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'DARE: ISTANBUL NURUOSMAN İYE ŞEREF SOKACI HER GÜN NEŞROLUNUR 
SON POSTA Halkıa rlSı:üdGr ı Halk bununla ıörtr. 
SON POSTA Halkın kulatıdar: Halk bununla ltltlr. 
SON POSTA Halkın d 111d1 rı Halk bununla ı&yler. 

b..._ 

KOLERA VOROMIYE 

m Konsolosumuz Bu 
hususta Bir Teblii 

Neşretti 

Adaaa, 13 ( Huaull) 
akta, Basrada yllzlerce aıa

lbe sebep oldutu halde el'u 
lnUne geçilemiyea kolera 
felaketi şimdi de Şama geç
llıiştir. Buraya gelen son ha· 

erlere g6re Şamda ilk de-
a olarak ftç kitinin koleraya 
tutulduğu anlaşılmıttır. Fakat 

enüz lSlüm kaydedilmemiştir. 

Şamdaki konsolosumuz bu 
bir tebliğ neşrederek 
aşısı yaptırdıklaranı 

asdikli vesika ile iıbat 
etnıiyenlere Türkiye için pa-

aport vermiyeceğini bildir
iştir. 
Diğer taraftan cenup bu

udunda da takayylldat bat· 

Gazi Hz. 

Maçka Ya.ngınında Mes'uliyet 

Müddeiumumi Terkos 
Şirketini Dava Etti 

Geceki Horhor Yangını Neden 
Çıktı, Neler Yandı? 

Sasuzlnkton Maçkanın birçok ftf1lerl işt• böyle kül olmuştu 
Geçenlerde Ma~kada bir rada müşterek bir mazbata 

yangın oldu (75) evle (8) dil- yapalım! dediler. Muhiddin 
kAn yandı. Bu yangında vali Bey de şu cevabı verdi: 
Muhiddin Beyle muddeiumuml - Hacet yok, vaziyeti gö-
Kenan Bey ve iki muavini rilyoruz. Bu yangının tahki-
bizzat bulundular. itfaiye katile mOddeiumumilik de ay-

Gazi lh. dün Sakarya mo- Terke>11 m...luklannda • bu- nca Ye ehmmiyetle metaul-
Örile Marmara ve Boğazlçin· lamadı. b0!~u. i ŞimdTi ktahki~aktı~ . ıtırm ı ve er os şır eu 
e bir tenezzllh icra buyur- O sırada halk vahye ıu bu- aleyhine (vaktile su vermiyerek 
uşlar ve akşam tekrar lunmıyan T erkoı musluklarını yangının tevessfiüne meydan 
olmabahçe aarayma dön- gösterek: verdiği için) dava açmışhr . ., 
üşlerdir. -Şu vaziyeti gördilnllz. Bu- ( Devamı 7 inci sayfada) 

,...,..::-:====-==------=::m=:=-----=-_,,,~===-=====-====-=---=-===-====-=======~======~~=--~-=--

Hamal Meselesi Halledilmeli ! • 
zmır 

ransit 
er kezi 

Ali lkhsat Meclisi Bu 
Meseleyi Tetkik Ediyor 

İzmir, 13 ( H.M) - İzmir 
liı:nanının bir transit merkezi 

line getirilmesi için bir 
llsavvur mevcuttur. Bu taıav

"1run vücudunu gösteren delil 
ltıdur: 
t ~i\n Ali lk~ısat ~eclisinde_n 
tt~ır Liman Şırketine ve lzmır 
l' •caret Odasına iki telgraf 
ttldi. 

Bu telgraflar da llç aual 
'arulmakta ve derhal ce••P 
İtrilnıeıi istenilmektedir. Sual· 
'r tunlardır: 

1 - İzmir transit merked 
~b~l!r mi? Olabilirıe nasıl 

tbılır, nelere ihtiyacı vardır? 
~ 2 - Dizbarko meselesi hak· 
'~da fikriniz nedir? 

t,tl °'-:- Tahmil ve tahliy
1
e nEc· 

iyi erı nasıl alınmalıdır n 
tekil nedir? 

8
11k Mektep Kitapları 

~ d u dera senesi ilk mektep· 
t~. e okutulacak kitapların li ... 
tts~· hazırlanmı~, fiatlarının 
~ttfbti işi bitirilmiştir. Devlet 
hut" &asındaki fiat komisyonu 
likaun iddiaları dinliyerek lh
~ir ;a. . rneydan vermiyecek 
lir. ~k.ılde fiat takdir etmit· 
~tt_ esnıi liste yarın alika-

ra tebliğ edileeektir. 

Bir Kısmı Çalışıyor, 
Bazıları Keyf Çahyor 
Fakat Hafta Başı Olunca Paradan 

Herkese Pay Ayrılıyor 

1ı~m /cazanan, lı•m tl• 
İstanbul gUmrllkle?nde . ~- l 

b n bamallann vazıyetlerının 1 
~ garip bir manzara ar~et-

:.oği anlaşılmaktadır. Tahkika· 
1 nt\ınrUk hamlları· 
bmııa göre ıs~(183) kadardır. 
nın yektinu ük 

ukabil asıl sırtına Y 
Buna bilfiil hamallık yapa~
wrup iktara ( 55) !anedır, 
)arın m b oldugu za· 
fak at hafta aşı 
man bu hamallar da çalışanlar 

kazandıran hamallar 
gibi haftalık ücretlerini tama· 
men almaktadırlar. 

Bu itin nasıl olabildiğini 
anlatmak müşkül dej"ildir : 
Bugtin İstanbul Gümrük am· 
barlarile rıhtım antrepoların· 
da ve Sarayburnu antrepola· 
rında çalışan hamalların haki· 
k1 miktarı ( 200 ) adedine 
yakındır. Fakat bunlardan 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

I 

Cenevrede 
Hariciye Vekilinin Şa
yanı Dikkat Sözleri 

Hariciye Vekili Terlik ROt
ttl Bey Cenevreden salı gllnll 
buraya hareket edecekti. F •· 
kat hareketini baıka bir güne 
tehir etmiştir. 

Bu busuata Atinadan gelen 
bir telgrafta fU mal6mat Ye
rilmektedir: 

Atina, 12 - M. Venizel09 
Cenevreden hareket etmiftir. 
Kendisini teşyi edenler ara
'llnda bulunan Tilrklye Hari• 
clye Vekili Tevfik Rlltttl 
Bey, M. Venizeloıa sah 
günD hareketi mukarrer ol
duğu halde münhasıran Bul
gar - Yunan meselelerinde 
tavassut suretile faydlı olmı· 
ya çalışmak için hareketini 
cumartesi gününe tehir etti
ğini söylemiştir. Tevfik Rilş
tD Beyin dün M. Ve
niıeloıla yaptığı mülAkatta 
hazır bulunan Yunan Başve
kilet Müsteşarı Papadatos 
Tevfik Rüştll Beye Tiirkiye 
Başvekili ile Hariciye Vekili
nin yakında Atinaya ya-
acaleları seyahatlanmn Yu
~andaki muhacirleri çok 
memnun ettiğini söyle
miştir. Tevfik Rüştü 8. ceva
ben "Muhacirlerin Türk-Yunan 
'mukavelesini takdir etmele
t'İnden ve izhar ettikleri iyi 
hissiyattan memnunum. Bir 
-gün gelecek iki memleket 
arasındaki hudut kalkacak
tır,, demiştir. 

Etabli Malları 
Kanun Tatbik- Ediliyor, 
Binalar Tahliye Olunuyor 

Etabli ve firari Rumlara ait 
emllkin iadesi için bir kanun 
yapıldı. Vilayet bu kanunun 
tatbikine şimdi başlamıtlar. 
Mübadil!ere tahsis edilen bazı 
emlak ta tahliye edilerek eski 
sahiplerine iade edilmiştir. 
Vali muavini Fazlı Bey bu 
hususta bir muharririmize de
miştir ki: 

- Etabli Rumlara ait em
llkin iadesi hakkındaki kanu· 
nun tatbikine başlanmış ve 
birçok emlak ta tahliye edile
rek sahiplerine verilmiştir. 
Tahliye işine devam edilmek
tedir. Bu şekilde tahliye edi
lecek emlakin miktarı ( 160 ) 
kadardır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam) 
Arkadaşlar ; daha ilk istik

lal mücadelesi baıladığı gün 
Arif Orucun Anadoluya ne 
suretle geçtiğini, Çerkes Etem 
avenesile nasıl çalıştığını ve 
kaç defa istiklal mahkemesi 
kürsüsü önünden geçtiğini 
arkadaşlarım söylediler. 

