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UKUN DEVRi 
Fırka Gazeteleri 
Münakaşayı 
Bıraktılar ••• 

Muhalif T anılanlar Sa
dece Ali Saip Beyin Söz

leri ile Meşguldürler 
Matbuat mueleıl hakkında 

Bqvckilin irat ettiği nutuk, 
eğer yanılmıyoraak, mealekdq
lar arasında bir ınk6n devri 
açmı§br: Filhakika bugtln 
( Cumhuriyet ) Ye ( V akıt ) hat 
makalelerini Irak Kırahnın 
aeyahatine haırctmişlerdir. 

(Milliyet) ise (Ahmet Şllkrll) 
lmzasile Başvekilin nutkunun 
gazetecilik için bir derı telik
ki edilebileceğini söylemekte, 
Ye nutkun canlı kısımlannı 
ıöstermektedir. 

Bu sUkOn muhalif tanılan 
gazetelerde de meşhut olmak
tadır. Meseli ( Yarın ) müna
kaşayı bırakmış, başmakale· 
sinde sadece şahsına matuf 
ithamlar münasebetile Ali Saip 
B~ye cevap vermektedir. İzmir 
eazetelerine gelince : 

Sekiz gazetecinin hudut ha· 
rlclne ç.ıkanlmaları için Ali 
Salp B. ile arkadaştan tara
fından hazırlanan, fak at İsmet 
Paıanm müdahalesile Meclise 
vcrilmiyen tekliften bahset
mektedirler. 

lzmirli meslekdaşlar bu mü
dahalesi dolayısile Başvekile 
müteşkkirdirler. Tarihin mala 
olan ismet Paşanın millete 
yaklaşhğım söylemekte, Ali 
Salp Beye karşı da muğber dav
ranmaktadırlar, 

Öyle aörUlüyor ki, ıükun 
devri başlemıştır. 

Artvinde Dolu 
250 dönüm arazi çöktü ---Artvin , (Hususi) - Ardamç 
nahiyesinin bazı köyleri, yağan 
şiddetli yağmurlar, onu takıben 

diişen ceviz büyüklUğllnde do
lu, meyve ağaçlarının kAmilen 
dallarını kırmış, mahsullerini 
berbat etmiştir . ( 250 ) dlSnUm 
genişliğinde bir arazide bu 
)'Üzden çökmilştnr. Zaıar beı 
bin liradır. 

Mahkemeye Verilen Bir 
Tapu Heyeti 

Artvin, (Husust) - K6ylerde 
arazı tahriri yapılırken bazı 
yolsuzluklar ~örülerek Tapu 
heyeti muhakeme altına alınmıı
br. İlk muhakeme celsesi, ay· 
rıca bu heyetin bazı suiistimal 
emarelerini meydana çıkarmıtbr. 

Bir Kısım Eski Eserler Çalındı Afyon 
Kon/ eransında 

Hırsızlık, Sultanahmet Muvaffakıyet 
Hünkir Mahfelinde . 

Yapılmıştır .• 
Bir Memur işten El Çektirildi 

Hır8ızlık gapılt1n ••ld malt/el hbttuı 
• Sultanahmef cam~ne bftitik ı ibrik Ye pmdanlanır ......w,i.ı 

hünklr mahfeli demlen kııım haber alınmış -ye tahkikat ne
Evkaf idaresi tarafından teber· ticesinde bunların ziyaı teabit 
rilkAt deposu yapılmıf, camiler d"l k Osman Bey~ . 1 • f 1 •1 e ı ere memuru ve meıçıt erın az a eıyuı e 

tu b l d ki d.1 k , iıten el çektirilmitti. Bu hue~ r e er en na e ı en ur anı 
kerimler, şamadanlar, ibrik ve taki tetkikat bittiji için mlld-
seccadeler buraya konmuıtur. deiumumilik evrakı ikinci ceza 

Buradan baıı kıymetli Mu- mahkemesine vermiıtir. 
safalr ve aeccadelerle tarihi ( Devamı 7 inci sayfada ) 

Zonguldak ikinci F eli-
1 

keti Nasıl Atlattı? 

Seglap e$n«sınJ,, Zonguldak bir göl haline gelmişti 

Cenevre, (Hususi muhabiri· 
} mizden) - Afyon mnzakeratı-

1 

na iştirak eden mu! abhasımız 
Haun Bey, Afyon mulılav~le
ainin dokuzuncu maddeıi mü
zakere edilirken, yeni bir mu
~akıyet daha kazanmıftar. 

~u maddede zaptedilen af. 
yonlardan bahsedilmektedir. 
Bundao evvelki konferansta 
diğer devletler murahbuları, 
müıadere edilen afyonların, 

0 memleketin ihraç hakkını 
bais olduğu miktardan ind•
rilmeaini teklif etı.ıişlerdi. 

Bugiinkü celsede bu mad
de müzakere edilirken Hasan 
B. bu teklifin reddinde israr 
etmiş, ve müsadere edilen 
miktarın o memleketin imal, 
ve ihraç veya tahvil ~deceğl 

miktardan indirlmemesinl talep 
etti. Tiirk murahhasının bu 
talebi ekseriyetle kabul olundu. 

J 

Hegetımizin Reisi Hasan B. 

Meclisin Afyon meıelesl 
hakkındaki mU:ıakerah devam 
etmektedir. Bilhassa bnyük 
Avrupa devletleri bu konfe
ransa ziyadesile ehemmiyet 
veriyorlar. 

Bir Amele 
Denizde 
Boğuldu 

Bakırköyünde bez fabrika- ı 
sında çalışan Hasan, Müslim 
ve Ramiz isminde üç amele 
diln Yeni mahalle sahillerinde 
denize girmitlerdir. 

Bunlardan Ramiz bir aralık 
bir akmtmın cereyanına 
kapılmış ve yüzmek bilmediği 

için kendisini akıntıdan kur
taramamış ve boğulmuştur. l 
Kağıt Meselesi 1 

J 

Bugün Fırka Grupunda 

Cemal 1 
Hukuk Talebeleri [Geçen hafta Zonguldak büyük bir yağmur ve sel felake-

Müzakere Edilecek 
Ankara, 7 ( Hususi )- Halk 1 

Fırkası Meclis grupu hugUn .. 
toplanacaktır. içtimada Sıvu 
nıeb'usu İbrahim Aliiettin Beyin 
hlikumetm kağıt ve kırtasiye 1 

iytiyacmı nasıl temin ettij'ine 
tfair sorduğu suale Maliye Ve-

Hukuk talebelerinden bir 
ıurup 12 temmuzda Edimeye 
aideceklerdir. 

tine maruz kaldı. Muhabirimiz bu felakete ait haberi önden 
telgrafla bildirmitti. HAdiseniiı blltUn tafsilAtını ise bugUn 
ikinci ıayf amızda okuyacakıınız.] m cevap verecektir. 

1 Veremle Mücadele 
için Ne Yapılmalıdır? 

1 

Kadri Raşit Pş. , Yalnız Dispanser Açmanın 
Kafi Olmadığını, Milletçe Ve Devletçe Müşterek 

Çalışmak Lazım Geldiğini Söylüyor 

DO~AN ÇOCUKLARA AŞI YAPMALIDIR 
Veremliler arasında yapb

tımız tetkikat ve bugün bu 
hastalık karşısında alınan ted
birletı yazdıktan sonra, aall· 
hiyet~ar doktorlar.mız arasında 

veremle nuıl mücadele edile
bileceği hakkında mülikatlar 
yaphk. 

Bu mlllikatlanmıza, Kadri 
Raşit P8fanın beyanatile bq
lıyoruz. 

Kadri Rqit Pap diyor kJ : 

" Veremle mücadele mese
leal pek büyük bir iştir; fen 
•• para itidir. 

Fen işidir, çilnkn yeni doğan 
çocuğa bile verem aşısı tatbik 
etmek, mevcut 'Yeremlileri de 
tecrit etmek lazımdır. 

(Devamı 6 ıncı ıayfada) Dr. Kadri Raıit Paıa 

Matbuat Kanunu Projesinin 
Bazı Kısımları Değiştiriliyor 

Ankara, 7 (H.M.) - Hususi bir komiıyon tarafından hazır
lanan yeni Matbuat Kanunu liyihası bugünlerde Vekiller 

Heyeti tarafından tetkik olunacak ve derhal Millet Mecli
ain~ gönderilerek müstacelen müzakeresi teklif edilecektir. 

Haber aldığıma göre liyihanın bar.ı kısımları, Baıvcld
lin son nutkundan mülhem olarak değiıtirilecektir. 

Şimdiki halde Jayihada tesbit edilen mes'uliyet eaua, 
yazılardan imtiyaz sahibile birlikte tahrir müdürünün mu'
ul edilmesi şeklindedir. Mes'uliyetin daha geniı bir çerçeve 
dahiline alınması da muhtemeldir. 

~!atbuat Aynası 

Kendi çirkinliğini görmemek için kim bu 
daha çirkin görünür. 

aynayı kırarsa 

' 
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2 Sayfa POSTA 

I Halkın Sesi ]I 1 B&BBBLIB 
,Başvekilin Nutku ·---0----------ı------~----~----Ve Halk Pencere nünde Zonguldak kinci Fe- Trenle 

Dururken • Yarış Mtllet Mecllıinin puar 
celaeabade Bqvekll lamet 
Pa.. Matbuat h&rriyetl 
hakkaadald fildrlerinl uzun 
bir aahlkla hah etti. Bu 
mllhlm nutkun laalk ara
.. ndald aldalerinl dtln tM
blte plıfbk. Aldıtuaız 
cevaplan yanyoruıı 

Vurulan Adam ketı Nasıl Atlattı? Merakı 

TaWr Yalau B. ( Samatya Karakol 
.... 1 

f. lamet Pqanin &tedenberi 
.... , Ye temiz bir muhalefe-
te taraftar olduğunu ltltiyor
thlk. Meclialn dilnkll celseıin-
tleld beyanabnı da bir cömhu
rlyet hapokiline yakıtacak ka
dar Yekurana ve ciddi buldum. 
IW beyanat tahminimdeki isa
beti ı3ıtermek itibarile mcm
DUD oldum. lamet Paşa muha
lif matbuatta bir tehlike gör-
19ydi kanuni ıalAbiyetini kul
lanarak bu pzeteleri kapata .. 
Wlirdl. 

AclHyemiz çok husastır ve 
itilin kanunlanam da mat
itaat 1Uçlan için iter tllrlt 
ahklmı camidir. Binaenaleyh 
matbuabn hllrriyetini tahdit 
edea hir kanuna lllzum yoktu. 
Eter neşriyattan doğan •tla· 
na daha çabuk bir ıurette 
aeticelendirilmeai için bazı tali 
maddeler iJAve edilirse buna ela 
diyecek yoktur. 

Jf-
C.mU B. Atik Alipqa Caal eokalı • 

- Climhuriyet ile idare 
edilen memleketlerde muhale-
fet farlbr. lamet Paşanın dlln
ktl beyanab aamiml muhale-
fete taraftar olduğunu ıa.te
riyor ki, kendisinden de bun-
dan b&fka birşey beklenmu
di. Memleket cilmhuriyeti o-
kadar benimsemittir kf, Dç, beş 
kitinin çıkaracağı gazete de
til, bnynk ve mühim kuvvet
Terile onu bu feyizli yolundan 
çeviremez. ihanet ve hiyanet 
için kanuıılarımızda aman11z 

Muhiddin Efendiyi Hür
müz HanımMı Vurdu, 

Yoksa Kocası Mı? 

Diin sabah Karaıtımrtıkteki 
evinin-penceresi &nlhıde oturan 
( 22) ya11nda a;.raç Muhiddin 
Efendi birdenbire bir kurtunla 
yere yıkılmış ve derhal huta
haneye kaldırı'mıştır. Gerek 
kendisi, gere1t ailesi hldiaeyi 
polise intihar o!arak bildirmiı-
lerdir. Fakat Tabibiadll Hik
met B. tarafından yapılan la
ticvabında evveli: 

- Hariçten bir kuqun ıel
di, beni YUrdul delllİf. Soara da 
Hürmüz H.m vurdupau ı6yie
miıtir. 

Hiirmilz H. kendi eYleriain 
ittisalinde oturan Ye bir ae
nedenberi seviştiklerini dyle-
diii bir Hanımdır. Htırmnz H: 
evlidir. Muhiddini vuran kur
ıun haıtaneye nakledilirken 
gömleği içinden dllfmllf, ıon
ra aranılm14sa da bulunamamıt
tır. Hilrmilz Hanımın bahçe· 
ıinde de dört kurıunlu bir 
tabanca bulunmuıtur. 

