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uslar zmirden Mühim Mıktarda o6rt Ki,mk eir Aiıe 
Mahsul Aldılar, Vapura Yüklediler Herkes~: ~::~.Önün-

İzmir, 12 ( Husuıt) - En 
•on aktedilen TUrk - Ruı tica
ret mukavelesi, karıılıkb nota 
gönderilmek ıuretile teati 
olunarak {10) Eylulden itiba
ren tam manasile mer'iyet 
nıevkiine girmiş bulunmakta
dır. 

Bunun üzerine burada 
bulunan Rus Ticaret mü
messilliği mubayaata baş
ladı ve ilk olarak dun piya
aadan ( 2000 ) ton palamut 
tozu alarak vapura yükledi. 
Tkaret mUmeııili ayrıca bu
radaki kooperatif teşkilltile ve 
tacirlerle de temasa geçti. 
Mümessil M. Şiveling daha 
•vvel Dikili, Ayvahk ve Bur
lıaniyeye giderek çiftçilerle 
ıöriişmilttUr. 

Örendijime göre bu hafta 
l~inde mantakamızdan Rusya· 
ya çok pıaİf miktarda ihra• 

Türkiye 
Ve Akvam 
Cemiyeti 
Yunanistan Ve Bulga
ristanla Birlikte Daimi 
Aza Bulunduracağız 

Avrupa birliği hazırlık ko
ınisyonuna ittirak eden Hari
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 

. bugün Cenevreden hareket 

" edecek, ıalı gUnü ıehrimize 
gelecektir. 

Hariciye Vekili, bu ayın 
26 ıncı gUnll ismet Paıa ile 
beraber Atinada bulunacak· 
larını Yunan hükumetine reı
lllen bildirmiştir. 

Tevfik RllştU B. Cenevrede 
'f unan ajansına beyanatta bu

lunarak Yunanistanla Bulga
riatanın dostu olduğunu, bu 

~esile ile iki hükumet başve· 
kiline aradaki ihtilaflarda u
Yuşulduğu takdirde çok fay-

dalı olacağını anlatığını 
~ yine bu takdirde 
b·kvaın cemiyetinde müşterek 
ıt daimt azalık temininin 

lll~ınkun olduğunu ılSylemiştir. 

8 ismet Paşa ve Tevfik Rtıştn 

t e~ Atinadan sonra Tiryeste 
ltık'l 1 e Peşteye gideceklerdir. 

Fabrikatörlerin ihtiyaçları 
\' ctchrimizde bulunan lktııat 
dUruileti Sanayi Umum MU· 
l'ic Şerif B. buglln dörtte 
ltrlaret Odasında fabrikatör· 

~ b' iL.. ır ha.hih.I vanaralc. 

Mühim Bir Nokta 
iz mir muhabirimizin 
oerJili bu haber, mem
leket ticareti için ol
dukça mühimdir. Ancak 
bu işdt4 hatırlatmak is
teriz ki: Ruslarla ge
çen . senelerde de ticaret 
temasına geçilmiş, fakat 
bir takım ~alıadetna
me ihtilafları güzünden 
bir lıaglı zararlar hasıl 
olmuştu. Bu nokta çok 
Jalıa mühimdir oe ba 
s11/11r bögle ilıtila/lar 
çıkarılmamasına bil
lıana dikkat etmttlc 

lazımdır. ________________ _J 

cat yapılacaktır. İh;aç olu
nacak maddeler arasında 
üzüm ve incir mlihim mevki 
tutmaktadır. 

Diğer taraftan Mümessil 
M. Şiveling Ziraat bankasile 

de temasa geçerek dok
san bir giln vadeli borç

lanma meselesi üzerinde 
görüşmilJ, fakat neticede bir 
itilAf hAsıl olmamıştır. 

Bununla beraber kredi koo· 
peratifi ile bir kısım tacirler 
doksan bir gün vade ile satı, 
yapmayı kabul etmişlerdir. 

Bütün bunlardan başka 
Borsada llzüm, incir ve diğP.r 
memleket mahsullerinin satı

şına da muntazaman devam 
edilmektedir. Geçen bir hafta 
zarfında ıatılan nıtım miktarı 
ftç buçuk milyon kiloyu bul
muştur. 

Ayrıca Borsada ilk arzedl
litinde geçen hafta ıonuna 

kadar da iki milyon kiloya 
yakın incir aablmıştır. Piyasa 
mn" m.ıe.L.Jdulr~a 1mt at etlidir; 

Sofya Seyahatine Hazırlık 

Milli Takımın Dünkü 
Maçı Güzel Oldu · 

Ayrıca Beykozda Da Mevsimin 
Son Kayık Yarışları Yapıldı 

Milli takımın tlünlcü agunandan bir safha 
Dlln ıtadyomda Sofyada falılar için hayra alimet ola-

, apılacak ( Balkaniyat ) mUsa- mazdı. 
'oakalarına iştirak etmek llı.e- Golün verdiği şaıkınlıktan 
e hazırlanmakta olan Milli kendilerini çabukça toparlı· 
;akımımıı Vefa klllbll .ile bir yan Vef alil ar da hlicum etmi-
ekzerıiz maçı yaptı. Mıllt ta- ye ~aşladılar: • Fakat onu~cu 

tl 
teşkil edilmişti. dakıkada Mıllı takım lehme 

kım ıu ıure e ·k· · b" 1 · d 
M l

'k ı mı ır sayı yapı masma a 
a 1 mani olamadılar. 

HlisnU Bllrhan Oyun mütezazin bir cereyan 
Nuri Nihat Cevat takip ediyordu. ilk partinin 

E ef Fikret, Hakkı, Muıaffer,Nlyaıl ıonuna kadar netice değit· 
'' ilk hücumu Milli takım yap- medi. ikinci partide Milli ta-
tı ve bu hilcum golle. netice- kım kadrosu değişik olarak 

l 
di. Daha oyunun ılk daki· sahaya çıktı. .. " en • ___ V.a- uncu aa ada\ 

Erbaa, (Huıuıt) - Burada 
miltbit bir yangın faciuı 
oldu. Ayın llçüncn perıembe 
gecesi saat ona doğru kasa
baya yarım saat mesafede 
bulunan ( Aladun) köyllnden 
çıkan bir yangm bir aile 
efradının tamamen yanmasile 
neticelendi. 
Yangın köyün muhtan 

Hasan Ağanın evinden çık-
mıştır. Belediye tulumbası 
yangın çıkan yere vaktinde 
yetişmiş, fakat susuzluk yll· 
zünden derhal söndürmek 
mUmkiin olamamıştır. Bir 
aralık muhtar Hasan Ağa 
evde bulunan çocuklarını 
kurtarmak ıçın alevlerin 
arasına atılmış. fakat hiç 

birini kurtaramadığı gibi ken
dilİ de karısı ve iki çocuğile 
birlikte feci bir şekilde yan-
mış, kUl olmuşlardır. 

Bu sırada rilzgAr istikame-
değiftirdiği için yangın 

d._jaa fazla genitlememİf, s~a
mUştnr. 

Esasen muhtar Hasan Ağa 
ilk hamlede kendini kurtar• 
mııken hakiki bir baba şef
katile çocuklarını ve ailesini 
alevlerin arasından almak için 
atılmış, fakat feci akibet de
ğifmemiştir. 

Köylliler, facianın önUne 
geçmek gayretile ellerinden 
gelen her fedaklrlıiı yapmıı
tır. 

Y angmın neden çıktığı he
nüz anlaşılamamıştır. 

Tayyare 
Piyangosu 

Bu gün Çekilen Numa
raları Altıncı Sayıfa
mızda Bulacaksınız 

On birinci tertip Tayyare 
piyangosunun ikinci keşidesl-

ne dün öğleden sonra baş
lanmış ve bu sabah ta devam 
edilerek tamamlanmıştır. 

Bu sabah keşide olunan 
numaralarm tamamını altıncı 

sayfamızda okuyacaksınız. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkil nüshadnn Devam) 

Efendiler ; bunun adı açıkça 
düpedüz hiyanettir ( Bravo 
sesleri, alkışlar, alçaklıktır 

sesleri). 
Bunlar bazı vatanda~larımızın 

safvetini, yliksek Meclis ve 
hUkumetinizin hürriyeti mat
buat aşkından mütevellit mll
samahasını istismar ediyorlar. 

( Dnamı 7 inci .. yf a .. a) 

Vapurcular Rekabeti 
Bir Facia Halini Aldı 
Bu İşde Herkes Zarar Ediyor, Fakat 

Ciddi Bir Tedbir Alınmıyor 

Mlllt fltıpar kumpangtılarıntı dit 11upurlar Sirkeci 
rıhtımında 6ir sır•J11 

Seyrisefain idaressile Milli 
vapur kumpanyaları araıanda 

bir tilrlil bitip tUkenmiyen 
müthlı bir rekabet vardır. 
Bunun lSnllne geçmek ilmidile 
iki taraf arasında geçenlerde 
bir mukavele imzalandı. 
Fakat bunun milrekkebi ku
rumadan mızıkcılık daha 
tiddetle başladı. 

Memleket için zararla oldu
ğunda şüphe edilmiyen bu 
rekabet bugün daha feci bir 
şekil almış bulunmaktadır. 
Seyriıefaln idaresi bu rekabet 

sahasında şimdiye kadar yal
nız huıuıl vapurların Karade-
nize sefer yaptığı günlerde 
harekete geçiyor ve fiatları 
o zaman kırıyordu. Bundan 
h&sıl olan zararını kıs-
men olsun çıkartabil-
mek gayretile de yalnız 
perşembe günleri tam tarife 

tatbik ediyordu. Çünkil haf
tanın bu gilnUnde lstanbuldan 
Karadenize başka hususi va· 
pur gitmiyor, yalnız Seyrise
fainin vapuru sefer yapıyordu. 

Fakat perşembe gününden 
itibaren baftamn bugünQ de 
dolmllf, hususi vapur kum
panyalarından biri perşembe 

gUnil Karadenize bir yolcu 
vapuru tahsiı ederek yolcu 
nakline batlamıştır. 

Bu suretle Seyrisefain ida-
resinin, haftanın yalnız o gtı
nllnde bot bulduj-u meydana 
bu kumpanya doldurmuı 
bulunmaktadır. 

Fakat Seyri1efain ldare.ı 
rekabetten vazgeçmemlt •• 
kırgın fiatle yolcu almakta 
devam etmiıtir. Neticede bir 
yolcunun latanbuldan Hopaya 
kadar bir buçuk lira gibi çok 
az bir Ucretle gitmesi mftmklln 
olmuştur. 

(Devamı 3 

- Hani bu yax bana borcunu ver ektin? 

- Şu b::ıvaya baksana, bu seae yaı olmadı ki. 
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F. k. ı e ıt p arı a ıvıuuanya 
1 1 r er Dört Ev LI J 