Şimdi milkerreren bu mil
letin hürriyetine, bilhassa va
tanın erdiği son iktıaadi ve 

( Devamı 7 inci aayfada) 

Efgan Hükômeti Or
dusunu Tensik Ediyor 
Kabilde Topçu Ve Piyadeler için 

Bir Talimgah Açılmıştır 

Klbil - Efgan Hnktımetl, 
ordu kuvvetlerini tenıik ve 
ıaJah etmek için hummalı bir 
gayretle çahııyor. Kıral Nadir 
Şahın teıebbOaiJe bu aene 
Avnıpadau ba:rı miltebassudar 
celbedilmiş ve Kibilde bir topçu 
ve piyade talimgihı vücude ge
tirilmiştir. Efgan ordu men-

subini bu talimglhta muayyen 
bir talim devresi görmek 
mecburiyetinde bulunuyor . 
Kllşat raaimesinde sefirimiı
de hazır bulunmuştur. Re
simde, ortada duran zat Bq
vekil Mehmet Ha~ım Han, 
solundaki de Maarif Nazın 
Ali Mehmet Handır. 

-~~---------···--------~~--
İzmirliler Milli Takıma Oyuncu 

İstiyorlar Vermek 
-----

İzmir, 13 (H. M.) - lzmirıpor mıntalcasi İstanbul teşkl
lltına mllracaat ederek ( lzmirspor ) dan İhsan Beyin Millt 

futbol takımına, Altınordu yüksek atlama şampiyonu Cihat 

Beyin Balkan atletizmine iştirak edecek ekipe alınmalan için 

nazan dikkati celbedecektir. 

Av Mevsinzinde 

- Bu günlerde en gDç avlanan ~ey nedir? 
- Metelik!.. 
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~~km Sesi l DABİLI BABIRL·BB Günün Tar 

Otobüs Rekabetiv • 
K d 6enı 
arşısın a B l d. 
Otobıtıler IOD zamanlarda e e ıge 
vapurlara ve diter nakU B - • 
vasıtalarına tlddelle re- utçesı 
kabete ıeçtiler. Bu vazl· 
yet karı111nda alakadarlar 
bu firketleria tevhldial 
ileri ılrUyorlu. Halkın ba 
ha.uıta fikri lıe tutlun 

Arlh B. (Gedlkp•ı• Fırın ıokak S) 

Şirketi Hayriye, Seyriıefaln 
ve Haliç kumpanyalarının ka
unpazlıktan tikiyet etmeleri
ne rağmen bilet ücretleri pek 
fazladır. Boğuiçinin amra· 
aa kaVDşma11, biç olrnaua 
eaki mamuriyetini muhafaza 
etmesi herhalde bilet ücretle
rinin bıdirilmesile kabil ola
caktır. Eğer daha fazla indir
mek imkanı yoksa bu Uç şir· 
ketin birle,tirilmek auretile 
masraflarını kısması lazımdır. .. 

Ali B. (Fener Fııbkdlbı 17) 

- Seyriaefain, Haliç ve 
Şirketi Hayriyenin otoblller
den pklyet etmeaini çok ta
hll bulurum. Çtınktl bu, tekl
mtUtin doğurduğu bir zaru
rettir. Otoblla ve tayyare, 
nakil vasıtalarının birçoğunu 
96nd6recek kadar teklmlll 
etmiftir. Şimendifer, araba ve 
bpyı, paytonu nuıl g&l-

Yeni Bütçede Y anm 
Milyon Lira Kadar 

Noksan Var 
Buı vergileri indiren yeni 

bnunlann tatbikından ıonra 

belediye blltçeainde yanm 
milyona yakin bir aokaanhk 
hlsıl olmuıtur. Bu miktardan 
(165) bin liruı belediye hiuesi, 
(350) bin llra&.1 da vilAyete 
aittir. Daimi encümen bele· 
diye blltçesin1 bu noksanlan 
nazan itibara alarak muva-
zenelendirdikten aonra bütçe, 
tasdik edilmek \\zere, per
ıembe glinü Dahiliye V eki
letine gönderilmiıtir. Dahili
ye Vekili Şllkrü Kaya Beyin 
Ankaraya avdetinden ıonra 
tasdik ve iade edileceii 
16ylenmektedir. 

Koçuk Hırsızlar 
Ômer, Mahmut, Y uauf ve 

Mustafa isminde 8 - 9 yqla
nnda dört çocuk Kuruçefme
de Halil Efen dinin evinden 

eşya çalmıflar, yakalanmışlardır. 
ıecle bırakmlfA otobtlste, vapur-

ları k&rletece~tir. ~ tek~mlll 1 İtfaiye Malzemesi 
karpmda fll'ketlenn bırlq-
mekten bqka çare yoktur. 

Jt
Cafer B. ( Eylp l.kele eaddul 47 

Asfalt Ye ıose yollan ço-
taJdıkça civar iskelelere ye 
Boğaziçine ifliyen vapurlara 
lf kalmıyacaktır. Hele Haliç 
bundan pek müteessir olacak
tır. Çnnkü Eyip ve Kasımpaşaya 
tramvay yapılır ve otobüslerin 
iflemesi başlarsa bu şirketin 
vaziyeti hakikaten düşünülecek 
bir hal alır. Bana kalırsa bu 
ıirketler birleşerek bu teki
mlllfin ezici rekabetine karşı 
fimdiden bir tedbir almalı
dırlar. 

'Jf 
Necati Bey ( Akıaray KUçUk Llnga 

il ) . 

- Bu Uç şirketin iiç idare 
meclisi, Uç müdüril, llç mu
hasebesi ve Uç binası vardır. 
Bunlar ayn ayrı ve fuzuli 
muraflardır. Bunlar birleşir
lerae masrafları azalır ve o 
vakit otobüslerle rekabet 
edebilirler. Aksi takdirde 
zarar etmeleri muhakkakbr. .. 

S.Um Bey Ortaköy travmay cad
.. ,, il 

Bizde amele Ucreti (100-150) 
kuruştur. MeselA ev kirası 
ucuzdur diye Beykozda oturan 
bir ifçi ~idip ielme kırk 

Efrat için Zıhlar Ve Gaz 
Maskeleri Alınıyor 

Dahiliye Veklleti itfaiye 
noksanlarını ikmal etmek için 
Belediyeye ( 130) bin liralık 
bir kambiyo müsaadesi gön
miştir. Belediye alınacak ~ş
yayı tesbit ederek bir de 
münakasa şartnamesi hazır
lamıştır. Şartname iki güne 
kadar ilin edilecektir. Yeni 
alınacak şeyler arasında itfa· 
iye neferlerinin alev içine 
girebilmeleri için zıhlar ve gaz 
maskeleri de vardır. itfaiye 
hortumlan çok eskidiği için 
Belediye daha evvelce (7) bin 
metre hortum getirtmiştir. 

Botlarm Tecrübeleri 
))ün vapurdan Haliçte denize 

indirilen hücum botlarının tecrü
beleri bu hafta içinde Marmara· 
da yapılacaktır. 

-== 
kuruştan fazla vapur ücreti 
veriyor. Bu, yevmiyesının 
yarısı veyahut üçte biridir. 

Kazancının böyle mühim bir 
kısmını nakil ücretine veren 
bir amelenin nekadar sıkıntı 
çekeceği aşikardır eğer şirket· 
lerin birleşmesile ücretlerin 
inmesi mümkün olacaksa hiç 
vakıt geçirmiye lüzum yok. 

1 Buğday Meselesi 
Nasıl Halledilebilir? 

Bu işte Ziraat Bankasının Teşebbüsünü Kifi 
Görmeyenler Çoğalıyor, Bunlar Prim Usulünün 

Kabulünü ileri Sürüyorlar 

Dünya buğday lıtihsal•h hakkında ıon alınan haberler, hu 

mahsulün bu 1ene her tarafta ihtiyaçtan çok fazla olduğunu 

teyit etmektedir. Bu fazlalık buhranına karşı her hükumet 

ciddi tedbirler almıılardır. Bazı Amerika memleketleri bu 

buhranı hafifletmek için biribirlerile mahıul mUbadeleıi uıu

IUne baş vurmuşlardır. 

Prim Usulü 
Bu arada bu sene çok 

fazla buğday istihsal edilen 
Romanyada ise prim uıuln 
kabul olunmuştur. Şimdi Ro
manya hükumeti fazla mah
sulün harice satılmasını temin 
için ihracat tacirlerine her 
vagon başına on bin ley, un 
için de yine vagon başına 

on üç bin ley vermektedir. 
Bu prim karşılığı olarak ta 
bütçeye (45) milyon ley tah
sisat koymuştur. 

Fakat hükumet bu parayı 
dahildeki sarfiyattan vergi al
mak suretile temin etmekte
dir. Bunu için de ekmeğin 
her kilosuna bir ley zamme
dilmiş Ye birkaç aylık bir 
tecrübe bu verginin hiç ağır 
olmadığını göstermiştir. Hal
buki bu sene memleketimizde 
de buğday istihsalitı çok 
fazla bir yekun tutmakta ve 
köylü bu fazla mahsulü ta
mamen satamamak ve netice
de masrafım olsun çıkarama
mak mevkiindedir. 

