve kamil bir 
adam olabilmek için bu çetin tecrübeden 
muvaffakıyetle çıkmak lazımdır. 

3 - Bu müşküllerle çarpışmaktan ka
çanlar, hayabn dikenli yollarında yürüme. 
ıinl tecrübe etmekten çekinerek, rahab 
arıyanlar, bozuk bir otomobil gibi, ilk tec· 
riibede pan yapmaya mahkümdurlar. 

. 
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Yeni Mübadele Layihası, Tahsis Ve T effiz 
Suretile Mal Alanların Vaziyetini T esbit Ediyor 

Ankara, 30 (Hususi) - Yunan Hükumeti ile yapılan itilif larda tefrikı kabil olmıyan inşaat, tamirat, tesisat gibi zevait 
mucibince Büyük Millet Meclisi müb8dele işleri hakkında yeni ve ilavelerin sahip)eri bunların bedeUerini mal kendisine iade 
bir kanun kabul etti. Birçok mübadilleri alakadar eden ve olunan kimseden dava edebilir. 
henüz metin görünmediği için endi~eyl mucip olduğu söylenen 3 - Bu suretle tahliye ettirilen veya istimlak edilen gayrl-
bu kanun IAyihasının esasını gönderiyorum. Esas şudur : menkul mallar Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasının 

t - Türkiye Cümhuriyetile Yunan hükumeti arasında mil- irae edeceği sahiplerine teslim olunur. Muhtelit Mübadele Ko-
badelei ahaliye dair Lozan Muahedenamesi ve Atina itilafna- misyonu Türk Heyeti Murahhasasmca iadesi İstanbul Vilaye-
mesinin tatbikından mütevellit mesailin sureti katiyede halli tinden talep edilecek gayrimenkullerin tahliyesi ıçın azami 
hakkındaki (10) haziran (1930) tarihli mukavelename hükümle- (15} gün mühlet verilerek inkızasında tahliye edilmediği tak-
rine tevfikan sahiplerine iadesi lib:ımgelen gayrimenkul mallar dirde Vilayetçe idareten tahliye ve mezkur heyetin gösterdiği 
hakkında aşağıda yazıldığı veçhile muamele olunur: sahiplerine -teslim olunur. 

t - Bu gayrimenkul mallardan elyevm hükumetin, ida~ 4 - Maliye Vekaleti yukarki maddelerde yazılı istimlak 
rei mahalliyelerin ve belediyelerin eml imle veya işgalind~ bedelleri mukabilinde bir buçuk milyon liraya kadar yilzde 
bulunanlarla hilkumet tarafından bilibedel devle\ııı.· "'' beş faizli hazine bonosu ihracına mezundur. İstimlik bedelleri 
müessesatile milli müesseselere terk veya tahsis edilmiş olan bu bonolarla tesviye olunur, Bu suretle ihraç olunacak bonolar 
lar bilakaydiişart tahliye ettirilir. Takdiri bedelJe verilmiı 1 müzayede ve münakasalarda teminat mukabilinde ve bu kanu
olanlar da bedelleri iade edilmek suretile tahliye ettirilir. nun neşrinden sonra satılacak nıilli emldk bedellerine mukabil 

2 - Bu gayrimenkullerden herhangi bir suretle fuzulen •.. nakit olarak kabul edilir ve en nihayet ( 1933) mali senesi 
işgal edilip te şagillerine tapu verilmemiş olanları mahkeme nihayetine kadar tamamen itfa edilir. 
kararma hacet kalmaksızın idareten tahliye ettirilir. Bu suretle 5 - İadesi takarrür eden bu gayrimenkullerde ikamet 
tahliyeye mecbur tutulan şagillerin tahliyeden sonra mahkeme- eden ve kanunen iskan hakkını haiz olan muhacir, mülteci ve 
ye mllracaat hakları mahfuzdur. harikzedelere ellerinden alınan garimenkul mukabilinde lstan-

3 - Bu gayrimenkullerden teffiz ve tahsis suretile temlik bul ve lzmir haricinde isk§nı adi derecesinde meccanen temlik 
ve tapuya raptedilmiş olanlar iptidaen teffiz veya tahsise esas ve harç alınmaksızın tapuya raptedilir. 
ittihaz edilen kıymet üzerinden mecburi istimlake tabi tutulur. 6 - Bu gayrimenkuller müteveffizinden başka bir ıahlf 

4 - Bu gayrimenkullerden müzayede suretile sablmıt uhdesine geçtiği ve bu şahsın istimlak mukabili verilen bono 
veya borclanma kanununa tevfikan temlik edilmiş olanları ta· bedellerinden fazla mutalebesi olduğu takdirde aradaki fark 
puya raptedilmiş olsun olmasın şimdiye kadar istifa edil· 
miş bedellerile ihaleden mütevellit masrafları yekunu üzerin· 
den mecburi istimlike tabi tutulur. 

s - Mülkiyeti herhangi bir sebep ve suretle mahkeme 
kararile aharı uhdesinde takarrür etmiş gayrimenkul mallar 
hakkında mahkeme hükümleri caridir. 

için müteselsilen lbımgelenlere rücu hakkı mahfuzdur. 
Sabahattin 

* Haber aldığımıza göre bu kanunun tatbiki neticesi olarak 
ellerindeki emlak geri alınacak olan mübadillere bonolar 
mukabilinde bit milyon lira raddesinde bir para tevzi 
edilecektir. 2 - Üç ve dördüncü fıkralarda yazılı gayrimenkul mal· 
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Bu Sabah Ankaradan 
Şehrimize Hareket Etti 

Ankara, 30 ( Huauıl ) -
Vekilet emrine alınan Maarif 
müsteşarı Mehmet Emin Bey 
dnn akşam lstanbula hareket 
etti. istasyonda kendisini, hak
kmda tahkikat yapan Maarif 
teftiı heyeti reisi Rıdvan Nafiz, 
Talim ve Terbiye Reisi İhsan 
Beylerle diğer maarif erkl
nı aamimt surette teşyi 
ettiler ve öptiıtüler. 

Bir Mtısteıarın vekilet em· 
rine alınması idare tarihimizde 
ilk defa. vukubulmaktadır. 

• Mehmet Emin B. bugUn bir 
buçukta gelecek olan trenden 
tehrimize çıkacaktır. 

Giritli Seyyahlar lzmirde 
lzmir, 30 (Hususi) - Ege 

vapuru ile dun lstanbuldan 65 
Giritli ve Teofil Gotye vapu· 
rfle de 40 Amerikalı Hyyah 
geldi, karşılandılr. 

43 senedir matbuata 
hizmet ettiğini söyliyen 
Ahmet Ihsan Beyin bize 
gönderdiği şu mektubu, 
imla ve ifade yanlışlarının 
altını çizerek dercediyoruz: 

0 Gazetenizin 24 temuuuz 
ve 354 numrolu nOshasm· 

da üçilncll sahifede be
nim ve SERVETlFüNUN 
hakkında yazdığınız fıkra 
hakkındaki bu cevabımı· 
zın ğazetenizin ayni yerine 

dercini kanuni hakkım 
olarak istiyorum: 

"Harf inkılabından son· 
ra benim ğazetem bu in· 
kılap dolayisile on para 
hile prim almıt deyildir. 
inkılabı müteakip U. Mat-

buat mUdürlligil vasitasila 
yapılan yardım tevziinde 
Servetifünun - Uyanış a 
Maliyeden defterdarlık 

vaıitasila yalnız yirmi bet 
lirahk bir havale geldi, 
bunu almadım ve Matbu
at müdilrlUgUne almaya-

--~--

cağımı yazdım. 
1930 da çıkan Gazete-

lere Prim kanunu ahkami 
ise benim ğuetem gibi 
haftalık mecmualara yar• 
dım idemez; Servetifnnun -
Uyanıı bundan dahi on 
para bile almamııdir. 

Mevcudiyeti 43 seneyi 
geçen Servetifünun edebi 
irfan tarihimıza mal ol

muşdur; onun mefkuresini, 
her şeyi hasis menfaat 
çerçh·esinden gören mat-
buat tacirleri anlayamaz· 
lar, ve sizde anlamakda 

mazursınız. Gaztemi oku

yanları tenvir ve sizin yan
lışınızı tashih için bu sa• 
tıları yazdım.,, 

lzmirde ihtiyar Bir Ka-
dına Tasallut Edilmiı 
İzmir, 30 (Hususi) - Boca

da oturan 72 yatında Hatice 
isminde bir kadın dOn Polise 
müracaat ederek fU iddiada 
bulunmuttur: 

"Ben 72 yaşındayım. Kırşe
hirli Sadık oğlu Halil isminde 
birisi evime ~rdi ve zorla 
ırzıma taıafüıt etti.,, 

Polis, bu idJia tızerine mU
teca vizi aramaya başlamıştır. 

Bıçaklı Çocuk 
8 Yaşındaki Ali 10 Ya
şındaki Yaniyi Yaraladı 

8 yaşında Ali ve 10 yaşın
da Yani isminde iki çocuk 
dün kavga etmişler, bir aralık 
Ali eline bir bıçak geçirmiş ve 

Yaninin sol böğrüne saplamıştır. 
ister inan, ister inanma/ Yani hastaneye yatirılmııtır. 

~----------------·------~ F~dprau ~k ~hl~~d~ 
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Sözün Kısası 
Kültürümüz 
Buhran 
Geçiriyor 

• • 
"Milliyet,, in "San'at Ale

minde., muharriri Elif Naci, 
bana geçenlerde bir mektup 
göndermiş; bazı gazete müna
kaşalarına nİıçin karışmadığımı 
soruyor ve beni politika mev
zularına fazla dalmış olmakla 
itham ediyordu. 

Hergün doldurmıya mecbur 
olduğum bu sütun, gilniln mü
him cemiyet hadiselerine, ciddi 
veya mütebessim, kısa bir ba
kaşbr ve sırf killtür meselele
rinin inhisarı altında kalamaz. 
Matbuat Kanunu, yahut bütçe 
müzakeresi gibi memleket re
jimile, hayatile alakadar mev
zular dururken, mesela "Yarın,, 
ve "Akşam,. gazetelerinin fık
ra muharrirleri arasında imi! 
hatası avlama yarışını takip 
etmedim. Dünyanın en sayılı 
ediplerinde mazur görülen im
la yanlışlarından dolayı heves
kar bir yavru muharrire hücum 
edilmesi bende hiçbir alaka 
uyandırmadı. 