Mütekait, yetim ve dulla- lh .k A M y 1 ? nattınua 
f:~ :~J·~.~b~:~~;::;.: Yandı 1 tı ar 1 apı ıyor. Rekabet 
~~~i edi:~.J:~! u•'b1ır:~:ı: Yangın Aksar ayda Çık- Bir Kitapçı Bu İddiayı Ortaya Atıyor, Halbuki Otobüslere Karşı Tren 
Fakat bunun etrafında mış, Bermutat Su Sı- Bir Kısım Kitapçılar Da Kı·taplara Çok A - o ti . d M .. h. daha a6ylenecck ı6z var ı ~ ere erın e u ım 
mıdır? Onu da temas kınhsı Çekilmiştir Fiat Konduğunu leri Sürüyorlar Tenzilat Yapıldı 
ettiğimiz halkın lisanın-

dan naklediyoruz: DUn gece Akearayda bir Devlet matbaaıında toplanan resmi bir komiıyon bu der1 Eskiden bir ecnebr kumpan· 
Hk~~b~h; H. ( Tavıantap Dlbekllcamı yangın olmu~, neticede 4 evle ıenesi için mekteplerde okutulması kabul olunan kitapların ya tarafandan itletilmekte olan 

_ Ben de llç aylık alan- 3 dUkkAn yanmııtır. Yapbiı· flatlerinl takdir etmektedir. Kitaplar, bu komiıyonun koydutu Mudanya _ Bursa ıimendiferi 
lardaoım. yoklama ve maaı mıı tahkikata r~re, yangın resmi fiatlerden pahalı aablmıyacaktır. ıeçenler de hükumet tarafın-
zamanı geldiği zaman fenalık- gece yarı11Ddan ıonra saat Komisyon bu it için BabıAllde mektep kitabı tabiliği ya- dan satın alınarak Devlet 

1 · · d" G" d 2,40 da çıkmı§tır. Yangının pan kitapçılardan da mUtalealarını istemiştir. Demı"ryollar' idaresı"ne verı'l-
ar geçmr ım. ışe en para ilk çıbğı yer Horhor cadde· • 

almak dayak yemek kadar ıinde kömUcU Hasan Efendinin Veni Bir Dedi Kodu Bir Tröst MU? mişti. Esasen eski şirket bu 
zordu. Bu defa maaşımı beı dükkanıdır. Bu dükkln tama· Fakat bu münasebetle yeni } lhtikAr yapıldığı iddiasında hattı, ziyan ettiği için bırak-
dakika beklemeden aldım. men yandıktan sonra ılevler bir dedikodu meydan almıştır. 1 bulunan kitapçı, fiat azlıiın- mıtb, 
Hem de yanımda beş yaşın· yanındaki evlere sirayet etmi~, -Bunun da esasa şudur: dan şikAyet edenJerin haki- Bu ziyan da otobüslerin 
daki torunum da vardı. Eski- Mehmet Beyin Uç katlı evile Geçenlerde en kuvvetli katte bir tröst hareketine rekabetinden ileri geliyordu. 
den olsaydı. Çocuğun orada Dr. F alıri ve Adil B. )erin ve sermayeye aahip bulunan bir- geçtiklerini ve bu suretle hem Fakat burada işli yen otobUs-

pnstırması çıkardı. Bu usulü Dürdane H.m evleri tamamen kaç mektep kitap~ısı, kendi müellifleri ve hem de diğer lerede Yalova - Bursa yolun-
aralarında bir Kitapçılık ~irketi kitapçıları ezmek iateı:lilderini 

bulanlara duacıyım. yanmıştır. tesis etmişler, bazı tabiler bu ortaya atmaktadır. da sefer yapan otobUsler re-* Ayrıca Cemal Efendinin teşekkUlUn haricinde kalmıştı. Diğer taraftan yine bu ld- lcabete başJamıı •e onları 
Haaaa Fehmi Bey Şehı:adebaı• 5 dUkkanile diğer boı bir dok- Şimdi bu komisyonun içti- lapçının, kabında veıikalarla hayli sarsmıştı. 
- Ben memleketimizde her kin da kül olduktan aonra maı mllnaaebetlle, resmi fiat bile ishal edeceğini ıöylediği Şimdi haber alıyoruz ki 

ıeyin iyi olmasını ve yolunda yanmn mOşkülitla ılSndUrUI- tayin edildiği halde mektep dig· er bir iddiası nrdar. Ba D 1 6 " t;Vlet Demiryolları daresi, 
gitmesini arzu eden bir ada- mUştl\r. Bu arada Osm n kitapları utı mJa ibtiklr yapıl- iddia da oudur: 

f tren Ucrtlcrini azaJtmak ıure· mım. Fenalıkları ve yolsuz- Efendinin evi de kısmen yan· dığı Jddiaları ortaya çıkmı~br. Gerek kAğ'ıt latlerf, gerkae 
lukları hiç sevmem. Mütkait- mıştır. Bu ıayanı dikkat iddad mürettip ve matbaa ücretleri tile bu iki rakibe karşı reka-
ler için eskiden tatbik edilen Yangının dikkatsizlik eseri bulunan BabıAlideki TUrlc geçen aeneye nazarn bir hayli hete geçmiştir. idarenin ter-
usul pek fena idi. Gişe ön!eri olarak çıkhğı zennedilmektedir. Neşriyat Yurdu komisyona ucuzlamıştır. Mesel! geçen tip ettiği yeni tenzilatlı 
muharebe ıahnesine dönerdi. Bu yangında da itfaiye bermutat verdiği mütaleanamede bir ıene kilosu (43) kuruşa alınan tarife ( 15) eylülden itibaren 

k k 
. . çok mühim noktalara temas iyi kiğıtlar bu tene (33) ku- tatbik oJunmıya b~şlanacaktır. 

Bu defaki usulu beğendim. au sı ınbsı çe mıştir. etmektedir. Buna nazaran: ruşa satılmaktadır. Ylno 
Bundan ben bir ders çıkar· Bir kısım tabiler komisyon geçen ıenc (33) kurut olan Yeni tarifeye göre Mudan-
dım. D mek ki matbuat ten- Akdağ Kaymakamhgı tarafından kitaplara pek az ikinci nevi kAğıtlar da bu sene yadan Bursaya birinci mevki 
kitlerinin faydası olurmuş. Evvelce İstanbul Polis Mü- fiat takdir edildiğini ileri ıür- (25) kllruşa düşmüştür. Mat· (75) ikinci me\'ki (60) ve 
Eğer gazeteler eskiden feryat diirlilğU İkinci Şube Muavin· mektedir. baa ücretleri de geçen seneye UçUndj mevki (30) kuruştur. 
etmeselerdi bugünkü iyi şekil liğinde bulunan Şakir Bey Halbuki bu iddia kat'iyyen nisbetle ylizde ( 25) kadar iki mevki arasmdaki istasyon-
düşünUlmiyecekti. Neme lazım Akdağ kazası Kaymakamlığı- doğru olamaz. Çnnki fiat eksiktir. ların Ucretleri de aynı nisbet 
· · · · k k n na tayı"n edı"lmı'ştı'r Şakı"r Bey azlıg" mdan şikAyet eden bu Fakat bu arada .. n rok 
ıyıye ıyı, ölüye öt ·· · k ... T üzerinden indirllmiQtir. Baka-

bu tayinden evvel Karaburun ISlm tabiler, buna rağmen sukut eden tahrir ücretleridir. v 
• kaıası Kaymakam ~ekili idi. bayilere yUzde elli nisbetinde MeıelA geçen ı~ne bir teri lam bu sefer rekabette hangi 

K&aıll B. (Fatih Kı:ıt2şı mahallul 17) bl . l k taraf mU"Yaffok olacak ? 
_ Defterdarlığın kabul et- r ıs conto yapma tadırlar. kıraat kitabı için (25) lira 

tiği yeni tevzi usulü çok iyi. Kumarcılar Eğer fiatler hakikaten az verildiği halde bn ıene bu iti 
Yalnız bazı noksanlar var. olsaydı bu tabiler bayilere u (5) liraya yaphrmak mUmkUn· 

Alh Kişi Cürmü Meşhut derece yüksek bir iskonto dUr. Şu halde az ffat takdir 
Gişelere müracaat edenlerin yapamazJardı. edildiği iddiaları hiç doğru 
birçoğu ihtiyar ve kadındır, Halinde Yakalandı Bundan çıkan netice ise olmadığı gibi bu ıene kitap-
hesabe, kitaba pek akıllan mektep kitapları aatııında farın geçen ıenelerden daha 

Unkapanmda Feyzinin kah- k b" lh 'k ld d ı ı ı ı k d' 
ermez. Bunlar aldıklan para- vesinde Abbas ve Ali kumar apaçı ır _ _ tı_A_r_y_a_p_ı _ı_ğ_•.•.r· •••• u.c_u_z_o_m_a_a_n_ı_zı_m_g_e me te ır. 
nın eksik, yUksek olduğunu oynarlarken yakalanmıılardır. 
!Öylüyorlar. Bazan kendilerin- Yine Unkapanında Mehme-
den bozuk para isteniyor. din kahvesinde Mehmet, Aziz, 
Bence gişe memurları .bergün F adı ve Kemal kumar oy• 
dağıtacakları ( 150) maaşı nurlarken cUrmn meşhut ha· 
akşamdan tamam olarak ayrı linde yakalanmışlardır. 
ayrı hazırlasalar ve gelenlere 
hemen uyarak veriveraeler Güneş Tutulacak 
daha iyi olur. Bugiln kllsuf olacak ve gtl· 

.. neş hafifçe tutulacaktır. KUıuf 
Necmi B. ( Dtvanyolu Klotfarer cad- tehrimizden pek az 1rlSrOle-

de•I 5S) cektlr. 
- Bu defa mütekaitlerin 

maaıları hiç sızıltıya meydan 
verilmeden dağıtıldı. HattA 
bekliyenlere iskemle bile ve
rildi. Maaş sahiplerine iyi 
bir muamele yapıldı. lıte 
halk idaresi böyle olur. iyi 
işler halkı hükumete ısındırır. 
Her işimizin böyle olmaaı te
menniye ıayandır. 

Maaş Yoklamaları 
Evvelce maaş yoklamannı 

yapbrmıyan mlltekait, yetim 
ve dullar ayın on sekizinden 
yirmisine kadar mensup ol
duklan malmUdllrlüklerinde 

yoklamalarını yaptıracaklar, on· 
dan sonra aylıklarını alacak· 
lardır. 

Hücum Botlarımız Limanda 

DUn Limanımıza gelen hücum botlarımız bu giln teslim 
alınacaktır. Resimde bunları getiren İtalyan Şilepinin göver· 
tesinde bunlardan birini görüyorsunuz. 

Beyannameler 
Muamele Vergisi için Ne 
Suretle Hazırlanacak ? 

Geçende VekiJler heyeti ta
tafından tasdik olunan Mua· 
mele vergisine ait iptidat 
maddelerin listesi Defterdar-
hğa tebliğ edilmiştir. Bu vergi 
ile mükellef olan sınai mües-
ıeaelerin ve imalAthanelerin 
aylık muamele beyanname
lerlnl ne suretle haıırJıyacak
lan da anlqılmıştır. 

Ağuatoı ayına ait vergi 
beyannameleri iki kısım üze
rine tanzim olunacaktır. Be
yannamelerin yerine ağustosun 
birinden on beşine kadar 
olan muameleler sıra ile 
kaydedilecek, diğerine de 16 
ağustostan 31 ağustosa kadar 
olan muameleler yazılacaktır. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili ŞükrO Kaya 

Bey dün sabah Yalovaya gitmlt
tir. On gün kadar kalacaktır. 

ismet Paşayı Adaya 
Davet Ettiler 

Kıbrıs Türk milli kon$ 
tarafından Başvekil fsmet Pal 
kongrenin son içtimaı mOn•IJ 
betile bir mektup gönderli~ 
Atina •eyahatl esnasında ad 
uj'rayarak Lefkofeyi de zly 
etmesi ricasında bulunmuşlar 

Mü•teıar Kemal B. Batv 
namına kongrenin kUibine 
mektup göndererek bhar olu 
uzudan ve ana vatana k 
a-öıterilen merbutiyetten lı 
patanın çok mlltehnslı oldu 
fak.at bu davete icabet f çin v 
n lmkln bulunmadığını bil 
mf.ftir. 

Taceddin MaglOp 
Bursada yapılan bi iklct 

ubaka ında Türkiye şamply~ 
Taceddin Buraah gençlere ınıf 
JQp olmuştur. 

Bursanm Kurtulusu 
Dün Bursanın Kurtuluş ' yılİ 

nOmü idi. Bu milnaıcbetle Bıf 
1ada muazzam merasim yapılns' 
ıe.fer bir daha tes'it edilmiştir. 

Satılacak Yunan EmlAkİ 
Evvelki gün Takdiri kıyntİ 

komiıyonuna tebliğ olunan gıf 
rimübadillere ait bonoların rot 
kabili Yunau emlaki listeleri bt 
gOnden itibaren tabcttirilcr,t 
alakadarlara bildirilecektir. rdt 
zayedeye afir'atle baılamak i' 
komisyon tarafından bono tevsi' 
atının tesriine çalışmaktadır. 

Listelerin tabı üç gün zn:-fıt 
da ikmal olunacaktır. 

Tıp Fakültesinde 
Maliye Teftiş heyeti tara1'# 

dan Tıp Fakültesinin eski ınJ 
muameJatı tetkik edilmektedir. 

akinesi Bozuldu 
Dün limanımıza Köııtence lıl111I 

bir Romen mektep gemisi gclın~ 
makinesi sakatlandığından Ad~ 
lar önünde demirlemiştir. 

Oksford Talebesi Geldi 
l.>ün akfam saat 19 da Fran ... 

bandıralı Piyer Loti vapuru 111 

ıehrimi:ıe Oksford Darülfün" 
profeaör ve talebelerinden m6'! 
r ekkep ( 35 ) kişilik b:,. İngillf 
aeyyah kafilesi gelmiştir. 

Seyyahlar yarın sabah Akdi': 
nlıe hareket edeceklerdir. 

DarUlf Ununda 
Darlllfünunun bütün fak O~ 

telerinde talebe kaydinc haf 

lanmıştır. Tedrisat 15 teşri ' 

evvelde başlayacaktır. 

Edebi;·at F akUltesinde 
Edebiyat fakültesi Müdef 

risler meclisi bugUıı toplant 
rak Divan torafmdan vA:J 
olmadığı kaydile iade oltmııf 
kadroyu yerıiden tetkik ede' 
cektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Balık Avı J 

ı : Hasan Sey - Pazar ol 
Hiç balı1' GYlıya~nsd:u mı ? 

&TCI bqJ . ., 
:., ·. 

2: Avcı - Hasan Bey, bir haftadan beri 
eabahtao akşama kadar buraya geliyorum, 
fakat hiçbir lzmnlt bile tutamadım. 

3: Hasan Bey - Maşallah ıende amma da 
sabır var ha... Burada günlerce durmaktan 
bıkıp usanmıyor muıun? 

4: AvcI - Hasan Bey, ben Mnçkndi 
otururum. Maçka - TOnel tramvayını b•klit' 
bekliy" berfeye nbr~tmiye alıfhm 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Milli Takım Hakkında Bir 
MUtalea 

Dün akşamki nü•hanızda 
(spor ,erefimiz) i alikadar eder 
\>e kariJerinizden Şevki imzasını 
taşıyan bir yaz1, tam mevsiminde 
olduğu için nazarı dikkatimi 
celbetti. Bu huıusta düşündük-

lerimi izhar edecek, efkarı umu
ıniyeye anlatacak bir vaaıta bu
Jamamazlıktan duyduğum teessü
rü dünkü gazeteniz bir dereceye 
kadar izale etti. 

Sofyada Balkan milletlerfnfn 
t,tiraki ile yapılacak (Balkanyat) 
oyunlarına iştirak edecek milli 
futbol takımımız hakkında dü-
•ündüklerlmi muhterem gaze-
tenizle apor efkarı umumi-
yesine iblağını rica ederim. 

MilJi takımın teşktlinde çok 
titta davranmak lazımdır. Ben 
kendi hesabıma fU .maddeleri 
tatbik etmekle netlcenJn daha 
lcolay elde edllecetinl Omit ecll
yorumı 

1 - Ruıya ıeyahatlne çıkıl
dığı gibi takım Nihat, Cevat, 
Burhan, Niyazi ve bllhaH• Fikret 
wlbi en kıymetli oyuncuların 
HtihakUe ••• 

2 - Her türlO klüpçillilk hlı
lerinden azade olmak. 

3 - Önümüz.deki az uman 
aarfında idmanlara muntaıı:am 
devam etmek. 

Çok buİt olan fU ilç teklifin 
l1afı için faz.la fedakarlık iltemez. 

Binaenaleyh bu yazdıklarım 

tamamen tatbik edilecek oluna 
takımımızın Sofyadan biıe maç• 