Bu vaziyete bir çare olmak 
üzere de Ziraat Bankasının 
köylüden alacağı olan paraya 
mukabil buğday kabul etmesi 
kararlaştırılmıştır. Fakat ilk 
tecriibeler bu tedbirin kafi 
bir himaye ve tesirli bir çare 
olamıyacağım göstermiştir. Bu 
fikirde olanlar hem ihracatı 

temin, hem de çiftçiyi korumuş 
olmak için Romanyada oldu
ğu gibi prim usulünün tat· 
bikini zaruri görmektedirler. 

Projeye Göre 
Esasen bundan sonra bu me
sele hakkında alAkadarların 
mütleası alındığı zaman ls
tanbul Ticaret Müdürlüğil de 
lktsat Vekaletine bir rapor 
göndermiş, prim ıeklinJ mn
daf aa etmiştir. 

Fakat bazı kimseler bunun 
mahzurlu olacağını, ekmek 
fiatlerinin yükseleceğini •• 
neticede yalnız fırıncıların ka
zanacağını, ekmeğe konacak 
verginin ise köylüye Ye ihra
catçılara liyıkı veçhile dağıh
lamıyacağını ileri sOrmütlerdir. 

Haber aldığımıza göre ıim
di buğday itile alikadar olan 
resmi ve hususi birçok mlles
ıeıeler buğday meselesinin 
bir memleket meselesi oldu
ğunu, hükumet bu itte geniı 
tedbirler tatbik etmiyecek 
olursa neticenin aleyhinde çı
kacağını ıöyJemektedirler. 

Bunların mütaleasma göre 
bilhassa ihracat meselesinde 
derhal, çok esaslı tedbirler 
alınmak icap etmektedir. 

İkbsat Vekilinin geçenletde 
gazetelerde çıkan beyanatın
da da zikre dildiği gibi ihraç 
olunacak mühim miktarda 
buğday mahsulümüz vardır. 

Bu mahsul, istihsalatımızın 

üçte birini teşkil etmektedir. 
Komşu hükumetler, birçok 
istihsal maddelerinin ihracını 
temin etmek için zaman kay
betmeden birçok tedbirler 
alıyorlar. Biıim ise daima 
geç kaldığımız görülüyor. 

·~~~---------···----------~~-
Denizde Bir Ceset 

Dün Ortaköy sahillerinde 
bir ceset bulunmuş, teşhis 
ve tetkik için Morga gönde
rilmiştir . 

Beyanname Basılmış 
İzmirde 9 eylul tes'it merasimi 

esnasında komünistlik b~yanna· 
mcleri dağıtılmıştır. 

Bir Hesap Hatası 
Müteahhit Abdurrahman Naci 

B. Ankarada yeni yaptırılacak 

Emlak Bankası merkezini 443 bin 
liraya almıştı. Fakat bu zat he
uplannı yanht yapbtJnı, zararlı 

çıkacağım ıöyliyerek işten vaz
geçtiği için (40) bin liralık temi
nat parası irat kaydedilmiştir. 

Yapılacak 
Yeni 
Yollar 
Şehirde, Bu Sene Yol 
lnşaab Tatil Edil

miyecektir 

Yeni kanunlann tatblkı 
mllnuebetile Belediyenin Ya

ridab azaldığı için bu ıene 
Belediye ihale etmek auretile 
yeni yollar yaptımuyacejı, 

elinde ki tanzifat amelesine 
bu işi gördireceği yazıldı. 
Bizim yapbğımız tahkikata 
göre bu haber doğru değil-

dir. Belediye tanzifat amele
sini işinden ayırmıyacaktır. Da
imi inşaat amelsini de eski
den olduğu gibi yine yolların 
tamirinde kullanacaktır. ihale 
ıuretile de yeni yollar yaptı
racaktır. 

latinye ile Y enik&y ara-
11ndaki yolun yeniden inpsı 
ihale edilmek Ozere olduğu 
gibi Cabir sokağı yollan da 
ihale edilmiı ve müteahhitler 
işe baılamıştır. Fakat bu 
inşaat vüs'atli olmıyacaktar. 

istihsal Vaziyeti 
Fındık, 

Tütün 
Üzüm, incir, 
Ve Afyon 

ihracat Ofisi memleketimi
ze ait muhtelif rekolteler 
hakkında bir anket yapllllf· 
tır. Bu ankete ıimdiden bazı 
mıntakalardan cevap gelmiştir. 
Gelen cevaplara nazaran 
bu mıntakaların istihsal ye· 
künu şudur: 3500 sandık 
afyon, 28 bin ton incir, 29 
bin ton üzilm, 160 bin çu· 
va) iç fındık, Bursa mmta
kasının bu seneki mahsulleri 
geçen senekine nazaran azdır. 
Geçen sene 2,167,803 kilo 
tütün alınmıştı. Bu seneki 
istihsalat ancak bir buçuk 
milyon kilo kadardır. Geçen 
ıene Bursa mıntakası Afyon 
mahsnlil 18 bin kilo idi. 
Bu sene ise J 3 bin kilodur. 
İzmir mıntakasında tntün 
mahsulü geçen sene derece
sindedir. Fakat kalitesi çok 
yüksektir. iyi fiatla satıla
caktır. 

Eve Taarruz Etmişler 
Kasımpaşada oturan Bala

ban Mustafa, Hasan, KAmil, 
kunduracı Necmi Kalyoncuda 
oturan Hayriye hanımın evine 
taarruz ederek camları kır
dıklarından yakalanmışlardır. 

Suiistimal 
Belediyede Mühi 

ihtilas Mı Var 
Belediye MuhasebecHit 

tirilen eakl Viliyet Huıu• 
buebe müdüril Cemal 
defterleri tetkik ederken 

ı 
bir ibtilb meydana çıkardıl 
dolunmaktadır. lbtilbıa b 
miktar tuttutu ve ta 
batlandıtı da ilave edilme 

Mahut YUzellili 
Bulgarlıtanda aleyll 

netrlyatta bulunan yüzeli 
den Ahmet Hikmeti Bulr 
kumetı Filibede ikamete ı 
etmittlr. Romanya hGlalm 
adamı kabul etmemittir. 

Edebiyat Fakültesin 
Edebiyat FakGlteai Mü 

ler Mecliıl dün münakata 
içtima yapmı~ Divandan 
olunan bütçeyi tetkik v 
cevaplar vermiştir. Divan 
ıamba wünü toplanacakhr. 

Gazete Davaları 
Yunus Nadi Beyin Arif 

Bey aleyhindeki hakaret 
na dün ikinci cezada bati 
Arif Oruç Bey avukabnı 

mek için muhakeme welec 
marteaiye kalmıthr. 

Yine Yarın aleyhinde 
tehyiç noktasından açılan 

hakkında da üçilnc cen 
meal beraet kararı verml9ti 

Milliyet aleyhinde Sa 
Bey iıminde bir Erenkö 
açtığı davaya ikinci cezada 
vam edilmit, poliae tesker 
zılmaıı ıçın muhakeme 
olunmuştur. 

( Yarın ) imtiyazı 
ViJiyet, Yarın ıazetc 

tekrar ne,redilmeai için y 
mGracaatte muvazaa g8rd 
den eaki imtiyazı feshetmlt 

EmlAk Satlşı 
Gayri mübadillere bo• 

mukabilinde •atılacak enı 
yerleri teabit edilmittir. 
basılmaktadır. 

Maliye Teftişleri 
Maliye T eftit Heyeti ıı 

bütün ream1 dairelerin tef 
yapmaktadır. Şimdi de G 
ve Tütün İnhisannın eıkl d 
lerl tetkik olunmaktadır. 

lzmir Acenteliği 
Seyrisefain idareıinln 

acenteliğine idarenin lş 
müdür muavini Zekeriya 
tayin edilmiştir. 

Polisi Çiğnedi 
Şoför Kirkorun idaresin 

2217 numarala otomobil 
zadebaşından geçerken 
numaralı polis Sadık Efen 
çarparak yaralamıştır. 

NA KIL 
Bakırköy Çimento T. 

"Kurt Çimeııloıu., yazıhane 
lıtanbul, Bahçekapı 4 üncii 
Han 4 üncü kat 7, 8, 9, 10 N 
nakletmiştir. Telefona 2. 
Telgraf Çimento - l.tanbul. 
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1ı Ha1a11 Bey - Komta... O makine ile 1 2ı Komşu - Huan Bey, bu elektrikli 
ne J&pıyonma, nedir o? muaj m•kiaeli... Bunnnla 16betimi IDcelte-

cetim. 