Muhiddin Ef. bu ta han canın 
kendisine aJt olduJunu, bir ,en 
eVYel de Hnnntız Hanıma Yw
ditbıi MSylemektedlr. Muhiddin 
lfeadlnin bu ifadeli biru •
rarengiz ı&rUlmtlş Ye bu aok
tadan tahkikata bqlanmafttr. 
Muhiddin Efendinin Hllrmtlz 
Haaımm kocua taraf11adaa YD

rulmut ollDUI ihtimali Yarİt 
g&rnlmekteclir. 

lki-8-ekçi 
Hırsızlık Y apbklan ld
diasile Yakalandılar 

maddeler vadır. Çarşıkapı bekçili Htıaeyln, 
Hiyanet eden matbuat varsa hamal lımail ve diier bekçi 

adaletin pençesinden kurtula- Mustafa lakender botazında 
mazlar ve kurtulmamalıdırlar. oturan Madam Annanm evine 
Eğer bugünkü Matbuat kanunu aitmifler ve : " Sen evine ya• 
matbuat davalarının süratle bana erkekleri alıyorsun " de-
lntacını temin edemiyorsa biz mişler, ıonra da kapıyı kırarak 
Jabuz matbuat ıuçJannda değil içeri girmitlerdir. Madamın id
hDttın ceraimde adliyemizden diasına göre bu ıuretle evine 
ıtır' at bekleriz, Bu hususta ne- giren adamlar keadiainia gra-
kadar ıedit maddeler konursa mofonile piliklarını alıp iÖlUr
o kadar iyidir. Fakat hllrriyeti mtışlerdir. Polis tahkikat yapa 
matbuat tahdit edilmemelidir. maktadır. 
Memleketimizi bugünkll buh· ------------
randaa kurtaracak olan k lhücumlar ve velveleler Dzerin-

anca d • k 1 b' •mimi milnakaşalar Ye dert· en geç.mış va ar ı Ye aiır ır 
letmelerdlr. silindir kudretinde buldum. 

Jfıo 1 BllUhı mllbalejalar Ye hlicum-
lhlda ..,. Kadırsa Clad aeydaıu sa lar kınldL Memleketin ıtikan 

f.met Pqanın dOnkil beya- ve humr içinde aamimiyetJe 
Mtmı Mecliste ileri ıOrUlen çahımıya ihtiyacı Yardır. 

Vaziyeti Tetkik Eden Muhabirimiz Seller Ara
mnda Nasıl Tımaklannm Kopup Ölümden 

Güçlükle Kurtuldupu Anlabyor 
ZonıuJdak (Huaual) Zaran mllyoalan qan aon fut.na .lu

mnın baraktıtı taze izler bealb ..U olmadan tehrimis blylk 
bir fellket daha atlattı. 

Gln9fli Ye berrak hlr oumadan ıoara bqlıyan yat-ur, 
faıdua elli 1Ut devam ettlkt• Nnra pazartui ,OnD atledea 
ıonra ıehri ıu buta. Sular, Denek, Zoaıuldak p .. m, caddeleri 
tamamlle kaplamıı Ye blylk hir aehlr ıf bl akmata bqlamııhr. 

Saat 8 de ilk haberler geldi! Oznlme.ıde kl5mlir yıtualanm Hl 
almağa baılamıf, bazı evler tehlikede imiı ... Bize ulaşan bu haber
ler aelin tahrlbklr bir tekilde coştuğunu anlatıyordu. Nitekim biraz 
ıoma da bizzaat ıahit olduk. "Kokak au"ve"Ü:r:Ulmez derelerinin 

tolAki ettikleri k11ımda ıuların irtifaı (5-6) metroyu buluyordu. 

Halkan Talifı Muhabirimiz Sular içinde 
Kua bir •ldtlet içinde de- Dere duvarı yıkıldıktan aon-

rolere yakın blltla bahçeler ra ~ela auyun tehdit ettili 
vo bunJarm fçindeld evler ıu mıntaka meyanına ılrdi. lfu 
iıtilisına utradı. Derenin nstn ısır ada "Çaydamar" tarafları 
artık enkaz ve hayvan lifale- ıel albnda kaldı, denildi. Koı
rile 3rt0lmllştli. Sular bütün tum bir derenin kal'fl tarafıaa 
şiddetile ve "ıuğuk su " köp- ıeçmek IAıımgeliyordu. K6p
rtılerinin herine atilıyordu. rUyD ıel almıfb. Atladım fa
Köprüler oldukça uzun ıllren kat karşıya ayak bubjım za· 
bir mukavemetten aonra par- man ftlnlerce yağan yaj'murun 
çalandılar. Denize sürüklenai- teairile JUmupyan toprak mk
ler. Sel azııın bir hiddetle de- letime tahammll edemedi, 
renin aol sahilini yiyerek kömür kendimi kudarmut ıellerfn or
yıfınlanna ıaldırdı ye mühim taamda buldum. Etrafta klmH 
bir kısmını sulara karıştırdı. yoktu. Binaenaleyh ilti•dat 
Yapur, tufam andıran bir faid..a olacakb; ıu, beni ~ir 
fiddetle deYam ediyordu. uman ~ptl aibl drilldllyordu. 
Buaun netical telefon eli- Can baYllle bir tap anldım. 
relderi yıkıldı. Demir yollan Ayal zamanda parmaklarımcla 
kapandı , muhaberat tamamlle ıctuyaatum mtttbit bir acı ile 
durdu . Şimeotlilfer nakliyab 17lap bırakmıya mecbur oldum. 
muattal kaldı. Sopk ıu tara- Ellerim kan içinde idL Tırnak
fında birçok ey)ere au bOcum larım kopmuıtu. Arkamdan 
etmi9tl. Tehlikeye mana bu- tarifi muhal ltir ti.w.tle ..ıda
lunan evler derhal tallliye edil- ~ r•ll sular beni bir iki defa 

di. Buradaki telAf, heyecan 
rillecek pydi. Sellerin içinde 
çırpman uta, aola kotutan 
balkın manurHı çok hazin
di. Bir anne ı&istine baıbrdı· 
ti yavrusunu, te11fla etrafta 
aranıyor, yanındakilere kuca-
ğında tuttutu çocuğu ıonıyordu. 

Dere nhbmın bulunduğu 
tarafta suların tehdidi altında 
idi. Gittim. Bir polis efendi 
halkı korkulu mıntakadan da
ğıtıyordu. Sular, dere rıhtımı 
üzerinden qmıya baslamıştı. 
Biran oldu ki : ayaklarımı-
zın altındaki toprak sa1lan
dı, oynadı ger ye sıçraya· 

cak kadar va' it b labildik. 
Hiçbir fen kaidesi gözetilmiye· 
rek esasından çürük yapıldığı 
için .,ir sel vukuunda yıkalaca• 
iinı, benim yine bu siitunbrda 
aylarca evvel bildirdiğim, mahut 
dere nhbmı bir iskambil klğıdı 
gibi blltiln heyetile yıkıldı. 

~ aia aola çarpb. Sağ 
(ijz kapağımla, belimde derin 
bir acı hiıaettim. 

Ben drliklenirken yalnız 
batımı muhafaza etmeğe 
gayret ediyordum, çOnki başı
mın bir tarafa çarpılması be-
ni sersem edecekti ki, o tak
dirde kurtulmak ümidine bO.
bütün veda etmek IAzımgele-
lecekti. ikinci bir hamle ile 
yanımdan geçen ağaç kUtOkJeri-
ne sarımak istedim, onlar da fa-

kat çürüktü. Awcumda kaldılar. 
Üzerinde sürüklendiğim ıiı'e 
(6-7) me't: ~k bir ~.I uftı
dan sonra, asıl bü~·, dereye 
oradan da denize uzanıyordu. 
Bu uçurumdan selin tazyikile 
uçtuğum takdirde suda boğul
madan evvel en ufak kemikle
rime kadar hurdebat olacağım 
muhakkaktı. Su beni m6tema
diyen oraya itiyordu. itte bunu 
gördüjiim zaman mubafaıa1ına 
gayret ettiğim itidal ve eoğuk 

Bir Şoför Yarış Yapar
ken Bir Yolcuyu Çinedi 

Öldürdü 

Otla alqam lizeri Ba1nrk&y· 
den Sirkeciye hareket eden 
tre.ıe J&rlf yapmak lstiyea 
f8flr Ntko otomo1'iHne ıon 
91rati Termit ve Bakırköyden 
biraz açıldıktan sonra Asma- ! 
k6pr0 civannda çimento fabri
kası amelesinclen 45 yaşlarında 
Salih Ajaya çarpmqtır. insaflı 
toför hurdahat ettiği zavallıyı 
yolun üzerind~ bırakmamış, 
otomobiline koyarak Ermeni 
haatanesine kadar götilrmüş 
ve teslim ettikten ıonra kaç
mııtır. Salih Ata biraz ıoara 
6hDlittUr. Polla Nllmnına 11nıe-
vinini yakalamıt ve otomobiii 
de bulmuftur. Şimdi Nikoyu 
aramaktadır. 

Tabanca Kızası 
Kemal Efendi İlminde biri 

dh alqam Fen erde Kılburnu 
pzhaoMDda ifrat eG.rlıen 
cebindeki tabaacaauu kant
brmıya baılımıı, tabanca ate, 
almıı Ye çıkan kursun aoJ 
kuıtına llabet eclere1' pra-
lanuftır. 

Madam Denize ou,ıu 
Roza iaminde bir kadın din 

Y enimaballe ilkel..üıdea n
pura binerken ayajl kayarak 
denize dtltmlif, hemen kur· 
tarılmqtu. 

Çimento imali 
Yerli Fabrikalar F aa

liyete Geçtiler 
Şehrimizdeki çimento fab

rikaları tekrar faaliyete bıt
lamı1Jlardar. Bu sene çimento
da Ruı dampingi yoktur. Son 
zamanlarda ltalyan çimetolan 
burada Ruı malından daha 
ucuz 1ablmaktadır. 

Ruslar kendi ibtiyaçlan için 
Almanyadan fazla miktarda çi
mento ithal etmektedirler. Bu 
sene yerli çimento fiatleri 
geçen seneye nazaran ton ba
tında 3 lira kadar dllfOkttlr. 

kanlılık hepsi sarsıldı. Sırbm
dan soğuk bir ter boıandı ve 
can korkuıile birkaç milli ar
tan bir kuvvetle yeniden bir ıil
kindim, kenara uddım ve ken
dimi ytlzOkoyun çekrek kenara 
çıkmağa muvaffak oldum. 

Ahmet 

Temmuz 8 
---=::t 

Günün Tar~~ 
Yıldırım 

11 Kişi Yaralandı, fki 
Kız öldü 

Bozdatan, ( Hususi ) - Geçen 
.,tin tarlada çalışan l.adın ame
leden bir ırrup yo:da şiddetli 
bir fırtınaya tutulmuş ve bir 
batcı evine iltica etınitlerd:r. Bu 
aarada eve yıldırım düşmüş, 
•••leden iki lnz vefat elmiş, 11 
kadın muhtelif yerleriaden yara
lanmış ve dlmle•i bayılmıştır. Bu 
ıırada beraberlerinde bulunan 
bir merkepte mürt olmuştur. 

Ovay Babasına Yaraladı 
Kara JrÜmrUkte oturan tcr

lilrçl Enver üvey babası Cemal 
Efendiyi tabanca ile başından, 
kHığından ve ayaklarından 4 
kurşun ile yaralıınmıştır. 

Bir Dayak iddiası 
Pan~altıda Cabi ıokağında 

oturan Albcr Efendinin 14 yaşın• 
daki çocutu Vitalina, devam 
ettiti Jan Dark Frllnaız mekte
binde dayaktan (ÖZÜ kör olduğu 
iddia edılmittir. Tahkikat )'apıl
maktadır. 

8e1ediye Ve Nalbantlar 
Belediye ·nalbantlar hakkında 

yeni bir talimat .ame yapını' ve 
nalbantlık için bazı tartlar koy
•Uftur. Nalbantlar bu ıartların 
yapılmaeının imkansız olduğunu 
ı6ylmişlerdlr. 

Yeni Maden Kanunu 
lktıaat VeklJetinin baz.ırladıj1 

yeni maden kanunu mllnaıebetile 
.. larlmlzdekl Madenciler birlitl 
tarafmdan vekalete bir mütalea 
raporu glSnderilmittir. 

Verem Hastahg1 
Muayene ve tedavi ettikleri 

veremlileri Sıhhat idareaine bll
dirmlyen doktorlar hakkında 
takibat yapılacakttr. 

Bir Dolandıncı 
Maruf dolandıncılardan Sa

muellıı hudut haricine teb'ldlne 
karar Hrilmittlr. 

Bir A'9' Macera11 
Kararnmrükte oturan AbdaJ.. 

lala l•minde biri aevdiıl bir km 
alamadıpdan tabanca ile ken• 
dini ••I memul üzerinden atır 
•aretta yaralam•ttır. 

Ali Sihhat şorası · 
Ankara, 7 ( Husuıl) - AD 

Sihhat Şiirası ayın on beşinde 
burada toplanacakbr. 

Bir Batakhk kurutuluyor 
Manisa, (Hususi) - Palamut 

deresi civarındaki bllyllk ba• 
taklığın kurutulmasına bqlaıı
mışbr. 

Belediye Bütçesi 
Dahilive Vekaletinde lkb· 

aat ve Sıhhat Vekaletleri mil· 
messilerinin iıtirak ettiti hu
susi bir komisyonda tetkik 
edilmekte olan belediyenin 
(931) bütçesi heni.iz ikmal 
edilmemiştir. Dahiliye Veki· 
leti bütçe hakkında beledi
yeden tekrar bıw pyler 
ıormuttur. 