Elif Naciye gelince, mektep 
sıralarındanberi, yalnız resme 
değil, edebiyata karşı da kuv .. 
vetli incizabını bildiğim bu 
arkadaşın makalelerini arada 
bir okuyorum ve onları ekse• 
riya çok sun'i, bazan çok id
dialı, fakat her zaman mem• 
lekette yüksek bir san'atin 
doğması için takaklan yanan 
hummalı bir adamın gilzel 
rüyalarile dolu görüyorum. 
Bu yazılar, hiç değilse, bazı 
gazetelerde çıkan yılışık edalı, 
yumruğunu yumruğunun listil· 
ne koyarak cumbadan cumba· 
ya nispet veren komşu Hanım 
dilile yazılmış fıkralardan he
men ayrılıyor. Fakat yine Elif 
Naciyi Hocapaşa mahallesinin 
ve Cağaloğlu yokuşunun d~ 
dikodularına lüzumundan fazla 
karışmış görmek istemezdim. 
Hele oraya buraya mektuplar 
yağdırması ve hafızasının iha
netine uğrayarak yazdığı mek· 
tuplann metnini tahrif ettik· 
lerini iddiaya kalkmuı çok 
fena ve haksız. 

Kendime hitaben her zaman 

ı söylediğim feyleri burada Elif 
Naciye ve bütlin san'at, irfan 
dostlarına tekrar etmek iste· 
rim: Kfiltürilmllz buhran geçiri-
yor. Bir tek mecmuamız yok. 
Komşumuz Yunanistana varın-
cıya kadar bütün dünya bnynk 
bir fikir galeyanı içinde. Her 
tarafta zekanın harikalı feye
zanları var. Bizim mıymınh, 
uyuşuk vücutlanmızın üstfine 
sinekler üşüşmilş, farkında de-
ğiliz, horluyoruz. 

Böyle gftnlerde yuı ve 
okuma tereddi eder. Ktlçtık 
tahsi ihtirasların yerine koy· 
mıya mecbur olduğumuz bir 
ldiltilr meselesi var. Bu ktll
türlln seviyesi, büytık medeni 
milletlerin topukları hizasında 
uzun müddet kalamaz. 

Hamiş: 
Dünkii yazımda: " Akpm 

gibi gazeteler hazan ev
lerin duvarlarını süslüyorlar.,, 
cümlesi ıtBarı eylerin,, şeklin
de olacktı. Manayı çok değiı
tiren bir tertip yanhılığına 
uğramıı. 

P. S. 

Çürüksulu Mahmut 
Paşa Vefat etti 

Mülga Ayan Azasından ve 
esbak Bahriye ve Nafia Nazın 
Ferik Çürüksulu Mahmut Paşa 
irtihali d&rübeka eylemiştir. 

Merhumun ce..ıazesi yarınki 
Cuma günli saat 11 de Kaba· 
taştaki hanesinden kaldırılarak 
cenaze namazı Beşiktaşta Si
nanpaşa camiinde kılınacak ve 
oradan Üskl1dara nakıl ile Ka
racaahmetteki aile kabristanı
na defnedilecektir 
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Hammalı Mı, 
Haydut Mu? 
Mersin Polisi Köyleri 
Basan Bir Çeteyi Mey

dana Çıkardı 
Merıin, (Huauai) - Gnm

rllk hammallumdan bir kaçı· 
IUD çetecilik yaptıkları ve 
fıraat buldukça Selefke civa· 
nnda buı k6ylere bulun 
yaptıkları haber alınmıı ve 
zabıta ciddi bir takip netice
ıinde bunlan ıilAhlarile bir
likte yakalamqtar. 

Pirinç Mahsulü Az Olacak 
Malatya, (Huıuıi) - Vill· 

yetin başlıca varidatı aruında 
en milhim kalemi teıkil eden 
pirinç, bu aene diier ıenelere 
nisbeten azdır. Bunun da aeM 
bebi Sultanıuyunun fazla tuğ-
yan ve ıellerin pirinç tarlala
rım iıtill etmesidir. Hatta bu 
yüzden bazı çiftçiler iki de
fa tohum atmıya mecbur ol· 
muşlardır. 

Siverekte Bir Cinayet 
Diyarbekir, (Hususi) - Ur

fa meb'usu Mahmut Beyin 
büyük oğlu Mehmet Emin Ef. 
Siverekte kahvede otururken 
meçhul bir adam tarafından 
6ldürlllmüş, katil firar etmiştir. 

Adanada Bayrak Davası 
Adana, (Huauıi) - Menil 

taburu bayrağı meselesinden 
Tilrk SöıU ve Yeni Adana 
gazeteleri arasındaki davaya 
devam edildi. Mahkeme bazı 
evrakı tetkik için l 7 eylüle 
kalıd. 

Urfada Milli Bayram 
Urfa, 28 (Huıuıi) - Bugün 

Hakimiyeti Milliye bayramı 
münasebetile toplar atıldı ve 
tesit merasimi yapıldı. Her 
taraf bayraklar ve Gazi Haz
retlerinin fotoğraflarile do
ııatıldı. 

Mevlfıt münasebetiJe de ge-
ce camilerde kandiller yakıldı. 

lzmird3 Çekirge Mücadelesi 
lzmir, (Hususi) - Çekirge 

mücaJelesine vilayetin her ta
rafında devam ediliyor. Alı
nan neticeler çok liyidir. im
ha tertibatı çok fayda ver
miştir. İngiliz çekirge mnte
bassıslarından doktor . Ovaraf 
mücadele mıntakasını gezmiş, 
!aaliyeti iyi bulmuştur. 

Bir Tekmede Adam 
IOdurdü'.er 

İzmir, ( Hususi) - Çayırlı-
bahçede tütün deposunda ça-
lıfan Refik ve Ali isminde 
iki arkadat takalaşıyorlarmıı. 
Bir aralık pka kavga şeklini 
almıı ve fazla hiddetlenen 
Refik biitün kuvvetile Alinin 
nazik yerine bir tekme atmış 
•e zavallı genç derhal 
llmüştür. 

Afyon lhraCI Serbestir 

afyon ihracatının hiçbir kayde 
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1 
Tuhaf Şey 

!
Almanya Harici 
Borçlarını 

-------------------------------~--------------.\Veremiyecek 
L-ı ______ T_U_R..._H __ AN __ A_L_I Ş __ V_E_R_l _Ş_T_E ______ , Makdonald, Alman 

Balık Kaç Sene Yaşar? 

Balıkların kaç ıene yqa· ı 
dıklarını naaıl anlıyabillriz ? 
Deniz altında yaıayan bu 
mahJOkların hayatlarını takip 

edemeyiz ki! Fakat bunun 
koJayını bulmuılar. Hayvanat 
mDzelerinde su içinde yaşa

blan balıklar vardır. Bunların 

hayatlarını takip etmişler ve 

ıunu bulmuılar: Bazı balıklar 
50 aene yaşayabiliyorlar. Bazı· 

lannm öinrU daha kısadır, 
iki aeae de 6lnveriyorlar. 

Sabun Ne Vakit Yapıldı? 
hk ıabunu iki bin ıene 

evvel keçi yağından ve ağaç 
knlnnden yapmıılardır. .. 

Bir kanfur ve yavruau an· 
cak bir yumruk kadar bu- r 
yllktllr. ~ ı 

Hortumlu yangın tulumbası · 
ilk defa 1676 tarihinde kul- l 
nılmıştır. 

- Turhan, çarşıya 
gidiyorum. Gelmek 
ister misin? 

- Elbette. 

- Al yavrum. 
- Hiç olur 

bey amca .•• 

- Aman, fıstıkla

ra bak .•• 

- Al canım, 

ehemmiyeti var. 

ne 

- Anne, bana 

fııtık almaz mııın? 

- Ne o çok mu 

fııtık ıeversin? 

- Evet •. Pek çok. •• 

- Niye al dediği 1 - Çünkü onun el-
ıaman almadın yav· ( leri daha büyük an-
ru~? neciğim. 

4 6 Y d E Z k• ç BU HAFTA K I B I L M ECEM 1 Z - aşın a n e ı o- . . . 
cuklarımız Kimlerdir? Buradakı Gızlı Hayvanı 

Suallerimize Tam Cevap Veren Vavrulara Gazetemiz 
Tarafından Zeka Madalyası Verilecektir J 

) 

En zeki çocuk mü1abakamıza ait aualler reçen hafta bltmitti. 
Buğün 4 • 6 yaşındaki çocuklara aorduğumuıı: au.:Jlerin hakiki cevap
larını netrediyoruz. Bu cevaplan tamamen yeya yüzde on bata ile ve
ren küçük yavruların isim Ye realmlerinl n .. rediyoruı. Bu yavrulara 
~azetemiz tarafından birer zeki MadalyHı Yerilecektir. Madalyalar 
yapbrılmaktadır. Müaabaka bitince bütün kazananlara birden tevzi 
edilecektir. Gelecek hafta da 7 - 9 yatında madalya kazanan çocuk-
ların ialm ve reılmleri netredHecektir. ~ j 

Sorduğumuz !.uallerln ceYapları ıuolardırı ·v 1 

KadıklSylnde Abl-
din Saceddln 

SUAL CEVAP ) 1 
1-Arı ne yapar? 1-Bal 
2-SüdO kim nrir?' 2 - IDek, keçi, 

koyun 
3-Yapraldar haoıl menimde dökGlür? 3-Sonbahardı 

4-TOrklyede RelaicGmhurun adı nedir? 4 - C.ad Mu•· 
tafa Kemal 

S-Elma Derede yetltlr? S-Ağaçta 
6-Çamur neden olur? 6 - Toprald• 

audaD 
7-Cinl•l•r ••reden dOnyaya s•lirler? 7 - Y'dC::" .... 
8-Ôtle samanı uat kaçbr? 8-12 
9-Kedlye •urdutunus ıamu ne yapar? 9-Tırmalar 

' 10-K f l d 1 ? 10-Blr ' bıh· e a neye er er tın adıdır. 