3' Huan Bey - Ayol, onu bırak... Ben 
1&118 daha mllkemmel bir muaj aaaldaell 
ı&ıtereyim, reli 

4: Hasan Bey - Şu otobOılla albna 
bir uniye de g&betm yamyU11 k
EmNlinl çok flrd8k. 



Her gün 
Bizde 
Ve 
bnlarda 

•• 
Lise talebesi iken bir gQn 

Pariste Komedi Franseze 
latmi.ştim. Hanrl " Bernştayn" 
Da "Benden Sonra" adım ta· 
fıyan ilk temsili vardı • 

.. ~~harrir yahudi idi. Asker-
11~?1 yapmamak için gcnçli-
iıu! Belçikada geçirdiği söy· 
t~ıyor~u. Fransız gençleri 

oyle bil' muharrir tarafından 
yazılan eserin milli tiyatroda 
0J?anmasını leke telakki 
ediyorlardı. 

Perde açıldı. lık sahnede 
bir kadin bir erkeğe soru
yordu: 

- Hayatta tamiri mümkün 
olmıyan nedir, diyordu. 

Halk aktörOn cevap ver-
mesine vakit bırakmadı; hep 
bir ağızdan: 

- Asker kaçağı olmakbr, 
diye bağırdı ve perde zorla 
indirildi, oyun yanm kaldı. 

• Geçen sene Alman gaze-
talerinde gördilm : " Garp 
cephesinde yeni birşey yok" 
adını taşıyan bir filim temsil 
edilecekti. Alman milliyet
perverleri bu filmi milleti 
askerlikten soğutacak, mil
b izzeti nefsi kıracak ma
hiyette buluyorlardı. Perde 
açıldı. Halk hep birden ba
ğırmıya batladı. Ve ön sırada 
oturan bir genç beyaz 
perdeye bir kibrit çaktı. Kır-
mızı bir alev yllkseldi. Ve 
Hükümet filmin Almanyada 
temsiline mümanaat etmek 
mecburiyetinde kaldı. .. 

Geçen sene son vapurla 
Adaya dönllyordum. Bizi 
~ek olan vapurun gel· 
mesi secikmiştİ, sebebi belli 
clejildf. Halk sabırsızlanı-

yordu, yanımda duran bir 
kadın memura sormak istedi. 
Fakat erkek kolunu çekti: 

_ Sana ne, belki aksi 
birşey söylerler,bekle, dediğini 
duydum. .. 

Son bayramın ilk glinil 
Beyazıtta tramvaydan inerken 
biletçi ile bir yolcu arasında 
kavga çıktL Birkaç tokat 
taati edildi. Polisler koştular, 
yolcu haksızdı. 

Sahanlıkta duran bir zat 
•ahadet edecek oltlu, arkadaşı 
kolunu çekti, d d' belki 

- Sana ne, e ı, 
başına bir iş gelir, karışma. 

.. •t 
Gece matbaada herkes gı -

tikten ıonra ertesi gftn çıka
cak yazılann o dakikaya ka· 
dar dizilmiş olanlannı ön~mde 
bir defa daha tetkik edıyor· 
tlum. Yemeğini yedikten s~
ra hava almıya çıkmıt ~r 
arkadqım pencerede ışıgı 

• • 'rdi oturdu, 
g6rmliş ıçerı gı ' b" 
benimi~ birlikte p· o ;alara ır 
rfiz atb: hs d n 

DahiU siyasetten ba . ~ e. 
-ıı..e sütun ftzerine dızilmıt 
\'IU ah ilk sa• bir yuı vardı. D a 
brlan okumadan, sadece ser· 
levhasııııı görilnce : 

- Bunu yazacak mısın 1 
Diye sordu ve ilive etti: 
- Aman azizim kanşma 

b&yle ıeylere, sonra belld 
birşey söylenir. · • Onlar en ldlçük bir bAdi· 
aede bile dlltllncelerini ıCSyler· 
ler, hislerini izhar ederler, 
çekinmezler, korkmazlar. Çe· 
kinilecek, korkulacak sebep 
;roktur. 

Biz en btlyllk bir hadisede 

• 

Son Posta'nın Resimli Makalesi )#. Laf Ve iş • 

ı - Bir adama bir iti yapmuını •3J• ı 
)emek kolaydır. 

2 - Fakat o işi yapmak ,tçtlJr. l 
3 - Hayab yapanlar, ı3yllyenler detil, 

iti yapanlardır. 

BUGÜNÜN TELGRAF' HABERLERİ 

iZMiRDE 
Vapur Kumpanyaları 
Mahkemeye Verilecek 

lzmir, 13 ( H. M.) - Ege 
mıntakası Ticaret Odaları 

kongresinde tarife tesbit et· 
mesi için müttehit ve inhi
sarcı vapur acentelerine bir 
hafta mühlet verilmişti. 

Bu müddet bittiği halde 
tarife tesbit edilmemiştir, 

Mıntaka Ticaret MlidürlfiğG 
daha iki gün bekliyecek, bu 
müddet zarfında da cevap 
verilmez ve tarife tesbit 
edilmezse haklarında kanunun 
hükümleri tatbik edil~ektir. 

Bir infilak 
Roçester, 12 (A.A) - Bir 

fotoğraf malzemesi fabrika· 
ımda şiddetli bir infilak 
vukua gelmiştir. iki kişi 
aımn, 14 kişi yaralanmlfbr. 
Hasarat mOhimdir. 

- . · s arız 
=bile dilşüncem~ı kiniriz' 

. · • örterız, çe ' 
bislk' :;:: Belki birşeyi söyler-

or . 
ler, derıı. 

---·---
Kumpanyalar Şinıdide.n Yüksek 

Fiatle Sipariş Verıyorlar 
lzmir 13 (Hususi) _ Bu haft;-bilumum tütün kumpanya

lannın eksperleri tütllo mıntakalarında tetkikat yapar~k me~ 
keze avdet etmişlerdir. Bu eksperler tarafından tanzım edi
len raporlar umumi merkezlerine gönderilmiştir. Bu raporlar-

dan birinde deniliyor ki: 

Mahsul Güzel 
"Tütün mmtakasındak! tet

kikatımdan çok memnun ola
rak avdet ettim. Son beş 
sene zarfında yaptığım tet· 
kikat Türkiye tütünlerinin 

günden gfine iyileştiğini göster
mekte ve ileri için ümit besleme· 
mize sebep teşkil etmektedir. 

Tütünler o kadnr nefistir ki 
yaprakların Ozerinde en ufak 
bir lurqık ve hastalık emaresi 
bile göremezsiniz. Tütllnlerin 
bu nefasetine mukabil az ol
ması dikkata ıayandır. Bu 
sene lzmir ve bavalisinde!d 
tfttün mahsulü geçen senenın 
yüzde sekseni nispatindedir. 
Bu sebeple fiatlerin yilksel
mesine intizar ediliyor. " 

Bu eksperin raporunda kay· 
dedildiği gibi tntiin mahsulü 
çok nefistir. Tütün piyasaBI· 
nın teşrinievvelin ortalann~a 
açılmasına ;otizar edilmektedır. 

Müthiş Sür'at 
Bir Tayyarenin Yan
masına Sebep Oldu 
Roma, 12 (A. A.) - Gorde 

gölü üzerinde deniz tayy_arJ; 
sile hattı mfistakim nzenn 
cihan sür' at rökonınu kırın•: 
ğa teşebbüs eden tayYarcı 
Bellini, düşerek telef olmUf:t 
Tayyarsi alevler içinde surök 
etmittir. Bellini, cihan o
runu saatte 634 kilometre 
aktederek kıracaktı. 

Alacı Çok 
Tütün mahsulümüze bu sene 

çok alıcı vardır. Kumpanya
lar eksperlerine §İmdiden ttl· 
tlln kapatmak üzere direktif 
vermiştir. Üzüm mahsulünde 
olduğu gibi tütün fiatleri de 
bu sene yüzde 20 - 30 dere
cesinde fazla olacakbr. 

Amerikan Tobako kumpan
yası, lstanbulda faaliyetini 
tatil etmiJtir. Buna mukabil 
lzmirdeki faaliyet sahasım 
genişletmiştir. Bu kumpanya• 
D1D t6t6n mevsiminde tehri
mizde geçen seneden fazla 
faaJiyet göstereceği tahmin 
ediliyor. 