So11 Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Matbuat Kanunu 

--------------~--------------.r:r-----..... ------r-----------------, 

1: tlaMD 8. - Ba kanmam bir maddeli 2: ı...t p .. - Hanıi maddeai acaba. 3: Huan B. - Kofra yasak ediyorauam. 
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Bugünkü Buhran 
Nasıl 
İzah Edilebilir? J 

•--==- Y nzan: Cevdet Salih 

1 - Umumi Harbin ihlil 
ettiği hayat şeraitine karşı, 
(15) senedenberi hükümetlerce 
onun ıslahına çahşılmak lazım 
gelirken, makus cepheden 
gidilerek, bayat pahalılaştıkça, 
memur maaşlarına zam yapıl

mış, maaşlara zam yapılmak ~ 

için vergiler tezyit edilmiş, 
vergiler ziyadeleştikçe bayat 
daha pahalılaşmış, bu paha
lılıktan ' dolayı yine maaşlara 
zammedilmiş, fakat bu yeni 
zamlara karşılık bulmak için 
yine vergiler tezyit olunmuş, 
vergilere yeni zamlar yapıl
dıkça zaten pahalı olan bayat 
daha çok pahalılaşmış, velhasıl 
1331 senesindenberi - yani tam 
( 15) senedir - maaşlara zam 
ve vergileri tezyit ameliyesi, 
inkıtasız bir şekilde mütema
diyen ve mfitezayiden devam 
etmiıtir. 

2 - Diğer taraftan şimen
difer idareleri, seyrisefain, li
man, ve vapur şirketleri, inhi
ur idareleri, elektrik, tram
vay, telefon ve su kumpan
yaları gibi inhisar ve nim in
hisar müesseseleri, hükumet 
vergilere zammettikçe, onlar 
da yekdiğerile müsabaka eder
ceaine her sene mütemadiyen 
ve mütevaliyen fiatlara zam ve 
tarifeleri tezyit için çalışmışlar 
ve elhak muvaffak olmuşlar
dır. 

3 - Viliyet biltçelerile be
lediyeler, ifrabn haddigaye
ıine vararak kendilerine ait 
vergi zamlarının daima azami 
miktarını almak suretile bir 
kısım vergilere - asıl vergiden 
fazla - zammetmişler ve ağır 
tarifeler yapmışlardır. 

4 - Bankalarla bankerler 
Ye murabahacılar memlekette 
eıasen fazla olan faiz mikta
rını mntemadiyen yükseltmi~
lerdir. . 

5 - Esbabı emlak bedeli 
icarı çoğaltmışlardır. 

6 - Bu vaziyetler karşısında 
erbabı ticaret te, yüzde dört 
ve bet kirla sattığı malın far
kını tedrici bir surette tezyit 
ederek yüzde on, on beşten 
yüzde yirmi, yirmi beş hatta 
yerine g~re ylizde elliye kadar 
tezyit etmişlerdir. 

7 - Müıtahsıl olan kaylU 
de mahsulAtın fiatını arthra 
aıtbra haddigayeye çıkarmıştır. 

Elhasıl, gerek hükümet ver
,Ueri ve tarifeleri, gerek - isim
leri yazılan - milesseıeler ve 
efrat, kir nisbetlerini tezyit 
ede ede hayalı bugUnkll çık
maza sokmuşlardır! .. 

Bu yedi sınıfı, memlekette, 
(müteşekkil bir ahenk) farzet
tiğimiz zaman (şef dö orkes
tra) mevkiinde hfikiımcti g·ö
rilrüz. Hüküınctin bu vazifesini 
temsil edenler de Maliye, fktı
sat. Nafıa \ ' 8 Ziraat Vekilleri
dir. Yedi smıfın sesi de tfz 
perdedendir. Yani hepsi de; hil
kümet (yüksek vergi), şirketler 
ve inhisarlar (yliksek tarife), 
vilayetler ve belediyeler (yük
s k bütçe), esbabı emlik (yilk
sek kira), erbabı ticaret (yük
sek kAr), köylU (yüknek fiat) 
şarkısını terennüm ediyorlar. 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

ta'nın esimli Makale i 

1 - Herl<esin ~özü vard ır. Fakat bazı
ları gözleri o lduku halde kördürler. Eşya· 

oın ve hadisatın dıt kıısmını aıörilr, içine 
nüfuz edemezler. Bunlara ıratür körler 
denilebilir. 

2 - Fakat bazı!an vardır ki hadi

snhn ve eşyanın içini görürler. Bun

ların görüş kabiliyetleri inkişaf et
miştir. 

Gören Göz ~ 

3 - Dünyada gorur kör kalmayınız. 
Dünyada kapah gözle yaş mayınız. 

Fiı.iyolojik gözlerinizi değil, manevi 
ıılSz.lerinizi nçınız ve hnytı görünüz. 

~-==========~===~====-=-===--====~====_,,,==-======-=--
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Sözü 
Matbuat 
Kanunu 
Layihası 

• • 
Başvekil, Mecliste, yazı h 

riyeti için müsait ve cömert 
dil kullandı; fakat, her med 
Türkü sevindirmesi lazımge 
bu beyanat, yeni Matb 
Kanunu layihası diye, bir 
gün evvel gazetelerde ç 
bazı maddelere taban tab 
zıttır. Her türlü ciddi ve 
mimi tenkide karşı dayanı 
görünen ismet Paşanın id 
ettiği bir hfikümet, matb 
hürriyetini değil, matbuab b 
ortadan kaldıran böyle 
kanun IAyihası hazırlamış o 
maz. Biz, bir Ankara mu 
birinin lstanbul gazetesi 
çektiği telgraftan ziyade, b 
gün ismet Paşaya inanm 
istiyoruz ve onun beyanab 
yazı hürriyetinin en sarsılm 

• teminatı yerine koyuyoruz. 1 Çnnkil, bulayihayainanm 
lAzımgelirse, gazeteler zabı 

Ankarada Büyük Me
rasim le Karşılandı 

Ankara, 7 (Hususi) - Irak 
Kıralı F eysal Hz. dün on 
birde hususi trenle buraya 
muvasalat etmiş, istasiyonda 
bizzat Gazi Hz. tarafından 
istikbal olunmuştur. 

Ayni zamanda Meclis Reisi, 
Başvekil, Dahiliye ve Hariciye 
Vekilleri, Irak Başvekili, Irak 
sefareti erkanı da istikbal mera
siminde hazır bulunmuş, suvari 
ve piyade kıt'alarımız da resmi 
selamı ifa etmişlerdir. 

Gazi Hı. misafir hUkUm
darı Ankara palastaki daire
sine kadar götürmüştilr. Kıral 
Hz. öğleden sonra Reisicüın
hur Hz. ni Çankayada ziyaret 
ve kırk beş dakika kadar 
mülAkat etmiştir. 

Akşam Gazi Hz. misafir 
hükUmdar şerefine bir ziyafet 
keşide etmiş ve samimi nu
tuklar teati olunmuştur. Gece 
de şerefierine bir balo tertip 
edilmiştir. 

Bir Hücum 
Bütün Şehri Karıncalar 

Kaplamış 
Roma, 5 (A.A) - Stampa, 

gazetesi, Brescia şehrinin bu
yfik bir kanatlı karınca ordu
sunun istilasına uğramış oldu
ğunu ve bu ordunun Dôme 
meydanı ile civar sokaklannda 
büyük siyah lekeler teşkil et
mekte bulunduğunu yazmak
tıdır. 

Feci Bir Kaza 
Hirson, 6 ( A. A. ) - Dün 

yapılmakta olan tayyare şenliği 
esnasında bir tayyare seyirci
ler arasına girmiştir. 5 kişi 
ölmüş birçok kimı;eler de yara
lanmıştır. 

Yllmaz Davası 
Kendi kencline kapanan 

( Yıhnaz) gazetesi hakkında . 
müddeiumumilik tarafından 
tahrik olunan davaya ait evra-
kın müstantiklikte tetkiki bit
miş, Uçilnctı cezaya verilmiştir. 
Yakında muhakemeye başla
nacaktır. 

Vapurcularm Rekabeti 
Vapurcular arasındaki itılaf 

artık tamamen suya dllşmilş, 
eski muzır rekabet tekrar 
başlamııtır. Fakat bu sefer 
Ticaret Odası müdahale et• 
miye karar vermiştir. 

itli. Meclisi Adi Kanunların 

Bazı * lf addel;,.ini De}iştirdi 
Ankara, 7 (Husu~) - Millet Meclisi dün öğleden sonra 

toplandı ve adli kanunların bazı maddelerinin tadiline ait 

hazırlanan iki kanun layihasını gözden geçirdi ve kabul etti. 

Bu liiyihaJardan birisi Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 

128, 148 ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesine aittir. 

Yeni bir Jayiha ile suçluların polis tarafından yakalandık
tan sonra 24 saat zarfında bakim huzuruna ıevkedilmelerl 

usulü tesbit edilmektedir. 

ikinci layiha, Ceza Kanununun 160 mcı maddesinin değişti
rilmesine aittir. Bu madde Türklüğü, Millet Meclisini ve ka

nunları tahkir edenlerin mahkemeye verilmesi için Millet Mec-

i_ lisinden irin alınmasını emret19ektedir. Yeni layiha ise takiba

tın geçikmeden yapılabilmesi i\:in bu izin esasını kaldırmakta 

ve doğrudan doğruya müddeiumumilere takibat salahiyeti 

vermektedir. Ayni celsede Sayım Vergisi ile lise pansiyonları 

kanunlarının ikinci müzakere i de yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Uzak Şarkta 
Gürültülü Ve Kanlı a 

Hadiseler Oluyor 

Tokyo, 6 ( A. A. ) -
Gore'nin şimali garbisinde kain 
Tangyang'de vukua gelen ve 
sabahın 4 üne kadar devam 
etmiş olan miithis arbede
ler esnasında 2o Çinli 
telef olmuş 130 Çinli 3 Japon 
polis ağır surette yaraJanmıştır. 

Yunanhlarm Rekabeti 
Yunanlılar bu sene mühim 

miktarda kavun ihraç etmiye 
bu suretle bizimle bu sahada 
rekabet yapmıya karar ver-
mişlerdir. 

• • 

T • 

1 ispanyada Grev 

• 

Telefoncular Çalışma
mak Kararı Verdiler 

Madrit, 6 (A. A) - Tele
foncuların umumi grevi sabah-

leyin iian edilecektir. Polis 
şehrin sevkulceyş noktalarını 
tutmuştur. Hükürnet her ne 
bahasma olursa olsun sü

kün ve intizamı muhafaza 
azminde olduğunu ila:ı etmiştir. 

Barselon, 6 (A.A)- Telefon

cuların grevine saat 8 de baş
lanılacağı tahmin ediliyor. Po
lis telefon santralını işgal 
etmiştir. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Son Posta bir müddet- ve Verem Mücadele Cemi
tenberi memleketin en yeti tarafından takdirle 
büyük dertlerinden birini karşılanmışbr. 
teşkil eden verem mese- Böyle olduğu halde 
(esile meşguldür ve halkın Urfa Meb'usu AH Saip 
nazarı dikkatini bu mühim Bey evvelki gün Millet 
af et üzerine celbe çalış- Meclisinde gazetemizi bu 
maktadır. Bunun için ay- hastalıkla uğraşbğından 
larca tetkikat yapmış, dolayı muahaze etmek 
veremliler arasında dolaş- istemiştir. 
mış, doktorlarla görüşmüt Bu yazılar bir tenkit bile 
ve bu korkunç hastalıkla değilken, sadece bu içti-
mUcadele yollarını aramaya 1 t h' ve teda 
koyulmuştur. ma yarayı eş ıs -

Bir gazete için memle- viye matufkcn, bu suretle 
kete bundan daha büyük suitefsir edilirse, artık 
bir hizmet yapmak mUm- bir gazetenin bundan 
kUn değildir. Nitekim bu daha müsbet bir iı yapa· 
neşriyatımız doktorlarımız bileceğine: 

ister inan, ister inanma/ 

J 

Bazı Resmi Otomobil
leri Bütçeden Çıkardı 
Ankar~ 7 (Hususi) - Hn

kiimet Meclise verdiği yeni 
bir lAyihada Jandarma Umum 
Kumandanlığına bir otomobil 
tahsisini teklif etmi~, 1Ayihayı 
gözden geçiren bütçe 
enclimeni bunu kabul 
etmekle beraber Divanı mu
hasebat, temyiz mahkemesi 
ve Devlet Surası reislerinin 
otomobillerinin kaldınlmasını 
muvafık bulmuştur. 

Enctimen tütün inhisarı 
bütçesini de tetkike başlamıştır. 

Yağmur Ve o ·olu 
Tokat Civannda Mahsu

le Zarar Verdi 
Tokat, (Hususi) - Aybaşın

da yağan şiddetli yağmurlar 
Tokat civarındaki yirmi kadar 
köyün mahsulatma oldukça 
zarar verdi. Bilhassa sebze ve 
afyon masulü pek çok müte
essir olmuştur. 
Yağmurla birlikte yağan do

l unun şiddetinden bir kısım 
hayvan telefatı da kaydedilmiş
tir. Köylü hüku'llet ve Ziraat 
Bankasından yardım beklemek
tedir. 

Meclisin Tebliği 
Matbuat mese!c::si hakkında 

Millet Meclisinde cereyan eden 
münakaşanın siyasi gazetelerin 
birinci sayfalar.na harfiyen mü
talea beyan etmeden derci 
hakkmda verilen karar bu sa

bah gazetemize tebliğ edildi. 
Bu milzakerelerdeıı Başve

kilin nutkunu aynen ve har
fiyen dercetmiştik. Üst tara
fını da ajanstan alır almaz 
tekrar edeceğiz. 