ların ferdasında göndereceği tel
graf haberleri eminim ki bir 
mağlubiyetten ziyade bir gali
biyettir. 

Unutmıyalım ki başta metbur 
Slavya olmak üzere Macarların 
lU Ker. Avusturyalıların Förat 
Viyana, Sırpların f&mpiyon ta
kımları Beogradaki ve daha bir 
çok ecnebi takımları mağlup et
mek takımlarımıza nasip olmuştur: 

Binaenaleyh Türk takımı ça
ltılığı takdirde daha böyle bir
çok muvaffakıyetler kazanacak 
kadar kıymetlidir. xaınız ~on~ 
tdare edenler dikkath ye huanu 
niyet 1ahibl olsunlar, kafi. 

Bu münuebetle hatırıma ga
zetenizin milli takım hakkında 
hir hafta müddetle devam etmek 
Gzere bir anket açması a-etdi ve 
bunu bilbuıa tavsiye ve rica 
ederim. 

Bugünkil vaziyete nazaran 
Sofyaya gidecek takımımızı 9u 
tekilde görmek lsterimı 

Ru:a 
Sa!m Burhan 

Mithat Nihat Cevat 
Rebll Fikret Zeki Muzaffer Nlyuf 

icap. ederae Avni, Hüıınü ve 
L. Mehmet oyun içinde tebdil 
edilebilinir. 

Maamafih arzettiğim takım 

&OM OSTA 
; 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 
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lngÜtere Bizim Paramızla 
Milyon Lira Tasarruf Yapıyor 

fngilterede Mak Donal?ın 
yeni teşkil ettiği milli kabıne 
geçen gün Avam kamarası?• 
ilk olarak çıktığı zaman bı:ı:· 
ıat Başvekil bir nutuk söyliyer.ek 
mali buhranın ve bunun neti· 
cesi olan siyaıl keşmekeşin 
düzelmesi için muhakkak tat .. 
hikinde ısrar ettiği Ud çare 
gösterdi. 

Bunlardan biri vergileri ar
hrmak ve yeni vergiler tar
hetmek, diğeri de masrafları 
kısmak. işte son gelen haber· 
ler Maliye nazmnın bu yol• 
dakl izahatım bildiriyor. Tel
graflar ıunlardır: 

Londra, 11 ( A. A. ) - M. 
Snovden Avam kamarasında 
verdiği izahatta doğr~dan 
doğruya alınan vergılerfn 
arttırılması neticesi olarak 
bu senenin 6 ayı zarfında 29 
ve blltiln sene içinde 57 bu
çuk milyon İngiliz lirası hası
lat elde edileceğini söylemiştir. 

M. Snovdan biradan ve 
petroldan alman resimlerin de 
arttırılacağını, petrol resmin· 
deki tezayüdün galon başına 
2 pensten ibaret olacağım, 
aynı zamanda oyun ve eğlen· 
ce vergilerinin de tezyit edile· 
ceğinl haber vermiştir. 

M. Snovden beyanatına de
vamla demiştir ki: Maliye 
kanununda %5 faizJi harp 
fıtikrazlarmın daha aşağı bir 
faiıle tahvilini kolayla,tıracak 
bazı teklifler bulunacaktır. Hü
kumete ait masraflarda bu sene 
zarfında yapılacak tasarruflar 
22 milyon ve borçların itfasında 
icra edil ece tasarruflar da 13 
milyon 700 bin İngiliz lirasına 
baliğ olacaktır. Yeni vergiler 
bu sene zarfında 40 buçuk 
milyon varidat getirecek ve 
bir buçuk milyona yakın 
bir varidat fazlası temin 
edecektir. 170 milyon tahmin 
edilen gelecek sene bütçe 
açığını kapatmak için 70 
rnilyon lngiliz liralık tasarruf 
yapmıya çalışılacaktır. Ayrıca 
borçlardan 20 milyon radd~ 
sinde tasarruf teminine çalı
ıılacak ve yeni vergilerden 
de 81 buçuk milyon İngiliz 
liralık varidat alınacakbr. Bu 
suretle bir buçuk milyon 
İngiliz lirahk varidat fazlası 
tahakkuk edecektir. 

lngllterede aıeçen hafta heynelmflel tenTİrat koagreıl toplandı. 
Bu mGna1ebetle Londrada muuıam tenvir tertibatı •hndı. Her ta
rafta binlerce hOyOk elektrik IAmbaları yakıldı ve proJektörler 
1receleyln Londrayı ri1ndib: gi hl ayduılattı. Gardilt(h.~ti~ reınmlerden 
yukardakl Bukinıam aarayının •ece alınmıf bir reımıd~r. B_u Hraya 
Londranın muhtellf 7erlerinden •eceleyln ( 250 ) proJektor tevcih 
edHmif ve camdan bir k8tk rlbl parlatılmıftır. Alttaki nılm de 
bu ıuretle aydınlatılmıı diQ'er bir binadır. 

Silahlar 
Meselesi 
Ve Fransa 

Paris, 11. (A.A) - Tan 
gazetesi, M Grandi'nin Cemi
yeti akvam büyük meclisinde 
ileri ıürdi\ğü tekHf hakkında 
yazdığ1 bir makalede, tea
lihata bilfiil fasıla verilmesine 
dair olan bu teklifin çok gü
ıel niyetlerden mülhem oldu· 

Akvam 
Cemiyeti 
Ne Yapıyor? 

Cenere, 11 (A. A.) - Yu
nan Başmurahbası M. Miha
lakopulos Yunanistanın sulhu 
kuvvetlendirmek için sarfettiği 
gayretlerden ehemmiyetle 
bahsetmiştir. M. MihaJakopu-

iunu fakat böyle bir tasavvurun 
hakikat ıahaamda karşılaşa· 
cağı müşkiJAtın hattA Romada 

los Yunanistanm birçok hü· 
kômetlerle · yapmış olduğu 
muahedeler ve Türk • Yu-
nan itiiafile hakeme mUra· 
caat usulünü kabul etmiş 
olduğunu kaydetmiş, tahdidi 
tcsJihat meselesinin halli için 
sabırlı davranmak ve Cemiyeti 
Akvama itimat etmek lazım 
geldiğini söylemiştir. 

' bile gizlenip inklr edilemiye
ceğini beyan ettikten ıonra 
diyor ki : "Şu cihet te bi1-
haasa kayda ıayandır ki bu 
hususta kat'ı ve resmi bir 
tekJif karşıımda bulunulma
maktadır. Londra, J l (A. A.) - Ha

' riciye müsteşarı AvaroJ<ama
rasında sorulan bir ıuale 
verdiği cevapta, hariciye 

• benim için en kuvvetli takım~ır T. h 1 At 
•e bu takım iyi .;alıştıtı tak dır- 1. t a ıa 
de Sofya maçlarını kazanmak 

Eğer, ıulh teşkilatına. sağ· 
lam temeller temin edilmek 
isteniyorsa artık tatbik edil
memekte olan 1924 tarihli 
protokolunun " karşılı~l.ı y~r
dım suretile herkes ıçsn mil
ıavi şerait dairasinde em· 
nüsel4met düsturunu va· 
zeden esas umdelerine rlicu 
etmek lazımdır. 

nazırı Lort Reading'in Cemiyeti 
Akvamm mesaisine selefleri 
derecesinde ehemmiyet ver~ 
mekt~ olduğunu, fakat lngil· 
teremn bugün btiyilk bir fev
kalAdelik gösteren dahilf vni
yetinin hariciye nazırının cemi· 
yeti akvam büyük mecilisi tara· 
fından bu sene yapılacak içti
malarda haztr bulunmasına 
mani olması muhtemel bu
lunduğunu, bununla beraber · 
lort Redinğ'in cevabmı Ce
nevre 'ye gitmeği çok arzu 
etmekte oluğunu ıöylemittir. 

~ok mümkündür. Karllerfnlzden Tahdif 
=-=--=-==~A~· =R==ıEdilmeu 
TAKVİM Londra, 11 (A. A.) - Avam 

c;unso-12 Eylül - 931 Hı:nr 130 kamarında Liberallerden ve 
Arabi ~umt sabık nazırlardan M. Run-

21 ·RebUlahar· 350 30-Ağ~· 1547 giman, İngiliz parası tlze-
""kıt·;;;;;i-va.atl vakıt-cııani·n.atı rinde yapılan tazyikm ha-

Akpm u.- 18 26 fifletilmesi ve ticaret mi-

Filhakika tahdidi teslihatın 
emnilselimeti tesise kAfi gel
mediği her gUn daha ziyade 
görüp anlaşılmaktadır. 

memleketlerden gelen ziynet 
eıyası. ithalAtı hakkında vak
tile harp zamamnda y~pıld~ğ~ 
gibi ambargo ilAn edılmesını 
tavsiye ve teklif etmiştir. . 

püro ve otomobilferin ziynet 
eşyası kabiiinden sayılar.ık 
fngiltere'y~ ithalinin menedi-

·- Sayfa S 

.1 Kadın Ve Kalp İşleri 
'-------------------------~.~----------------------
Evlenmek için Yeni 

Bir Usul Daha Mı? 
~-----·----

Bir tanıdığım aynen şun- - Bak bu gUzel beni 
ları anlath: müşteriler ev kızı isterlel\ 

Hebimiz evlenmenin iki Çahçan kıılara inanmazlar 
ıuuJO olduğunu biliriz: Tanış· Hem benim evlendirdikleri 
ma ve görllctı. Meğer bunun hiç ayrılmazlar. Ben çok kişi 
Oç8ncll bir uıultt daha varmıt Jeri evlendirdim. Hep dışarı 
ta bizim haberimiı yokmuş: ya gittile:-. Bakın bu hediye 
TellAlla evlenme. Büsbütün Jer hep onlardan geldi. Be 
hariçten bir adamın del~leti- ne pafa kızları, ne doktorl 
le evleneceklerin adedi ne evlek'2di:-dim bilseniz. Şimdi 
kadardır, bu bilinmez. Fakat bana el öpmfye gelirler. 
bu meslekle geçinen kadınlar - Madam, timdi her ta 
epey bir yekOn tutuyor. Ge- refta itler azaldı. Size de tesir 
çende bunlardan birisini ıi- etti mi? 

yarete gittim. Kapının önünde - Bilseniz, ş~mdi erkekler 
durunca bütün civar evlerden evlenmekten korkuyorlar. 
başlar uzandı. Amma benim kızlar hep 

Merakla beni tetkik edl yor- namuslu. 

lardı. Sarışm, ihtiyar bir kadın - Sizin ıartmızı öğrene· 
kapıyı açb ve girdim. Oda- bilir miyim ? 
aın duvarı r-simlerle. masanın B b" 1 '"' · - en ır maaş a mm. 
llstU de teker .kutularfle dolu Yüz yirmi, seksen, altmış. 
idi. Söyledim: Mü~terisine göre, yalnız kız 

- Madam evlenecek bir tarafından fazla alırım. 
kmmla bir oğlum var. - Bu iı sizin nereden ak· 

İkisinin de boyunu, bosunu, lınıı:a geldi ? 
tahıiJlerini esmer mi, urııın mı _ Evet, ben eskiden Ba· 

ne it yaktıklarını, buJisa herte- kırköyde muallimdim. Sonra 
yl ıordu ve ıöyle devam etti: mektep kapandı, evlere ders 

- Ah efendim, bir doktorun vermiye başladım. Birçok ki-
kıı:ı var. Miikemmel lı görür, bar kızlar tamdım. Sonralan 
yemek pişirir. Franıızca ve hep kızları gelip benden so· 
piyano bilir. Sizin çocuk için rarlardı. Ben de işi büyUttüm. 

tam mlinasip. Hem benUz on Bu sevapla işe döktüm. 
ı~kiz ya~ında. Bir de ev ve· Amma ben hep kibar familya· 
recekJer. Başkaları da var. Bir larla iş görürüm. Siz: şimdi 
tüccarın kızı. Bir kıı daha bana ı6yleyiniz: Oğlunuzu mu 
var. O da güı:eldir, iıde bilir. yoksıı kızınızı mı evlendirmek 

- Peki Madam, bizim ço- lıtiyorsunuz. 

cuk bunları görebilir mi? - lkiıiui de Madam. 

- Elbet Efendim. Y almz - Ah, hep öyle ıöylerler 
pnUnU söyleyiniz de hUJrlan- de ıonradan, oğlumuz durıuu 
ıınlar. , Fak at babalarından aen timdi kızımızı evlendir, 
gizlidir. Siz onları teyzelerinin derler. 

evinde görecekıiniz. Benim Fakat ben ikisini de evlen-
mUtteriler bepıi kibar famil- dirmek istiyordum. Şimdi Ma· 
yal.ıır. Hepsi namusludur. Fa- dam bizim kızla oğlana kara 
kat sizin kız çalışır mi? koca arıyor. 

- Hayır Madam. 

Atir Ef. Ktitüphaoe sokağı 
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1. L. Abravanel Marpuççulu 
Yarım Şişeci Han No. 2 

İSTANBUL 

Uunya Köpek Nalça 
Evening Newı gazetesın~ 

nazaran M. Rungiman ecnebı 
memleketlerden gelen Şarap~ 

GÖUııe11·1ı.11 S.37 Ya•-· 1.35 2001 zanmın düzeltilmesine yar-
tı• 5.44 12.11 ~ b. 

•· Jm18k , .21 !.. ss dım edi1meai için ecne ı 

.. iadı 9.19 ıs.ıs -==============-======.:__;=-:====================~• ~~~=====~~::::::::==~~~~:=::-ı:::::: =~========= taş. Fakat beni baştan çıka-

lebilcceğini beyan etmiftir. 

- Yaşım başını eğmiş bir 
erkeksin, gün görmüşsün, sa
vaşlara girip çıkmışsın, aaka-

1 Jını, aklını bir eksik eteğin 

Maakalara dikkat etmeniz 

Bey o yüzükten daha başka 
bir elmastan, bahsediyordu. 
dalgın önüne bakıyordu. Ba
bası Fatih gibi bu toy şehza-

rica edilir. 

TEFRlKA NU~IARASl l8 = ran bu yüzük değil... 

Bil R El M As 1 N H i K Ay Esi ,.;~:~~d:~rd:ğır huşuneti•• 

==========~ y AZ A N: * * = :: dağılan kuşun ömrü az olur. 
- Ya niçin efendini ölüıne Benim de ecelim yaklaşmışsa 

l'Ötürdün? çok değil. Fakat beni tuzağa 
Şehzade bir hünkir oğlu düsUren, seni de ağulıyan Ge· 

ribi değil, Azrail gibi konu· dik Ahmedin içini dışına 
'Uyordu. Gözleri gittikçe kor- vurmadan ölmiyeceğim. 
kunçlaşıyor ve eli miitemadi· Şehzade Muıtafa; bu sözil 
Yen hançerinin kabzasmda, . · gibi sakit kaldı. 
d ı kal · i lşıtmemıı k 0 aııyordu. · Minan esın n yalnız hançerine dab~ 11 1 

lafdil muhafızı bu ölüm milj· ti ve bakışını bır aı 
~eliyen sesten, bu mezar ~:t: siyahlaştırdı. Yuıuf Bey, 
eng[ alan bakıştan ağır bir ,, d k · mahut elmas 
'kıh t d h t n parmagın a ı h d . e ser.inse i, aya mı ü,, .. çıkarıp şe za enın 
~hli~ede kaldığını anl~dı, ha- r.ttz gu ko duldan ıonra: 

hır karar ittlhaı ettı: onUnel t y dodi dile doladığın 
.. _ Devletlll - dedl • yuYatt - f e, ' 

- Gedik Ahmet mi? 
- Hayır. 

- Şaşme, devletli, şaşkan
laşma l başıma ge]eni söy1ü
yorum : Gedik Ahmet, ıalt 
kılıçla iş görmüyor, yerinde 
her çereye baJ salıyor. 

Onun başıma doladığı belA 
beni bu hale kodu. . 

Efendime ihanet etmıf: 
ıem onun yüzündendir, ~al.~yı 
yakıp yıkmışsam onun yü~un
dendir, şimdi sen!n ehnde 
can vereceksem yıne onun 
yüzündendir. 

Şehzade Mustafaııın çehresi 
değişti, gözüne bambaşka 
bir renk geldh 

( elin nasıl verdin? 
- Bilmiyorum. Yalnız o 

helinın beni bu hale koydu-
iunu biliyorum. 

Şehzadenin eli, hançer kab
zasından ayrıldı, çenesine ya
pıştı. Şimdi, derin derin dü
fÜnöyordu. Gedik Ahmet Pa
fa: "Koca Yusuf Beyin bir 
elmas ytizilk rüşvet mukabi
linde cepaneye ateş verdiğini, 
bu sayede Minan kale6İnin 
ele geçtiğini, Pir Ahmet Be
yin intihar ettiğini 11 yazarken 
"tuz ve ekmek hakkı tanımı· 
yan Yusufu kandırmak için 
verilen yilıiiğUn ancak ŞP.hza· 
de Hz. ne layık olduğunu,, 
da lcaydetmişti. Lakin Yusuf 

denin de ''gUzelliğe, beşeri 