Amerikan Tobako kumpan
yasının şehrimiz piyasasından 
alacağı tütünler en iyi cinsten 
olacaktır. Bu kumpanya aşağı 
cinsten olan mahsulü Rusya
dan satın almak niyetindedir. 

l Adnan 

l ' Deniz Altında 
1 Avrupa ile Asya Ara
sında Tünel Açılıyor 

Madrit, t 2 (A.A.)- Meclisi 
Meb'usanda, bir meb'us Ce
belüttarık tünelinin beynel
milel demiryollan pliıılanna 
kaydedilmesini teklif etmiftir. 
M, Lerru akvam cemiyetin
den bu ttınelin İDfUI mu
raflanna iştirak edilmelİDI talep 
etmistir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

Konya villyet merke- kale talıaia etmlttir. Omlt 
zinde, eylUIOn haftasına edelim ki bu sefer bir 
kadar, ilk mektep mual- tesiri olur. Fakat bir vi-

k d layet merkezinde ilk mek-
limlerine iki buçu ay ır 

C mh tep muallimlerine aylarca 
maaı verilmedi. " u u- ·1 d" v • maaş verı me ıgıne ve 
riyet,, gazetesi, Konya bnynk bir bUkômet ga-
muallimlerinin gönderdiği zetesinin bile icap eden 
tiklyet mektuplannı yaz· makamlar ilzerinde mil· 
mlf, icap eden makaml~- essir olamadığına göre, 
nn dikkatine arzetmış, memleketimizde genç ne
hir netice çıkmamış. Ayni sillerin terbiye ve tedri
gazete dlio, yeniden bu sine layılrile ehemmiyet 
meseleye büyfik bir ma· verildiğine artık : 

ister inan ister inanma.! 

Is pan ya da Hadiseler 
Hala Devam Ediyor 

Madrit, 12 ( A. A.) -
Muavenet görmek üzere ça• 
ğmlan bir işsizler grupu 
sokaklarda pabrtılı nilmayişler 
yapmışlardır. Bir hücum kıt'aaı 
lizerlerine yllrümilştür. Bir 
polia mülizimi dahil olmak 
llzere birkaç yaralı vardır. 

Madrit, 12 (A.A) - Dahi
liye nazın Katolik gazeteleri 
olan El Liglo F uturo ile El 
Gazeta Del Notre gazetelerin
den maada diğer tekmil gaze
telerin tekrar intişanna mil· 
saade edildiğini tebliğ et
miştir. 

Seville, 12 (A. A.) - Te
lefon kumpanyasına ait bina
da geceleyin bir bomba pat
lamışbr. Nüfusça zayiat yok
tur. Maddi zarar ve hasar 
çoktur. 

Milli Takım 
Nasıl Teşkil Edileceğini 

Kimse Bilmiyor 
Sofyada yapılacak olan Bal

kanyat mllsabakalanna iştirak 
edecek olan Milli takımımızın 
ne suretle teşkil olunacağı 
henliz tekarrilr etmemıştir. 
Milb takımda bazı değişiklik
ler yapılacağı söylenmektedir. 
Dün F ederuyon reisi Hamdi 
Beyle görllşttik, bize bu hu
susta dedi ki: 

- T akımm nasıl teşkil edi
lecegi benliz belli değildir ve 
son dakikaya kadar da belli 
olmu. Aıağı yukan dnn ya
pdan elaersiıde oynayan 
oyunculardan teıekklll etmesi 
muhtemeldir.,. 

Kanlı Düğün 
Sünnet Düğününde 

Biribirini Yaraladılar 
KUUDpqada KOçllkpiyale

de oturan Vasfi ve Kenan 
Efendiler sllnnet dllğilnll yap
mı,Iar ve dllğüoe davet et· 
tikleri doıtlarile içki içmiye 
baımıılar. Bir aralık davet· 
lilerden Cemal, Mahmut, Arif 
ve arabacı Hakkı arasında 
kavga çıkmış, Ev sahibi Ke
nan Efendi bunları ayırmak 
için araya girmiıtir. Fakat 
davetlilerden Cemal bu mll
dabaleye bitdetlenerek bıça
ğını çekmış, Kenan Efendiyi 
bacağından yaralamış. Ev sa• 
biplerinden V asfl Efendi de 
bastonla Hakkıyı bqından 
yaralamııtır. 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. -

Sanayiciler 
Bazı Resmi Daireleri 

lttiham Ediyorlar 

Dtın Ticrret Odasında fab
rikacıların ve diğer sanayi 
erbabımn1 iıtirakile İkbsat 
Vekaleti Sanayi Umum Müdü
rft Şerif Beyin riyasetinde bir 
içtima yapılmıfbr. Evveli Şe
rif B. söz alarak fabrikacıla· 
nn dertlerini dinlemek istedi· 
ğini söylemiı, sonra da Milli 
Sanayi Birliği Umumi kitibl 
Nıızmi Nuri B. sanayiciler na
mına söz almıı ve demiştir 
ki: 

" - Teşviki Sanayi kanu
nunun 12 inci maddesi resmi 
müesseselerin yüzde on pa· 
halı olsa dahi yerli malı 
kullanmalanm emretmektedir • 
Kanunun hillfında hareket 
edenlerin tabii ceza g3rmesi 
IAzımdır. Halbuki birçok mll
essese bu maddeyi tatbik 
etmiyorlar. ,, 

Nazmi Nuri B. bu arada 
Sanayi ve Maadin bankallDI da 
itham ederek fabrikalara kredi 
için tesis olunan bu bankama 
yalnız kendi fabrikalanm hl· 
maye ettiğini Ye aynca bir 
Sanayi Bankası tesisi llzım 

geldiğini söylemiştir. 
Nihayet Şerif 8. bu arzu

lann tatmin edileceğini, 
Sanayi ve Maadin BankalllllD 
sanayie yardım içi~ beklenilen 
merhaleye irişemediğini, ayn 
bir müessesenin teşkiline 
gayret olunacağını söylemiftir. 

Adliye Müsteşarı 
AdJiye MOstqan Ferit Bey 

buglln latanbula gelecektir. 

Yeni Bir Asarı Atikacı 
Fransada (Luvr) da arkeo

loji tahsil eden Remzi Ojm 
Bey lstanbul Mnzesi Yuna 
kadim, Roma ve Bizans eser
leri tasnif memur muavinliği
ne tayin edilmiştir. Remzi 
Oğuz Bey elyevm Bahkeairde
dir. Bu hafta yeni vazifesine 
baılıvacaktır. ---Lekeli Humma Var 

Sangerhanıen, 12 (A. A.) -
Mnstevlr t şekilde tifllı zuhur 
etmillir. 17 kişinin hastahp 
tutulmuı olduğu haber 
veriliyor. 

Bir Sandal Devrildi 
Kabataş açıklannda bir 

İngiliz vapuruna yanaşıp 6te 
beri satan bir sandal vapll9 
run çarpmasile devrilmif. 
içindeki Rıza ve F ethl Efen. 
diler denize babnlf, boğul
mak tiıere iken kurtanlımr 

tardır. 

Kalçasmdan Yaraladı 
Kabataşta Halil Efen • • 

kahvesinde Mehmet, Hayrul
lah ve Etem isminde d 
kqi aruında kavga çık 
Mehmet, Etemi kalçasm 
yaralanıışbr. ---Erkek Olan Kız 

ŞOkriye isminde dart a 
bir kıza Haseki hastaneaİD 
ameliyat yapılarak erkek 
duğu anlaşılmış, Şnkrll laın 
verilmi,tir. 
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-Tay-yar-e - KUM ÇOLLERJNDE NAKLJY AT Düğün 
'ffa~~:;:~a GEMİLERLE Y AP.ILACAK 

Alman Jenerallerinden Deim
ling diyor ki: 11 Bu kıt topla
nacak olan Tahdidi T eslihat 
konferansı ciddi bir netice 
vermiyecek olursa beıeriyet 
bllyük tehlikeler karşısında 
kalacaktır. ., Bu sözde anla-
blmak istenen tehlike, hava 
teslihatıdır. Jenerale göre 72 
tayyareden mürekkep bir 
hava kuvveti daha harbin ilk 
günü Paris veya Berlin gibi 
biiyük bir ıehri birkaç saat 
ıarfında 20 metre irtif aında 
zehirli bir gaz tabakaaile kap
layabilecek ve canlı hiçbir 
mahluk kalmıyacaktır. 

Bu gaz okadar koyu ve 
okadar tesirlidir ki yer altla
rına Hklananlar veya buna 
benzer tertibat alanlar bile 
6lümden kurtulamıyacaklardır. 

En son ihtiralar neticesinde 
birer kiloluk yangın bomba
larından 72 tayyareden mü
rekkep bir hücum filosu 36 
bin bomba alabilmektedir. 
Jeneral Deimling bu bom
baların hiç olmazsa üçte bir 
miktannın şehrin binaları 
üzerine ve miltebakisinin de 
ıokaklara ve meydanlara düş
tüğünü kabul ediyor. Şu hal
de tehrin 12 bin muhtelif 
noktasında şiddetli alevlerle 
yangın çıkacaktır. Bu bomba
lar 1600 derecelik bir hara
retle yanacaklardır. Su içinde 
bile yanan bu bombalarm 
ateşini hangi itfaiye, hangi 
vesait söndürecektir? 