11-SGt bayatlayınca ne olur? 11-Kuilir 
12-GGndGı aedea aydınlıktır ? 12 - GUnettea 
13-Yan hansı hayyandan çıkarılar ? 13-Koyundan 
14-Kanımıı •• renktedir ? 14-Kırmııt 
15-Kedl han~ hayvanı aYlar? 15-Sıçanı 
16-Hanırl kut aaı a3yler? 16-PapataD 
17-.Kar hanırl mevalmde yatar? 17-Kıtın 
18-Hangl t•hlrde ya9ıyoraunuı? 18- . . .• 
19-Tutlayı neden yaparlar? 19-Topraktan 
20 - G3kte recelerl parıldayan ıeye ne derler?20-Yaldız 
21-Üç çiçek laml aöyleylnlz 21- .... 
22-Hayvan nefea almana ne olur? 22-Ölür 
23-Ekmek neden yapılır ? 23-Undan 
24-Dltlerlnb ne ite yarar ? 24- Çlğnemtye 

25-Demlr yatmurda kalına ne olur ? 25-Paalanır 
26-Kulaldanmız ne ite yarar ? 26-f itmlye 

Bularak Boyayınız. 
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Gazetecilerine Beya
natta Bulundu 

Alman buhranı hakkında 
gelen ıon haberlerin hulasuı 

ıudur : lktısadi buhran devam 
ediyor. Yine bir biUiir tröstll 
iflis etmiştir. Ayın yirmi seki-
zinde neşredilen bir beyanna· 
me bankaların tediye etmiye 
mecbur oldukları para mikta
rım çoğaltmıştır. Önümüzdeki 
hafta, tediye muamelesinin 
tabiileıeceği muhakkak adde
diliyor. Almanlar vaziyeti mu• 
rakabe için bir teminat ban
kaaı vUcude getirmişl~rdir. 
Diğer taraftan İngiliz Başvekili 
ve Hariciye Nazırile Alman 
nazırları arasında Berlindeki 
müzakereler bitmiştir. Hender
son ve Makdonald hareket 
etmişlerdir : 

Bu müzakerat neticesinde 
Alman gazete mUmessiJlerine 
şu beyanatta bulunmuştur : 

"BerJinde bulunuşumun mak
sadı Alman devlet adamlarilo 
Londrada başlıyan temaslan 
idame etmek ve bu vesile iJe 
de Londra Konf eransındanberi 
inkişaf eden vaziyeti görmek· 
tir. Alman milletinin iktısadi ve 
malt kudreti ıayesinde bugiin· 
kil mUşklllltı da izale ede
ceğine yeniden kanaat getir· 
dim. Alman milleti iktiham 
olunacak diğer müşkillita rağ
men herşeyin hakkından ge
lecektir. Hiçbir Alman, mille
tini terketmiyecektir. Alman, 
bihakkin mağrur vatandaıhr. 
Ve bu i'Jrur ona müşkUlAta 
yenmek kuvvetini verecektir. 
Bu m~küllta _Jalebe çalın
dıktan ıonra milletlerin teırikl 
meıaiıile beynelmilel havayı 
teskin etmek llzımdır. Bu 
maksadı hazırlamak içindir ki 
Alman nazırlan Londraya gel
miıler ve lngiliz nazırları da 
bugfin Berlinde bulunuyorlar. 
İngiltere geçenlerde Kile lima• 
nında lngiliz filosuna yapılan 
doıtane kabulden dolayı fev• 
kalide memnundur. Bütün bu 
hadisatta iki millet arasında 
devamlı dostluk rabıtalarının 
alimetlerini g6rüyorum. ,, 

Gazetecilerden biri İngiliz 
Başvekilinden lngilterenin dev· 
letler arasında muvazene gCS
zetmekten ibaret olan an'anavt 
siyasetinde sebat ve devam 
etmekte olup olmadığını ıor
ması tızerine M. Makdonald 
İngilterenin bunun aksini yani 
teşriki mesaiyi temenni etmek-
te olduğu cevabında bulun
muştur. Muvazene siyasetine 
rücu etmek tahdidi teslihat 
yolunda atılmış olan adım ları 
geri almak, elde edilmiş mu
vaffakıyctleri tahrip etmek de
mek olacaktır. Demiştir. 

İkinci derecedeki ecnebi 

lımir, ( Hususi ) - İktısat 
VekAletinden buradaki alika- ı 
darlara gelen bir telgrafta 

tlbi olmadıiı bildirilmiştir. Yanlbahçde Edibe '7-Kokuyu na11J duyaraınaıı:? 27-Burunla 

Bu hafta ıiıe basit bir bilmece veriyoruz. Bu bilmec9 
ayni zamanda bir oyun ve bir resim dersidir. 1 numaradan 
başlıyarak numaralar arasına çizgi çiziniz. V" ortadaki gizli 
resmi meydana çıkarınız. Sonra bu reımi boyayıp bize iÖn
deriniz. En iyi boyayan çocuğa bir fotoğraf makinesi, diğer 
elli çocuğa muhtelif hediyeler .-erilecektir. 

bankaları, Almanyadaki kısa 
vadeli alacaklarını istemekte 
musır görünüyorlar. Bu yiizden, 
Almanyanın harici borçlan 
için bir moratoryom ilin et
mesinden korkuluyor. 

Trakyada Farelerin Zararı Han•• 

Malkara, ( Huıusi ) - Fare 
lstilis1, bu ıene bir kısım 
Trakya köylüsünü mahvede· 
cek derecede zarara ıok
muştur. 

Bunun sebebini, ya fare 
mücadelesinin zamanında baş
lamadığmda, yahut alınan ted
birlerin mlle11ir olmadığında 
aramak IAzımdır. Sebep her 
ne olursa olsun, bugün bu 
köylü yMdıma muhtaç vaıi
yettedir. Behiç ISey 

28-KömürO neden yaparlar? 28 - Odundu 
29-Sotukta ıu ne olur? 29-Buz 
30-Üç aebıı:e laml aayleyiniı ? 30- . • • 
31-Karıa ne renktedir ? 31-Siyah 
32-Arı ıiıı:I naaıl rahataııı: eder? 32-111rarak 
33-Yumurtayı kim yapar? 33-Tavuk 
34-0dun nereden 1reJlr ? 34- Ormandan 
35-Su kaynayınca ne çıkarır ? 35-Buhar 
36 - Jnıanlar ihtiyarlayınca aaçları ne renk olur?36-Beyaıı: 
37-Yazıyı ne ile yazarlar? 37-Kalemle 
38-Çiçek nereden çıkar? 38-Tohumdan 
39-Kundurayı neden yaparlar ? 39-Deriden 

J 40-Peyniri neden yaparlar ? 40-Sütten. 

4 - 6 yaşında olup ta diğer kaza11anlar 
gelecek hafta 

Bu bilmecenin cevabı 15 glln sonra neşrolunacaktır. 

~~------------·---------------~~ 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenler 

Sıvaı llae 549 Neıet Nafiz B. bir 
kol aaatl kazanmıttır. 

Kitap Kazananlar 
Menemen,· Doktor Hamdi B. oflu Ke• 

malettin, Adana Döteme mahalleal 140 
Abmet, Konya lametpafa mektebi 446 

TOrkan RUıtem, Galata Nestele Şirketi 
1brahim D. kızı Seher, fımlr Karoıyaka 
Şat::ret 'okak S Reşat ŞUleyman, Güz
tepe Kayıodnğ caddesi 125 lbrablm 
0 3man, Salihli Avukat Hayri B. km 
Muazzez, Kadıköy ikinci mektep 450 

( Devamı 7 inci aayfada) 

lngiliz Bankası 
lngiliz lirasını Fransız piya

sasında tutmak için Fransız 
Devlet Bankasının İngiliz Dev
let Bankasına yardımı mevzuu 
bahistir. Bu yardım bir defa 
( l 907) de 3 milyon İngiliz üzeri· 
ne yapılmıtbr. Bu sefer (20)mil
yon iıteniyor. Fransızlar; İngi
lizlerin bir istıkraz yapmasını 
muvafık görllyorlar. 
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Nadire ile Ahf Bey Nermi
nin listüne dliştllkçe dllştüler 

ve onu F erille evlenmeje tq
\'ik ettiler. 

Nermin Ahf Beyin bu işteki 
lnenfaatini anlamıyor değildi; 
fakat Nadireye ne oluyor? Da· 
ha düne kadar aerbeıt bayatın 
en hararetli taraftarı olan bu 
icadın ne çabuk fikrini deiif
lirdi? 

Nermin bunu Nadireye aor-

BEDi 
muftu. Genç kadın, aDlerek: 

- Adam sen de, dedi, be-
nim için bayatta herpy et
lencedir. 

Bu cevap, Nermine .. yeni 
bir Nadire ,, tanıtmıfb. Anla
mışh ki bu kadın hiçbir hare
ketinde tamimi değildi Ye her 
itin alayında idi. Birdenbire, 
karıısındaki insanlara kal'fl 
yeniden nefret hissetti ; yeni
den bu dlbıyada çok yalnız 

SON POSTA 

olduğunu hissetti ; yeniden ana 
•e baba kadar yakın, ıefkatli 
bir insan tarafından aemmek . 
ihtiyacını hissetti. Bu uaf, 
onun hayalinde, "Yu•a" yı bir 
liman Ye aerbeat bayab lcu-
durmu.w bir deniz haline ıetl
riyordu. 

Fakat, evlenmiye karar Yer
aeydi, F eritten daha iyiaiDi 
bulamaz mıydı? Vakıa, hluedi
yordu ki, Ferit ıibi luanlann 
arkadaılıiı daha aıcak Ye sa
mimi olur; mlıtemadiyen k8-
çilklllklerini bluetmeleri merbu· 
tiyetlerlni arttınr ye eauen 
kibirli, hotglm olan erkeklerin 
bir de içtimai mevkileri yllkaek 
oluru, tabaklclmleri çeldlma 

bir bale ıirer. 
- Okadar uzun boylu dn-

ınnme, dediler. 
Nermin mınldandı : • 
- Aklım yabyor. 
Nadire aeYindi : 
- Elbette... Sen ıekl kıı

aın... Hem F eridin bu,nnko 
haline bakma... Her imanın 

,altınç taraflan yardır. Muell 
o F ahirin evde bir boyun bağı 
lttlatl için ne deli diYane ol
duiunu, nekadar ıinlrlendiğini 

ı&nen kahkahadan bayıbnın. 

Ferit, mahalleden bahsederken 
ıtlillnçttlr; Tabir de dppelet
tiil ftldt ıtllllnçttlr. 

Atıf Bey aorduı 
- Ben •• nldt tl)lnclm? 

Nadire cevabı yapııbrdı: 
- Sen de kızlan ancak 

bq lira mukabilinde öpebile
cek yap geldiğin için ... . 