güzelliğe,, karşı lakayt kala
mıyacağma kani idi. Binaena· 
leyh başına geleni onn anlat
malda - son nefesini vereceği 
sırada ilci başh bir intikam 
almış olduğum~ seziyordu. 
Evet, iki başlı bir intikam L 

Kavi ve zayıf, uzunca bir 
müddet düşündüler. Kudretle 
aczin bu karşılıklı sükiitunda, 
yanyana gelmiş lrnrtalls kek
liğill yekdiğcrini son defa 
ıüzüşlerini andıran zalim ve 
ma:zlum bir ses::izlik yaşıyordu. 
Ziya, bu tehlikeli sükunetten 
ürkerek d!sarı fır]amış gibi 
idi; bi'yilk çadırın kubbesin-

den ağır bir boşluk sızıyordu. 
Mukarrer bir facianın oynan
ması için sanki bir işaret 
hekiiyordu ve bu faciada 
gaddar ve mağdur rolünü 
deruhte edenler, aynı vckar, 
ayni metanet, ayni tevekkül 
içinde sinirlerini va:"ifeye ha
zırhyorlardı. 

Şehzade Mus~af a, gözlerinde 
imtidat edip giden renk renk 
hillya mesireleriııde dolaş
maktan nihayet yoruldu ve 
bu hayali tenezziihün ruhi 
yorgunluğunu bir hamlede 
kusup atmak ister gibi hızlı 
hızh söylendi: 
-Özı-Un kabahatinden büyük, 

göreceğin ceza da cilrmündeu 
bUyiik olmak gerek J 

( Arka11 v.ır ) 



ô Satfa 

Anadolu da İngilizlerle itilaf Devlet
leri Aleyhine Mücadele Başlamıştı 

YAZAN: M. KAZIM 

-93-
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fran Ye Efgan seferlerinde 
dişlerim bozulmuştu, mehma
emken tedavisine teşebbüs 
ettim ve bir dişçiye uğra· 
dıktan sonra " Olog Türkis· 
tan ,. gazetesi idaresinden iki 
nliıha getirterek evime dön· 
düm. Bu gazeteler bana 
bayii şey öğretti: 

Evveli Anadoluda İngiliz
ler ile itilaf devletleri aleyhine 
mücadele başlamışb. 

Sonra Cenenral Denikin 
lmpr:ıtor taraftarı olan Rus· 
ları etrafına toplıyarak Volga 
boyunca Kızıl orduya karşı 
taarruza girişmişti, en nihayet 
Finlandiya lngilterenin teşvikı 
ile Ruayaya harp ilin etmişti. 

Bundan baıka da Efganblar 
ile lnıilizlerin aralarıwn açıl
dığı anlaşılıyordu. Okuduğum 
ıazetelerde: 

- Efgan ordusunun (Peıa· 
Yer ) cibctlerinde lngilizlere 
karşı taarruza geçtikleri yazı
bydı. Demek ki bizim Türkia· 
tan ve HiYe ellerinde dolqb
jımız llç ay zarfında dün
yada epeyce değişiklikler ol-
muştu. Vaziyetten memnun 
olarak gece tiyatroya gittim. 
Oturduğum koltuğun biti

tfği boıtu. Tam oyunun baı
lıyacağı 81rada da buraya ta
mdık bir kadın gelmez mi? 
Bu kadının ismi ( Taire )dir, 
yafı da yirmi ile yirmi iki 
aruandadır. Fakat aiz bu 
kadını nereden tanıdığımı 
elbette merak ederainiz, ıöy· 
liyeyim: 

( Klğan ) dan aynlırken 
bizim ngona binmif ti. ( Taı· 
kent ) e vardığım sırada ista· 
Iİyonda gözden kaybetmiştim. 
Fakat otele yerleştiğim zaman 
bana tahsiı edilen odanın 
karşısındaki odaya onun yer
leıtiğini görmiyeyim mi? işte 
timdi de tiyatroda yambqıma 
geliyordu. 

Derhal oebir seyahatinde 
bana ( Marusa) adını taşıyan 
başka bir kadının refakat et-
tiğini hatırladım ve iki kadın 
arasında bir münasebet bulmak
tan kendimi menedemedim : 

- Rm zabıtası beni takip 
ediyor, etrafımı kadınla 
18rıyordu. Fakat bu sahada 
aldandığı muhakkaktı. 
Kadın ile muhavereye gi· 

rişmelden mUmklln olduğu 
kadar çekindim . Fakat bu 
tiyatroda da mllhim bir haber I 
ltrendün: 

- Kalçak askerleri Moako
ya • Orenburg yolu berinde 
Kazıl Orduya galip gelmiş 
Ye iki Tnrkiıtan alayım esir 
etmişlerdi . 

Demek ki lngilizler Efgan 
tarafından gelen tehlikeyi 
bertaraf etmek için Tnrkistam 
Kızıl Rusyadan temizlemek 
iatiyorlardL 
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Bugün benimle birlikte Hi
Yeye gitmiş olan Rus heyeti 
Riyaseti Cilmhur meclisinde, 
f6rdüğll it hakkında izahat 
Yerdi. Milnakqa esnasında 
ben de hazır bulundum ve 
teati edilen fikirleri bir ter· 
ctıman vasıtasile Tnrkçeye 
çevirterek dinledim. 
~ı.katm hitamını mülea- J 

kıp hariciye komiseri Ye ar· 
kadaşlan ile birlikte bizim 
otele döndnk Ye öğle yeme· 
ğini birlikte yedik. Yemek 
esnasında yeni bir hAdiseden 
haberdar oldum: 

Ceneral Mehmet Veli Hamn 
idaresi altında bulunan Efgan 
heyeH yolun kapanması üze· 
rine Moskovaya kadar gide
memit- Geri dönmek mecbu
riyetinde kalmıf, şimdi ( Hi
ve ) nin üst tarafından çöl 
tarikile Volga vadisine inmek 
ve oradan serbest bir yol 
bulmak arzusundaymış. 

Bence bu tasavvur tatbik 
edilebilecek mahiyetto değil
di : ÇnnkO Efgan heyeti çölde 
ve gölde yapacağı seyahat 
eanasmda karıılatacağı müş
killltı iktiham etse bile sonun· 
da imparator taraftan (Deni-

kin) ordusunun müfrezelerinden 
birine tesadnf edeceği mu
hakkakb. 

Fakat, bu Efgan he-
yeti Rusyaya neden gelmişti, 

ne istiyordu. Kat'iyetle bilmi· 
yordum. 

Yalnız Efganistanın lnıiltere 
ile mücadeleye a-iriıtiğine gö
re bu sahada Ruıyadan mu
avenet istiyeceti mubakkakb. 

JO Hazlraa 919 

Buglin pazarardır: Fakat 
Bolteviklerin din aleyhinde 
yaptıktan propagandalara rağ· 
men kiliselerin çanları kulak 
patlatacak bir ıesle çalmak
tadır. 

Otelim kiliaeye çok yakan 
olduğu için bu gilrtlltllden biraz 
uzaklaımak mak.sadile ıokağa 
çıktım. Daha ilk adımda yolda 
tanıştığım bir Rm karşıma 
çıktı: 

- Tebrik ederim, de:di. 
- Hayır olal 
- Bugün bayram değil mi? 
Filhakika bugiln ramazan 

bavrammın ilk güniydi, fakat 
benim içimde matem vardı : 
Evimden, ailemden uzaktaydım, 
vatanın düşman: çizmesi altmda 
ezildiğini biliyordum, yardım 
edemiyordum. Bedbindim, fa
kat burada karilerime iıtidrat 
kabilinden arzedeyim : 

Tali beni Yatamma avdet 
ettiğim zaman bu mübarek 
toprağı düşman işgali altında 

ılrmek elemini biuetmekten 
kurtardı. 

O zaman tekrar orduya 
iltihak etmif Ye fırlwnla bir
likte dilfman bayraldarma 
çipeye çiğneye Haydarpqaya 
ayak balmlfbm. Her ne İM 
Ndede gelelim: 

Rus genci bayramımızı teb· 
rik ettikten aonra nereye 
gideceğimi sordu. Muayyen 
bir hedefim yoktu, tesadtıfe 
tlbi olarak dolqmak, biraz 
kafamı dinlendirmek istiyor· 
dum: 

- Mnzey«ı gidelim, dedi. 
Gittik, muhtelif tarihi eşya· 

lar araaında biraz avunduktan 
sonra otele döndüm, Hariciye 
komiseri muavini ( Golop ) un 
beai aradıiını söylediler. 

(Mabadı yarın) 

w~ Taggare Piyangosunun Keşidesi · Bugün Bitti •. 

Bugünkü 
Kazanan 

Keşidede ikramiye ' Ve Mükafat 
Numaralan Aşağıda Okuyunuz 

On birinci tertip Tayyare piyangosunun ikinci keşideslne din 6tleden aonra DarOlftınun konferans aalonunda baılanıimıJ 
Ye bugiin de deYam edilmittlr. BuıGn gerek ikramiye, gerekse mtlkifat kazanan numaralan aıağıld ıütunlarda bulacakaıwz ı 

35000 Lira ı 2000 Lira 1 40 Lira ı 200 Lira 
1 

Kazanan 

32071 
12000 Lira 

Kazanan 

1443 
8000 Lira 
Kazanan 

40999 
5000 Lira 
Kazananlar 

13847 
738 

3000 Lira 
Kazananlar 

6019 
2263 
40391 
7333 

1000 LiRA 
Kazananlar 

33249 45648 
41140 27917 
28340 35380 
17911 49041 
40860 47352 
34087 22420 
11048 12357 
27380 32676 
12481 35895 

Mükafat 
Bu ke,idenin 25 bin lirahk 

mllklfah bugtln en ıon çeki· 
len ıu ( 25 ) numara arasında 
taktim edilmiftir. 
23457 31522 8176 45823 
16757 16012 14171 44642 
16384 41898 39705 6717 
454ü3 14296 5780 35.10 
14952 28969 11848 44909 
689'l 44401 32891 30075 

27722 

Kazananlar 

6162 
48846 
16840 
100 Lira 

Kazananlar 
4148 11761 2600 46814 

28691 34103 38130 45930 
1065 3780 42966 916 

36051 32844 1837 24372 
31376 48059 9503 11032 
16376 15851 5097 10431 
34910 13359 15011 19303 
21784 25130 44226 20209 
17994 12130 36335 
24124 38592 44104 33787 
2820 22431 43380 19081 

17415 35589 16180 16655 
8837 37048 43274 2530 
9067 1842 7301 47627 

37916 943 37013 41464 
43146 12253 24554 13048 
27667 7479 32610 29054 
29659 45004 40792 49660 
12486 48548 30367 46917 
19878 5737 41225 14487 
41797 32460 10264 33256 
28717 48721 32045 32514 
16013 17393 40877 39360 
36448 5887 9388 13067 
31313 33657 13638 12959 
25925 31654 13740 22148 
M.527 21274 6391 10347 

1892 31184 43328 
30264 19913 41251 34313 
46521 40J60 28481 16051 
17430 14221 17546 15239 
3544 19836 1885 44047 
8771 8418 3311 13540 
5634 4099 257 48 18589 
7155 30997 41819 29780 

16046 19848 16660 48651 
39060 36175 16878 37115 

519 11114 

Kazananlar 
31326 
11286 
43628 
4~1 

1139S 
37148 
34524 
40489 
7007 
3373 

15534 
39798 
38191 
36480 
32774 
43776 

491 
5261 

49973 
45709 
13453 

1961 
27672 
12432 
48664 
46100 
20210 
41541 
8227 

12536 
14527 
48750 
43758 

687 
25927 
49305 
31771 
36421 
30588 
21188 
6103 

37137 
49554 
44534 
28818 
21962 
34913 
23768 
5479 

17868 
19724 
44262 

6701 
31499 
16682 
1734 

16283 
36844 
36173 
40052 
23606 
49000 
10030 
32281 
11407 
40606 
43300 
44965 
22827 
47658 

1606 
26491 
40480 
46148 
13071 
24525 
43094 

769 
40851 
21767 
27692 
22961 
49443 
37839 
31590 
13753 
33223 
29156 

5555 
8338 

32622 
21638 
18819 
37091 
5284 

20491 
32639 
17734 
9195 

14645 
8544 

33222 
16671 
16730 

16354 
872 

17948 
5471 

12073 
48330 
1193 

36576 
9015 

39466 
4100 

21985 
26058 
3086 

35559 
29830 
10001 
38356 

6829 
16805 
27064 
41449 
7329 

40828 
38794 
37813 
40049 
7814 
6064 

18896 
6991 
3268 

29730 
30199 
40886 
5949 

33539 
16~36 

12314 
3821 

18307 
18306 
43946 
39729 
36949 
10670 
17014 
19909 
47697 
9944 

16273 
6591 

5527 
9521 

22697 
2'l80'2 
49700 
48297 
2945 

35751 
26598 
31183 
9941 
14~ 
28985 
47664 
11772 
37282 
12333 
29575 
49812 
23937 
3259 

47736 
10622 
22324 
20156 
14931 
21895 
47002 
44305 
33878 
35047 
27414 
29114 
21712 
10429 
43275 
31003 
37778 

1494 
40228 
22077 
33769 
12505 
32675 

479 
27919 
8838 

32397 
39041 
25325 
47669 
29349 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim . ., 
164Siilemgan Ekrem be.ıı: 

(Fotojralının derclal lateml7or) 

Biroeyi anlamadan, tamik 
etmeden zevahire kapılarak 
birdenbire parlar. Ani olarak 
mllteessir •eya memnun olur. 
menfaatlerinden bqkalanm 
mahrum etmez. Fiil ve hare
ketlerine karanızlık Ye terecl
dilt bAkimdir. 

94 Ali Sabit . 
(Fotoğrafının J . , , :atemlyor) 

Merdllmgiriz ve mücteniptir. 
Fiil ve hareketlerine tereddllt 
ve kararsızhk hlkimdir. Yara
tacı h:ımlelerden ziyade tesa
dilflere tAbi olur. 

1 

(Fotofralınuı dercini latcnılyor.) 

175 Kadri efendi: Herteyi 
kolay kolay beğenmez, mua• 
melihnda milşkülpesentliğe 

mlitemayildir. lıraftan çekin
mez, para buauaunda feda· 
kArlık yapmaz, menfeatlerini 
yalnız neflİne hasreder. 

..... 
( Fotofrafınıa dercini istemiyor ) 

176 M. Kadri Efendi: Muta· 
auıpbr. Kadın meaıilinde 

fazla titiz ve kıskançtır. Ça
buk gilcenir, bazımklr değil

dir. Parayı ve menfeatlerini 
çok sever. 

HacıM::;:~ ~~deal B E R L· ı· .. 
fipte ı ve mil· ~;{ .1 , 

terakki talebe 
için 

ISTANBUL 

Z l.tiklil caddesi 

uausi deraler : 
Hanenizde veya 

YENİ KURSLAR 
A ILIYOR 

•------------------ mektepte 
HER LİSANI ÖÖRETIR Tecrübe dersi 

MECCANENDIR 

Kazananlar 
15761 728 829 
7332 2544 
6397 

21160 
22046 
11903 

47545 
4277 

49437 
24984 

49822 
32567 
9124 

21179 
34478 
7288 

40625 
40354 
41061 
37826 
19549 
29116 

4109 
26089 
35427 
34756 

16209 
25081 
5044 

48564 
43558 

597 
34498 
4049 

15848 

1681 
6055 

46073 
44242 
43492 
35695 
2306 

41691 

19015 
~4320 
4808] 

19056 
4685 

25884 
34673 5125 26753 16924 
37643 
5434 

31537 
41373 
44736 
19603 
13799 
43082 
14895 
30'1.47 
14130 
11419 
31963 
29326 
49610 
30738 
39109 
35850 
17842 
8081 

46699 
46894 
24486 

2164 
48477 
31824 
16309 
35248 
22537 
12331 
41624 
30572 
3848 
7509 

18802 
49331 
26019 
23128 
5882 
6245 

19482 
3.1.W 
4660 
4828 

25966 
25213 
13618 
3567 

21465 
13674 
38031 
18872 
40090 
21724 
49426 

19571 
653 

8439 
22563 
41369 
18288 
22296 
25099 

42256 
29138 

4059 
31741 
48934 
48569 
5730 

27223 
39009 
199IO 
10420 
23178 
23151 
6933 

25242 
17550 
46772 

2004 
49'l43 
41764 
38472 
2458 

14307 
20475 

168 
18099 
11875 
5554 

23418 
23815 
35023 
38.190 
15606 
17838 
&5(11 

45698 
35731 
38755 
2037 

44741 
24629 
37776 
27089 
20007 

23717 
6813 
632 

4155 
22988 
37133 