Bir Öliim Davası 
Sıdıka isminde bir kadın 

yüzünden Kenan isminde bi
rını öldliren Karagümrüklü 
Ahmedin muhakemesine dün 

1 

ağır cezada başlanmıştır. 

Bir Hakaret iddiası 
Ortaköyde Dereçıkmazında 

2 numaralı aparhmanda oturan 
afyon taciri HOsnn Bey apar
tıman sahibi Matmazel Reçina
nın evine taarruz ederek cam
ları kırmışbr. iddiaya göre 
Hüsnll Bey kendisini yakalamak 
için gelen polisleri de tahkir 
etmiştir. 

vak'alannı bile tafsilatlı y 
mıyacaklardır ve ancak, 
beş gelime ile, hAdiselerin ö 
nü ve sonunu bildireceklercll 

Yine bu liyihaya gör 
müddeiumumiler, valiler, ha 
kaymakamlar "hilkfımet siyas 
tini tehlikeye dfişUren" yuı 
için bir gazeteyi kapatabil 
ceklerdir. Tırnak içine aldı 
mız şu tabir gazetelerden c 
küçük tenkit hakkını bile nez 
der. Çünkü, hnkfımeti b 
def yapan her tenkit, onu 
muayyen bir mesele hakkınd 
ki siyasetine de aittir. Mesel 
Dil Encümenini tenkit eden b 
gazete, hilkfımetin maarif siy 
setine de bUcum edebilir, b 
siyasetin tehlikeye dilşmesi 
değil, tamamen değiştirilmesi 
de istiyebilir; yeni lAyihay 
göre, böyle bir tenkit, bir g 
zeteyi kapamak hakkını büyU 
veya küçük bir memura ve 
yor demektir. 

Valiler, kaymakamlar, ha 
iddia makamında olanlar, ni 
ha yet birer "insan,, dırlar; v 
her insan gibi zMJarla dolu 
durlar. Onlara "Layuhti,, sıfa 
verilemez. Herhangi bir ha 
ile bir gazeteyi muvakkat b 
zaman için bile kapasalar 
onun mahvine yürOmüı olabi 
lirler. 

LAyihanın neşrinden evve 
bile iki defa mahkumiyet 
uğramış bir gazetenin muvak
kat bir zaman için bile ka 
panması, mahvolması demek
tir. Gazeteciler bil~rler ki ne,
riyab inkıtaa uğnyan gazete
ler, bir daha ya bellerini pek 
gUç doğrultabilirler, yahut ta, 
ekseriya olduğu gibi hiç doi· 
rultamazlar. iki defa hapae 
mahkum olan bir gazeteyi 
idam etmek adalet ıiarına 
uygun birşey değildir. 

Küfürleri şiddetle yasak et· 
mck maddesi, hem benim, 
hem de gazetemin aevinçl•~i 
karşıhyacağımız bir şeydir. in· ~u· 
sanlara, hususile yazı yazanlara •°" 
kanun vasıtasile muaşeret kai-
delerini öğretmek, hazin, fakat 
elzemdi. i 

Bunun gibi makul bir iki tD 
maddesi istisna edilirse, yeni 
kanun Jiiyihası, Türkiyede 
hem Teşkilatı Esasiye Kanunu• 
nun, hem de matbuatın cena
ze merasimini ilan eden, bir 
programdan başka birşey de
ğildir ve kanuniyet kespede-
ceğine kat'iyyen ihtimal verme-
diğimiz bu lllyiba, bize "vişna 
hoşafının nasıl yapıldığına dair" 
yazılar yazdırmak i.stiyen bir 
muzibin hayalhanesinden doj-
nuıtur. 



yadaSarışın 
ukları 
an Hırsızlar 

ta Bu Hıraızlan 
yorsa Da Henüz 

Ele Geçiremedi 

.... ,., ( Hwaust) - Boa 
....... arda atızdan ap do

baa p11alara ılre Koa
.. Jam dikkat bir çocuk 

olmaktadar. Şayam 
ld bu hınm:lıjl ya-

bilhua un çocuklan 
ediyor, eamerleriai ihmal 

ubltam, bu kabtl 
nk'a oldutuaa beyan 

ıı...1.,.. ile de hakikat bu me1ele
claha ciddi bir malü-

ı&aterl-

Futbol Şampiyonu 
, (Hmut) - Altay ile 

niml ... :por karfıl&flDlft llfır 
llerabere kallDlflardır. 

MtieeJ• n bund.. IOlln 

maçlarta netieulne 
Altay bu MDe lmür 

onadur. 

Kalp Yirmi Baflikler 
J.mir, ( Huauat) - Son u

lzmir piyaumn• kalp 
bet kwutluldann le\'ke-

• • anlaıdıyor. Hlc:liaeden 
et te haberdar olmuftur. 
, yeni iken uallanndan 

fark edilemiyorlar. Yalnız 
lderi uJlanndan biraz daha 

Ye yazıları donuktur. 
-11ıarıınm ( 10) gram olmaaana 

_.ubil bunlar (8,40) ıram 
mektedir. Verdikleri ses . 
daha aağlrdır. 

Şüpheli Adam 
eça (Husual)- Alman tebe
-ıtdan olduğunu aöyliyeİı ve 

· nde dikkati calip evrak 
unan Şineten• isminde bir 

am f oçcı memnu mıntaka 

·nde tutulmuştur . Mahke-
bu adamı tevkif etmiş ve 

naklolunmuştur • Oze
- •ki evrak tercftme ettiril

kteclir. 

samsun - Sıvas Hattında 
.5am:aun. (Hususi)- Samsun-

Deaniryollar idaresi 
•J batından itibaren Hav· 

ft Uıcalara kadar huausi 
-~dlh aeferleri tertip etmit· 

. 8' ıeferler yaz mevaimi 
llMima kadar devam edecek-

• Bilet Gcretlerinde y&zde 
i bq tenzillt yapılımftır. 

Altmlan Kim ~ldı? 
Adana, (Hususi) - Mardin-
80 yaıında Ayp isminde 
kadının. evinin duvanna 
dtl;tl (80) albn liruı çalm-

Guetemizba acu " 
ldlçlk ilblarından isti-
fade ediniz. 2S kUl'Uf 
.m ifaidikten kurtar
al»Oir. 16 kelimelik bir 

ilin 21 lmruP 

SOf'J POStA 

HANIMTEYZE 
Çocuk Elbisesi 

Yum çocukJar çok elbiae 
kirletirler. Bundan kurtulmak 
isteraeniz, reamln yukarda p 
rillen ketenden yaPlhmt elbi
seyi yapınız. Bu elbise, -ldrlen
mez, Ye diğer elbiseleri kirlet
mekten muhafaza eder. 

Alttaki reaimlerde ı&rillen 
elbiseler, yine ketenden yapd-
m1tbr. Yıkanabilir. 

B• ••n• sag/igelerde görülen gaz
lılc elbi•lerden birkaç niimune. 
Bogna atılan m11ntliller ço/c gö· 
riilmelctedir. Elbiseler mnlateli/ 
.,. mütt1%ot renklt1rtlt1 lcumllflar
lla ıapılmıştır. Ayni z1U1UU1dt1 
.Jc,11111 iiuri e.lcet ılgnwlc Moda· 
tlır. C.ludi11 rengi elbi•ge Ubidir. 
Elbı. h,•z•, celcet Mavi elma
lıtlır. Elbi• lcogu Nnlde ı. a1Ut 

krem "'" luı/lJ ren/dedir. 

Soldan 6lrlncl elbi• ı Sag/ige
lerde 1igilt111 noktalı ceketlerden bir 
niJnuıne. Celult lpelcten gapılmiıtır1 
Fidan krem ren'/ctetllr, e.lult 6a.,. 
nolct•lı mnl renktedir • 

Soldan ilcinci elbise : IHniz mtı• 
flisl Delij•gadan gapılmıı zarif bir 
elblNdir. Kollarında ve etelderind• 
ıan•ı ıııiını andıran kırmalar fltll'

dır. ba elbi• ile ho§na bir mendil 
• atılmaktadır. 

Yakarıda •alda I Noilo4ı nal, galıat gılca11ır lpelcten •• ,,.,,,.,, ,,,,. .... Ad 
elbi•sldlr. Bogruula w 1cl,llard11 ballı lcardeldları oardır. 
Yulcarıd1111 mld• : Vıkada int:9 göderen bir elbise. Kahve rengi bir bmGffan 
gapılmıtfır. Yaluuında .,. kollaında bir bordoriden ıarnitiir """1ır. 

Evlenmiye Mecbur 
Gençler Kimlerdir? 

Çocuk Patronu
muzun Resmi 

Bu. gençler Yardır ki, ka
dınlarla dütOp kalkmak de
ğil, onlara bakmaktan bile 
utanırlar. Kadına ak alyle-
miye cesaret edemezler. Bun
lar bugOn çok azdır, fakat 
yok değildir. 

Ortaköyde Saim isminde bir 
genç bir arkadaıının bu yllz· 
den dlişttiğO elim Taziyeti 
anlatıyor. Bu gencin anlattığına 
göre, arkadaşı iyi tahail gik
milf yirmi yaşlarında bir genç-
tir. Fakat büttın arzu Ye ka· 
rarlarına rağmen ne kızlara 
iltifat edebiliyor, ne de kızlar
dan iltifat görllyor. 

Bu bal onu hayale Ye asa· 
biyete ıevkediyor. Bazen de 
uygunsuz kızlara dtlflDesine 
aebep oluyor. Şimdi de hiç 
yakıtık almayan bir kadına 
hayalen aşıktır. Vaz geçirmiye 
muvaffak olamıyorlar. 

Bu izahab •erdikten IOlll"a 
genç aonayor: 

.. Bu arkadaıımın hali ne ola· 
cak? Evlenmeaini tavlİye eder 
misiniz?., 

Hatta aerian. Bu ıenç ev· 
lenmezae, ıayri tabii yollarda 
ihtiyacını temine kalkacak. 
Bu da onu sinirli ve hasta yapa· 
cak. Son tuadnf ettiii kn
clmdan YU ıeçmesi zarurfo i r. 
O, tatmin edilmemit bir ihL· 
1aaa ifadeaiclir. 

ihtiyacım mqru pkilde 
tatmin imklm tahakkuk ettip 
p onu onutmıya muktedir 
olacakbr. .. 

Bandırmaba Ali ulvi B. : 
Henüz çok gençaımz. Ba 

ya9ta e'Ylenmenizi tavaiye et• 
mem. Aakerliiini yapmıyan, 
hayabm intizama koymayan, 
kazancı teayytln etmiyen bir 
ıenç, başkasının saadetini omm
lanna yüklenemez. 

" Ortaköyde A. S. 
Azae_ we ıatırabınıa anh[i.: 

rum. Fakat ne kadar çir 
kimaeler Yarcbr ki kendilerhle 
bir q. bir arkadat bulmakta 
gllçlük çekmemiflerclir. Siz 
ihtimalld kendinizden daha 
ıazellerine bakıyor, ktlffOnlld 
aramıyonunm. Kofftlnlzl bul-
duğunuz ıtm mlfknltlnll ken
dilitinden balledilmiı olacakbr. 

Htınımle!JH 

YEDlNCI 

PATRON KUPONU 
No.4 

O..et .. ıa• plecek ........ 
ı&al f&kacak Patr .. u beclan al• 
m!\k lıH1or1anıa, ftu kupoau kulp 
~ ........... ~kadar 
çıkacak kıapot'&.n topla,..... Pat-
roalanaıadaa pok •-- ela• 
cakııaıı. 

Patronlar r. .. recl114llkl.t .t. 
d .. itibaren ltanbal karllerlmla 
bir hafta1 tqra karllerlmlı • 
ılla içinde kuponlanna sinci•· 
melidirler. Bu müddet ıeçttkt .. 
IOm'a l&u onlar kabul edllmea. 

Ba hafta brllerimize JİD• 
bir çocuk patroD'1 YeriJOruL 
la patron rMimde ,arnıdnğl 
hen b.. alta yaflDda bir 
erkek çocak için yulık bir 
elbiaeJ* aittir. Karilerimis 
patronu ıı ... eden enel 
reame iyi dikkat etmeli, reaim
de patron parçalarmm nual 
blrleftijini tetkik etmeli " 
ondu aonra patroa parçala
na• o tekilde bir clefa da 
tecrtlbe etmelidir. 

Ba teerlbe mtıabet netice 
Yeriyona ondu monra 1m ... 
lzeriae tatbik etmelicHr. 

Daha blytlk çocuklar için 
bu patrondan latifade etmek 
lıtiyenler, patronun lrenarlan
na kliıtlar ilAYe ederek mat• 
mahcbrlar. 

5 IM:I patı. 1 11141 ,.tron 

Oçthıcl •• befinci patron· 
larm resimleri aruında bir 
yanlıtl•k yapılmlfb. Karilerimi
Dıa ihtarı tberine bu yanlıfbiı 
tubib etmek here OçOncl Ye 
bqid patronlann da reaimlerini 
yukanya dercediyoruz. 

Tokatta Spor 
Tokat. (Huaull) - Korordu 

takımı ile Guçler Birliil ara· 
11nda bir futbol maçı 1paldı, 
Birlik 2-4 ıallp ıeldl. 