Atıf Bey Nadirenin liatüne 

er Ev Kadın 
eler Bilmelidir 

Denizden çıkınca mutlak 
vilcudunuza tatlı au ile duş ya
pınız. Bunu yapmak milmktla 
degilse, biç olmazsa bqınm 
ve yiizilnilzft aouk au ile yıka
yımz. Tuzlu su ıaçlan ye tem 
bozar. .. 

Saçlarınızın yıkandıktan aon
ra yumuıak kalmasını istiyor
sanız, suyun içine bir az sirke 
ve yahut limon suyu abnız. 

• 
Fırça ve taraklan sık sık 

yıkayınız. Süpürgeleri de amon
yaklı ıuda yarım saat kadar 
tuttuktan sonra yıkarsamz te
miz olur ve daha çok dayanır. 

ları o kadar tehlikelidir ki, 
içtimai mevkü olan bir gencin 
bu tehlikeleri göze almuma 
ne ltızum, ne de lmkln vardır. 

Onun için aen bu aevdadan 
vazgeç yavrum. Dnnyada se
vecek kız mı kalmadı ki ? 

Erenköyünden Z. C. rumu· 
zile bir gençkız soruyor : 

"Nipnhm beni bulundup 
k&ye misafir davet ediyor Ye 
yazı yanında g~çirmemi istiyor 
Fakat babam razı olmuyor. 
Hangimiz haklıyız. ? " 

Şnpbeıi7 ki babanız. 

"' T. E. rumuzile bir genç 
kadın yazıyor: 

"Yeni eYliyim. Arkadaşlarım 
diyorlar ki, kocalar, daima 
kansı ne isterse onu yapar. 
Sen de kocanı buna ahıbr. 
Bir defuanda muvaffak ola
mazsan ikincisinde tehrar et. 
Siz ne derıiniz ? ,, 

Birinci defa &eD de tec:rnbe 
eder, ikinci defaaında atlar, 
ilçfincn defuında vezgeçeniniz. 

• C. R. rumuzile mektup ya· 
zan karie: 

Sizin fikrinizde dejilim. <>t
lunu:ı ttıcear olmak iatemiyona 
6~edenberi ticaretle iıtigal edem 
bir ailenin ojlu olduğu için 
oa• buaa icbar etmek mana
uzdar. 

Çocuj'un1ı1ıun istikbali, ama 
an'anavl biuinizden kuvvetll 
olmalıdır. Unutmayınız ki hepi· 
miz ayni kalıptan çıkmış inaaa
lar değiliz. 

Hanımtegze 

ylirlldü: 
- Fakat ben senin gibilere 

para sarfetmem, dedi, onu 
kucakladı. 

( Arkası vu) 
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Efganistanda Hırsızların El Ve Ayaklan Ke
silir, Hapse Atılanlar Da Dilencilik Ederler Di 

l . YAZAN: M. KAZIM 
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Peygamhere SögdU Töhmeti 
Altmda ... 

Anlaşılan '1Herat,, ın yeni 
valisi kuvvetli icraatta bulu
narak halka hükumetin satvet 
ve kudretini göstermek arzu· 
suna düşmüştü, tedip ve ten· 
killer yekdiğerini takip ediyor• 
du. Filhakika kasasın icrasın· 
dan birkaç hafta sonra yeni 
bir hadiseye şahit olduk: 

Müzayakada bulunan tanı

dıklarına para vermiş olan 
bir genç mühletin hitamında 
alacaklılarına müracaat ederek 
para istemiş. Borçlular müş-

kül bir vaziyete düşmüşler, 
Adama çıkışmışlar, kavga çı· 

karmışlar.. Sonra da hükume
te ~iderek bu kavga esnasında 
gencin peygRmbere sövdüğünü 
iddia etmişler, para ile üç 
beş k~i tedarik ederek şahit 
diye göstermişler. 

Kadı kanaat getirerek gen-
cin recmedilmesine karar 
vermif .• 

Yine sokaklarda münadiler 
dolaştı, yine halkı ertesi 
gün siya.aetgahta hazır bu· 
lunmıya davet etti. Ben 
gitmedim, fakat gidip gören
lerden işittim : 

Mahkum siyasetgiba geti
rilmiş, çırçıplak soyularak bir 
çuvalın içine konulmuı, çuva
lın ağzı bağlanmış, bunu mü
teakip hoca efendi başına ge· 
çerek bir Fatiha okumuş. 

Arhk kararın tatbiki için 
herş ey hazırdır: 

Halk biraz geri çekilerek 
eline geçirdiği taşı çuvalın 

üzerine fırlatmış ve az 
ıonra çuvalın Uz erinde 
ahlan taşlar dan knçlik bir te
pecik hasıl olmuş, neden son-
ra halk mahkumun öldüğüne 
kanaat getirerek dağılmış, o 
vakit te biçarenin, akrabası 
taş yığınını dağıtarak çuvalı 
bulmuılar, içinden ölilyll çıkar· 
mışlar ve bir mezarlığa def· 
netmiıler ... 

Bu hldiseden bir hafta 
ıonra halle arasında bir şayia 
çıktı: . 

- Biçare iftiraya kurban 
fitti, deniliyordu. Fakat maal· 
eaef iı işten geçmişti. 

Hırsızlar Kafeste 
(Herat) ta bulunduğum sı· 

rada bir başka vak'aya daha 
ıahit oldum. Bu, bir bırsızhk 
vak'asına aitti. 

Elbette okumuşsunuzdur : 
Şeriat kanunlarının tatbik edil-
diği memleketlerde hırsızlann 
bir elini keserler. Bundan 
on beş sene evvelki Efgan 
hükumeti bu kanuna kendi 
tarafından, hırsızların bir 
cSyağınm da kesilmesini ve 
bir kafes içinde teşhir edil· 
mesini ilave etmiştir. 

O günlerde dağ batında 
yol kesici birkaç haydut 
yakalanmıştı. Hükümet bun· 
ların ellerini ve kollarım zıncır-
lerle bağlıyarak büyük birer 
kafesin içine koymuştu. Şeh
rin muhtelif yerlerinde teşhir 
ediyordu. 

Efgan hükUmeti mahpuslara 

Türkistancla btikl41 ildnının tesidi. Tefrikamızın 
muharriri Kazım B. ön sıradaki sarıklı zatin 

yanında oturuyor 

yiyecek vermek itiyadında ol
madığı için bunlara da birşey 
veremiyordu. Hırsızlar kafesin 
içinde gelip geçenden dile· 
niyorlar ve böylece karınlarını 
doyuruyorlardı. 

Teşhir i~i bir hafta ıfirdü. 
Sonra cellat geldi, bunların 
birer ellerini, birer ayak· 
lannı, bilek ve topuk mafsal· 
!arından kesti, sonra hepsini 
birer devenin lizerine bindire-
rek ıehrin sokaklarında dolat· 
tırdı ve bu muamele de bit
tikten sonra salıverdi: Vak'ayı 
sonuna kadar takip etmedim. 
Fakat eğer bu haydutlann 
hısım ve akrabası mevcut de-

Sıcaktan oıumler 
. Kaliforinyada sıcaklar 70 

kitinin ölilmüne sebep olmuş

tur. 

Bir Kaza 
Arnavutluk hududunda siper 

kazan 50 Yunan askeri toprak 
altında kalmıştır. 

Löit Corca Ameliyat 
Mösyö Löit Corca ameliyat 

yapılmıştır. Ameliyatta kıralın 
hususi doktoru da bulun
muştur. 

lıpanyanın Sevil şehrinde 
arbedeler olduğu haber verili .. 
yor. Sabık lapanya kıralınm, 
oğlu lehine ispanya tahtı üze
rindeki hakkım devrettiğine 
dair verilen haberler tekzip 
olunmaktadır. 

Zeplin Kutupta 

ğilıe mahkfımlar muhakkak 
bırakıldıklara yerde ıUrünerek 

can vermişlerdiı·. 

• Bir ıabah evimde otururken 
Y ekdiğerini müteakip iki ha· 

ber aldım. 1 
Bu haberlerin birincisin~: 

f ngilizlerin Koşk şehrine 
geldikten sonra bUtiln TUrkis· 
tam işgal ettikleri, 

İkinci haber ise : 

Hükumetimizin itilM dev· 
!etleri ile (Mondros) te bir mU· 
tareke aktettiği bildiriliyordu. , 

Bu sırada Süleyman Hamnıı 
bizi ziyarete geldiğini haber f. 

Şamda Boykot 
Müfritler Bom balarla 

Taarruz Hareketine 
Geçtiler 

Şam - Halka pahalı ücretle 

elektrik vermesi, Şam halkım 

Suriye Elektrik Şirketi aley

hine boykotaj ilanına mecbur 

etmişti. Umumi boykot kara

rma muhalefet ederek elekbik 

yakmakta devam eden Şamın 

büytık otellerinden biri, müfrit 

boykotçuların taarruzuna uğ

ramıı ve otele bomba ile ta· 
arruz edilmiştir. 

verdiler. Bereketullah Ef. istik· 
bale koştu. Yanlarına gittiğim 
zaman ker ikisini de ordu lisa
nlle konuşuyor buldum. 

Snleyman Han söylUyor, 
Bereketullalı Ef. dinliyordu. 
Yüzünde kınşıklıklar vardı. De
mek bahis ciddi idi. Ben itin 
aldığı rengi ancak Valinin 
hareketinden sonra öğrendim. 

Bereketullh: 
- Ne söyledi bilir misin? 

Dedi. 
- Hayır! Anlat bakalım! 
- İngilizler Efgan hüku-

metini tazyika başlamışlar, 
Efgan hükumeti de bizim hu
dut haricine çıkmaklığımızı 
münasip görmiiş .. 

- Çok mükemmel 1 
Birkaç gün sonra Naip Sa

IAr Haşım Han da bizi ziyarete 
gelmişti, Valinin söylediklerini 
anlattık: 

- Neye karar verdiniz? 
Dedi. 