46833 
3499 

11127 
25790 
37299 
25641 

3691 
3661 

48986 
37634 
47569 
29466 
24729 
22521 
15187 

389 
42753 
23393 
11045 
1330 
7264 
8592 
8637 

22429 
3077 

21669 
7038 

27229 
28918 
17630 
21911 

5405 
4<Xm 
24548 
11265 
7499 

25184 
17865 
37071 
17878 
29722 
10594 
48701 
27102 
29137 
22506 

19692 42370 
1090 27715 

20476 9406 
3617 7849 42879 

28518 42464 28831 
36319 26139 32641 
41507 36614 

178 
7954 

365.59 
25716 
39343 
16441 
2239'l 
37020 

2329'2 
43295 

29982 
38881 
41299 
38043 
13872 
35228 
15141 
41073 
41959 
33592 
18249 
19601 
6944 

17481 
42738 
47200 
10254 
44519 
8711 

14519 
28316 
46234 
30371 
5513 

12630 
28128 
19411 
12931 
14808 = ısoof 
30011 
2046' 
32511 

- ~ 
1941' 
~ 

1413'1 
30741 
38131 

~ 
3()8{J.4 
13()56 
165Sı 
452o.S 
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Hergün 
Münderecatımızın çolc
lugundan dercedileme
miştir. 

Vapurcular Re
kabeti Bir Facia 

Halini Aldı 
( Bat tarafa 1 Jacl uyfada) 
Bu 7aziyet karıuında bir 

mabarririmiz Milli Vapurcu
lar Birliği mildürU Muzeffer 
Beyle görüşmiiı, kendisinden 
ıu izahab almıtbr: 

" - Tilrk sermayesini ve 
ticaretini müthiş surette mah
veden bu rekabetin 6nilne 
geçmek timdilik imkansız bir 
tekil almışbr. Ticar~tte ve 

. bilhasaa vapurculukta rekabet 
lhımdır. 

Fakat ancak meşru rekabe
te cevaz vardır. Halbuki Sey
risefain idaresinin tatbik etti
ği usul doğrudan doğruya 
tahsi teşebbüs uhiplerini za• 
rara sokmaktan başka bir 
netice vermez, veremez. Va
purcular şimdilik hiçbir 
yeni teıebbilse baş vurmak 
niyetinde değildirler. Artık 

yapacak hiç birşey kalmamış
br. Bugün bu tehlikelerin 
önllne geçmek iç.in geçenler
de malum itilaf yapıldı. 

Üç vapur kumpanyası Ye 
Seyrisefain birer vapurlannı 
Karedeniz hatbna tahsis et
tiler. lık seferden sonra kir 
Ye zarar tesbit edildi ve 16 

bin lira hasılat olduğu anla
fıldı. Bunun yilıde 52 buçuğu 
vapurculara, yllde 47 buçuğu· 
da yalnız Seyrisefaine aitti. 
Seyriaef aia bu ifde klrh ça
ka1ordu. Fakat Yapur~ 
arar da idiler. 

Üç vapur kumpanyasını hiç 
olmazsa zarardan kurtarmak 
için şöyle bir çare düıündük: 
Bundan •oma hasılatın yüzde 

altmışını vapurcular alsın, yüz
de kırkı da Seyrisefain ida
resine kalsın. Seyrisefain bun
dan birşey kaybetmiyecekti. 

Fakat buna yanaşmadı. Va· 
purcular da itilafa bozdular. 
Çiinkü öylede zarar, böyle de 
zarar görecekler, bari kendi 
hesaplanna hareket .ederler, 
denildi. Şimdi Seyrisefain bir 
py kazanmadı ve kendisi 
daha fazla zarar ediyor. ,. 

Sebebi Meçhul Kalmış 
Samatyada oturan Çolak 

Sırn, henüz anlaıılmıyan bir 
aebepten ayni semtte oturan 
leon isminde birini bıçakla 
Jaralmıftır. ---
Yunus Nadi Beyin Dava11 

Cumhuriyet gazeteli bafm~ 
harriri Y unu Nadi Beym 
(Yarın) bqmuharriri Arif 
Oruç Bey aleyhinde açbğa 
davaya bugtbl ikind cezada 
bqıanacaktır. 

Kadm YUzUnden 
S&tlncede oturan Sansh 

Alekaanc1r bir kadm mesele-
1İade11 lstlpan isminde birini 
clenıirle bqından yaralamıfbr. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi Yılmak Yok 

1 - Bir adam, gece güodiiz yıpranır, 
didinir, ekmeğini çıkarmaya çah9ar. f Akat 
tam muYAffak olacağı •ırada bütün hayal• 
lerinln yıkıldıj'ını, bütiiD çahfbklannın 
boşa ıittitlni g<Srür ve yHe düıer. 

2 - Bir anne, bütün jla evinde didi
nir, çocutuaun bln bir iti, bin bir derdi ile 
yorulur. Fakat bir pn ıelir bOtOn bu 
dldlnmelerla neticeaind• evinin yıkıldıtını 
ıarar •• ,.... dOıer. 

5 - Bu adamlar artık " bundan •onra 
benden pa•o,. mu demelidirler. Hayır. Hayat 
hiçbir uman bota ı-itmez, qk hiçbir 
zaman a6nmea •• aarfedilen meaal hiçbir 
ıaman heba olmaz. Yese düfmek yılmak de
melrtlr, yılmak maflGbiyeti kabul etmektir. 

• •• •• • 
BUOUNUN TELGRAF HABERLERi 

VE C i H i B. 
Hava Düzelince Uçuş
larına Devam Edecek 

Trabzon, 10 (A.A) - Tay
yareci Vecihi Bey dün şehir 

üzerinde on dakika süren bir 
uçuş yaparak mağaza ve ce-
miyetlerin reklamlarını yay· 
mıştır. Vecihi Bey, hava yağ
murlu ve kapah olduğundan 

bugün için mukarrer olan 
Sürmene - Of - Rize seyaha
tine çıkmamıştır. Yağış dinin
ceye kadar burada kalacaktır. 

6 Kuruşa Fasulye 
Mersin, (Hususi) - Kuru 

fasulye borsada altı kuruşta.1, 
nuhut da keza altı kuruştan 
muamele görmektedir. 

Iskat Listesi 
18 Kişi Türk Vatan
daşlığından Cıkanldı 

Ankara, l ı (Hususi)- Mu
ayyen şeraiti haiz olmıyan, 
Milli Mücadeleye iştirak etmi
yerek Huduku milli haricinde 
kalan ve resmt izin almaksızm 
ecnebi tabiiyetini iktisap eden 
( 18) şahsm, 1041 ve 1312 
numaralı kanunlara tevfikan 
Türk vatandaşlığından çıkarıl
mışlar, Dahiliye Vekaletinin 
muhtelif teklifleri üzerine icra 
Vekilleri Heyetinin 17 ·8-193 J 
tarihli içtimaında kabul olun
muştur. İsimleri şunlardır: 

Salamon, isak, Davit, Ma
dam Berla, Simaya, Abrabam, 
Osanna, Lüiz, Arsine, Zaruhi, 
lstapan Kasapyan, Selinya, 
Vitali, Ağya Arakil, T oros, 
lvan, Nerıis ve Enok oğlu 
dede. 

Bir Suiistimal 
lzmir ( Husuai ) - Zimme· 

tine ( 'ı eo ) lira kadar bir 
para ıeçire• ve firar ettiji 
anlafilarak neticede KUflya• 
kada kardqİllill eYinde yaka· 
ıanan Çetme Emnll Metruke 
tabli)clan Şahap Efendinio 
tabkikab ikmal edilmiştir. 

Şahap Efendinin muhake· 
meal mevkufen cereyan ede
cektir. Kendilİ nhatsaı ol
IDlll baaebUe lzmir memleket 
butaneıi adliye kotufmla 
aıkledilmiıtir · ;....--

Mahkemede Tevkif 

~ozuk_Üzümler 1 iZMiRDE 
Almanyaya Gönderilen Yaş Geçen SeneninLikMaçı 

.. .. . }". Ed•J . Dün Taman1landı 
Uzümler iyi Amba aJ ı memış lzmir, 11 (A.A) - Bugün 

Sof yaya Hazırlık 
Milli Takımın 

Ekzersiz Maçı 
Dün Yaptığı 
Güze) Oldu 

(Bat tarafı 1 tncl ıayf ada ) 
Kaleye Rıza, sol müdafaaya 

Mitat, sol muavinliğe Salibat• 
tin, sağ açığa L. Mehmet ko· 
nulmuştu. 

ikinci parti başlar baş-
lamaz bug6n güzel bir oyun 
oynayan Milli takım müha· 
cimleri Vefa kalesine akhlar 
ve oyunun üçüncü vesonuncu 
golilnii kaydettiler. 

Bundan sonra her iki tara· 
fın gayreti, netice üzerinde 
miies3ir olamadı ve oyun 3-0 
Milli takımın lehine olarak 
bitti. 

Oteki Maçlar 
Don atadyomda bundan 

• 

Jaşka iki maç daha yapıldı. 
ine olarak lstanbulspor - Alb
nordu tak ımlan kar,ılaşb. 
lstanbulspor eksik bir kadro 
ile çıktığı halde Altmorduyu 
( 1-0) mağlup etti. 

Bundan sonra Galatasaray 
ikinc takımile Süleymaniye 
oynadı. Galatasaray birinci 
tabım oyuncularile takviye 
edilmişti. Buna rağmen oyun 
çok mütevazin cereyan ettiği 
iç.in iki taraf ta gol yapama• 

mıı ve maç beraberlikle ne
ticelenmiştir. 

Kayık Yarışları 
Don Beykozda mevsimin 

ister • 
inanma/ • • 

ister inan, 
Nazmi isminde bir ••- borç bilen ıairleri ıey-

161 gazi yazıyor: rediyordak. 

.. Çanakkaleye. tehftler Fakat teeullf ve teleb-

Altmordu ile Altay takımları 
arasında son lik müsabakası 
yapılmıştır. Alhnordu zayıf 
bir kadro ile sahaya çıkmışb. 
Birinci devrede nisbeten Al
tay hakim bir oyun oynıyarak 
otuz beşinci dakikada ilk 
golünü kaydetti. 

ikinci devrede hakimiyeti 
Albnordulular aldılar ve dev
renin yirminci dakikasında bir 
gol yaparak beraberliği temin 
ettiler. Bu suretle maç l - l 
beraberlikle neticelendi. Stad-
yom çok kalabalıktı. 

Bir Cinayet 
Yüz Para için Bir 
Adam Öldürdüler 

Adana - Burada yüz para 
yftıünden bir katil hAdisesi 
olmuş, bir zavallı 6ldürülmüı

tlir. Mesele şudur: Eski istas
yon taraflarında Yozgatlı 
Mehmet ismindeki bir karbuz
cu ile liç köylü arasında 

karpuz para11 olarak yüz 
para yüzünden bir kav
ga çıkmıt. bir aralık köy· 
inlerden biri Mehmedin kafa
ıma ağır birteY indirmiş ve 
Mehmet biraz sonra yere 
düşc::rek ölmüıtür. Bu işi ya
pan köylü Ali yakalanmıtbr. 

ıon kayık yarıtları da yapıl
mıştır. Donkli yarıflara munta
zam olmamııtır diyemiyeceğiz. 
ÇOnkO deizcililc heyetine karp 
bu sene çok muteşkkir oJma-
IDIS llzimdır. Fakat ya
,..ıar clalaa intizamla olabilirdf. 

Banaala beraber dlhıkl 
ldlrek pnflan heyecauıa 
olmutta dejildir. Yarıtlara 
Galatuaray, Beykoz Ye Haliç 
klipleri sıirmiıler, Fenerle 
Beylerbeyi iftirak etmemiştir. 
F enerbahçe, keneli azaıından 
Seyfi Beyin heyet tarafından 
profesyonel addedilmeli yl
ztlnden girmemittir. 

Ahnan neticeleri yazıyoruz ı 
Tek çifte mDptedl; 1 ind 

Galatasaray, 2 lnd G. S. Ye 
3 üncll G. S. 

Ankara 12 (Hususi) - fhtl· 
il tan ma~nun Kalecik Posta 

Oyun Kavgası r:ıgraf Mndirf Osman Bey 
T b ...na ıtır cezada muhakeme 

•e kahramanlar diyanna h&fle giirdllm ki. ulonda 
giden Glllcemal vapurun· birkaç ahbap bir maa
da, ayağını, kolunu veya nm etrafına dizilerek iç
g6zUnD kaybetmit birkaç miye bqladılar. içtiler, 
harp arkadqı da vardı. içtiler •e içkinin verditl 
Bu birkaç arkadq vapu- bulamklık, bunlann a6ı 
run bir k6psiade otur- ve hareketlerinde de gl
muı, kalplerimizin derin rDnmiye bqladı. Bunlar 
iıtiğraJ" içinde eski sa· memleketi kurtaranların 
vaılanmızın habra ve bOyDk rublanDI Eiya• 
menkıbelerini yadediyor, rete değil, 1anki maddi 
ve şehit arkadaşlanmı11n zevklerini bir işi DUf ile· 
makberlerfni ziyaret et· minin kollan arasında 
meyi ıerefli •• milll bir temine gidiyorlardı.,. 

iki çifte mOptedf; 1 fnd 
Galatasaray, 2 fnd Haliç. 

iki çifte müptedi ( diraekU ) 
1 inci Beykoz. 2 inci G. S. ahtakalede oturan Sandık· u5.. f d·ı · fr Mu-~ 8etfr edilirken tevki e ı mış ı . 

lG iıkambll oyunu yll· hakemesine mevkufen denm 
ilden hamal Abdullabı bı· 

/st~r inan ister inanma/ 
..J{ 

Üç çifte müptedi; Bu milsa
laaka mUnazİililfih kalmıt. ne-

......___..;~::...;;;·;a.a.---.-J'----&.----~-L-4Mll.lllll.i.!l'ktir. =='-'-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....:.... 

Sözün Kısası 
Fert 
Ve 
Gürültü 

P. S. -Dünyanın şamatuı artıyor. 
Gtıriiltü, medeniyetin baro
metresidir: Her yeni fenni 
icat, kulaklarımıza yeni bir 
yftk teklif ediyor. Otomobil
den ve gramofondan aonra, 
telaiz telefon. 

Makinenin bu f1mankhğma 
tahammül edemediğimiz saat
ler var. Gece yansından son
ra, bitifiğinizdeki balkondan 
insafsızca haykıran bir opar
löre uykunuz mukavemet 
edebilir mi? Hele yazın, açık 
pencerelerden giren bu sealer, 
o incecik sivrisineklerin ne 
nazik hayvanlar olduğunu he
pimize tasdik ettiriyorlar • 
Şimdi onlan anyoruz. 

'
1Matin,, gazetesinde okud 

Bir Fransız şehrinde , Beledi
ye, g~ce saat ondan itibaren 
bütün gramofon, telsiz telefon, 
klakson, korna gürültülerini 
yasak etmiş. Bu sesler, baş· 
kalanm rahatsız etmiyecek 
bir derecede olursa, Beledi-
yenin müdahalesine uğraını
yormuş. 

Habnmda kaldığına giSre bir-
çok Avrupa ıehirlerinde de bg. 
na benzer nizamlar var. Bizde 
niçin olmamalı? En metnı hak· 
kımız olan uykuya tecavüz edil
mekle karmonyolacılık ara
eında bir " niyet " farkmdm 
başka ne Yar? 

Fakat hürriyet aleyhtarlan, 
belki bu hakkımızı da kabul 
etmiyecekler ve cemiyetin 
keyfi namma ferdin rahat
ıızhğını tabii görecekler. 

ispanya Kargaşallklar 
Madrit, 11 (A. A.) - Ce

villede çıkan kargaşalıklar 
esnasında teYkif edilmif olan 
37 kiJi aerbeat barakalmıfbr. 

Acı Bir Olum 
Doktor Ali Emin, arkadapauır 

avukat irfan Emin, dit tabibi 
Fikri Emin Beylerin babaaı •• 
Yenice-Nasibin hatb Nafia komi• 
aeri Asım Beyin kayın pedsl 
Emin Muhliı Bey, bir müddettea• 
beri devam eden hastabtındaa 
kurtulamayarak dOn Hat on beti 
otuz beı reçe Allahan rahmetin• 
intikal etmittlr. Gazi Mibal 8. 
ahfadından olan mumaileyh, kırk 
beş •ene alSren faziletli bir d1 
ile birçok mOblm mülkiye ve 
maliye memurluklarında bulun
muf; iffet, ehliyet, zeki ve dira• 
yetile temeyyGz etmi9tL Kalanlara 
aabır Ye tahammll, merhuma da 
rahmet teaaennl ederiz. Cenas .. ı 
burün aut dokuzda blr~k 
perHtltkirı tarafından kendlafne 
yara9an bir ihtifal ile kaldınla• 
rak Merkezefendideki aile bb-
ri•taaına defaedilmlttlr. 

tice ilin edilmemiştir . 
Tek çifte (Hanımlar): Boy· 

koz rakipsiz birinci. 
Kıdemsiz Od çifte; ı md 

Galatuaray. lkind Beykos. 
Kademaiz iki çifte (cliueldl); 

1 inci Beykoz, ikinci Galata-
1aray. 