Temmn8 

( Hariçte Neler Oluyor? 1 
Hoover 
Teklifinden 
Sonra 
Almanya, Amerikaya 
Silihlannı Arttırmıyaca
ğına Teminat Verdi. 

Londna, 5 (A.A) - Reuter 
ajan•nın New • Yorktan iatilı· 
banna nazaran Amerika hll
kameti Almanyadan, morator
yomdan bilistifade teslihabm 

1 artbrmıyacatı huauıunda te
minat almıtbr. 

Wuhington, 5 (A.A) - Al
manyanin moratoryomdan bil
iatlfade teslihabnı artbrmıya• 
catına dair olan teminabm 
mObeyyin olarak Alman Hari
ciye Naan M. Brilning tarafın
dan bir nota ftrilmiftir. 

Hovver Projesi Etrafmda 
Vqington, 6 (A.A) - Ha

yas ajansı Amerika Maliye Na-
zın M. Mellon'un Fransız Bq
Yekili M. Laval' e tevdi ettiği 
notayı nqre~ektedir. Ameri
kalı nazar, bu notaaında bqlı
ca mueleler hakkında ve bil
haua tarta tlbi olmayan tedi· 
yabn Ye ayni zamanda Alman• 
yaya tam bir muavenette bu· 
lunm.. esuınan ipkası nokta· 
lannda bir itillfm tahakkuku 
mtlmldhı olduğunun sanit ol
mamdan dolayı fevkalide 
memnun Ye bahtiyar olduğunu 
beyan etmektedir. 

Bir Kuşat Resmi Munasebetile 
May•nce, 5 (A.A.) - Mll

teveffa Alman Hariciye Nazın 
Stereaemanın namına dikilen 
abidenin klifadı merasimi do· 
layısile birçok hatipler nutuk 
s6ylemiftir. S&ylenen nutuklar· 
ela bu bllytık devlet adamının 
yeglne gayesi memlebti dlm· 
huriyetin yeni ıekli içinde ihya 
etmek olduğu kaydedilmiı Ye 
denilmİftİı' ki : .. M. Ebert, 
Stereaemanı htHctmete ça-
ğırdığı vakit Almanya bpIO 
bugilnktl ıibi muzlim bir devir 
geçiQyordu ve içinde bulandu-
iumuz bu muzlim gtlnlerde 
Streaemann'm iamial uutmak-
hj'ımız imklnmcLr • ., 

Hatipler, Struemann'ı Rhln'
İD halllkln Ye Almanya'ya 
Cemiyeti Anam Mecliaindeki 
mevkii temin eden bir adam 
olarak tavıif etmiflerdir . 

Fa,istler Ve Papa 
Paria, 5 (J\. . A.) - Jour

nal dea Debata ıazeteai Pa· 
panın Defl'etmit oldup mum! 
tahrirat mOaaaebetile yac:lıp 
bir makalede diyor ki: Papa• 
mn tamim ettiji bu tahrira
t& fevkallde bir ehemmiyet 
atfettiren nokta bu tahriratta 
Hıriatiyanhk umdelerile F a~iat 
liateminha biribirile telif ka· 
bul etmiyeeeiinin lddla " 
teyit eclilnıit olmuıdır. 

M. Briand Çelenk Gönderdi 
Mayence, 5 (A.A.)- Stres

man abidesine konulan çelenk
ler meyanında bilbuıa Ftaıwz 
bayraİJ reıırinde f evkalld~ bir 
çelenk nuarı dikkati celbedi
y:ırclu. Bu çelenk M. Briand 
namına konulmuttur. 

Y aldönUmU Faciaları 
NeyYork, 5 (A.A.}- Ame

rikan iatiklllinin yald8n0ml 
mllnaaebetile yapılan meruim 
Ye tt:nllkler emuınds birçok 
kazalar olmuştur. Bu kaalar 
neticesinde 175 lrifi almottOr. 
Bunlardan 88 aı bojulmuı " 
~ aı otomobil kualarma kur-
ban sitmiflerdir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hagata Atılacak Gençler Ve Aileleri Okusun Eski Bir Vatan Parçası: Rodo 

Adanamn Bir ihtiyaca 
Adanadan M. Emin lmz&11Je 

aldı§'ımız bir mektup, bir lhtl· 
yaçtan bahsediyor. Umumi evle
rin lQzumu. 

Bir Meslek Seçmek lstiyenlere Türkler Arasında Ha 

A "" b 1 . . T . I . N d. ? yat Nasıl Geçiyor? 
Mektup Hhibi, cemiyetlerin 

ihtıyaçlarıle mntenaaiben llerlle
diklerini kaydettikten aonra 
gençlik için bu ribi evlere tid
detli ihtiyaç mevcut olduğunu, 
halbuki aon zamanda bu evlerin 
kaldırılmasllo büyük bir ihtiyacın 
tanınmak iatenmediği manasının 
çıkarılması zaruri bulunduA-unu 
yazıyor ve eski yaziyetin, eğer 
llz.ımsa, kanuni kayıtlarla tekrar 
iadesini istiyor. Ve bllhaau bu· 

ga ey erının avsıye en e ır •. ı . • •• 

" k ' ıun. Ü vaziyetin gizli haatıı.lıkları 
hefır ve tamimi noktasından teh
likeli buluyor. 

Devlet Matbaasmdaki 
Kitap lstoku 

Efendim, 
Şimdiki Devlet Matbauında 

ıerek Metrutlyetten evvel, gerek 
Metrutlyetten aonra ıon harf ka· 
nununun neşrine kadar baaılmıt 
yüı:Jerce kıymetli eserler var. Bu 
eserler matbaanın ambarında çü-
rümlye mahkQm bulunuyor. 
Bunlar satıfa çıkarılmıyor. 
Halbuki bu eaerlerln hepılde kıy· 
metlidlr. Öyle eserler var ki on 
kuruta baaılmıt oldutu halde bu
ıün piyasada on liraya kadar 
aranıyor da bulunamıyor. Öyle 
nnnedlyorum ki bu eaerler bu· 
ıBn qbta çıkarılacak olsa ıayle 
bayle birkaç yüz bin liradan ziya
de bir para ıetirlr, Akal takdirde 
bir ıtın okka ile 1atılaeak, ali
kadarlarda bu kıymetli eHrlerl 
ancak helvacılardan, peyalreiler· 
elen toplayacak. 

RHa mıdır? Nazara tetkik.iniz• 
•aaecllyorum. Tamik edla. Meyda
na çıkuın. Hayırlı bir it 7apmıı 
oluraunua efendim. 

A. 16ralıim 
Bu mGna•ebetle tahkikat yap

bk. 81 .. fU ctevabı Yerdiler 1 

Dera ıenesinin ıonu geldi. Bir çok gençler, kendilerine bir 
meslek aramak, bir hayat çığın açmak endiıeıl içindedirler. 

lf Haydar Rıfat Bey 

"Son Posta., , ırençliğin bu müşkül vaziyetini düşündllğtl 

içindir ki daha evvel hayata atılarak az, çok birer mevki 
temin etmit zevatla görUşmiiftOr. Bu gibi gençler, bu zevabn 
mutalealarını okuduktan sonra kendilerine bir mealek ıeçer

lcrse her halde yanhı bir karar vermemiş olurlar: 

A •ukat Haydar Rıfat Bey 
diyorki: 

* 

- Mesleğe, hangi mülAhaza
larla intisap ettiğimi sorarsanız 
bunda mülAhaz-ı yoktur, derim. 
Okunan muhtelif eserlerin, bu 
arada romanların, ezcümle 
Viktor Hügonun " Bir idam 
mahkOmunun son günll ,, gibi 
eserlerin tesiri vardır ve bu 
tesir altında hukuka intisap 
etmiş bulundum. Buna, mülAha· 
zalar değil, mülahaza da değil, 
ıadece aık saik olmuştur. 

Muvaffak Olmak için .. 
Meılekte muvaffak olmak 

için her akıam erken yatar, 
mevsime göre gece on ikide 
birde, nihayet ikide kalkarım. 
Sabaha kadar okur, yazarım. 
Sabahleyin nefsime Ye etra
fıma alt itleri hazırdır. Yalnız 
yazmak, teklir Ye tevzi etmek 
kalır. 

Yirmi ıenene enellerl çok 
mubakemem olmasına ıevinir
dim. Yirmi, yirmi beş muha
kemem olduğu glln Metihatten 
Adliyeye, Adliyeden Evkaf 
mahkemesine ve oradan tekrar 

Meşihat veya Adliyeye defatle 
seğirttiğim gllnler çokktu. Ve 
defterleri hAll maıbuttur. O 
zamanlar otomobil de yoktu. 
Sonra, ıonra hafta Ye hatta 
ayda bir muhakemem, ıki 
muhakemem olmasına dikkat 
ettim, buna çalışbm. 

Gençlere Tavsiyem 
Yeni yetiıecek gençlere 

tavsiyem ıudur: Mutlaka oku
mak, daima okumak " dll
tünmek. Bir lisan olsun bilmek 
ve öğrenmek. Meslekte cidden 
temeyyüz edenlerle münasebet 
tesisi çaresine bakmak ; elbette 
doğru olmak. Pervasız, riyasız 
olarak meslekte mutlaka ye 

1

1 
yalnız ilme ve dürftstlllğe htir-

1 
met etmek. Temyiz kararlarını, 
kanunların esbabı mucibelerini 
gözden geçirmek. Ana kanun
ları senede bir, iki senede bir 
baştan bqa yeniden okumak. 
Müekkili nefsine temessül etti
rerek müdafaa etmek. Hele 
hukuk ve ticaret işlerinde 
hakaızlığı bariz bir davayı 
almaktan kaçınmak. Cezada da 
acınacak tarafı görülmiyen da-

vayı almamıya çalıımak. Vel· 
hasıl ancak evveli kendimizin 
inandığımız veya bir tarafina 
olsun acıdığımız, yani kafamıza 
ye cezada ruhumuza hitap 
edebilen bir davayı almak. 
Ayni zamanda kabil oldukça 
yahut imkin yaratarak öğre

nilen liıanda mahaW edebi 
eserleri okumak. 

Tav~iyelerim bunlardır. 

Roclost• Manclralci meydanı w bir kadın ırapu 
Rodoı, ( Huıuıi) - Kalben bik limbalanyla nur için 

daima T6rk kalan Rodos, Tllr- idi. Bura banımlan, eski la 
kiyede olup biten hadiselere fetlerini bili muhafaza et • 
elbet te ki bigane duramaz. 

Geçen gün Mamdraki mey
danında büyllk bir ıenlik var-
dı. Eğlence, gece yarısından 
iki ıaat evvel başlıyacak, d6rt, 

beı saat devam edecekti. Bu 
tenlik, adayı işgal eden Dev-

letin resmi bir gününil teıit 

için tertip edilmişti. Koca mey
dan, etrafa açılan büyük elek-

leri için modern bir dek 
içinde cidden garip bir m 

zara arzediyorlardı. Büyük 
kafile halinde meydanın g 
bir kıımını kaplamışlardı. 

Şenlikler gece geç 

Harf laldllblnclan evvel Ma· 
arif V ekli eti tarafından tabettl· 
rilen mektep kltapluile diter 
neşriyat, buıGn Devlet Matbaa
sının iki b6ytk anbar1nı ltıal 
etmektedir. Bu kitapların kıy· 
metl, fiatl ••lllerlle aatılacak 
olaa, yQa lala lirayı mOtecavia 
bulunmaktadır. Maarif Veklletl
nln emrlle bunlar aattmlmıyor. 
Y alnıa b•aluaa içinde elJH• 
mekteplucle 01& .. tulaalarclaa 1u .. 
mı azamı , ••• laaıfler• c•vrllerek 
tabedllmiflerdlr. Diter netriyat 
için Vekalet bltçHlnde tabıiaat 
olmadıtı için yeni harfle tebdUI 
ılmdlllk kalmııtır. 

Mehter Takımı 
Oniformasite Çalışabilir 

Mi, Çalışamaz Mı ? 

Hapis h a ne.. : ~;(aralanan Bir Hanım Yardım 
A r a n ı y o r ' 'Görecek Yerde Elbisesinden Oldu. 

kadar devam etti ve ne y 

ıöyliyeyim, içimde derin 

hüzün bıraktı, Eski an'ane 
Adetlerini, aıkı aıkı mubaf 
eden Rodoalulann muhafauı1r11 
olmalanna bqey diyemem. 

Fakat bu ıenlilderde 

Bir Tavzih 
Muhterem efendim. 
Gaıetenlala 3-7-931 tarih " 

556 numaralı na.basında .. atır 
itham ,, HrllYhHı albnda A. icra 
dairHlnden laaaım tarafa alt ke
faletnameleri qarmak veya aıırt· 
malda itham edildltlme dair 
olan 7aaılar1 tHHOrle okudum. 