- Buhara Emirinin İngiliz
lerle münasebette bulunduğunu 
bilmemize rağmen evvelA Bu
haraya, sonra Rusyaya, oradan 
da memleketimize gitmiye ça
lışacağız, başka çaremiz yokl 

HAşım Han: 
- Haklısmız f dedi. Fakat 

ben size az çok yardım ede· 
bilirim: Amcam Osman Han 
Hazanşerif hikimidir. Buhara 
Etnirile hüsnü münasebetle 
bulunur, kendisine bir mektup 
yazayım, memleketi salimen 
geçmeniz için size yardımda 

bulunacağına eminim. 
(Mabadı yarın) 

BORSA 
fstanbul 30 Temmuz 1931 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

laterlln 
Dolar Amerikaıı 
20 Frank Fransa• 
20 Liret balya. 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yıınaa 
20 Frank l.viçre 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çekoılovaı. 
1 Şlllıa Avuaturya 
ı Rayhımark Alma.ara 
1 Zelotl Leblatan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yuroalavya 

1 Çervoneç SoYyet 

KAMBiYO 
Londra 1 laterlln k~ı 
Nüy. 1 Tilrk ltraaı dolar 
Pariı 1 Tllrk liruı Frank 
lılilbo 1 • " Llret 
Brllkael 1 " ., Belra 
Clnevr• 1 ., ., Frenk 
Sofya 1 ., ., Leva 
Ameaterdam 1 T. ,, Florha 
Maclrlt 1 Tllr lirası Pena 
Berlln 1 ., ,, Mark 
Var9ova 1 ,, ,, Z.JoU 
Bükreı 20 Ley kurq 
Rusya 1 ÇerYoneYlç kurut 

1034.-
212,50 
165,-
224,-
118,-
55,SO-

821, 
31,-
85,-

126,--
29,SO 
49,-,-
2J,S(I 
u,-,oc 
76,50 
,-

1030,50 
0,47,18-

n.s,-
9,00,-50 
5 37,-
36,40-
65,00-

1,16,- -
S,24,00-
1,97,-,-

4,20 
79,50,-
1088-

Zeplin balonunun kutpa 
vardıiı ve Fransuva Jozef 
araıısı üzerinde bulunduğu 
haber veriliyor. Balon, o taraf
larda bulunan Maligin buzkı
ran vapurunun yanına inmiş, 

ve tekrar havalanmıştır. Ge
mide bulunan Jeneral Nobile 
balonda çaya davet edilmiştir. 
Balon kutpun ileri noktalarına 
hareket etmiştir. 

Taarruz yapıldığı zaman, 

otelde, lngiliz, Alman ve ls
panyol konsolosları ile kitip
leri bulunuyordu. Ahlan bom

banın btiytlk zararı olmamışbr. 

Konsoloslar, Suriye Hfikümeti 

nezdinde şikayette bulunduk-

larından hükumet 19 genci ITiyatro Ve Sinemalar 1 
tevkif etmiştir. 

ltalyada Zelzele 
İtalyanın Marki şehrinde 

zelzele olmuş, San Ürbano'da 
birçok binalar ; çatlamııtır. 

Bunlarm on ikisi elektrik 

ve tramvay şirketine karşı 

boykotajı idare eden heye'- ' 
azasıdır. İçlerinden dördü D .... -

rülfilnun talebesidir. Taarruzun 

sebebi, konsolosların içtima 

yapmak için boykotaja rağ
men elektrik kullanmakta de
vam eden bir oteli intihap et
melerinir. 

ALKAZAR - Kanlı kervan 
ARTiSTiK - Atk kaptanı 
ALEMDAP- - Atk Zambağı 
1 K f, ~ : - Astero 
L.LOR Y .\ - Hayalin aonu 

M A J l K- Aık ölmez ve 
MELEK - Atk resmi geçidi 
FERAH - Muhtelif temalller 

OPERA - Demir maske 
ŞIK - Milli dakika 
ÜıkUdar Hale - Zamane Atkı 
Takalm - Varyete 

Çlfllkparkı - H. Yatar ve Aleko Ef. ler 

Kuı kulHI parkı - Da.rllttallaı 

Temhıuz 31 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
Resminizi bise glSnderiraenl• alze 

bblat!nizl aöyliyeblltrlır. Fakat bunan 

için g8nderilecek realmler iyi ve tabll 

pozda çıkmıt 0Jma11 Jbımdır. Taki 
mllteha1111ımıs 

d1l4mealİI. 

Tablatlerinl 

mUtaleuında 

• 
anlamak here blıı:e 

resim ırönderea karilerlmla hakkında 

mütehaHııımıun miltaleaaım qağıld 

aahrlarda okuyabfllralnbı 

'JFehmlE/. 
İşgüzar ve 

müteşebbisstir. 
Menffaatlerini 

'1Neş'et Efendi: Ağırbaş 

.,.,....-:"'il!'!_,...__,~~ 
dır. Ataklıkt 
hoppalıktan 

hafiflikten h 

zctmez. Yap 
cağı i~i düşl\ 
ceye tllbi 

llO'lvı"' ...... ·"' tar. Menfa 

israf etmez. 

)erini ihm 
baıkaları le 
ne feragat 
samimiyeti 

* israf etmez, so- ~ ;Ahmet Efendi: Ameli ı 
~llı.•··.:.-ııı kulmasını ve hada beceri 

.....,..._ hayatını kazan
masını bilir. 
İyilikleri ve fe-
naltkları çabuk 
unutmaz. .. 

ı • Vitali Efendi: Asabi ve 

fazla korkar. 

çalışkandır. Ça
buk kızar, hid· 
deti devamsız 

ve kinsizdir. 
Menfaat le rin -
den feragat 
edemez. Karar-

larında müte
reddittir. Mes' -

uliyetten zarar 
ve tehlikeden 

* · Vangel Dimitrl E/tJndi: 
Ameli sahada 

muvaffak olur. 

Çalışkandır. 

rakma%, ser

keıliğe ve inat

çılığa mütema

yildir. .. 
ıi'Jehmt!t Nezih Beg: Zeki 

ve mahcuptur. 
Muamelesin de 
saygılı ve ahn
gan olur. Mü
nakaşayı mft· 

cadele safhası
na intikal et
tirmez, arka

daşlığı muhit 
ve muhatabını 
sıkmaz. Kadın 

mevzularını ihmal etmez. .. 
,;Ahmet Ragıp Beg: Zeki 

ve hatırıinubr. 
intizamla çalı
~ır. RUfekasile 

şakalatır. Bedii 
eıya ve mana

zırdan haz du

yar. Hissi ve 

hayal mevzula

nna lakayt 
kalmaz. 

* ismail Hakkı Efendi: Çe-
!'11'-'~lr.''"""l"'f'~.,.,,..-

vik ve atiktir. 
Cesaretten ve 
hovardaca ha

r ek etlerden 
haz duyar. Met
hil takdirden 

hotlanır, teşvik 
ve teşcie ka
p ılır. Kararla
ıında ihti) at ve 

mıe!!!IL._......_-.;.~ teennidiın ıiya-

de ataklık ve atılganlık vardır. 

* 

meleye muk 
bele eder v 
serkeşliğe m 
temayildir. H 
kalarına min 
net etmekte 
çekinir. f ğbira 
rı devamlıdır. 

1Şerafettin Efendi: Alıng 
~,_ ve hiılidir. Ça 

buk gücenir v 
kendini üzer 

Ktiçük birıe 
vehim ve teeı 
sUrle bilytıltOr 
Kararlannd 

temez, ve ez

dirmez. Muba· 
tabına göre ta· 
vır takınır. Ta· 
hakkllme ta

hammülden zi
yade tahakkn 
etmek ister. 
Mü s amabakir 

ve hazımkar değildir • 

• •Ali be_q: Asabı ve hırçın• 
dır. Hürriyeti· 
ne müdabaJe 
edilmediği tak· 

dirde teessn
rünü izhar et· 
mez. Eğlence
den gerı kal· 
maz zevklere 
likayt kalmak 
taraftan değil· 
dir. .. 

Fel'it Şerif beg ı 
(Fotorufuun dercini lıteml1or~ 

Mücadeleden hazeder, gll-
rültUcü, patırtıcıdır. Konuıur
ken sesini fazla çıkanr ve el 
bareketlerile kendine hususi 
tavırlar verir. Metih ve tak· 
dirden çolc zevk duyar. Ten• 
kide ve tahakkiime tahammul 
edemez. 

SEYRISEFAIN 
Merkez ac:enta : Galatata KöprU 

batı B. 2362. Şube A. Sfrkecl MU· 
hürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
( Cumhuriyet ) 30 Tem· 

muz perşembe 17 de. 

MERSiN POSTASI 
( İnebolu ) 31 Temmuz 

Cuma 1 O da Galata Rıhtı· 
mından kalkarlar. 
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Abdülhamidin ifadesine 1 
Bahar ~eh. Şehirlerden ka,lere, u!!!.telere fıkılacaktır. Kiraya verilecek nials, 

dairem, ~ varaa ••Jahut ldralab ev, daire •• oda 18tiJOrıanaz: Araaak Ye 
.-.alda nllll feçlrm91l.ıs. (25) k....... me bu iti 7apabUlris. (16) keu...ıık Wr .. 
klfWlr. Her Wlae fası .. içim Wr -.., llfıweedlnls. 

Göre 
Biri 

Büyük Meraklarından 
De Cinai Vak'alardı 

NAKD.lı 
(HerWiı~) 

ZIYA ŞAICIR _ 36 

• Kla ......... 

Batla doktora ula illa 
IOruJonlu: 

- lıluWaz hlltitlal de 
dikkatle muayene ediyorauaua 
cleiil mi?. 

Doktor, bu huıuata teainat 
Terclikten aonra: 

- lateraeniz birkaç morfia 
ampulü.. Kafein ampulG.. Bir 
tnnga g6ndereyim.. Burada 
bulunaun. 

Derdemez, Abdllhamit, fe
na halde aiDirJeadi: 

- Sakın ha... Sakan ha •• 
aman Doktor B. ·, ben mor
fin ve uire fibi tırınga ile 
ahnaa Olçlardan çok kor
kanm. l(at'iyen muhitime 
aokmak istemem... Bakımı, 
aklıma ıeldi. Size tavsiye ede
rim. Koleraya kartı bir illç 
Yarchr, çok iyidir. Bunu vaktile 
Peker İ8minde bir eczacı ter
tip etmif. 81,nk kolerada 
birçok doktorlar lmDa•mıı .. 
Faycluuu ı ...... er. (aoe) cla
ki kolerada laabnma plcli, 
emir verdim. Bunu iltim.t et· 
tirdim. Reçeteıi, benim eczacı 
bqım Arif Beydedir. iktiza 
edene oradu wulaua. Ukia, 
l be ... ~ w .. 1a ...... . 