Kıdemliz tek çifte; 1 lscl 
Beykoz, 2 inci GalatuaraJ. 

Kıdemsiz iç çifte; 1 lad 
Galatuaray, 2 inci Beykoz. 

Tenis IDsabakalan 
Din Beyotfuncla Tana 

tenia kortlarından Çelim lm
pam maçlara yapalmıfbr. Dl
mifinalde Suat, Sedatla Şi
rinyan, Şohart'la çarplfllllfbr• 
Suat gayet gtızel bir oyunla 
Sedadı Ye Şirinyan da Şot• 
vart'ı mağlnp etmiştir. Bu 
auretle finale lcala11 Suat ile 
Şiri yan Y l\rl D lurfd4f W• 
lard r 
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Belediyesi DERJLERJ• 

IHTIY AÇLARI, L __________________ __. Zoguldakta 

• 
Su işi 

Ve Kasaplar , 
Nazilli, ( Hususi) - lıgal J 

zamanlarında baştanbaşa ya-

VE KURTULUŞU 
1 tarafından - getirilerek yine 

ayni yere çekildi. Fırka Ku

mandanlığı önünde atılan topu 
müteakıp alay hareket etti. 
Önde ı:afer perisi ve sıra ile 

mektepler, cümhuriyet, Hi
IAliahmer, Himayei Etfal tem-

Yoluna 
Giriyor 

Belediyenin Talimatna
mesine Mukabil Kasap- ı' 
ların Da Şikayetleri Var , 

Adana, (Husust) - Beledi
ye, kasapların sıhhi bir şekil
de İş görmeleri, kıyafet ve 

diikkanlarını sıhhi vaziyete 
uydurmaları için yeni bir ta-

limatname yaptı. Fakat ka
ıapların da belediyeden bir 

ıikayet ve temennileri vardır. 

Burada kasap ve sebze 
dükkanları buranın (Siptilli) 
denilen meşhur çarşısında sı

ralanmıştır. Bu çarşı hiç su
lanmadığı için bu sıcak gün

lerde ortalık her zaman toz 
dumana karl.!ır. Kasaplar da 
buraamın muntazaman sulan
masına istemektedirler. 

Burada dilencilik te •on 
günlerde aldı, yurlldll. Şimdi 
Adanamn hemen her köşesin

de bir dilenci vardır. Bilhasaa 
eınaf bu yUzden çok şikayet
çidir. Belediye buna da him
met etmelidir. 

D. Ali 

Çeşme TutUnleri · 
Çeşme, (Hususi)- Bu seneki 

tlltilnlerin mubayaası için TD
ttın kumpanyalarıoın mtlmea
ıilleri tarlalardaki çardakları 
gezmekte ve tütünleri tesbit 
etmektedirler. -Geçen sene bu •akit tUtlln 
fiatlan açılmış ve mubayaat 
baılamııtı. Bu sene ise fiatla· 
rın tetrinievvelde açılacağı ve 
tütünler denk haline geldik
ten sonra mubayaa edileceği 
söylenmektedir. 

Urfada Bayram . 
Urfa, (Hususi) - 30 ağus

tos zafer ve tayyare bayramı 
burada hemen bütün halkın 
ve htikümet erkanının iştira

kile çok muazzam bir şekilde 
yapıldı. Bilhassa askerimizin 
geçit resmi çok parlak oldu. 

Orman Yangınları 

Muğla, 10 (A. A.) - Köy
cegızın Balidav, Muğla'nın 

Yılanlı dağının Öyüklil mev
kilerindeki ormanlarında çı
kan yangm ıöndürülmilştlir. 
MiJistaki yangının da söndli
rlllmesine çalışılmaktadır. 

nan, harap olan kasaba, 
mes'ut istirdattan sonra 
asri plana göre~ bugünkü te-

hircilik esaslan gözetilerek 
yeni baştan imar ve inta 
edilmiştir. Tam ortadan ge
çen şimendifer hattı kasabayı 
iki kısma ayırmaktadır. Eski
den (Pazarköy) namı verilen 
yukarı Nazilli, kasabanın en 
mamur kısmıdır. Sakinleri 
ekseriyetle memur, tliccar ve 
esnaftır. Bina~ar, yeni bele
diyeler kanununa uygun ola
rak yapılmış, beton ve ııh
hidir. Burada içtimai hayat 
daha yüksektir. 

Gnnlük mesai çok munta
:ıam cereyan eder. Çalııma 
xamanlarmdan ıonra herkeı 
lstasiyon civarmdakl bllyUk 

millet parkına yahut ıaba 
yakinindeki meydanlara, hat 
boyundaki kahvelere yayıla-

rak birkaç aaat iıtirahat eder, 
eğlenir... Bir tiyatro ve ıine
ması vardır. Geceleri mek

tepler meydanındaki sefa ve 
futbol 1ahaaındaki halk ga
zinoları halkın en çok top
landığı yerlerdir. 

Aıatı Nazilli müstahsiller 
diyarıdır. Halkımız tamamen 
çiftçidir. Pek az kıımı da ur
ıran ve ip imalile hayatlarını 
kaı:anırlar. Evleri ahşap, ma
halleleri iptidai vaziyettedir. 
Bunda biraz da belediyenin 
mes'uliyet hi11esi vardır. 

Kasabanın bu kısmında 
ııtma da fazladır. Biraz uzak
tan geçen bliyUk Menderea 
nerhri zaman zaman yaptıjı 
tahripklr tuğyanlarla zürraa 
binlerce liralık zarar iraa 

ettiği gibi ovaya taıardıiı 
sular aylarca durgun bir halde 
kalarak sivri sinek yuvası 

olmakta ve maJaryanın ezeli 
membaı olan bataklıkları vtı
cuda getirmekt~dir. 

Büyük Mendereı nehrinin 
mecrasındaki geniı ziraat 
havı:alarmda yaptıgı zararla-

rın önü alı'lmak, bilakis nehri 
faydalı bir hale ~etirmek 
makıadile Naf 11 Veklletl iki 
aene evvel Horsunlu tarafla
rından baıhyarak buradan 
geçmek Uzere ina ve tahliye 

ŞİRİN BiR KÖY 

Orhanıam, (Huıusl) - Kuamılia tirin ve ıairane bir 
k&yU Yardır. lımi 11 Göler dir. Merhum Süleyman Na
alf Beyin kardeıi F alk Ali fJ. burada kaymakam bulunduğu 
pıralarda bu güzel kaya. ıık aık ziyaret eder ve burasını 
Dicledıll daha ıalrane buldupnu ıöylerdl. Gönderdiğim 
relim bu tirin kaydekl çağhyanın latif bir manzaraaıdır. 
Halk bu ıu baıını dalma alyaret eder. 

,- .... 
L.c ı O 

Yukarda ı Nazillinin umumi man%arası 
Aşağıdn ; Kurtuluş günü merasiminden bir intiba 

kanatları açbrmıya baıladı. 
Bu ıu fıini deruhde eden 

grup epeyce çalııta. BilAbare 
bu muazzam işin amele ile 

başa çıkamıyacağı anlaşılınca 
geçen ıene büyük bir makine 

ketirtilerek kanalda hafriyata 
devam edildi. Fakat, ikmal 

edilemiyen bu kanallar henllz 

faydalı olmaktan çok uzaktır. 

Nazillinin Kurtuluşu 
Nazilli. (Husuıi) - Beı 8)'· 

itli kurtuluı; gUnU, burada 

büyük tezahUratla teıit edil· 
di. Kaç gündür kasabada 

Bandırma 
Haberleri 

Bandırma, (Hususi)- Büyük 
zafer Bandırmamızı da düş-
mandan kurtardığı için 3ff 
Ağustoıu Bandırmalılar daha 
bUyllk bir heyecanla tesit 
ettiler. 127 alayın en kıdem-
aiz zabiti Ali Rıza Beyle Kız 
mektebi başmuallimi Kemal 
ve alay kumandam Beyler 

gllzel hitabelerile bu güzel 
günün tarihi varlığıni yaşattı

lar. Resimde genç zabit Ali 
Rıza B. görülmektedir. 

tc 
Bandırma, (Husus!) - Salı 

günü burada adliye binasının 
yanındaki boı bir evden yan
gın çıkb. itfaiye yetişti ve 
yangını ıöndürerek büyük 
bir tehlikenin önünU aldı. 
Tahkikat neticesinde yagımn 
dikkatsizlik neticesi atılan 

yapılan hazırlık bugllniia hal

ka verdiği heyecanı ırlSıteri
yordu. Civar kaaaba ve kör 
lerden sıelen halk fehrl dol
durmuş, sokaklar iÖrlilmemlş 

derecede kalabalık!aımıf, kasa
ba baştanbaşa busuıi tertibat 

Ye bayraklarla ıllslenmif, yer 

yer taklar kurulmuştu. Ôğ· 
leye kadar pehlivan gUretle· 
rl seyredildi. 

Tanzim edilen program 
mucibince merasime ıaat 15 te 

başlandı. istirdat günU ilk 
&11lan bayrak ıüvarilerimfz 

Urlanın 
Kurtuluşu 

Urla, ( Husuıi ) - Kasaba
mız meş'um mütareke zama-
nında düşmanın iıtilAsme uğ- . 
rıyan bedbaht memleketler 
araıındadır. Fakat dokuz se· 
ne evvel kazanılan bUyUk za-
fer Urlayı vatana ve vatanı 
Urlaya kavuşturdu. Halle, bu 
büyük kurtulut hidiseıini bir 
( İstiklil abidesi ) ile tesbit 
etti. Gördüğünüz resim Urla-
mızın mutavazı halis Te istik
lAl abidesidir. 

bir cıgaradan çıktığı anlaşıldı. 

• 
Bandırma, (Huıusi) - Bu-

rada Salı gün bir facia oldu. 
Çınarlı mahallesinden geçen 
bir karpuz arabası sokakta 
oynamakta olan kUçUk bir 
kız çocuğunu çiğnedi ve kız· 
cağız ümitsiz bir halde evi· 
ne götilrllldU. }f ~ 

silleri, ihtifal heyeti ve resmi 

hususi müessesat ve sanayi 
erbabını temsil eden otomo· 
biJler yer almışlardı. 

Turan caddesinden hükumet 
önüne gidildi. Orada da so
kaklar gibi kesif bir seyirci 
kütlesi, viliyet ve hükumet 

erkanı, meb'us Beyler vardı. 

Avukat Ulvi B. bir nutuk irat 

ederek halkın hissiyabna ter
cüman oldu. Kaymakam B. 
k11a nutku ile mukabelede 

bulundu. Müteakıben mek
tepler namına mualJim Kemal 

Alp B. küraUye çıkarak çok 

alkıılanan hitabesini irat etti 
ve tezahftrat akşama kadar 
devam etti. 

Akıam ilstU artık herkes 
futbol sabasına koıuyordu. 

5 Eylül şerefine bugün Nazil
li ve Denizli takımlarının 

maçı vardı. TRkımlar 17.30-
da aahaya çıktılar. Oyun 

başladı. Birbci baftaym, 0-0 

berabere idi. İkinci haftaym
da Nazilli gençlerinden F eh· 

minin kuvvetli blr tUtO lehi
mize ilk golü kaydetti. Al
kışlar aahayı kapladı. Arhk 
Nazilli takımı daha canlı 
oynıyordu. 

Biraz ıonra Nazilliden Etem 
ikinci golll yapınca Denizli 

oyuncuları llmitaizlij'e dUıtn.:. 
ler ve oyun 5 - 2 Nazilli 
takımmın galebeıile netice
lendi. 

Gece her taraf elektrik
lerle tezyin edilmiı, caddeler 

nurlar içinde idi. Havai fi. 
tekler de ıemayı ıUılUyordu. 

Fırka bahçesinde eğlentiler 
tertip edilmiş, meydanda 
milli rakıslar icra edildi. 

Dawl, zurna gUrUltnleri 
arasında balkın neşesine pa
yan yoktu. Nazilli; 5 Eylül 
terefine çok tatla bir ıun 
yaıadı. 

R. Öz. 

- --
Rıhtım Ve Kanalizasyo 
Da Sıkı Bir F aaliyetl 
. Yakında Bitirilecek 

Zonguldak, ( Hususi ) - S 
nelerdenberi başsız gibi ka 
lan Belediye, yeni reisin se 
çilmesinden sonra ciddi v 
müessir bir faaliyet devresin 
girmi' bulunuyor . 

Şehrimizin belli başlı ihti 
yaç!arınm ön safında gele 
bir su derdi vardır ki, kaç se 
nedenberi birçok gilzel fiki 
ler ve projelerle bu meseley 
temas edilmiş, ancak susuzlu 
yüzünden felaket şeklini al 
yangınlara rağmen tatbika 
sahasına bir utrlü geçilem 
mişti. Fakat şimdi belediye, 
bu mühim meseleye parm 
bastı ve bu derdi izale edece 
tedbirlere baş vurdu. 

Su milteh&1sısı miihendiı 
Burhan Bey getirildi ve onun 
tetkikatı mUsbet bir netice 
verdi. Belediye Reisi; Ga 
Hı. lerile birlikte şehrimiz 
gelen İı Bankası Mildür 
CelAl Beyle görüşerek bu ı 
işi için yüz bin lira ödün 
istedi ve yılbaşında bu ihti-
yacın tatmin edileceği vadini 
aldı.Diğer taraftan,derhal ya 
tığı kısmi teıisatJa yangınlar 
karşı, ıimdilik çarşı, ve civa
rını emniyet altına aldı. Şimdi 
bu sayede çarşı günlln muh
telif saatlerinde muntazamen 
ıulanmaktadır. Geçenki bliyük 
seylaptan ıonra,ıehrin bUtU 
IAğım mecraları bozulmuştu. 
Belediye bu tahribatı da izaley 
gayret ediyor. İhtiyaca kifa• 
yet edecek kadar vAsi bir şe
beke halinde kanalizasyon 
tertibab tamamlanmak üzere
dir. Kııın büyük fırtınada, 
nitanesi bile kalmıyan iskele
nin yerine, büyük bir beton 
lıkele kurulması artık bir 
gt1n meselesi olmuıtur. 

Belediye, bu iı için 30000 
Ura tahsisat ayırmııtır. 

Belediyenin, bütün memle
ketçe bir muvaffakıyet adde· 
dilen eserlerinden biri de, 
memleket hastanesinin elek· 
trikle aydınlatılması keyfiyeti· 
dir.Belediye bunu da başarmış
tır. Belediyenin yakın bir atide 
yapmağı tasarladığı iıJerden 
bazıları da, " şehir parkı ,, , 
11nümune mahallesi,, gibi eser• 
]erdir. Şimdilik bir temenni 
mahiyetinde bile o)sa, bunla
rın tahakkuku, Zonguldağı 
glizelleştirmeğe ve kusursuı 
bir şehir yapmağa doğru abl
mış bir adım teşkil eder. 

DÜZCEDE ASARIATİKA 

DUzce, (Huıuı1) - Geçenlerde burada köylhlhı bttl 
çift ılirerken iri bir !-:a.ya parçasına raagelmif, daha derla
lere inince btınun bir heykel olduğunu görmliıtUr. Tahkik•' 
neticesinde bu heykelin kadim tarihe ait olduğu aalaıılınl.!: 
tır. Bu havalide bu gibi eıkl tarihi eserlere çok tesadlP 
edilmektedir. Gönderdiğim reıim bu civarda Üsköbi köyOrı" 
de çok eski zamanlardan kalma bir (amfiteatr) dır. 
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Gece Yarısı Abdülhamit 
TelişaDüşürülmeden Münasip 
Bir Tarzda Uyandırılacaktı •. ı 
--,---..:..· -- NAKLEDEN: zty A ŞAKİR 80 

Babu reıdl, :Şelılrıerd•n köylt're, aayflyelere çıkılacakhr. Kiraya verilecek evini 
dalrenh:, edalannuı: varu veyahut ldralahacak ev, daire Ye oda lıtıyonanı:ı: Aramak ,.. 
•Ormakla Yaldt ~eçlrmeylnlz. (25) kurut la aile bQ ı.ı yapablllriıı:. ( 16) kelimelik bir ~!la 
klfldlr. Her kelime fazlası için bir kuruş llbudlnlz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahili haatalıklar. 

Hane: Beyotlu. Tarlabatı cadde•i 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeai. No. 164. --16 

1 ~MLAK MUKABiLiNDE PARA 
EML.AK mukabilinde arzu 

edlldlti kadar para lkru edilir. 
Arzu edenler Sirkecide Sanllsar
yan hanında 38 numaraya mGra
caat edebilirler. 

MUTENEVVI 
Tatra bayilerinin nazarı dikkati 

istenildiği şekilde pake 
yapılmak şartile gazete al 
mak istiyen tatra bayile · 
İıtanbulda Ankara cadd 
sinde Feyzi Ahmet hanında 
iz mir gazete bayii Tevfik Ef. ye 
müracaat etsin . 

( H.,. luılckı molafrıztl•r J 