Tayyarelerin tahrip bom
balarına gelince: 1 O, 30, 50, 
1-00 kiloluk muhtelif bombalar 
vardır. On kiloluklar canlı 
hedefler içindir. Otuz kiloluk 
bombalar da bugün üç dört 
katlı bir apartımam kolayca 
yıkabilmektedir. 50 ve 100 
kiloluklar ise tabii daha 
ehemmiyetli hedefler içindir. 
(Fabrika- istasyon binalara gibi). 

İngilizlerin Dayving ismini 
verdikleri dalgıç bombası 
1875 kilo sikletinde olup bun
lardan bir tanesi bugünün en · 
ıon harp gemisin. batırmak 
için kafi gelmektedir. 

Umumi Harpte tayyareciler 
bombaları kendi takdir ve 
tahminlerile atarlardı. Bunun
la beraber bu işe o derece 
iyi alışmış tayyareciler vardı 
ki pek nadiren hedeften in-
hiraf ederlerdi. Bombayı hu 
ıuretle atmak için tayyarenin 
ıüratini, bulunduğu irtifaı, o 

andaki rüzgarın istikametini, 
bombanm., sıklet, sair hassa-
larını nazan itibara almak 
mecburiyeti vardı. Bugün ise 
bfitün bunların hesabını bir 
ande yapıp hedefe nişan alan 
ve bombayı bu auretle atan 
aletler ihtira edilmiştir. Bun
larla en yüksek irtifalardan 
bile hedefe tam isabet elde 
edilmektedir. 

Diğer cihetten radyo fen
ni o darece ilerlemiştir ki 
tayyareler pilotsuz olarak uç· 
makta ve yere inmektedir. 
Esasen umumi Harbin son 
devrelerinde Almanlar ufak 
eski tayyarelere bomba yükli-
yerek duşman üzerine uçur
makta ve istedikleri yerde 
cereyanı keserek düşürmekte 
ye orayı mahvetmekte idiler. 

J eneral (Daimling) diyor ki: 
Bugünkü bombarduman tay-
1arelerl yedi kilometre irti
fadan geleceklerdir; bunları 
hangi top Te hangi topçu 
wrabllecektir. Endaht uaullerl 

Çölde 
Vapur 
Yürüyor 
Fakat Bu Gemilerin 
Pervane Yerine Yalnız 

Tekerlekleri Vardır. 

Fransızlar Şimali Afrikayı 
Vasati Afrikaya bağlamak 

için uzun bir demiryolu yap

mayı dUşündiiler. Bu hat 

baştan başa çölden geçecekU, 

her türlü hllcuma maruzdu, 
muhafazası güçtn. 

Maarafınm yüzde birini ko
ruması ihtimali bile yoktu. 

.... 

Çaresiz vazgeçtiler ve bu de
miryolunun yerine (kara va- Çal g•misinln yanında 

toprağın Arızası ne olursa 1 

d~v11l•r karınca ılbl kalır 

puru) koymıya karar verdiler. 

Bu kara vapuru alelAde bir 

otomobildir, sokakta gördük
lerimizden yegane farkı, on
larla mukayese edilemiyecek 
derecede büyllk olutudur. 

Uzunluğu (40), genişliği (8) 
yüksekliği (13,5) metredir. Şe

kil itibarile bir trans atlantik 

vapurunu andırır, ıu farkla ki 

dört tekerleğin üzerine bin
dirilmiştir. Bu tekerleklerin 
kutru (12) metredir. 

Zemine muhtelif tertibat ile 
o derece iyi intibak ederlerse 

olsun otomobil hali muvaze- f [ 
nede durur. Bu muazzam ka-

ra vapuru (450) beygirlik . iki 

motör ile tahrik edilir. Mo· f 
törlerin biri esas motördür, 
diğeri yardımcıdır. 

Otomobilin sevkini ve ida
resini temin eden ( Hidrolik ) 
bir frendir. Bu sefinenin sU
rati saatte (25) kilometredir. 

150 yolcu, 200 ton eşya ile 
bir hayli su ve ağtr yağ taşır. 

Yakıcı maddesini yenilemeden 
(8,000) ile (I0,000) kilometre 

Çöl gemisinin 
yol kateder. Dört katı mev
cuttur. Üst katta kumanda 
dairesi telsiz telefon, ve tel
graf, beheri iki yatakhk dört 

======;..;=====--=====---===-="'--""'== 

iç taksimatı 
kamara mevcuttur. 

Dikkatle bakarsanız resimler-
de dört katın taksimatını gö
riirsünüz. 

Anadoluda Ve T raky?da Spor Faaliyetleri 
Bandırma (Hususi) - 28, 

29, 30 ağustos tarihlerinde 
Bandırma mıntakası lik maç
ları ve atletizm, denizcilik, 
bisiklet, voleybol birincilikleri 
yapıldı. 

1 Bandırma Mıntakası Klüpleri J 

Bandırma mıntakasma dahil 
klüpler Bandırmada toplan
mışlardı. 28 ağustos cuma 
günü saat 14 te Bandırma 
Birlik spor, Bandırma İdman 
Yurdu, Biga idman Yurdu, 
Erdek İdman Ocağı, Gönen 

İdman Yurdu, klüp!eri alfabe 
sırasile dizilerek formalarını 
giymiş oldukları ve her klU
bün bayraktan önde olduğu 
halde, mıntaka merke!inden 
hareket edilerek çok munta
zam bir resmigeçit yapıldı. 

Bu auretle Bandırma cidden 
temiz ve eğlenceli spor gün
lerini yaşadı. Resmigeçidi mü
teakip sabaya çıkılarak birin
cilik müsabakalarına başlandı. 
Bu heyecanlı müsabakaları 
görmek üzere bütün Bandır

ma halkı sabada toplanmıştı. 

Deniz müsabakaları da çok 1 

gllzel ve eğlenceli oldu. Mın
taka birincilikleri neticesini 
aşağıya yazıyorum: 

Futbol: Bandırma fdman 
Yurdu şampiyon. Voleybol: 
Bandırma Birlikspor tampi
yon. 100 metre sllrat: Gönen 
1. Y. Mustafa birinci, 200 
metre: GUnen idman Yurdu 
Mustafa, 400 metre: Erdek 

ne derece terakki ederse 
etsin bunlara isabet ihtimal
lerinin yüzdesi o kadar azdır 
ki, tayyareciler havadaki hu 
infilaklara tebessUmle muka· 
bele edeceklerdir. 

Binaenaleyh yapılacak en 

~ . .. 
Şampiyon Maçlarını Taınamladı 

.. 
Yuka,.da: Bandırma idman yurda gençleri Aşağıda: Kırk
lareli gençler birliği ve Edirne spor o_quncuları bir arada 
idman Ocağından Salih 800 Erdek idman Ocağı. Bir adım 
metre Erdek idman Ocağm- uzun atlama: Bandırma İdman 
dan Salih. 1500 metre Er- Yurdundan Ziya. Üç adım 
dek idman Ocağından Salih. uzun atlama : Bandırma İdman 
100 X 400 bayrak koşusunda Yurdundan Salihattin. Yüksek 

büyük iş avcı filolarının vak
tile fırlaması ve yükselip düş
manın tepesine binmesidir. 
Halbuki düşman bombardu
man filoları kendi avcı filosu 
himayesinde geleceğinden ev
Yelemirde bununla çarpıfmıya 

mecburiyet vardır. 
İşte hakiki bir kabiliyet ölçü· 

sil tayyareci için budur. Yük
ıek vasıflar ve yüksek kabili
yetler lazımdır. Bugiin Paris-
ten japonyaya, yahut Ameri
kadan lıtanbula gelecek yüz-

atlama: Bandırma BirJikspor
dan Ahmet. Gülle ; Bandırma 
İdman Yurdundan Ragıp. 

Disk: Bandırm İdman Yur
dudan Ragıp. 100 metre 
siirat yüzme: Erdek İdman 
Ocağmdan Faruk. 400 metre 
serbest yüzme: Bandırma İd
man Yurdundan Mehmet. 
1000 metre bisiklet koşusu: 
Gönen İdman Yurdundan İs
met. 30 kilometre: Bisiklet 
koşusunda Bandırma birlik 
spordan Cavit Beyler birin
cilikleri ibraza muvaffak ol
muşlardır. Bandırm mmtaka 
reisi Servet, idman Yurdu 
klüp reisi Ulvi ve klüp kap
tanı Cemil Beyleri klüp aza
sı can ve gönülden tebrik 
temektedirler. ~ ~ 

Trakyada Spor 
Kırklarili, ( Hususi) - Bu

rada spor hareketleri son za
manlarda hayli canlanmıştı. 