• HL ..... ka decltyim. At,. .............. 
bilıf • ••••• ....... lif teJ1er hakkımla muhtelif 

AUil/ıamidin •l•larıntla 
•1ına ••nınd• 6alan .. 

Nııri ap 
aalattaja pyleri tekrarlac:lıktaa 
sonra ıazo canilere ıetirdi ve 
beni hayrette barakan ıu llz
leri ıöylecli : 

- Cinai vak' aı .... çok me-
rakım vardır. Mabeyin clairuiade 
mlltercimlerim Yri.. a...•w 
Nllem••ym 
t.dlme eder tııe boa ...
rirlerdi. 

Gece yatatama 7atbjım za
man, bir paravan arkamdan 

bu romulan okurlar, ben de 
hunlan dinliye diallye uyur
dum. Bir ,na, bir lnaifiz mu
hanlriaclea terctlme ettikleri 
kitabı okuyorlardı. O kitapta 
(Canilerin, eberiıinin hq par
majmıa ucu; pbadet parma
tmm ortuındaki boiumu 
seçiyor.. Uzun oluyor.. El 
de bir hayvan pençesine 
benziyor • ) diye yazda idi. 
Aldı beni bir merak. Bay. 
le teylere, çok ehemmiyet ve
ririm. Derhal kalkbm. Yatatm 
içine oturdum. Hemen emir 
verelim: 

- Yarın, hapiıhanede ne
kaclar kanlı, katil vana.. hep-
ıinin ellerinin fotojraflan alı
nacak, hana ıetirilecek. 

Dedim. 
1 Birkaç gln zarfında, fot~ 

raflar ıeldl. Tetkik ettim. F"d
hakika, hepsinin bq parmakla
n UUJMla. Bir ele, .-. c:likkat 
ettim, küuenia eli, baıkuuwa 
eline benzemi1or. Avrup_acla, 
baaclaa çok iltifade ediyor-
1anm, •.• 

lkiiıdi ewu okuaarkea; 
- Namaz vaktiniz ıeçmeain. 
Diye kalkbln. ÇIDkll, iki 

uatten fula oturmaktan yo
rulmUfhlm. Veda ederken beni 
dardurdu: 
-q...koı..aw"-bfu. ........... 

ı•e 1
5 1• Y.ı.. ..... alalı.et 

ve 1aa,.tıaa deiil.. Heplmifl, 
llhbat ve hayab ...ı..ı. 

Arkala Yar) 
tavaiyelerde bulunur. (Falan 
yerde filin vardır. Ondan ıu 
auretle istifade edebiliniDiz ) 
der. Fakat clerlıal arkamdan 
da; kendİIİlldea halutedilme
m.UU ta'fllye eder. 

Geçen Haftaki Bilmece-
.. eı.~~~;:.~ mizi Doğru Halledenler 
bimt tan• •• matbU 
itf.W dikkatle taldp ..,.... ( Bq tarafa 4 GaeG n:rfada) 1 Ne. G .. Şel8r, Kut-- Ata etla 
t..:... 1 _ .. ..._. Ne. S1 &laDet., Zlaiclr• Mf D lfte, ltir "•M ~I s.tler, umlr ••iç..... Nat1n• ...... ._ N 6 Boha Aw-

• ı- ...-ıı .. ı MtlftD IOkÜ • !llftl' C-..1, ~MI o. 
Etli plllv EJlp Rami tallmba .. cadde .. 9 ~ kat F.ık B. ._ Ha.et, Vefa Asap-
Bam 11..1... • .,., ..... diJe) UaıİlldSprtl Ta11are cealJeU Ahmet El. .._. Mü 5 Fatma Pertluı-,: 

ya , __ ı- lır..._ul llea'ade, Edlrae Aktar lloNo C>.idw.r O.aan Doian, Aaluıra Atfa 
Kabak YMllulle Karabfll otla baa-, SaUbU an Çeasel haa S Tahabl, Adaaa Polla 
Umoala -·IAw• ........ telpaf ..adfrl ofla lluafhr llldlrlllfll Acili ..._ ŞMlr BeJdea 

..-- 8. ,,. iL far. Twaa, YetllklJ lllll•dll "kail S5 
Maamali, feu bir llıtt• de AlbUm Kazananlar ,. .... TeY111s a. .. H. ıar. 

detll... Sabahlan dt, dtll Ankara lametp~ aahaD•l Pepas 
L_t: -ak 1'0 Rabla, Betlktae Şeallk dede 
._ve, çay, JUmm1a, laarmif C..-• Aslst,. caddul S Renat ". ...... 
-'---L rr ..JI.. --1 ~a Yeni aalcalarü FllmCI AINhallali 
.......... 8N7••• Ye ~ ıı, fflu ll.-.f9ı_ BeJaat Altma .U-••nu. Az miktarda, ..Jd ~llaMaa F...ı, ........... aa· 

Halit .. .... s-ıı.. Aa-
...... peplriae cevu ..... ] ._. llultl7• Top llaldM ..-

••ıla, ....... R•ele .,. .............. Alamet, Aabra T ..... 
l..ı-_: tp_LL!I. t.ft c..al & Y ..... All Raa, DJ 

• 
angı 

ektehe 
Gireceksiniz? ~ ..... ı&aclerdL ...... lcl ................... 1 .... Aal, 

ettlnl. ~- Çlfillll Türlrat llltlW R.W 8: __ L_ 
~· ,..,...., Vela ella ~ - Çacai•um .... .-a-

- bd le slDdeaMri Fidıl a. 98 
R. '-· tehe Yermek İltiyommm: ? --.P ,okmae ef-ulim E.- lubtn Defteri Kazanalar s. ....... m.ıa ._.ı 

...... •maplar ela, Kıpti .U-q llMekl ..., ~ ..aııı • etmek lbere hangi mektebe 
'te Yahudi mahallelerinde ; .. ;._ llulll, l.taabul im .ta ••ktep sn 

--r Plra1e, u1ra. 1ç ,..,... ~_. aü'mek iatiyommu ? 
Vak'a olan mahaller, derhal ..,b ... HaUt a., w.tuo. IUaDü, Geıetemiz ıea .. •ere Ye 
t Adana ~çl fabrlkU&Dda Emta Be1 \"& 
ecrlt eclllmlf. Korkulacak hiç y...-0•...., Keca••ltafa,... .._ ebnepe nhherlik emek 

bir teJ yokmQf. Mubafm bala- eec1ar ao11a1ı: 16 Perlhu Sabri, Aüara kere blttla mekte,ı. U. 
&a -L..-.dm k dikkatli L-•--. Hlk:cett•pe s1t11 Hkü n O- Utfl, kında her &n.-•11. --IA-ab 
•

11 
vana a ÇO IHllU"" Ankara Muaddem mahallul ea,_.... ..unu 11111111111& 

h1ermUf. Kaık civarına yaban- cadde91 4 Abdullah, Edlru v..u,.ı vermiye amadedir. 
ti in.an dJ.al ---•- bir malı- •ta kuap O.maa w&11ta11M ...._ Mekteb!-t..! ...... '"ed•a ..... , ~ inim, Samaua memlekeket haataae.I 1D1&1 -Y- ... 

kalam bile takarrilp etmeaine etfal alt•lıaa•• Behçet B•Jla ....., enel bize ıorunm ve tlr-
llllni olmak için kat'ı emirler Ankara On Cebeci No 115 bhm, mek iatedijiniz •oktep 
'teril ı. Orhan Behçet, Edirne ~tane•:~~ h-'-'--da b•-da• m-1.&-at m_,... Seni)'• Haaıa111 km Vedia, uauıta iUUUll a& - aıum 

Cevabım getlrdij'im zaman poeta kata11u 562 All Fuat, Ortaldly isteyiniz. 
Pek memnun oldu. ~;r_-: 1!:~-::1 ~~~jı'j;. Y.\~!t eş= Y alnıı cenp ft1D (6) 

Karp ka11ıya geçtik. Ciga• Beyi• lau K .... ,, lmııt mahkemel · lmrmJluk posta palu leffet-
raıarı tellendirdik. =n "~ı!••_::.:!;1~.ıae j meyi aautmayum. 

Bir mtlddet yine koleralar- plclak Awkat lluhtar B. oflu .. ...,. ...... _________ _ 

~ ft birJras ...,. .... Mm .............. ,..... 

DOKTORLAR 1 DIŞ TABiPLERi ı-•-O_T_E_l_E_v_v_ı_, 
DOKTOR AHMET HAMDI Diş TAatal NECATI - C.ma- KOL A Y S 0 N N ET 
7Ailaren •• dalailf ltıutalılıalar. ._ mada ller ... Hbalataa alrp· Ameli ye•i için m..,. IWepU 

Hu• BeJotlu. Tarlabafı ea• ... ı .. bAr ........ bW eder. wle tlektor Talip •1• ...... 
No. 145. Muayeaehane: Galata ...... H .... •••ıllNe. 1,_59 ftftlclea Mber veria.e& .._el 
T°""'ar ncl•esL No. 164. -36 Nemlizade Ham. Telef~ 

PARlsTIPFAKOLTESINDF.N ...... TERZiLER ' 1486 
- 5 

Cilt" Zllınwt ı..11alaldar altebw lsTEYORUZ - m. mff1t 1ı1ır 
Dr. BAHA TI1N ŞEVKi USUD Yadeli, mutedil terait hizmetçi, bir nülrebbiye lateyora. 
Kahl natlerl Hbab Mldıııden • ea mllfklllpesentleri memnun Bize mektupla Hruauz, içine 4 

bnıtluk pal koyanaL l.tanbal akpm 1ecllye kadar Ba•llH eclenk tekilde modaya tire Postalnıtuıu 548 -3 

llaerret oteli karf111nda No. :: .... yapıhr. Babıali No. 35 OROCO HOSE.YIN _ Ynıtak, 
blrlael icat. - Yuuf ZiyL -23 ,.nık, sfl•e yenltl elw.eler emn-

GOZ n Gazlllc mütehau .. ı 1 1 1 1 lhae faik Wr •urette bellnb lrü-
.ı_L&....r f-·t Aıııiııı Bey - Muayene ŞÇ ST YORUZ !G~; Bir tecrilbe lrlflclir. Beyofha 
aua~v - umldll eatldni PaAj Ama..,

1 De ıldlk Htılır. Muayene ücreti MEMUR •• MEMURE iSTi- No. 13 _, 
alınma. Bahçekapı Hamldlye YORUZ - ltlnlııı olmadıtı ıııa-
eadde.t SO namarah mataza. -9 KUNDURACI VE TERZILE-