Hldlae veklletlnden latlfa ey
leditlm bir mlvelckllimln hillfı 
hakikat ıarealclrane ve kavil 
mücerredinde kalan bir ihbar 
ye iddiaaından bqaka bit mahl· 
yette olmadıtı •e eaaHn aıır· 
tıldıtı iddia olunan kefaletname• 
nln notlarını, muaaddak bir aenet 
olmaaına göre alyaı allkadarlar 
için maddi ve kanuni bir kıymet 
arıetmediğlnln Matbuat Kanunu· 
aun aıaddel mabıuaasına tevfikan 
ayni 8ütunda taniban nıırinl 
bOrmetlerime terdlfen rica 
ederim efendim. Avukat 

C. Demiralp 

T•/rikamız ı No. 72 

Yeni tetekknl eden Tnrk 
Musikişinaslar Taall Cemiyeti 
bir mehter ıubeei yapmlf Ye 
hususi bir de elbise intihap et-
mittir. Bu ıube bazı bahçeler
de n umumi yerlerde mehter 
elbiaeıile saz çalmaktadır. 

Aakeri Müze idareıi Bele
diyeye bir müracaat yaparak 
bu kisvenin müzenin ve Yeni
çeri aıkerlerinin milli bir elbl-
aeai olduğundan menedilme
ılni lıtemiştir. Belediye ticara-
tin aerbea olduğunu ve bina
enaley kanunen bunları men-
etmek imkAnı bulunmadığını 
mOze idaresine bildirmiıtir. 
mOze idaresi Dahiliye Veklle
tlne müracaat edecektir. 

IUCAOI IUC~KTAn -----::-. 
SERVER BEDi 

Eski Kışlalar Birer, Birer Dün gece aaat dokuzda Btı-

Go .. zden Geçiriliyor yükdereden çoluk çocuk kadın 
erkekle dolu bir otöbüs Be-

lstanbul hapishanesinde ala- yoğluna doğru yolunu almıt 
bileceğinden fazla mahkum gelirken Mecidiye köy\\ tepele
vardır. Ayni zamandada bina rinden son ıüratle gelmekte 
ııhbi ıeraiti haiz değildir. la- olan diğer bir otöbli81e kartı· 
tanbul hapishanesinin inzibat laıar. Süratle inen bu otöbUı 
teşkilAtı kuvvetli olduğu için lambalarını söndürmediği için 
bazı Anadolu hapishanelerinden karştsmda bulunan şoförün 
de azılı ve şerir mahkumlar gözleri kararır tam bu sırada 
buraya gönderilmektedir. tüyleri ürperten milthiı bir 

Adliye Vekaleti yeni bir aarsıntı ile otobilslln kmlan 
hapishan binası arattırmaktadır. camlan 6n ııralnrda oturan 
Bu işle bizzat Müddeiumumi Saniye H. iıminde genç bir 
Kenan B. meşgul olmaktadır. kadının başına dökülUr. Yn
Geçenlerde Beykoz kışlası zllnden, kafasından, kolların
gezilmiş fakat burasının iste- dan kanlar fışkıran kadıncağız 
nilen şeraiti haiz olmadığı gö- bayılıyor. Yanında bulunan ıa· 
rülmllştür. Kenan B. evvelki valh annesi feryada başlar. 
giin de Rami kışlasına ve daha Otöbfts içinde bulunan... Ve 
başka bazı binalara bakmıştır. feryada koşan bazı kimself!r 

sin, güzelsin, cazipain, zekisin. I perdelenen Nermin, hayabmn 
Gençliğine, güzelliğine, cazi- hakiki manasını unutmuştu. 
bene, :ıekana güvenirsin, ken- Ancak bugün, ancak bu gece, 
dine daha parlak bir hayat ancak bu dakikada, burada, 
yapabileceğini ümit edersin. timdi, itte fimdl, bütnn mazi
Buna da ne denir? Senin gir- ıindea yilkaelen Ye istikbale 
diğin bu yolda parlıyanlar da kadar uzanan mukadderat lp-

Abf B. durdu ve Nerminln , .. görilrü~: namus!~ ;e nezih var, sönenler de var, ocağı retini görOyor, yahut görtlr 
JGınne berrak, pUriiuüz bir yaşaman ıç.ı~ n; e _ım e~ ~e- batanlar da var. Parlıyanlar gibi oluyordu. Nereden gel
bakııla bakarak devam etti: lirse bepıını emm e erım. azdır. Şans meselesidir. Fakat, mif, nereye gidiyor? Nerede 

- işte ıenin kartında iki ÇünkOf ••• 
8 

Nermı·n·ın elini tuttu, dedim ya, ıenin bileceğin İf.. olduğunu unutarak IJa ıuali 
Y~I. Hangiıinl lsteraen ıeç. Atı • a s.türdO : Son cllmlelerde Atıf Beyin kendi kendine ıordu. 
Eg d d kların gv meıi iyiden iyiye titriyordu. Ne yapacak ? Atıf Beye •• 
~ er, içinde bulunduğun bu u a kı' d dı· senin fim- Bu 16zleri dinlerken Nermin cevap •erecek? Btltlln dnaye· 
waziyelten aıynlıp çakmak iati- - çnn u, e 'd.... k ,, 
Yor b r . k d b na ver ıgın ıev 1 birkaç kere yutkundu Ye g6s tini itiraf eden ve aamlmiyetile, 
S ~an en sana e ımı uzatırım: diye a ar a k l 6de- yaılannı zaptetti. Fakat b6tna fedaklrlıjile suçunu afettirmek 
L enı bahtiyar edebilecek genci ye uadeti kolay o ay d - viicudllnll kaplıyan bir titreme- b da -• 1 il 
oulururn, ( batta timdi bile mek benim için nıilnıklln e fıtiyen u a ma ne .uy eme ' 

k k' nin den kendini kurtaramıyordu. ondan ne dilemeliydi? Zihni 

bu kanlar içinde baygın yatan 
vatandaşa yardım edecekleleri •. 
Onun imdadına yetişecekleri 
yerde kimi ayağından ayakka
bısını, kimi başından ıapkasım 
elinden çantası ile mantosunu 
çalarak uzaklaşırlar. Bu sırada 
oradan geçen otomobiller müş
teri ile dolu olduğundan biç 
kimse otomobilini durdurmak 
lütfunda bulunmaz. Aradan 
yirmi yirmi bq dakika geçtik
ten aonra içinde dört tane 
genç bulunan bir otomobil 
bu feryadın 6ntinde durur ... 

Meçhul gençler btıytik bir 
terbiye ve insanlığa yakqacak 
bir hisle Saniye Hanımı oto
mo billerine alarak Etfal bu
tanesine ıetirirler. Saniye Ha
nımın yaralan ağır, fakat teb
fikeai yoktur. 

Beye kaldırdı ı 
- Benden laemea cevap 

iıteme, dedi. 
Abf 8. geytek •• mltteYek

kil bir tavırla duruyordu. 
Birdenbire doğruldu : 

göze çarpan ıenç 

gınlıklan doğrusu insam 
azzep etmekten hali kalmıyo 
du. Gençler için, asrilik tellk 
kisinin bu derece yanhı 

ıılması doğru addedilem 
Rodoslular beni affetsinler 
Bütlin emelim yine kendilen 
nin baynnı temenni etmektir 

TAKViM ==-
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oa.-.~s2 4.36 
Öil• us 12.19 
bdacU US 16.19 

Akta•ı12.-r.MJ Yata 2.01 4~ 

ı..aJ& Ut 2 .ı J 

- Peki... Dedi, haldan n , 
fimdi hayaU bir meaeleJI 
ınnemezain. Haydi, çıkalım • 
pnya, iatedip ıibi eli• 
ben NDA kanfmam. 

(Arkan .... , 

DiKiŞ 
B . U S 

MAKARALARI 
Sağlam Ye d Her A ucuz ur. yerde rayınız. 

1 lırnda bir tane yar), çeyizini ğildir. Fakat .• Olabilir 
1 1~ b' Abf Beyin ıaesi tam hakikatin kantmıya bqlamııb. Hiçbir 

Yaparım (her pyi maddi Ye bugnnkO hayabndan ~ı.ç ır aeaiydi. Aylardanberi zevk l- teY dOtOnemiyordu. BGytlk Dh1• Klpek Nalça 

bçılcça konuıalım), bundan fİklyetin yoktur, iıtikbalını de leaılerinde 16zleri kararan •• uaflarla dola ,aderlDI Abf MARKALARA Dl K KAT 
~kah• .W:LI -••raflanD olar- blc. t hlilr•ll crAnn ula.,.__.,.......,...._ _ _____ ~--------=------------------------------------------



Tı-.ua8 

1 Kariler Muharrirleri 
Nasıl Görüyorlar? 

ibile Girerken Harbiye Talebesi TürkErkinı Anketimize Gelen Cevaplan 

arbi Hayri B.in idaresinde Talim Ediyordu .-~n=-~man Neşrediyoruz 
y AZAN: M. KA.ZJM ..J Matbuatta lmsaları çok ,erllea, blr~ok ... rl...Ue .... 

kendllerlnl tanıbp •e•cllr.. mubarrlrlu nrchn Nba• H~ 
Vllt NGrettln, Pe1aml Safa, Mdmut YHarl, Yani zı,. ıtbl. -26-

taraftaa klyllller •• 
llrilde .. c:1ea olclajuaa .,.. 

İtİlla ile .... 

• 
Bu haber, heyetimiz hak

Terilea emrin bukadar 
Milıı:tiı·ril· erek ftrilme9i efer 

iltilkale clelllet etmiyor-, 
bir haber dejildi, betant 
lana bilirdi. 

~-ıaı·ltlıh kayOndea aonra yol 
etler kayone uğramakta 

Burada Efganistum Efgan
mesldm olan luamı bite

Moıol arkı lle mensup 
lmnnı bqlamaktadır. Ken
. e Hezareli derler. 

Bunlar ewelce nimmtıataldl 
halde yqarlarmış. Fakat 
Abdurrahman Han Ozer
uker glndererek reisle
tatmllf, kendilerini de 

t dairesine almış •• 
Efganhlarm iddialanna na• 

Hezarelilerin ciğerleri 
111»4atell ldiçtıktür. Bu itibarla 

arazide fazla yiirGyüfe 
.atelıammildirler. Binaenaleyh 

K'6lle ..,,,,,,ınu .....,. lllı tllaledl,,_. Eh .. .a lwgftl 

ftll ltir ubıl kıt'a De lrar-l llektebl •ld•ı abık Tlrk 
11l•fhk. Ba, Harbiye Meld.bl _..... harp ytllbaplarmclaa 
talebesinden mltqekkil bir Hayri Beyia kamanclua altiDda 
mDfrueycli. Efaan Harbiye talim J&Pl10nla. Hayri Bey 

1 beni tanı)'IDC& k()ftu Ye mDf. 
reıesini takdim etti. 

Burada birkaç dakika te
nkkuf ederek mDfrezeyi ıaz
den ıeçirdikt• aonra yolumu
• de•am ettik. Takip ettiğimiz 
yol bizi ıehlrden etrafı yl1bek 
claftrla mahdat bir kura llal 
etti. Bu kUll' Babirph kam 
adam tafayonla. Kama kapa
mada bir mtlfrue asker ile bir 
hayli memur Yardı. MBfreıe kafi
lemizi ıarnnce aellm Yerdi. Me
murlar da istikbalimize koıtuJar. 
Anlqılan burada misafri edile
cektik. Filhakika atlanmızdan 
iner inmez bafıa barem daire
si denilen kısmında mnkellef 
bir salona ithal edildik. Mibm~ 
clanmız "Mahmut Han" ismin
de ihtiyar, fakat bot ıohbet 
•e ıh 16rmllf bir zat idi. 
Bize Emir Hazretleri namına 
beyanı bot amedl etti. 

(Mabadı 1arıa) 

Veremle Müessir Şekilde Mü
cadele için Ne Yapılmalıdır? 
Kadri Rqit Pf., Yalnız Dispanser Açmanın Kifi Olmadıfmı, Milletçe 

Ve Devletçe Miifterek ÇallŞDIAk Uzım rğini Söylüyor · 

DOAAN ÇOCUKLARA AŞI Y'PIALIDIR 
(Bat tanfl 1 lacl •Jfada ) ( Bundu Hara bbbl tefldltt mOcadele lçia lru..etll ııdaya 
Yapılacak fllY yalmz diapu- felir. Bu tetkillt içla lbaa lhtixaç Yardır. Halbuki ba 

MI' açmak defildir. Dispanser, olan parayı, AYrUpa mem1': ldltlerde Slclaya ehmmiyet 
yalmz veremlileri verem olmı- ketlerinde oldup ribl, Ver'-"' "'1Dezler, marul ..ıataaile 
yanlardan tefrika hizmet eder. haftam ftJa Verem pula lladu karmlannı doyurarak rıcla 
Halbuki bundan aonra ikind ederek temin mllmldln detil- aldıklanm zanaederler. 

Şimdi ÜH ıoru1onw 

1 - Ba mulaarrlrlerl laa,.Uabde ... ı tuaTnr ..U,.ı•a? 
(Genç mi, fhti1u ma, ,01el •I. p.lda ..ı. alp ... ..ı, ap 

batlı mı falan. ) 

2 -- Ne kazandıklarını tahmin eclerıhdı? 
S •• Nud ,. .. dıldanaı unneclerıhdz? 

Bu iç ıualla eeyabaaı 1•11p bize l'l•d.,nls. Arn edenenla 
Wr de reamlabl ilin ecllnil. Gelen eenplar aara Ue ...,._. 
.Wecek ft ubtla .... da ba mlllıanirlerln her biri haklanu R 
it nalla, suetemis tarafından, hakiki ce•apları n:rllecekt&. 

Hakikate • a11au ,ald•t•n karllere o malaarrlrla lmula Wr 
fototrafbi Ue, imzalı eserleri hediye ecllleeektlr. 