G~çen cuma 4-9-931 tarihin
de buraya Edirne spor kulü
bü geldi ve burada yeni 
teşekkül eden gençler birliği 
ile bir futbol müsabakası 
yaptı. Müsabaka hararetli ve 
canlı oldu ve ikişer golle 
beraberlikle ·neticelendi. Bu 
cuma günüade Burgaz Yeşil 
Ova klübü geldi ve yine 
gençler birliği takımile karşı
laştı. Bu müsabakayı sıfıra 

karşı iki golle Gençler birJiği 
kazandı, 

lerce pilot pek çabuk yetiş
tirilebilir. Lakin avcı tayyare
ıiJe harp ve manevra yapabi
lecek ve bütün vaziyetlere 
hakim olabilecek pilot yetiş
tirmek büyük bir meseledir. 

Mitat 

Evinde 
Bir Cinay 

Balıkesir - Bu 
düğün münasebetile 
bir eğlenti bir facia 
celonmiştir. 

Bu diiğün dolayısi 
darlardan Hamit Ef. 
bir şoför kendi evi 
bir ziyafet tertip 
akşam burada topla 
firler içip eğlenmiy 
mışlardır. Fakat gece 
doğru Servet isminde 
veci ile lsmail ism · 
ıekerci arasında ka 
mıştır. Kavganın kı 

zamanında şekerci İ 
bancasını çekmiş, çı 
ıunlark ahveci Serv 
duracı Hulfısiye isab 
tir. İkisi de ağır sure 
lanmışlardır. 

Fakat yapılan bütü 
lere rağmen kurtarıla 
ikisi de hastanede ·· 
Katil şekerci İsmail y 
Adliyeye verilmiştir. 

Pamuk Satışl 
Mersin - Borsada 

~atışı devam etmekt 
atler cinslerine göre 
kuruş arasında değişm 

Köpekler itlaf Edi 
Adana, (Hususi) -

sokaklarda dolaşan 
rin itlafına karar v 
Şimdiye kadar bir mi 
pek öldürülmüştür. İti 
vam edilmektedir. 

Bir Korucu Oldür 
Konya - Tatköy 

su Mehır.et meçhul bi 
taraftı:ıdan öldürülmüş 

Mehmedin arkasmda 
kurşunlardan üçü başı 
bet etmiş, derhal ö 
sebebiyet vermiştir. T 
yapılmaktadır. 

Kor.yada Herşey 
Konya - Şehrimiz 

yecek şeylerin fiat 
azami bir tenezzül . 
Bu ucuzluğa rağmen a 
durgundur. Y oğmdun 
7 buçuk, kavunun üç, · 
beş, domantes ve hibe 
yumurtan•n tanesi b' 
buçuk kuruştur. 

Bu senenin yaz m 
bol fakat bu bolluğa 

alıcı azdır. 

Veni Bir Camiye 
Mudanya, (Hususi) -

daki memur birleşerek 
rında bir Teavün Ce 
teşkil ettiler. Cemiyet y 
faaliyete geçecektir. 

Kadm Kıyafetine Gir 
Balı kesir - Bakacak 

yesine merbut Aktarın 
yünde kadın kıyafetine 
miş bir kıpti yakalan 
ıehrimize getirilmiştir. 

Ali oğlu Mustafa is 
olan bu şahsın diğer 

arkadaşile birlikte şehri 
Ertuğrul köyünden ü 
Küpeler nahiyesinden 
Ağaya ait iki kısrak ça 
kaçtığı tesbit edilmiştir 

F ey ezana Karşı Ted 
Edirne - Her sene t 

ederek mlihim zararlar 
Meriç ve Arda nehirlet 
tetkikat yapılmış, feye 
mini olmak için bir ı 



--
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Maaş Sahipleri Tediyeden 
Memnun Oluyorlar 

Üç aylıklar Bu defa büyük 
bir intizamla tediye edilmiş ol· 
dutun dan esbabı maaf beyam 
memnuniyet ediyorlar. l.tanbul~a 
tarn bir intizam temin edildığl 
gibi civar kazalarda ve bilhaHa 
Bakırköyünde azami te•billt g<Ss
terilmittir. Bununla beraber daha 
bazı ufak tedbirler alınmak ıu• 
retile tedlyatta daha ziyade ıilrat 
teminine imkan bulunabilir. Bil-
~arx vaziyetleri nıilnaka,aya mey• 

an veren maaı ıahiplerlnin ı,ı 
t~diyenin hitamına bırakılarak 
dığerlerlnin bekletilmemesi ve 

para •aymak için vakit geçirll
ınemeıi için oaraların evvelce 
paket paket, ·onar veya yirmi 
be~er kısımlara ayrılarak daha ( 
ıüratle tediyenin temini gibi 
huıuaattır. Malmüdürfi Beylerin 
bu cihetleri de nazara aldıkları 
takdirde maaı •ahiplerlnl tama-
men memnun edecekleri mu• 
hak kaktır. 

Kayık Niçin Batmış? 
Efendim, . 
DGnkU nilıham:ı.da Şırketl 

Hayriyenln ( 66 ) numaralı vapu• 
runun Anadolu Kavağında bir 
•andalı batırarak altı kitiyi de
nize döktüğü yazılı ldi. Ayni 
tirketin ( 67 ) numaralı vapuru 
29 ağuttos akıamı 17,S postaıı 
için Ü•küdar lıkeleıinden kalk
bfı esnada önünden 1ahile git-
mekte olan eşyayı tlcarlye yüklü 
büyük bir kayığın üzerine düdük 
çalmadan giderek çarpmış, kayık 

Al ordalannı Venay muahedesi blr 
Umumi harpte milyonlarca genç Almandan teıekkfil edeln. makn fiı bin kişidir. Tabii bu rakam 

. . h d ti b kllyen Alman asker erı anca Y ~ Al d k A çırpıda hiçe lndırdı. Bugün u u arı e h Uf 'Jli teıekkuller manya a aa erı 
Yersap muahedeııinin teablt •ttiği re•mİ rakamdır. Fakakttimu Rte i ~1 

( reımi Alman ordusu ) nun bir 
il ti meye gayret etme r. es m e terbiyeyi halk arasında umum ef r 

( Kadın Ve Kalp İşleri] 
Modaya Uymak İçin 
Gülünç Olmamalısınız 

Moda ve modaya uymak 
meaelesl bugUn okadar geniş 
bir ıekil almıştır ki bu iş 
buglln zengin veya fakir he· 
men her aileyi çok yakından 
meıgul etmektedir. İnsa
nın ihtiyaçları pek çoktur. 
O kadar çoktur ki, saymakla 
ıonunu getirmek imkAnsızdır. 
Modayı da bugün bu ihtiyaçlar 
arasında saymak lazıdır. 

Fakat asıl mühim nokta 
l modaya uymak meselesidir. 

Moda çok tuhaf birşeydir. 
Bazılarını hayli gUltinç bir 
ıekle sokar. Bazılarına da 
yaradılışından daha cazip ve 
daha filzel bir kıyafet ve
rir. Burada · asıl bahset
mek istediğimiz ıey mo· 

daya uymak istiyenlerin maii 
kabiliyetleridir. Zenginin mo· 
daya muvafık hareket etmek 
iıtemesi çok tabi1 ve çok 

kolaydır. Fakat kazancı ancak 
evinin idaresine yetecek kadar 

olan öyle aileler vardır ki hunlar 
modaya uymak ıçın hem 
sıhhatlerinden kaybederler, 

mecburiyetinde 
unutmamalıdır. 

olduklannı 

Modayı kendine yakıştırmak 
meselesine gelince bu nokta 
daha mühimdir. Geçenlerde 
ölen meşhur sinema yıldızı 
(Poiinegri) bir gUn kendisine 
kadınlık ve moda m~selesi 
hakkında sual soran bir ga.ze
teciye şu cümleyi söylemiştir : 

"Benim modam, bana yakı· 
tandır.,, Bu söz çok yerinde 
ve çok doğru söylenmiştir. 
Yakışmak meselesi mcda 
kaidelerinin en başında gelir. 
( Yakıştırmak ) ta modanın 

temel direğidir. Umumi moda 
cereyanları karşısında herkes 
kendi modasını kendisi yap· 
malıdır. Bunun için ayna kafi 
gelmez. En iyi ayna bu işten 
anlıyanların gözleridir. Siz 
onların sözlerini iyi dinliye .. 
ceksiniz. 