•anlarda ~abtarak ayda 90 lira- RfN NAZARI DIKKA TiNE _ 
EMRAZ1 Z0HREvlYE teclaYI

....... - Doktor An.ti• .., : 
Eminini sabık Karakaı Han 
No. ti -20 

KiRALIK VE SATILIK 
EMLAKINIZI SATMAK 1ahut 

KiRALAMAK ~ 9-12 arumu 
mlraeaat edlnb. TramY&)', lakele
ye, flmeaclifere yalım olanlar 

• muracealabr. l.tanbul dlrdGncfl 
Valufbaa umakat 29 -S 

' 

d• fasla kuanablll,.iniz. Bize Sin~er markalı bir adet koli. 
mektapla aorunuz. Mektup içine k•tlaraca Ye bir atlet ayaklı 
6 kurutlak pul koyunuz. ı.tanbul terd dikit •alcineal Abhkbr. 
poetane•l 400 -S Taliplerin Nuruosmanl~ecle Şeref 

Erkek ltçilere it nrİJOl'UL 
PARA KAZANDllUYORUZ -
Obyup )'Uma bilenler tercih 
eclllr, au•lald mektupla bildl
rlala mektup lçla• 6 karutl•k pul 
kOJUaz. l.t.aW poatanem 548 

-s 

Hkatında S4 No. da Raa k•d .. 
raca Gamil S-tH,. •• 
eaatlerL -ı 

SAntJK AHIR VE TARLA-
30 fl&alm laerlatle •eJY• ata~ 
ları •• l.GJiik ahan u-n LAieii
de eezaea Satla S.1e 11-13 ara
mntla mlracaat. -5 

Meclisteki Müzakerenin Zabıtlannı Aynen Yazıyoruz 
1 .. tarafa ı mel .. yfada ) 

rece derece u,atı- halrib
ten pGrl1Dls iftihar vesileleri
dir. Banlardu bir tuaini 
dlretmeklilime mlllaadelerhaili 
i1tirbaaa edecetim- Umumi harp 
hqlamJfb, billhare plibiyetle 
biten mndafaau ne kendi 
bapaa dlaya tarihini takip 
....... olu Çr•kk•k çok 
..... nai,.U. illi, arada 
•tacatmm flfekl.ta ..,.... 
....... AlwJadu kaçak ola
.Mı ptlrebUlyordalr, henb 
Romanya harbe ıiraıemiıtL 

Fakat Sırbiıtan merkezi 
Avrupa ile irtibabmm kesen 
bir hail olarak ortada duru
JOrdu. Sırbiatan cephesi yan
larak merkezi Avrupa ile itti-
alimizin temini elzem ...... 
alyordu. Bu açık laakibtl o 
zamanın merkezi umnmiei•e 
llylediiim ve Sırhlataa cep
hui yarılmak kere mnttefik
lerimizia tazyikini teklif ettijlm 
saman (hayle bir hareket Ttlrk 
mertHil Ue aud telif olu••W
lecek ) tereddlltlerlle brpl..
•fhm, Arkaclatluı• ilma 
edemlJea lhlere HcW ba 
Y&dide ficldetll m•ke•el...W. 
mtlttelilderlmis icbar ettllW 
flrmelde halatifar alclam. 

16-20 ...... ima Wr 
fuall urfmda Snlltala oep-
1alll Jarll•t. Amıpa • ..... 
n .......ı-ız. t..m ..._ 
.... Çaaakble,. ceplerde n 
bnullatda kaçak eva Nrak 
deli~ belki vopialarla Ye 

tnalerle ,..... ,.tif tlmlye 
imkan hlml olamfta. 
K~ h&,ek itiyle ......_ 

lerl teadcllt ettlrehllecek ~i 
1&111anda yirmi aenellk meh Dl 

olan ota habclar -ollk bir 
pzet.. ntandaım•am Ye 

bDtlD bu psetec:llik bayabmcla 
Ttlrkiyede umulu bir mat· 
buat .... baluadutunu daim~ 
flrdlm. 

Batla ba .Melet arfuada 
•uleiba itine bnten feaalar 
w fınehW.r da u•a• umu 

h• uğlam b&nyeye arız ol
map çahpn veya nllbeden 
hutalıldar mahiyetini haiz ol
mQflar. Mahut blayemiz esa
sen uflamdar, ve hu aağlem
hkaa esuen gayet temiz 6zltı ha
mur olan Tlrk milletinin aaifam
hpa dayaDU". 

Bu esular elde iken fena
hklan •att. kolaJbkla &.taraf 
elmlye imkln bulmıacajun 
kabul etmekliğimlzde hata yok
tur diyorum. Efkln umumiye
nia bakkile tenviri meaelui yal
mz matbuabn ubdeaine terettlp 

eden bir vazife dejildir. Mat• 
buat kadar bu k8nG dahi, 
helld daLa ziyade bu kini 
elkln amumiyeyi tenvir ede-
cek bir ylce tepedir. Buradan 
millete hİt4p ohmur, ve yalnız 
hvada deill her vesile ile 
.. Jude 8'C ilk tekrar ela
••k h91 hitaplarla mmete 
•ts lwiade JllrlbıDlmekte 
olaa Jollana • tloirun ıa-. 
._.. irpt edllmif olar. Biz 
ele rulıtlılda muhalif linvam 
v...U. ve hıkllratte .U.9fr. 
cba bqka Mr feY olma
ya haza suetelerie .... 
" r larda laerke.t SUlll"-

I••• tatk-'tlllan ~ ........ ..,. ..... itti•• 
ulk olmut bulunuyor. 

Lbllbm ve inkallp ın.
- •lhWll .... psetecl ola
rak MJCaet matbaatmın beze-
pmhrUe alaedlle19 Pifmlt 
hlmdafama muhterem arka-

fiba ...,..... tekrar ettipae 
ı5re hen milyonlar uhibi bir 
Kanuaum. Milyoalan da ıaliba 
ıayri mepu el phakWderle 
toplamlflmchr. Delil olarak 
aayıyor. 

1 - Beyotluaclald Tlrkuvu 
fUİDOIU benimdir, ya 250, ya 
4*JO bia liraya almıpm. 

2- .... ti fabrika. be
almdir. 

3 - Zıngal ormanlanm hm 
almıtım ve ben ifletiyormUf11111. 
Vesaire vesaire .. 

Şeref ve namuaun zerrele
rinden mahrum olan hu be
riflv benim milyonlara malik 
bir Karan oldajumua ha m
retle deWJ.mi vererek eflrln 
ummniyeye fUllU demek ister
ler. • Hattı iaterleri fazla • 
cli1orlar: itte On ._..,et Halı 
F.lruınd• IHr adam oa ._ 
... eı bet ,.... yokta. Şim4I 
mll)'onhn mallk. Tahil elife.
feri de hep b6yle. Halbuki 6te 
ı.,.fta millet llPıldaa lanı.yor. 

Şimdi hu e&aneler laerilMle 
blru tevakkuf edelim. 

( D••amı Yar) ----
luaHim llktellil• 
Şebrimb Erllek ..... 

meldeltinbı hm ._....._ 
tamir edilmesine llmm ılrlJ
•llftlr. 

••I' ımla blt&ba aillet itiliyor. DOKUZUNCU 
N.p. .. 1111mc1u bnbaetıaek PATRON KtiPoNU 
ip. tlejil. IMUd Jeilne alllh-
lan tenir Ye Hat olan bu N 4 

1 C>. ,&ate eria llefriyabadald ma- Oasete .. • .. .., ..... bir 
Al1etl anlatmak için onlar- nnMkt• old~ p...._., 
.._ bir ıueteala hapa- ....._. almak ~ • 
clald mllıeccel vata:. haininin ....... ıc.ıp .....,._ u ıs 
...A- a&.· lttlham olmak lwe ...._ ....,.: 1 ~ 
15u7• 15u _,.. ılr....._ 

bana tevcih ettiği is.'l&tların en Patroaı... ....,ec111cllldert .... 

belli baıldarma huunmuzda -. ..._ l.eaaW ._.._... 
ve Bllytlk Millet humruncla bir ldr haft8, tapa k.arllerlata • 

Ud kelime Ue tMiu etmek l ıla iti-'• 1mpoa1anm ..-.. 
1.terim. Bu nrakparede o mi- ..ıtdlrler. Ba ........ ~ 

--1...L. ................. . 
Mccel ................. - .ıı....ı---....-..ıııı.ı ..... -~ 



8 Sayfa 

Sıhhatinizi Çocuklannızı, yemekle
rinizi ve kendinizi muhafaza ediniz. 

Sinek, tahtakurusu, pire, bit, ıtıve ve emsali bqarat teh
likeli butahklar tevlit, yemeklerinizi telm eyler. Uykunuzu 
kaçmr rahatınızı 1elbeder. 

.... arattu ye hutalaldardu " atıraptaa kurtulunuaus. FAYDA Utudı 
pmurta H tohuıalarlle beraber kat'ln•• imha H lfaa ecler. Yeril •abchr. 'l'lwk 
•kim. Tlrk ameJeal H TDrk paraelle J•pelmıt elup daha mleulr, dalla mllbllk 
eldup pbl yanyan1a ucuadar. Kat'lnen leke Japmas. Kokuau hafif H lltlftlr, 

••• .. .ı luaolara " çeculdara uran yektur. Bltla tleYalrl deYlet, ecaebl •INMNt. 
S.,.W.fata, Şirketlhayrlye, hutaaeJer, HJWlahmer, yatı mektepleri, yapar lnml
paayalan, De•let Demlryollan, Amerlk .. Font kumpaayua, bt1J1k oteller, Buna 
laamamlan Yalova, kapbcalan H bGtla mGeaaeaab milliye FAYDA latı.al eyler. 

FAYDA dlfer bua feaa mGataüarat l'lbl aU'Mmletlp bayıltma. Kat'1 olarak 
IWUrtlr, •• haprat bir dalaa diril..., Akalal iddia edene bq bla lira taa11 laat 
..,.Ulr. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi Yaldızlı 
reklimlarına aldırmıyalıın. 