• 
Mahmut Y esarl Beyi haya• 

Umde fU IUl'etle teaavvur 
ediyorum. Bu sat orta boylu, 
ayıf, esmerce, pulak bakqh, 
ylkaek dÜfllDceli bir adamdır. 

Hayahm ıazetelerde yua 
yazmak aaretile değil herhalde 

cliter bir yerde bqka bir n

zife ile temin ettiğini nnne-
diyordu. Neri1111111 Nlhl 

görmlf muharrir sibi ,.. 
yanyona da gittikçe o mek
tepten uzaldqiyor. 

Nazım Hikmetin -'--~ 
çirkin dejil. Zlppelikt:.; 
laıımaz çok seyahat etmft 
Alqam sazteainde g&tll• Vl
Na iwHlara balahna 1g.._ 

300 liradan •il cleiildlr. 
Muntazam hayat Japr. 

• 
Pegad &.fa 

Vl-Nt beyd• u M1Jü 
Pegaml S.f• memlebtimivle • '*' ,... 
1 - G•ç mi, net. yazan ajır .... Nam Hlk-
h •• L-. m• talditkln ,..._ tebel-
lllUJlll' m, aa)'ll' lir etmlf bnaatl wnk L----Gftzel mi, net. ,.. .auua-

çirkin mi, hayır. ~ iJd yb lira bclm- ... mia 
ecliyoram ı..,.taua arat• ... 

Zuppe mi, hayır. oldajm SON POSTA ya 
Atırbqla -, net. pzctila 1aalarc:laa anlarorum. 
2 - Ne lrmndıklanm tala- ı " 

mia edenlai.ı, ayda 90 lira. ita/una Ye.tcrrl 
a - N-1 yapdıldanm san- Anlretiaize enap yazu 

............ .... Blıllbclaı 11..aa ll.a8 Ha-
Lllebursuda Teni mmla hem fikirim. 

,,.,,.,,.. « 

• M..I H•,,_ 

' 

Yapm ~ ••rlerW 
okumaya yaJdt bulamadım 

SeeiDI kaylteden tehir klta- tanımıyorum. 
bum bafllldald namla tipinde. Tepaae Tepplar 

... ,. Sııp/tf 
llizmetinde kullanılır. 

« 
leu. Kirmu, t.farut, Pença•, 
~,-... , Marhaııa, Kaleikadı, 

ufba ıelir: Hastayı tedaYi •• dlr. Daha siyade tombal~ Maamafila bizde ltltln fer. 
mikrobu uçanlan tecrit. Ba tayyare piyansma sibi balb J&tfara rafmea çocuklu ara
ikiad afha bir millet •e de.- kuanç lmidi •eren •uatalara 11ndald •erem miktarı fula 
Jet meselesidir. Bir taraftan mlracaat etmelidir. bir yeldm tutnuua•ıacLr. 
hnldlmet, bir taraftan millet Şehremanetinin • liJ&de Kendi klinijimde tattuall.ga 
teflr,illt yapmak aaecbariye- ftftm kaydettiji aba, Be- iatatiatiklere pre, çocuklar 
tiadedir. yuıttu •nra Fatlla alauedar. arasındaki Yerem miktara izam 

Eftlemircle, Amapanm ltua Halk burada laamea fakir edilecek kadar mDhiw bir ,... 
yerleriacle, bilha•• Fraasacla we u olmmapur. Veremle kta tatmaz. 

S....... JUdltı yazdar Be dlle 
p1ea a,.t.man ablplerlnl 

bmçihyaa dile gelea eYler 
j rıyatro Ve Sin~alar 1 

' ililll:illerini birer birer arkada 
lralldlktaa 80llra nihayet tef
...,...,,eliu ildnd gi1Dli •• KA-

.. in muhitine dahil olduk. 
Efgan Emiri, .. Klbil ,, la 

Ye etrafında muhtelif 
........ il& mlntehi olu yol

zemini toprak ta olaa, 
ot.nobillerin Mrbeatçe 

.......... •llaİt olacak ~ir 

--- tamüa ettirmif .. iki -ram ela apç diktirtmifti. 

• 
• IClbll " in kenarmda n-

bbal edilmit olu B. C. G. BUy_Dk_B_ir_Da_l_ga_~...,..Hy•e-t _Ye_t_qld_IA-b-na-ıirlfmek 
..-m yeal doja çıncaldara 
ammnl ..rette mutlaka tatbik ı.. AnceJe., ı ( A.A ) _ mabadlle mn.temlektt eutl-
ebllelidir. Bir taraftan ela bu- Cenubi Kalifonaiya aalaillerbd uı.ı kltibile kat'ı ltillflar el-

de etmiftir. 
t.ı.. tecrit ve tecim için Jllk· bly8k hir clalp llllp aepar. Deniz SilAhlan 
sek .. kwak bir yeide bir ...... 13 kiti llmlptlr • 
matoryom Ylc:ada ıetirmell- halya Ve ıastamlekısl Roma, 1 (A. A.) - Popolo 
clir. Me11ll Yakacıkta. Fakat Roma, 1 (A. A.) _ ırLL'- .ti Roma p1eteli, Portelds 
uı_ t-...Lyf e.- -L. ek .,... lalk6metiaia ltaJ,aa lnpat tes-
.. c:um .. ıecam ---L--'-ler ~!~ _J.-1 .-L•. .-aı.ı.___ L &....-L-L Od lzere tecrit edilecelr ......... .._.. • .,. ....U;,wu n:lm - ·-- ikifer Dm WlllUK 

~ l.taabalcla Marmara,. - Roul, .... muharipler amo Ye 700 tonluk bir tahtel
...... berbaasi bir aha ela bu m111Dda mlltemlekelercle reall bahir liparlf etmit oldutunu 
işe yanyabiHr. bir mikyasta propaganda faa.. yuı1or. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
T alımin ettip sibi V llİll edilerek her jeaeral kendi 

Unketiadea .,... iti• ba.- han " hw..me tire 1aar .. 
laltlla karlfb. Kmdlliaclea bt ediyordu. Slr Golm. D. 
........ almak kabil deiu& Mucwel, Jewal Slr Ecinni, 
Halbuki W. Atfnıda te••'le Slr An:bi Wd, Mmıaı, Alt. 
param k·'•·lbk v,. ........ .. • hatta M... ... 
IAlma t.lpaf ~ laalcle feftallde komi Mri M' Mahoa, 
wlpltem ceYaplanla Ntb Sir Heay bitin •uiyete kl-

ASUS TBŞJdı.ATI 
-~azan:kfakenzie- No.80 

lillli-------------------•ı ltiqey alamadım. kim olmak, kumandayı kendi 
lmuhtelif makaml• arumdaki Zaten laer tarafta itler karma- .Ueriae almak için birblrlerile 
adelDİ tewalldlla kurbanlan bnfkb. Çe•akkalaill talaU- rekabet ecliyorlarcb. ... 

Bir ıece Enkine, Sellı " Jeai lzeriae Akcleail lmnei Zaaaeclenem Y mlliatanla 
laea. Atiaaclaki vuiyetimia ne ..teriyul, brarıAlum 1• Ka- Mim arumdaki yolca aeyriae
olacafmı mizakere ederken laireye, yahut ta t.keDcleriyeye hrinl kontrol etmek iPa M..., 
V uaulcaak Atmadan llYlfb aakledecekti. Halba ld ilamda komi8erJiiindea Yaka bulan 
sfttl •• lalalaltla m8fk81 bir itler blabtltla çorba olmutta. lf'ar da bu malarcla ıelmlttl 
_..._lt• blch•. y ile -n. Sl&de ayni kmauda11 tetldl S.. de Vilariow 80kalladald 
TWZW ,_ ... aalatelif t-killt ff bua- nimizde IJl-AJ. bir ...r kitabi ,._ prlltllila sa•anlar bile -.. _,_ 
lıeadlline -IAf ulatmakta mtlf- lana b..ı.naclaki jeaerall• aÇllllfblL Banda tefldllta claı-
kllllt pktijha ifia, mektupla WriWrlerile aalıı••!Jor, im- lall .._ ............ c:eyapllr 

....... 6leteceldlm?. .... .... ..... ..... ,. ,. ... 1ıa.. ....... ... 

içinde , ... yan1arm ısbrabıaı 

dUJDp ...... JUi JUU 
ba fibl JUllannclaa clola,ı 
u para lm•m Mfahattn 
hOflanmıJU rlyalrlrlık etmlJ• 
bir ıenç olduimr.ı tahe1JGI 
edlyon!:n. 

v .. NI. 

Taaminlnde ,amlmıyorNUD to• uld keskin ,...... 
• Marbiz " mektebinde terbi.re 

.eteler Yardı. Aynca bir de 
ceYap kitabı hamladım. Buaa 
Ü, cllter kitaptaki mal •• 
muelelerla ce•aplan razda
caktı. Sonralan bltlhı cevap
lar doıyelerimlze nakledilerek 
cenp kitabmı imha ettim. 
Fabt nal kitabı el'an " .. 
dlmclec:lir •• o tarihteki ...,. 
pliyetimiz laakkıacla bir fikir 
•erebilmek için 1915 Jmeainia 
IODlarma dotra bizi ifıal 
edea bam maelel• hakkm
dald maileri •aya kayclecll
,onıım 

1 - Bar. Scheakl ilk ilk 
a,.ı.t edea Madam Pla ~ 
dir? 

2 - Audoluclaa ıel• Ram 
malaacir ft mlltecileria ftli. 
,.at laaklnwle~.-. 

Al.KAZAR - lllllrya " .U.aalt ._. 
ALllll>All - c-.. ..... 
AIRI- S.... .._ 
ARTIS'ı1K - O. Pebe,.a 
&TUVAL - s..& aatmyaa ._.. 
ILRAllRA- ....... 
1 K L il R - Goril " ya"'1lnls 
GLORYA - BednHlllar ..... 
• AJI K - 1>911 Ş.taea 
llEl.F.K - Bir kadaa yü • 
lllLLI - Yalan 
RRAH - •ıahhllf , ... .m. 
OPlllA - ........ lılp .. 

L =t:... 
Çlftllkpark- IWnı v..- .. ..... ...... 
Kas kal ............ Dultw. 
SAHia OPERETi - ı..... ..U.. 

(Bqlktqta) 

rem bir rapor lluarhyacaktır. 
Ayni zamanda, masarifi tara
fımızdan tedi,. eclilıaek !&r
tile geceleri dalla fula dola
flP bu muhacir Ye mtllteciler
den fazla para aarfedenler 
•ar ise onlan taraaut: edecek. 

lloadorostaa ıelea Yapur
lara firip ., ,1cu1an1aa itiW 
c1oaan........ banklbna dair 
mal6mat iatediii ihbar edilea 
M bakk•ada Clarence mufaual 
malümat tophyacakbr. 

4 - Clareuce Piredeki Bul
ıar konaoloaaneıini taraısut 
edecektir. Bulgar zabitlerinİll 
orada içtima ettilderine dair 
relen lhbarat bu auretle katı 
olarak ya teeJJlt edecek ya 
.,. haberlerin .... olmacbia 
...,.... çakanlacakbr. 

(Ar ..... ) 



8 Tenamua.. SON P OSTA 

Amelyanın 
pikleri Arasında inci 

Kıvırcık Kir
Gibi İki 

Bel ir d i Damla GözYaşı 
NAKiLi ı ZIYA ŞAJCIR - 13 

BORSA 
latanbul 6 Temmuz 1931 

- Kapanan ftatlar -
NUKUT 

SaJfa 7 

HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Ttırkçeye çeviren : Ş _J 

ŞARAP 
açb Ye bir tutamlık İnce bilJ6-
rl toz olu içindekilsi prap 
bardaiına kaydarch. 8-dall 
80nra içine pek u prap 
dikti. Parmatnn barqp Hk
tu, praba, içine Ye dudak de
lecek yere bir iyi llftclı. Bar-
dak &ıce lmllanılq 119hl 
ı&iln&yorda. Parmapu itina 
ile silerek bir pialdlYI al
dı.. iki parçaya ayırdı. Bir 
JUUllDll bardajm ,..... koy
du. Çabucak ötekini alete 
atb. Sutla UU11 eli yaramı 
l'a.terirordu. 

Harlo acele etmek ihtiyacım 
duydu. Y akua pencereye p. 
derek, ap kapaklan a~tı. 
perdeyi kenara çekti Ye dışa-
naım g3ıetledi. Gece karanhk, 
fakat hava açıkta. Bahçede 
hiç blrfey kımıldanmıyordu. •. 

Birden lrperdi ve titredi. 
Çabucak pencere ailrgtllerini 
açb çerçeveyi 15 aantim kadar 
kaldırdı; kapaklan biribirine 
bitiftirip ı..t pkildi. Te1>9iye 
IOD bir balat baktı; yan ma
IUI lzerinde bir not defteri 
klpdma fUDU karaladı: •• Beni 
bekle " • Kljıda aürahinin ya
nma bırakb. Evet bu Morto
nun kendisini toparlamuma 
yardım edecekti. Şarap ta 
ıOpheıİI erbabı olan Morton 
için bir tuza.c olacaktı. Morton, 
bardaktaki artaklan dakse bile 
lmllandmış bir bardaktan iğ· 
rennıiyceetinden kenarlannda 
Harlomm iatediii kadar ar
bktan yapışık kalacaktı. 