Bunun Gzerlne makine ba

ımda ıu yolda bir muhabere 
cereyana baılamıı: 
Başkumandan Nhım Paıa 

aoruyor: 
- ( Kolordular lotaabnın 

harekete kadir olmadıklan) 
tabiri ne demek olduğu anla· 
ıılamadı. ileriye mi gidemez· 
ler, yoksa geriye mi gelemezler; 
demektir? 

Dün akşamki telgrafınızda 
harekete hazır bulunulduğun
dan bahsolunuyordu. Mademki, 

(düıman yok) diyorsunuz. O Balkan harbinde Bulgar Kumandanları 
halde, ne yapmak istiyorsu~ ve erkanı harp heyeti 
nuz? Mutasavver batta da mı 

? H k k d . kü, gecenin bu vaktinde kim Hemen giyindim. Neler gelemezsiniz are ita a ır 
gelir ve kiminle görüşmek olup bittiğini anlamak ıçın 

olamadığınızan sebebi nedir? 
istiyebilirdi ?. Dikkatle dinle- köşkten çıkacağ:m esnada 

Serian cevabımza muntazırım. b h d k k 1 · dim. Kapı, muntazam ve ih- a çe e te rar aya ses erı 
Abdullah Pa•a, harfiyen cu · 'tt• B' t f k'ld' ., ., tiyatlı bir suretle çalınmakta ışı ım. ır ara a çe ı ım. 

cevabı veriyor: d Nuri Ağa, kapıdan girerken 
devam ediyor u. 

- Kolordular, ( uğradıkları Derhal kalktım, yatağımın dışardan Rasim Beyin sesi 
metaibi fevkalade dolayısile ) geliyor: 

( . . ) iç.inde doğruldum. Vaha ziya- - Nurı' Ag-a 1 •yı·ce tenbı·h maddeten ve gerı yUrüyiış k 1 ı 
d de emin olmak için u ağı- et .. Sakın, Efendi Hazretlerine 

ıebebile manen mdtezelzil ir. mm bütün dikkatile kapıyı 
Bu halin tahaffüfü v~ kıtaa.· telaş vermesinler. Münasip bir 

dinlerken, gözümün ucile de surette uyandırsınlar ... 
tın iaşesi için ( bir iki gün komodinin üzerindeki fosforlu Diyordu. 
istirahate ihtiyaçları ) vardır. ıaate baktım, saat, gece ya· Bu itinalı hareket bana tu-
Bundan başka tekrar geri rısmı on geçiyordu. haf geldi. Eğer şu anda mu-
yürllytişe devam, kuvvei ma- Yav&§ yavaş kalktım. Pen· hafız zabitan arasında verilen 
neviyeleri henüz iade edilmek- cerenin önüne giderek dışan karar tatbik edilecek ve Ab-
te olan kıtaatm tekrar elden baktım. Yağmur, fasılasız dülhamit, (bir semti meçhule) 
çıkmasına badi olabilir. (Mü- bir şakırtı ile yağıyor ve bu doğru gizlice alınıp götnrüle-
t k dd. t luraf muhteveyah cekse bukadar nezakete, bu 
e 8 ım e 0 - ' zifiri gecenin karanlığını bir 

Lüleburgaz taburundan haber kadar seremoniye ne lüzum var-
f kat daha arttırıyordu. dı? Tabancaları tetikleyip oda-

1.abitimizin ifadesine matu • y k ld 
d l avaş yavaş camı a ır- sına yürümek kafiydi. Fi!ba-

tur.) ..• Kolordu kuman an arı dım. Tam o esnada da aşağı- kika Abdülhamidin kendine 
da ayni fikirde bulunuyorlar. d b" "I k ld fh k a uyu< apı açı ı. - göre bir düşünce ve ararı 
Harekete hazır olarak yalnız tiyatla başımı çıkardım. Ka- vardı. Her kiminle karşılaşır-
harbe iştirak etmiyen on ye- ranlıkta hiçbir şey göremi- sa, 0 adamdan kendisine b~r 
dinci kolordudur. Diğerleri yordum. Konuşulacak şeyleri fenalık gelmiyeceğine eınnı· 
henüz efrat ve sair döküntü· ititmek için bütün kuvvetimi yet ve kanaat bisıl edinceye 
lerini toplamadıkları cihetle kulağıma verdim. Muhafız- kadar elini cebinden çıkar-
lıarekete hazır deg-ildirler. Ne- li · S l'h Beyı' [*] maz, cebindeki elini de tabanlardan mü :ıım a ı 

k · ·ı h kete ha aJ'h B casınm kabzasmdan ayır-•a ısın ıtmamı e are - · d t d S t ey .. aesın en anı ım. , mazdı. 
zır olmalarına (ihtimam eyle- ancak işitebildiğim kadar 
meleri, kendilerine tebliğ edil- yavaş bir sesle : . 
diği) arzedilmişti... . . - Korkma Nuri Ağa .. Bir-
Şu telgraf mubaberesını fey yok. Rasim Bey biraz 

okuduktan sonra, kendi kendi- sizi görmek istiyor. Kimseyi 
me çok şeyler sordum.Fakat... telaşa vermeden giyininiz de, 

* Abdülhamit, fevkalade me- geliniz. 
rak ve endişe içinde imiş. Dedi. Nuri Ağanın ince 
Herhalde cereyan eden hidi- ve titrek ıesini i~itiyordum. 

' k · Fakat, ne söylediğini anlamı-
ıatın, Rum ve Bulgar omı-
telerinin faaliyetinden büsbü· yordum. 
tiin başka ve daha mühim fakat, bu vakitsiz davet, 
birşeyler olduğunu anlıyo~. bana çok manidar geldi. 
Fakat ne olduğunu da bır Acaba, beklenilen o (F evka· 
tUrlU kestiremiyor. Belki de ilde ahval) zuhura başlamış 
bUynk mikyasta bir (irtica) mıydı? Nuri Ağanın böyle 
olduğuna hilkmediyor. gece yarısı davet edilmesi, 

Ben, muhafızlıktan g:~lir ,npbesiı Abdü~hamide. t~allük 
Ox. den bir keyfıyete aıtb. Bu 

gelmez odama çekildim. ~- e 'kJ! d 
l d k fiyet ise, çok aşı ar ı. 
eden sonra haber gön er· ey 'hti .. 

ld Dudaklarından gayrı ı yarı 
hıişti. F aılaca rahatsız o u• 
hrnu söyliyerek itizar ettim, şu s<Szler dökUlü: 

l .t b'l' _ Heygidi Abdülhamit • · • 1 rnedim. Çünkü ı ıyorum 
lci b' k Nı'hayet çok korktuğun ölüm· , ırçok •eyler soraca ... h 1 

Y daki mesafe ay ı 
• le aran 

Butun bu teeeslirlerin isb· aıaldı! . 
tabatı altında uyuyamıyarak Nuri Ağa, Salih Beyı ~ok 
Yatağımda kıvnm kıvrım kıv· d' Muhafızlık daıre-
t'J) k bekletme ı. ürüdUklerioi 
le ır en, köşkün kapısına çı· ıine doğru . y hissel-
i an geniş mermer merdiven· ayaklarının ıesınden 
;rde bir ayak ıesi ve sonra 

8 köşk kapısının hafif hafif tim. - b' Ça} -----:Y;;oıpat me ue11 

(Arkası nr) 

Meclisteki Müzakerenin 
Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 

( Baştarafı 1 inci eayf ada ) 
Hllrriyeti matbuat bu mudur? 
Bu fiiller hürriyeti matbuat 
nam ve hesabına işlenen ci· 
na yeti erdir. 

Muhterem efendiler; bun: 
larm hareketleri herhangı 
yanlış bir kanaat mahsuJü 
veya herhangi bir zuhul ne-
ticesi olarak tutulan sakim 
yolda yürümekten ibaret de· 
ğil, tamamen kastidir, Ahl~ld, 
iktısadi, içtimai bUnyemıze, 

Cümhuriyet rejimine karşı hal 
ve Atiye ait bir kasittir. Bu· 
na daha ziyade müsa~aha 
etmek memleket için fecı ne-
ticeler tevlit edebilir. Efendi· 
ler; bu nesil birkaç sene içer-
ıinde asırlık inkılaplar yap
mıştır. Fakat matbuat saha-
ıında ufacık bir ıslahat ya· 
pılmamı,tır. 

Bu kadar muazzam inkıldp 
yapanlar acaba matbuat sa· 
hasında cezri adımlar atmak· 
tan Aciz midirler? Elbette 
değil. Bunun zamanı gelmiş 
ve batta geçmiotir. .. Dair~i 
lntihabiyemden muteaddıt 

SATILIK ÇiFTLiK 
pAR15TI!1FAKÜLTESINDEN MezUJt -----------

UCUZ NÜMUNE ÇİFTLlôt -
Cilt " ZllhrHI haııtalıldar mlltebanm Kanhca körfezinden KaYacık 

Dr. BAHATTİN ŞEVKi ıoaeıl tarlldle Kurbaladue kut•· 

Kabul uatleri 1abah ıekiıden ıındakl dltçlnin batı elll d<Snllm 
akıam yediye kadar Babıali araziyi kftıkG bahçıvan odaları, 
Meae.rret oteli karşısında No. 135 ahırı, havuzu dolabı n 500 mey-
bJrlııci kat. -107 n •taçlarını havi mahal ıatılık· 

br. Talipler Catalotlunda dlt 
tabibi Mehmet Rıfat Beye milra· 
caat edebllirler. -S 

EMRAZI ZÜHREVİYE tedavi
baneıi - Doktor Ariıtidi Bey: 
Eminönü aabık Karakat Han 
No. 8 -2 

OPERATÖR DOKTOR SC
REVY A KADRİ - Cerrahi has
talıkları yeni uıul ve elektrikle 

tedayl eder. Beyoğlu l.tlklil cad
deıi Parmakkapı Tramvay lıta ~
yonu Roma oteli yanında TH.filc 
Bey apartımanı muayene 14-18 

-4 

Beri!• Tıp FakOltealnden cildiye ye 

z(lhrcYlye mfitehUllll 

Dr. A. LEBIP SELiM 
Sirkeci - Orhanlye cad. No: 26 

Cı.ımadan maada her ıG• ıababtu 
aktama kadar --6 

GÖZ ve GÖZLÜK miltehHıı•ı 
Tıp Fakültesi göz hHtalıkları 
ubık muavini doktor Fuat Aziz 
Bey - Muayene lle gözlük aatı· 

br. Muayene ücreti alınmaL 

Bahçekapı HamJdiye caddeel 50 
numaralı mağaza -ı7 

. DIS TABiPLERi . 
DIŞ T ABİBI CEMAL ZIYA 
Köprübafı Eminönü han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuı buçuktan 

akfam yediye kadar hastalarını 
kabul eder. -11 

DİŞ T ABIBI M. NECATI -

Sirkecide Silivri oteJI kar1jısında 
26 numaraya naklctml4ti.r. Sabah 

ıekizden akşam dokuza kadar 

hastalarını kabul eder. -4 

DIŞ T ABİBI MiHRAN 
KASAPY AN - Avrupaya dotru 
yapmış olduğu ıeyahatten avdetle 
Bahçekapı 25 numaralı muaye-

nelıaneıinde eıkisi ıribi ha1tala
rını kabul etmektedir. -4 

' 

EV ALIYORUZ 
5-8 ODALI EV SATIN ALI

YORUZ - lıkeJeye, olmendifere, 
tramvaya yakın olanlar milree
caht1r. 9-12 ara .. nda müracaat. 
l.tanbul dfüdtlncü Vakıf han 
aama kat 29 -4 

KIRALIK MA~AZA 
KiRALIK MAGAZA - Alma 

albnda methur 69 numaralı 
Y aldıa han büyük depoau ile 
beraber kirahkbr. Taliplerin üat 
kabnda Ruhi Beye müracaatleri. 

-ı 

KOLONYACILAR 
Mis FABRİKASI MÜSTAHZERATI 
Kolonya, lavanta, eaana, dit macunu, 
yaiıut krem, pudra, ııabun ve blryan-

thıdlr. Mlı mUııtahzeratını bir defa 

tecrllbe edenler dalma ve dalma ondan 
ayrılmaıtlar. Her yerde bulunu. -46 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliye.i için ınqhur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet gilu 
evvelden baber verilmeıL Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon lstan
bul 1486 -17 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil teran 
lle en müşklllpesentleri memnue 
edecek şekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -4 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR ve MEMURE İSTi

YORUZ - l,inbe vuifenize ha
lel gelmiyecektir. AYDA 90 LİRA 
kazanabilirsiniz. Bize mektupla 
aorunuz, içine 6 kuruşluk pul 
koyunuz. 

İstanbul potanesinde 548 
-4 

ŞAYANI HAYRET BiR JH 
TIRA - Bundan bayle kapıyı 
açmak aahmetlnden kurtulacak 
ııoı:ı. Ufak ve ucu.1 bir tertiba 

aayeainde hor kaçıncı katta olur
ıanıı:, d ütmeye buınca kap 
kendiliğinden açılacaktır. Pangalt 
poliı karakolu kart111nda No. 1 
AvadJı -1 

2 ÇOCUK iSTiYORUZ 
Ayak işlerinde iatihdam ediJme 
tizere 14 ve 16 yatlarında iki 
erkek çocuta ihtiyaç vardtr. la
tlyenlerln Sirkecide Sanuaryan 
hanında Radyolln fabr:lkaaına mtl· 
raeaatları. -1 

iHTiRA BERATI 
fhtfra, berat veya lmtlyaıınııı 

pllnlarınızı ve modellerlnbi Şl
kago' da U eylülden 20 teşriniev• 
nl 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGİDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce f abrtkatör!er 

Te alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını utmak için muh
terlierin eline geçınif en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fabri-

kalar yeni icat ve ihtiraları gör
mek üzere sergiye mümeasiller 
ıröndereceklerdir. 

Reaim ve modellerinizi teşhir 

ücreti 28 dolardır. Bizim huauıi 
ıer~i memur ve •atıcılarımız be

.. at ve im tiyazlarınızı fabrikatör· 
lere gösterecek ve onları aizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komjııyon ücreti alınmaL 
Berat ve modelinizi ve kira be· 
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
•erginin nihayetinde mufuıal 
rapor nrilecektir. 

Adru: lnternatlonal Patent E•poal• 
tlo. Co. Marchaııdlııe Mart. Chlcap. 
U. S. A. 

ZA Yl - Kadıköy llaeılnden 
aldıfım taadlknameyl kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eaklalala 
hGkmG yoktur. 

Pendik 348 
ABDÜRRA!iMAN -1 

iŞÇi iSTiYORUZ 
PARA KAZANDIRIYORUZ-

MEKTUPLAR 
HAK1Ki AŞK MEKTUPLARl-

154 tane aşk mektubunu havi 
288 ıayıfa1ık bir eaer ve pek 
meraklı bir romandır. Flati bir 
lira. -5 

latanbulda, tafra viliyetlerde, 
ATALYE iÇiN IKJ HANIM kazalarda, nahiyelerde, erkek 

LAZIMDIR - Adres: Sirkecide l9çl llliyoruı:, okuma yazma 
Liman hıı.nı karşısında Mühürdar bilenler milr.,ccahtır. Biı:e mele· 
:ıade hanında 21-22 numaraya tupla ıorunuz, içine 6 !kurutluk 
hergfin aaat 8-12 ye kadar mü· pul koyunuı. 
racaat. -1 İıtanbul Poıtaneainde 548. --4 
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mektuplar alıyorum. Memle
ketin huzur ve sükfina çok 
muhtaç olduğu bir zamanda 
bunu ihlal edenlere, halkın 
yiiksek itimadına mazhar olan 
zevata tecavüz edenlere, çok 
mukaddes tanıdığımız rejime 
kastedenlere, bAIA niçin birşey 
bilmiyor diyorlar. Efendiler 
bu hale milJetin ve vaziyetin 
tahammUlü kalmamıştır. Vah
deti milliyeti sarsım kast ve 

- tecavüzlere nihayet verilme· 
sini istiyoruz. Hüklimetmizin 
de bu hususta ne düşündU
ğlinü anlamak istiyoruz ? (Al
kı~lar) 

Reis - Buyurun Şerif Bey. 
Nazifi Şerif B. (Antalya) -

Efendim; bendenizden evvel 
ıöz söyliyen arkadaşlar mese· 
leyi okadar güzel teşrih 
ettiler ve bu matbuat hain· 

!erinin mazisi, emelleri hak-
kında okadar güzel sözler 