Bnyiik 75, bir kiloluk 125, pompuı 75 kuruştur. Huan 
deposu. 

enç Türk Müstahzarah 
Yağsız kremleri Avrupanın en yüksek krem

leri derecesinde olduğunu büyük kimyakerle
rimiz ve binlerce müşkülpesent müşterilerimiz 
takdir efmİıııtİr llerkeal Aakar Geaç Tllrk Mllatabzuata 

y • •• uaaa aahl •• amill Omer Nafi. 

TUZLA iÇMELERİ 
3 TEMMUZ CUMA GONO AÇILIYOR 

Sabahlan K6pr8den Haydarpapya hareket eden 7,M ve 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar ider. 

Fiatlar T emil Edilmiştir 

DAKTİLO KURSLARI 
ALI TiCARET MEKTEBiNDEN: 
Vu tatili deweaiDe mlnhuar olmak lizere 2 - 3 ayhk 

( serbest daktilo kunlan ) aplacaktar. 
1 - Kursun tedriaab 1 I AjıJSto• I 9'11 Cumartesi g(hıll 

hqlayacaktır. 
2 - Kuna devam edeceklerin yeni harflerle iyice okuyup 

JUmalara ıarttar. 
3 - Haftada llç rtın den rhterilecektir. Bugtlnlerde 

den saatleri saat (14) den (16) buçuta k~dar devam edecektir. 
4 - Serbest kurslara deYam etmek iatiyen hanımlann 

n efenlerin - kayit Ye sair prtlara ltrenmek için - buglnden 
itibaren l I Aj'Ultoı I 931 tarihine kadar her tin, ikifer 
fototrafla mektep mlldlrltlitbı• mOracaat etmeleri lhamdır. 

5 - Kayit içia SABAHLARI SAAT 11 DEN 17 YE 
kadar müracaat kabul olunur. 

Tayyar 
• • 

pıyangous 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci keşide 11 Ağustos 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LiRALIK BİR 
MÜ KAFA T VAR D 1 R. 

Elibba Odası Riyasetinden: 
Oda heyeti umumiyesi ıenelik birinci içtimaı 31 Temmuz 

1931 Cuma aUnü saat 14 te sabah Ttlrk Ocatı bi11uında 
aktedilecetindea azayı kiramın t..,ıfleri rica olunur. 

SON POSTA 

YÜKSEK BAYT AR MEKTEBİ 
REKTORLÜGÜNDEN: 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartlan 
1 - Yllbek Baytar Mektebi leyll ve meccanJdir. 
2 - Y alma U.e muunlara kabal olun•lar. 
3 - Talipler qajıda yaZıh vesaiki lstidalarına raptederek İstanbıil'da Sefimlyetde 

Ytıbek Baytar Mektebi RektGrlllillnet taşrada Baytar MGd&rlUklerine müracaat etmelidirler. 
A - Türkiye Cumhuriyeti tebaumda oldu;.u nabk bhiyet cllzclaai, 
B - Had ve mlzmla her t6rltl hutalıktan saliin oldupu nabk musaddak tabip raporu, 
C - Lise ıehadetnameal veya bir aureti, 
D - Ahllla ve ahvali tahsiyesJ mazbut oldutwıa dair polisten muaaddak hüınühal 

velikua, 
E - Terki tahail ettiği ••ya mektepten ihraç edildiği, yahut mektebi ikmaldan sonra 

memurla kanun.uıun maddel malıausuı mucibince htıkGmetin giSıtereceği mahallerde 
muayyen müddet hizmetten istinklf ettiği takdirde lıllkGmetçe yapılan bilcOmle muarifi 
mu faizi nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlann 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli kefaletname senedi, 

F - D6rt adet veıika fotoğrafı. 
4 - Kabul praitini haiz olanlardan tqradan talip olanlann yol masrafa hllk6met 

tarafından tesviye olunacakbr. 
5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçhğı verilir. 
6 - 1 Teırinievvel 931 tarihinde derslere başlanacakhr . 

K D 
size verdiği şu f ırsatt:\n istifade etmeği biliniz. 

RESiM: 
Müsabakasının 

TEK BiR 

Türkiye Müsab"kasınJa 340 Lira 
Beynelmilel ,, 23600 ,, 

KAZANABİLİR 

Ankara Ticaret Mahkemesin- j 
den: Ankarada Tapan palaı 
müıtecirlerlnden l.rail Levi Efen· 
diye lıtanbulda Galatada Cam 
tGccan hak Nlyeko Efendi vekili 
Ankara Avukatlarından Mutafa 
Kemal Beyin aleyhinize ikame ey
leditl da•ada mahcuz aynalann 
•p•n lacle.l ,,. mlst.Wek •• '"'
delile ma1arifl muhakeme ve üc
reti vekllet vt; faik olan 348 lira 
95 kurutun taliılll talep edi~mit 
ve lkametgibınızm meçbuliyeti 
anlqılmamaıına bin.aen ar:ıuhal 
auretlle davetiyenin illnen icraıı 
takerrur etmiı •e tahkikat günG 
olan ısn/931 tarihine müıı&dif 
çarıamba rGnll .. at on olarak 
tayin kıhnmıt ve olıuretle vaki 
tebll.ata ratmen yevmi mezkGrda 
mahkemede hazar bulunmadıtı
nızdan evrakı dava ve tetbiri 
ihtiyati doıya11nda mevcut vesaik 
ve merbutat okunduktan ıonra 
halikmızda rıyap kararı ittihaz 
ve kararı .. yabanın hukuk uaul 
muhakemeleri kanununun 402 inci 
maddesi mucibince benabık ila
nen teblitfne karar verilmit ol
matla kararı tıyabının bir ıureti 
mahkeme divanhane.ine talik 
lohnmııhr. Binaenaleyh mGddea
ale7h l.rail Levi Ef !ndinio 
kararı ııyabının razete ile 
Uinı tarihinden itibaren on filn 
:ıarfı•da itlraa etmez ve Ankara 
uli7e mahkem .. i ticaret daire
sine mlracaatla blr~n tayin ve 
ha1ma tebHt ettlrir1e hakkınız
dald tahkikat ve mahkeme ııya
bında cereyan edecetl ve kanunu 
raeskGrun 40S inci mAdduine 
tevfikan ltlr dua muhakemeye 
kabul olunmıyacata ve 408 inci 
raaddeai mucibince ha1mın der
me7an ettltl vakıalan ikrar ıtmlt 
addolunacaj'I lllnen teblit olunur. 

Cilt ve zülarevi hutalıklar 

MtttelaaMW 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 

lataabul e .. rau atlhr .. tye dlapaa· 
aerl bafheklml 

Aakara caddesi ikdam 
Yurdu kartısında No.71 

DarUşşafaka Terbiyeibede
nlye KlübUnden: Heyeti umu
miye içtimaı cuma gllnü saat 
9,30 da Nuruoımaniye, ikbal 
kiraathanesi Ustündeki klüp 
merkezinde ak.tedilecefrinden 
bHumum Darilffafakalıların tet· 
riflerl rica olunur. 

Yavrumun Saadeti 

GOade 5 kurut biriktiriuenia 20 acnede 5 7 630 kuruıunu:ı 

" 
10 ,, 

" 
20 

" 
115260 

" 
" 

25 
" " 

20 
" 

288155 
" 

" 
50 

" " 
20 

" 
576305 " 

" 
100 

" " 20 
" 

1152600 " olur. 

[TÜRKİYE • 
iŞ BANKASI] 

İst. ADLİYE LEVAZIM 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Adliye Sarayı kaloriferi için mubayaa edilerek olan 130 

ton Kuiple maden kömOrll ıartnameainde muharrer evsaf ve 
terait dairesinde Ankarada iıtaayonda muayene ve teılim 

alınmak ve Adliye sarayına kadar nakliyesi ve ambara konul
muı müteahhidine ait olmak ilzere aleni mllnakasaya konul· 
duğundan taliplerin yevmi ihale olan 15 - Ağustos - 931 
cumartesi g&nü saat 15 te Adliye VekAletinde müteşekkil 
Levazım Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları veyahut 
vekil gandermeleri ve bu hususa ait ıartnameleri de timdiden 
latanbulda Adliye Levazımmdan ve Ankarada Adliye mubayaat 
komUayonundan talep etmeleri lllzumu ilin olunur. 

Temmuz 31 

1 VAPURLAR 1 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

İzmir - Türk - lakenderiyo 
Pire lzmirden 

Dumlupınar - T6rk - Rize
dea 

Marmara • Türk - Mudanya 
Gemlikten 

Bandınaa - Tiirk - Kara· 
bigadan 

Yeni Dllly;a - Tlirk - lzmit· 
ten 

Kanmam - F ramtZ - Mar
ailyadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Cumhuriyet - Tftrk • Hopaya 
Adnan • Tork • bire 
Selamet - Türk - Ayvabta 
Nilüfer • Türk - Mudanya 

Gemliğe 

Vienna - ltaJyan - Triyesteye 
Palaski- " " 
Atlantide - ltalyan - Napoll 

Marsilya Cenovaya 
Prinçipesa Marya -Romımya

K6stenceye 
Karam ani - Fransız - Batuma 

İngiliz Hüseyin Rüstem 
vapurları 

Karadeniz sürat 9'QStası 
RUstemiye 

vapuru 

1 Ajust.,. 
Cumartesi 

~ 

ck.şamı saat 6 da Sirkeci nh-
tımından hareketle Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samaun, 
Ordu, Giresun, G6rele, T rab
zon, ve Rizeye azimet ve 
avdette ayni iskelelerle Stır
meaıe ve V akfıkebire ağrıya· 
rak gelecektir. 

Merkn aceatuı ı EmlDlall R8fadlye 
caddul No. 12 TeJ ı 2876 

'MASAJ KOLONYALARI 
Cilde taravet bahfeder , 

Gençlik sirortaaıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal
lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulursunuz . 

SON POSTA 
YeVml, Slyut, Ha.adlı ve tialıc l'•ut~ı 

Ware • lnanb:i;N°11n1eımaal.r• 
Şeref 90kajl U - JI 

-Ter"•?nı latanbill - ınn 
Pedıa kutusu: lat-b.& - 7'1 
Telırraf. lataabıal SON POSTA 

ABONE F.lATI 
1°0RKIYE ECNE~l 

HOO lu. ı Sene 270ı> kr. 
750 • 6A1 HOO • 

'°° • s • IOl , 

ıso • 1 
" 

$\JJ • 

Celencvrak g eri verllmu. 
b&nlardan rncıı allyot alı ' 11 'ı . 

30 /7 /931 
Mes'ul Müdür: Sabri Salim 