Kapıya bpah bıra)lp çıkb, 
•nahtan pvinll. Şimdi bira 
beyec:Mlamyordu •• 0.YU'a y_. 
laaarak bll'az - peacere çerçi
Yainin açaldajuaa duyana ka
dar • bekledi. Sonra dehlizden 
merdivene ıeçip merdiven ka
pısım anrmeledi. yatak odaaa 
tamam ktıtüpanesinin lizerindo 
idi. Elbiselerini fırlatarak pija-
mUlm giyindi. Yatağa döndil; 
ortnlerin yubklann biraz dtl
zenini bozd•. Ondan sonra 
yere yatb. Kulağım yere ya
pışbrmak dinlemiye başladı ..• 

•Morton, ıireceii yolu y .. 
yqça açarak, kapaklarm ara• 
1mdan qıkh Jent rirdi, ve 
etrafına ıöderi kamaprak 
bakti. Biraa için oaU11, oda 
tmhalıtından f6pbelendiğiDi 
UbaYJll eclebilininiz. 

Sonra, bir omuz lilkintiaile: 
yazı muaPM kadar ileriledi. 
O(ada durdu. Oxerindekilere, 
yanan atqe •~vinerek bakb. 
Ellerini iifümliş pi deiiJ. 
birşey duyan biri ıibi ufut-
turdu. 

G&6nlrde fena bir adaa 
değildi. Parlak siyah flzleria
den biraz atije benziyor. 
Talıaf, dar et.daldan p.ls 
OJllUJOI'- içki laJüyor. 

Zeki bir adam hemea o.-. 
fiphelenmez. Elbimli .ıa 
dejil, ucuz maldancL. Ş.• 
bakqı ateşle tepti ~ 
dolqayordu. Biranda eli •ffari. 
lo " DID haberi tlzeriade kL 
Tekrar fiipheli b•lotlar ... Bir 
daha omuz .olnnesi annldanan 
p .azler ele pepndea: "Harlo 
fimcll boa oy.. .,,.._,a 
cesaret edemez 1 " Kltıt .-... 
pmm baraktı, teplİ,. balda.. 
iyi de içkiai var f ~datl 
içİll lemis banlafl ,.,k MI ... 

welld pi ben laca ..,. ......... 
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SiNiRLiLERE 
Sait Limon Çiçeği Kolonyası 

yegane çaredir. Depoıu: Yeni 
pcııtane karşısında No. 16. 

FERAH SİNEMADA 
Bu akşam lıtanbulda ilk defa Maryaja 

kobinl tarafından temsil edilen 

( Prens Zilak ) 
9 muazzam kısım 

9 temmuz perşembe akşamı mevsl· 

min en bOyUI< mUsaT.eresl 

Mukaddema Galatada Mah
mudiye caddesinde 11 No.lu 
kAğıtçıhk ve matbaacılık Türk 
Anonim Şirketinde mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul 
Rober Hayım Efendiye: 

İstanbul ikinci icra memur
luğundan: 

Hayım Amram, Hanri Am
ram, Avram Amram, lsak 
Amram, Efendilerin ha ilam 
matlubu olan ezgayrı masarif 
ve faiz vesaire ( 1650) liranın 

temini için şayian mutesarrıf 
olup tahb hacze alınan Bey
oğlunda San LUtfi maballe
ıinde atik Yemenici sokağın
da atik 31 ve cedit 15 ve yine 
mahalli mezkiirda Yemenici 
ıokağında atik 33 cedit 17 
numaralarla murakkam iki 
bap hane ile mezkür mahalde 
Kabristan sokağında atik 57 
ve cedit 175 ve 175-1 No.lu 
bir bap apartmanın bermucibi 
talep paraya çevrilmesine esas 
teşkil etmek üzre erbabı vu
kuf marifetile mahallen yapı
lan vaziyet ve takdiri kıymet 
muamelesi neticesinde mahcuz 
emliktan atik 31 cedit 15No.lu 
hanenin tamamına (5500) lira 
ve atik 33 cedit 17 No.lu ha
nenin tamamına ise (6000) lira 
ve atik 57 cedit 175 ve 175-1 
No.lu apartmanın tamamına 
dahi (211 1 O) lira kıymet 
takdir edilmiş olduğu ve halen 
tesviyei deyin edilmemesi ha
sebile emlaki mezkürelerdeki 
hiıseleriniz bu kerre alacaklı 
tarafından paraya çevrilmesi 
talep edildiği malümunuz bu-

lunmak ve ikametgahınızın meç
huliyeti basabile bu baptaki 
tebligata mukteziyenin ifası 
makamına kaim olmak üzre 
keyfiyet ilAnen tebliğ kılındı. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

latanbul emraı.ı ı:Uhreviye dlspan· 
seri başhekimi 

Ankara caddesi ikdam 

Yurdu karşısında No.71 

İstanbu Beşinci icra Me
murluğundan : Nusret Beye 
borçlu Hasan Efendinin iki 
adet sinema dürbünü temmu
zun 13 üncü pazartesi günü 

saat üç buçuktan itibaren J 
Sandal Bedestanında satılaca
tından talip olanların yevm 

•e saati mezkürda mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binaııl 
No. 10 Telefon lst. 2622 

areı ma .. 1&11•• •• ,------· t 

SIHHA TiNiZi, ÇOCUKLARINIZI, VE YEMEKLERINtzl 
MUHAFAZA EDİNiZ... ,~- 1 VAPiJRLAR I' HARARETİNİZİ TESKİN: 

• Bugun Beklenilen Vapurlar 1 Ç 1 N Y E M E K L E R D E 
~limet ·Türk· Ayvalıktan 1 KARA H •SAR M FAYDA 

fllthll! IM~/KAJ/111 j 
11t.11 • .,v11 ~IA11 
lfAllV ti lf/ Al tlll 
IA r/t~ tl(f Y..f'\'lll 
l'#K/IJIJ tHİFIJ/A • BiLUMUM HAŞAR IHIJ/11 f/IPoSt 

lllllÇ( "''' 
~~~~~~ ıtAWt (f. IA Off'D YUMURTALAR\l 

BERABE H MAHVEDE 

Sinek, Sivrisinek, Pire, Güve, Hamam böceği, Bit, Örtım
cek, Karınca ve Kırkayak ile kümes ve sair hayvanat ilzerin
deki Bit ve Pireleri, çiçekler, ağaçlar, bağlar ve bostanlardaki 

Böcekleri ve bilumum haşaratı imha ve yumurta ve tohumlannı 
ifna ve izale eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amelesi 

ve Tlirk parasile yapılmaş olup daha müessir, daha mühlik 
olduğu gibi yarı yaraya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. Ko
kusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. 
Bütün devairi devlet, ecnebi müesseı1at, Seyrisefain, Şirketi 
Hayriye, Hastaneler, Hilaliahmer, yatı mektepleri, vapur kum
panyaları, Devlet demiryolları, Amerikan F ord kumpanyası, 

bUyUk oteller, Bursa hamamları, Yalova kaplıcaları ve bütün 

milessesatı milliye F A Y D A istimal eyler. F A Y D A diğer 

bazı . fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltmaz. Kat't 
olarak ~ldiirür, ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia 
edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıycilım ve ecnebi yaldızlı rek
lamlarına aldırmıyahm. Kutusu 50, büyük 75, bir kilo

luk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

DrHQ HORUN• Beyoj'1u, Tokat• 

ı 
lıyan yanında 

mektep sokak 
3S 

Cilt ve emraz' zUhreviye tcdaı·lhııneı.I Herglln sabahtan akşama kadar 

iŞTE: 

K o D A K 
Müsabaka::;mJan kazanmanıza yardım edecek 

, 

1 i F L M 
Resimleriniıi VELOKS Klğıdına bastırınız. 

El ·se Münakasası 
Ceket 
Kilot pantolon 
Ma işaret kumaş redgi 
Kumaş rengi tozluk 
Kabaralı fotin 
Sarı bel kayışı 

f apka 

ıyİ kumaştan kahve n. .. gi olacaktır. 

50 adet 

50 " 
50 " 
50 " 
50 " 
50 " 

Yukarda cinsleri yazılı elli takam korucu elbisesi ilin 
tarihinden yirmi gün bir müddetle mlinakasaya konulmuştur. 

Yapabileceklerjni taahhüt eden taliplerin birer numune ile 
Ltıleburgazda müteşekkil komisyona müracaat etmeleri IAzımdır. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

ALTINCI NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat. ltfna ve dikkatten çok 

memnun kalacakıınıs 
ProtHtolar mlıli ı~rOlmemlt bir ıOratle rtder .. 

a.. ............. mm1 ..... m.ammmııım.ımm ... _. 

NılUfer ,, - Mudanya 1 
Uğur • ,, - lzmirden 

E UY 
F eyaz - ,, - Bandırmadan 
F ede - ltalyan - Kösteoce 

Odesadan 
Prinçipesa Marya - Romanya 

KlSstenceden 
Çar F erdinand - Bulgar - Is- ı 

kenderiyeden 
Kapo Faro - İtalyan - Kös

tenceden 

Bugün Gidecek Vapnrlar 
İzmir - Türk - İzmir Pire ls

kenderiyerye 
Mersin - TUrk - Ayvalığa 
Asya - TUrk - Mudanya 

Gemliğe 
Gülnihal - ,, - Bandırmaya 
Brazil - İtalyan - Pire Napoli 

Marsilya Cenovaya 
Recele Karol - Romanya -

Köstenceye 
Çar F erdinand - Bulgar -

Vama Burgaza 
Kapo Faro - İtalyan - Ce-

novaya 

Seyrisef ain 
Merkez ııcentesi: Galah kc'Spril 
B 41 B. 2362 .Şube acentesi: Sir· 
kecl Mühürdar zade hanı 22740 

AYVALIK SÜR'AT P. 
( MERSiN ) 7 Temmuz 

17 de Sirkeciden kalka-
caktır. 

vapuru 
8 Temmuz 

a 
günü tam saat 17 
keci rıhtımından 
edecelctir. 

•Jtr5zn ' 
ÜZERiNE FENNi 

Kasık 
bağları 
Mide barsak 

böbrek 
düşkünlüğüne 

tıbbi 

Korseler 
İstigenlere 

ölçü tari/e.tıi 

gönderilir. 
Eminönü: 

İzmir Sokağı 

Zaharya Oreopulos 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLI ML ERiNDEN 
Dahilt, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babaali caddeıi 
rilAyet kur ısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon lıtaabul 2J23 
lkametgthı ı ,, ,, . 2236 

içiniz. Harareti te::ıkin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide. kum hastalığına kar::oı 

tanınmış bir sudur. 

~HER YERDE BULU · UR~ 
Toptan perakende satış için G~ 

Depo~m : Yeni Postane kar~ı ındaki caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo l::ıtanbul, 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

6 ıncı keşide 11 Temmuz93'ı de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 L~ 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 ,000 Liral k 

ikramiye er 
VE : 100,090 L A 1 
MÜKAFAT VAR 

Müderris Faik Sabri Beyin 

coG DE 
HAZ 

Ankara Gazi Terbiye Müdürü Faik Sabri 
Beyin bu eseri coğrafya tedrisatında mühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek ortamekteplerde coğrafya tedrisatile 
met6lll olan her mualiimi alakadar edecek bu kitabın fiab 
50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat kiitüpbanesi 

Hy • • 
Büyükderede hükümet konağı yakınındaki ağaçlı arsa 

önünde Şirketi Hayriye tarafından tesis ve inşa edilen deniz 
sporu havuzu ve allama kulesi bu sene muntazam bir program 
dairesinde deniz sporcular:• müsabakalarına tahsis edildiği 
müsabaka günleri haricinde de diğer yüzücülerle deniz sporu 
ile alakadar olanlara küşat edileceğinden bu mahallerin 
büfesini almak istiyenlerin nihayet üç gün zarfında Şirketi 
Hayriye<le heyeti teftişiye riyasetine müracaat etmeleri. 

B A H R ·ı S E f · ı T 
FELEMENK BANKASI 
İST ANBUL· ŞUBESi 

idare merkezi: A.MSTEHDAM 
Mezun erıııa y~si: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş !'ermayesi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçç i: 3,250,000 FL. 

Gal tada Karaklly palasta Telefon: 

Beyo~lu :nıı-s lstanbı.ıl tA.11 tubeılı 

"Mtırkcz Postanesi ittisalinde Alla· 

lemcl han, Telefon: lat. 5b9 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları lnarı 

SON OST 
Yevmi, Siy.ı .. J, Hııvadh v~ rlall< :: ı'.:t.:J 

idare: Lıtan~uruoımıı..1 J• 
~erci ooko&ğı .b • JT 

Te1P1?nı latanbul • 'H?H 
Poıt.~ kutusu: latıınbul • 71\ 
Telgral. lıtanbul SON ? JST A 

ABONE FlATI 

TÜRKiYE EC~:ı:ıl 

1400 kr. 1 Sene 2700 ır.r. 

750 • b AJ 14:l) ' 
400 • 5 .. 80il • 

1Sıl .. 1 .. SOJ ' 

Gclcnevrak gerı ver•~rn:n. 
lıAnlardıın me.<ı .ıllyet :ılı ı n ıı. 

Mes'ul mlidlir: Sabri Salim 
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