söylediler ki; ben bunlara bir 
ıey ilavesine lüzum görmez, 
blitün kalbimle iştirak ederim. 

Rasih B. (Antalya) - Muh
terem arkadaşlar; benden 
evvel söz söyliyen arkadaşla
rım matbuat hiirriyetini sui
istimal ederek şöyle yaptılar, 
böyle yaptılar diyerek idarei 
kelim ettiler. Hayır arkadaş
lar; bendeniz öyle demiyece
ğim; esasen çalışmıya başla· 
dıkları gündenberi bu adam
lar yaptıklarını yapıyorlar. 
Burada kaç makhemenin sicili 
okundu, kaç ticaretane dolan· 
dırıldığı söylendi, ve bilmem 
hangi dUşmanlarla ittirak et
tikJerindeTJ bahsedildi. Şu 

halde cephe; matbuat hür
riyetinin auiistimal cephe· 

ON iKiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 3 
Gaaetemtıde on bet gUnde bir 

vermekte olduğumuz Patrona 
bedava almak iıtlyorunıır1 ba 
kuponu keılp aaklayınız •• ıs 
kupo~ toplayınız. Patronlanmız• 

dan pek memnun olacakııınız:. 
Patronlar nqredlldlklerl gllıı• 

den itibaren lııtanbul karllcırbıb 
bir hafta, tatra karllerJmlz on 
glln içinde kuponlarını g8nder· 
melidirler. Bu mUddet geçtikten 
ııonra kuponlar kabul edilme.ı. 

ıi değildir. Memleketin ve 
milletin istiklAline karşı alınan 
bir cephedir bu. Bunu bu nok· 
tadan muhakeme etmek IA
sımdır. ( Ooiru sesleri ) 

( Devamı var} h ındığını hiasettim. Evvel& [*] Elyevm. 

llna ihtimal Yermedim. COn- 1 Sa=l=lh_B_e~Y·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bugun Beklenilen Vapurlar 
Saadet - Türk - İzmirden 
Tayyar - Türk - Ayvalıktan 

Erzurum - Türk - Rizeden 
Marmara • Türk - Mudanya 

YELKENCİ VAPURLARİl1 
Gemlikten 

Yeni Dünya - Türk - iz. 
mitten 

Fede - ltalyan - Cenovadan 
Ankara - Norveç - Anvers 

Rotterdam Hamburgtan 
Kap o F aro • İtalyan - Ce

novadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Millet - Türk - Rizeye 
Gnl Nihal - TUrk - Ban· 

dır maya 
KırlangJÇ • Türk • lzmite 
Bandırma • Türk - Karabi-

eaya 
Asya • Tnrk - Mudanya 

Gemliğe 
Ankara - Norveç - Burgaz 

Varna Köstenceye• 
Seres - Holanda • Anvers 

Rotterdam Hamburga 
Kapo Faro - ltalyan - Kös

tenceye 
Piyer Loti • Fransız • Mar

silyaya 

SEYRISEF AIN 
Merke.ı; acfıntaaı ı Galatada KISprll 

ba,ı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mil· 
hUrdar ı:ade ha" 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
(ANTALYA ) vapuru 15 

Eylul salı 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Mapavriye gidecektir. Dö
nUşte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Tiı:eboluya de 
uğrıyacaktır. 

· İdare vapurlarında unu
tulmuş 55 kalem eşya açık 
müzayede ile satılacaktır. 

İhale 17-9-931 saat 14,30 
Teminat % 10 dur. (2336) 

idaresinden 

Her ç b gün· 
hafta arşam a leri 
Karadeniz hattına hareket etti· 
rHen vapurlarımızdan maada 

Fazla Olarak 
ayrıca her 15 günde bir 

CUMARTESİ GÜNLERİ 
latanbuldan H kadar bir aefer 
hareketi• opeyedaha yapılacaktır 

işbu seferleri 

vatan vapuru 

yapacak ve ilk sder 

19 EytUJ Cumartesi 
gününden başlıyacaktır. 
Fazla tafsilat için Sirkeci'de 

Yelkenci Hanmda acentalığına 

nı6racaat. Telefon 21515 

............ 111:'1!:.Dlll .. m:ı;;a 

ALEMDAR VAPURLARI 
KARADENİZ POSTASI 

Millet 
VAPURU 12 Eylül 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Ayancık, 
Samsun,Ünye,Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Mapavrl ve 
Hopa)ya azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene Vak
fıkebir ve Göreleye uğra
yarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : İstan
bul, Meymenet ham altmdaki 
yazıhan.e Tele fon: 

lstanbul 1 154 

Oksijenci ve Tesviyeci 
lizımdır. Ebussuut caddesi 3 

No. fabrikaya müracaat 

MEKTEPLİLER 

8 E Y K O l Kundura ve dibagat fabrikasının yeni mo
delde şık, zarif MEKTEP ÇANTALARI 
evrak çantaları, ka::ıetler ve yemek çantaları 

Genç Mektepıı.ler•. Bu ihtiyaçlarınızı yerli 
malından ve Türkiye 

Sanayi ve Maadin Bankası fabrikasına ait 

YERli MALLAR PAZARI 
ediniz. fstanbul Bahçekapı Birinci Vakıf Han 

TÜRKLER İÇİN 
Kolayhkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Vdd.letinin S - 4 • 931 Tarih Ve 78S Numaralı Kararile 

Mekteplerimize Kabul Olunmu~tur. 

Müellifi eri : 

HERMAN SAN DER TAHSiN AB Dl 
Almanca ve edebiyat lzmlr liaeıl Almanca 

m.ıallimi muallimi 

1 ıncı Kısmı 40 Kr. Ayni Metodun: 
2 ıncı Kı~mı 50 ,, ~I Küçük Cep Lfıgati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı 70 " 

Muallimlere Anahtar 160 " 
u anahtar mualHmliğ!nl lıpat edenlere posta parasını göndermek t•rtile meccanen] 

Satıldtğı yer : lstanbulda Hilsnütabiat matbaası. 

Türkiye Hila liahmer Cemiyetinden 
Cemiyetin lıtanbulda Yeni Postahane civannda Aksaray· 

hlar Hanı altındaki depoda mevcut nUmune ve şartnamesi 

veçhile imal ettireceği (100) adet bakır çaydan ile (2500) adet 
bakır tepıi mUnakaıa ıuretile siparit edilecektir. Münaka1a 
gUnli eylUtun yirmi birinci pazarteıi saat (14) tUr. 

Talip olanların nilmune ve ıartnameyi görmek tbere mezkur 
tarihten evvel depo müdüriyetine müracaatları ilin olunur. (237 4) 

SON POSTA 

İstanbul Vilayeti 

AMELİ HAYAT Lisan ve Tica
ret mektepleri 

Yeni den ıeneııinde Afağıkl ,ekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihtisasla almak 
üzere LiSAN ve TiCARET programlarını tevsian tedrisata ba4hyacaktır. Mektepler iki devre olup 
birinci devreleri üçer senedir. Bu devreye ilkmektep mevzunlarile o derecede tahıil görenler 
kabul edilir. ikinci devre iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci ihtisas Ticaret 
mektepleri mezunları kabul edilir. İkinci devre muhteltttir. 

Kaylt için Cumarte1i1 Pazarteai, Perşembe günleri saat ondan on altıya kadar ~Üracaat edilir. 
Eski talebf!nin kayıtlarını 28 Eylül tarihine kadar yenilmesi lazımdır. 

Kız • Cağalotlu Düyunu Umumiye ka,şısında T. L. 22731 Erkek - Cataloğlu T. L. 23630 

Kız ve er· 
kek Leyli 

N·ı .. ve ınarı 

NİŞANTAŞINDA 

ŞİŞLİ TERAKKi LİSESİ 
Tekmil sınıfları ve ecnebi lisam Öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngiU:ıce kuraları ve kız· erkek 

talebe için ayrı binalarda ayrı leyli tetkilatı mevcuttur. Hergün ıaat 10- 17 ye kadar talebe 
edilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. Telefon: Beyoğlu 2157 

Tesis tarihi 1879 

-ı 
Pariı Darülfünunundan 

mezun 

T~~rbı MEHMET RiFAT e. 

( 3 Ve 6 Ayda 1 Ve 2 Senede 
TERZİ Ye MAKASTAR olmak . i11teraeniz 

(Veı:necılerde Tnrk 
Cağaloğlunda Kapahfırın kar
tııındaki muayenehanesinde 
haatalarım kabul ve tedavi 

etmektedir. 

İstanbul DördünC"il İcra Me
murluğundan: 

Fatma Zehra Hanımın Yako 1 

Menase Efendiden istikta& eyle
diği mebaliğe mukabil vefaen 
ferağ edilen Üsküdarda Çakırcı 
Hasan Paşa mahallesinin Tunuı· 

bağı sokağında kain 23 cedit 11 
numaralı maa bahçe hanenin 
120 hisse itibarile 110 hiaseıl 
30 gün müddetle ihalei evvellye 
müzayedesine vazolarak iki yfix 

lira bedel ile talibi uhdesinde 
olup ihalel kat'lyeıt icra kılın· 
mak üzere on beş gün müddetle 

mi.izayedey• konmuttur. Mezk6r 
hane 530 arşın terbiinde arazi
sinden tahminen 142 arşın arta 
üzerine sıva olarak yap1lmış olup 

mutfak 53 arşın terbiindedir. 
Möştemillb 'lemin katı çini dö
şeli bir taşlık bir oda ve ufak 
bir tatlık ve bilezikli kuyu bir 
kömürlilk ve bir hel& yüktü ve 
dolaplı bir oda zemini malta 
alaturka ocaklı bir mutfak · ve 
mutfağın altı bodrum birinci kat 
bölmeli 1Jolaplı bir sofa ilz.erlnde 
yerH yüklü ve dolaptı olmak 
üzere iiç oda bir hela ikinci kat 
bölmeli ve dolaplı bir sofa biriıi 

yüklü üç oda ve demir musluklu 
bir heli mevcuttur. Hududu; sağ 
tarafı Hüseyin Beyin hanesi ıol 

tarafı Naskiter Hanımın hanesi 
arkası Ahmet Beyin bahçesi ön 
tarafı Tunusbağı caddesile mah-

duttur. Bahçede müsmir ve gayri 
müsmir on beş kadar eşcar ile 
çardakla iki asma mevcuttur. 
Hanenin derununda alt katta 
borçlunun veresesinden Aziz Ef. 
ve üıt katta mahiye bet lira 

icar bila kuntrat Faik Ef. müı

tecirdir. Kıymeti muhammlnesi 
tamamı iki bin iki yüz lira olup 
talip olanlar hisseye muılp mik-

tartn yüzde onu nisbetinde pey 
akçelerini alarak 927-9958 doıya 
numornsile 28 - 9 - 931 tarihinde 

saat on dörtten on yediye kadar 
fstanbul dördüncü icra memur
luğuna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALL iMLERiN DEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 

villyet karşısı 15 No. 
Muayenehane· Telefon lıtanbul 
lkametg1hı ı 

Satılık 
Tepebaşmda (Bristol) ote· 

llne bitişik (Özcan) apartmanı 

satılıktır. Kapıcıya mUracaat. 

Kadınları Biçki Dikit mektebine) kaydolunuz. Son metot takip eder. 

Maariften musaddı\k diploma verir. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İSTiKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Llae lusımlarını muhtevidir. Biltün 

sınıfları mevcuttur. 

Kaydine Başlanmıştır. 
için hergün müracaat olunabilir. İstiyenlere tarifname 

gönderilir. Şehzadebaşı • Telefon 22534 

2500 Lira Mükifatlı 
• 
ikinci Kurası 

Teşrinievvelde Çekiliyor. 

Birinci mükafat 

İkinci mükafat 

750 
250 " 

10 kişiye (yüzer liradan) 1000 

10 kişiye (ellişer liradan) 500,, 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
atanbul emrazı dlhreviye diapanseri bath•kimi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu karıısnda No. 71 

Eylul 12 ---

FIRSAT 
509 Fiyat markalı d8rt ki

filik yeni bir otomobil azimet 
dolayısile ucuzca satılıktır. Ta
lip olanların Osmanbeyde Cabi 
cadduinde Fransız mezarlığı 
karşısında ( Seminati ) nin 
ıarajına müracaatleri. 

Dr. A. KUTİEL 
fadei afiyet eyledi tinden muhterctıl 

kabule başlam1ştır. 

8 AH R İSE Fi T 
FE LEME N K B A N KAS 1 

IST ANBUL ŞUBESl 
İdare merkezi: A.MSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada KaraklSy palaata Telefon: 

Beyoğlu 5711·5 lstanbul tlll tubetlı 
"Merkeı Poataneal ittisalinde Alla· 

lemci han, Telefon: lat. S&9 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

MÜZAYEDE İLE SATLŞ 
1931 eylülünün 13 üncü pazar 

gBnü sabah saat 10 da FERİKÖY 
de Kır sokağında F ARDf apartı
manının 3 üncil katında bulunan 
eşyalar İstanbul 3 üncü icra me· 
murluğundan verilen karar mu
cibince müzayede ile .atılacaktır. 

Bir borcun temini istifası için 
mahcuz: ve paraya çevrilmesi 
mukarrer olan ve birinci arttır· 

mada kıymetini buJamıyan ati· 
deki eşyalar bu kere sat\lacaktır. 

Büfe, hakiki maroken kaplı 

vitrinli di.van, otomatik kare Y'-· 
nı;k muası, ve 6 adet sandaiye
den mürekkep mavun kaplamalı 

müzeyyen yemek oda takımı, 3 
kapıla aynalı dolap, tuvalet, gece 
masa111 mavun kaplama gayet 
glbel ya.tak oda takımı, fngiliı: 
mamulatı kare ıomyell pirinç 
karyola, ceviı: büfe, 12 adet to· 
net sandalye, borularile salaman
dıra, ıoba, çini soba, beyaz lake 
karyola, kolonlar, çay masaları, 

hakiki ingiliz mamulatı ve kor
netlerile kadife perdeler, port
manto, (Hiı Vaster's Volce) mar
kalı pliklarile mükemmel grama. 
fon; muşambalar ve sair enalar. 
Buasilo markalı Fran•ız piyanoau. 
Anadolu ve Acem halıları ve 
seccadeleri ve kilimleri. 

F t Son model dahilden 
lfSa : idareli Ye tamamen 

müceddet bir 521 fiat otomobiU 

aatıhk veya batka ufak bir araba 

ile değiştirilecektir. Galatada BU-

yiik Tünel Han linci kata müracaat 

Bıhça KıpudJı Ticaret Borsuı kir.ısındı 

RAMAZAN ZADE CEMAL 
Ecza Deposunda kokuları sabit 

ESANS VE KOLONYALARI 
Envalsi ve Enfesi vardır. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyaal, Havadla ve H.ılk g;ııet~ııi 

idare: lıtanbul Narnoıman!ye 
Şeref soka§ı 35 - 37 

Telefon latanbııl - 20203 
Posta lnıtuıu : lıtarıbul • 741 
Telgraf: l.tanbu! SOS POSTA 

ABONE FİATI 
TÖR KiYE l:.CNE.BI 

1400 Kr. 1 Sene 2i00 Kr. 
7SO 

" 
6 A;· 1400 il 

400 ,, 3 ıt 
801) ., 

ıso 
" 

t •• 300 
" 

Gelen evrak 1•rl vNilm(!z. 1 
hanlardan meıu!iyet alın:naı. 

Adres deji'!~t!rllmcsi (20) kuru1t ı ~. 

.......................... 
MA TBA"-1 EBÜZZiY A 

~--------..,._--"!"'_,,=<-_ 

Sahlpl•rl: Ali Ekrem, Selim "-•••P 

N•ırlyat Mldlril: Salim Raı•i' 