« 
Üsküdar .N. C. Hanıma: 

Saç modası bütün dünyada 
henüz bildiğiniz şekildedir. 
Şimdilik değişmiş birşey yok-

batıp içindekilerin denize dökül
mesine ve yolcuların feryatlarına 
rağmen ıüratle yoluna deva-?1 
etmiştir. Denize Ldüşenlerden bır 
kayıkçı yarala ve ezik bir halde 
kurtarahp nöbetçi polis memuru 
Te zabıta doktoru tarafından mu
ayene ve tedaviye ııevkedilmiş, 
diğeri de oradan geçmekte olan 
( ltalfgo) romorkörü tarafından 

kıt' asını glSrüyoraunuz.d gibi teşriki mesai- z-ih_n_i_y_e-ti_n_i -,-Mı--=u-•• -f-::h:--=i-:-ş-B~~i=-r-----
M. Briyan hodbinliğin yerine ikame et· 

ı;e E''-edı'.A miye de iktidan yok~ur:. Ce: Kasırga 

hem de evlerindeki dirliğin 
bozulmasına sebep olurlar. 
Mesela böyle aileler en çok 

tasarruf etmek mecburiyetinde 

tur. Kısa saç artık umumileş
miştir. Bazan uzatma cere .. 
yanları çıkmıyor değildir. 

Fakat bu cereyana kapılanlar 
bile sonradan vazgeçerek 
uzattıkları saçı tekrar kestiri
yorlar. Hem yeni şapka mo
dası kısa saçı lüzumlu bir 
bale getirmiştir. 

kurtarılmıttır. . 
Biribirinl takip eden bu ıki 

vak'a biıe her iki vapur ıfivari• 
ıinin boğulmak üzere ~lanl~rı 
kurtarmıya bile y~ltenm_edı~lerıni 
anlatıyor. Şirketı Hayrıye ılerde 
kendiıini malen zarara •okacak 
olan bu hadiselerden dolayı bu 
gemilerin sfi.varilerlne dikkat 
tavsiye ve ihtarında bulunma.dığı 
vak'anın tekerrüründen belb. 

Yemit vapur iskele•i No. 30 

Jsmail hakkı 

V .4 O miyeti Akvamın hukumlcrı 
akılftne ve mutedilanedir. Felaketi Müsalemet Fakat bazıla;ı ona son ölüm 
darbesini indirmek zamanının Miami, 1 1 (A.A ) - lngiliz Cenev'rede Akvam Cemiyeti ı k ı · d H d 

l hulul etmiş olduğuna kail Müstem e e erın en on u· bliyiik meclisinin içtima an l B ı· 
ı bulunuyorlar. ras'm merkezi o an e ıze hararetli bir şekil a mışbr. k 

l fl ·· Yapılan taarruzlara ve is· şehrinde şiddetli bir asırga Dün gelen te gra ara gore, k 
F tihzalara rag" men cemiyet, olmustur. Bu esnada 200 işi cuma günkü ceJsede r?nsa f • 

Hariciye Nazırı M. Brıand cihanın hayır ve men aati ölmüştür. Bu kasırga Horto-
mUhim bir nutuk 'rat ~bnişID:'. namın~, kendi yolunda devam riko'da ve Antillcs adalarının 
Briand bu nutkunda dıyor kı: etmektedir. diğer kısımlarında da külliyetli 

· • M. Briyand sözlerini şöyle K "Cemiyeti Akvama samımı zarar ve hasar yapmıştır. a-
ve ateşli bir imanım vardır. bitirmiştir: sırga timdi Haiti adasına 

b. Bütün milletlerin, ayni masa d' 
Büyük Meclis, mesaisine ır k ir doğru ilerlemekte ır. 
betbinlik havası içinde baş· etrafanda toplanarak be leni - Ehaliden birçoğu hala en· 

1 lamış olduğundan içtimalann· mekte olan aşağıdaki muaz- kaz altmda bulunmaktadır. Cevap arımız da hazır bulunmağı ziyade· zam sözü söyliyecekteri daki: 
.... Sabık ba ı:ımua1lim1erden Ce- ka, pek ulvi bir an olacakb.r. Birçok Amerikan papazları-

~ ~ s'ıle arzu ediyordum. Filhaki· b d "l ı d ld .. 
"Artık harp yok. Har ın nın a o en er arasın a o ugu ma 1 Beye: ka Cemiyeti Akvamın, manevi eli 

Mektubunuzu tayanı dikkat va~iyeti, kendinsine, do~ru· yeniden uyanmasını kl:butl söylenmekte 'r. 
bulduk. Bu gibi adamları, h. iç d " pılmak ıste ·· e e1me 

ı dan ogruya ya • etmiyoruz ve emnu s M. Grandinin, Fransız hari-vakit geçirmeden derhal po ısei l •· k'" ll ti d hu· 
haber vererek haklarında kanu? nilen taarruz arı ~uş ... l~ e:ı - vücude getirmiye a01a e ciye nazırının elini hararetle 
talu'batta bulunulmasını temın · orsa da Cemiyetın, llıya a- l sıkmaya aitap etmia olması rıy . 'aç ve menfaatlerini unuyoruz.,, l ti y y 

etmelisiniz. nnı ız . Eğer bu dakikada deve e~ kayde şayan görülmektedir. lıtanbul posta ve telgraf mu· ihlal eylediği bırtakım ra· bu sözü söy1erle:-, bu hareketı 
rakıbi Edip Beye: b ka kipleri vardır. d h t yaparlar, eğer cemiyeti akvam fırkadan Ayrılanlar 

Kızcağızın adre•ini v.e et~~den Şidiki buhran a a~p .en misakını telvis eden leke o .. r- Londra, 1 (A. A.) - Ame-
tafailitı Hilaliahmer Cemıy · sonra yapılmış ol~n. fazla ıstıh- un le fırkasına mensup · Deedı 
alabilirsiniz. salattan mütevellıttır. İstokla.rı tadan kalkacak olursa o g meb'usu M. Deman, muhale-

VIM b ·ı · · l n hodbın mı'lletler donannına yadpab~lak --== TAK yığıp irı dırmı? 0
• a fet sıralarını terketmiıtir. 

"'ı'hniyet, Cemıyetı Akvam_a meserretlerini Hin e e 1 e-
- 3 E l··ı - 931 Hısır 131 

.. 1 a ada Papazlar 
ClUn !IO -1 y U Ruml müracaat ettiği zaman cemı• ceklerdir. Sp ny 
29 ·Re::,:~~r· sso 31-Ağ:!!!!!.· 15

47 yetin mucizelere kadir olduğu M. Briand, kürsliden inerken Toledo, 11 (A.A.)- Nora· 
- k t-esanf·Yıııtt •annında gibi görünüyordu. gerek mecliı ve gerek baıırun de - Toledo da rahipler kilt-

•11.kıt-ezani·vantl v:,:•,:
1
;.;....---- .. • ' t b · fhl lk k l tu duk 

oldukları halde ipek çorap 

giymek hevesine kapıhrlar ve 
bu yUzden de karı koca 

kavgaları başlar. Bunun gib~ 
daha binlerce misal saymak 
milmkündür. 

Modaya muvafık gıyınıp 
kuşanmak için evvela mali 
kabiliyet lazımdır. Bunun 
için de evvc14 çalışıp zengin 
olmalı, sonra birtakım he
veslere kapılmalıdır. Şunu da 
söyliyelim ki zenginler de da
ima atçülU hareket etmek 
mecburiyetindedirler. Şu halde 
orta haJli aileler ancak gün~ 
lUk ihtiyaçlarile uğraşmak 

* B. M. imzalı kariime : 

Herşeyden evvel sabırla 
olmak mecburiyetindesiniz. 
Şüphelerinizi ıyıce tetkik 
etmeden karar verirseniz 
zararlı çıkacağınızı bilmelisi· 
niz. Muhakemeyi sarsacak 
tereddüt ve hareketler doğru 
değildir. Hüsnü niyetten ay• 
rılmamanız lazımdır. 

Hanımte_qze 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu 

Atir Ef. Kütüphane ıokağı 
65 numara 

ISTANBUL 

Şubesi 

1. L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şişeci Han N o. 'Z 

lSTANBUL 

uilnya Köpek 

Markalara dikkat etmeniz - 18 24 Halbukı cemıye ıza 1 tarafından a.iddetle a ış- seleri apamış ar ve o r -
<JUnefıtl· 15 5.38 Aktamın.- k vvtin denilen mucizeyi Y ları binaları terketmişlerdir. 
~le L~ ı~o Ydu I L"l~~ tg~st:rmeğemuk~d~i~r4o~J~m~a~d~ı!ğ~ı~~l~an~m~~~t~ır~.-~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lkhıdl 9.20 15.14 lm9 ak 9 .Sl S.S6 u 

~==~~=~~=====~~=~;~~;~~~~~-~~~~~~ h k -fuha ne olw~~~ma yM~. O; Md~M ~romar Tuan ne~ ~yl~, bu 10 •. w oldu ve o, kin . . ay ı· eden, kı'şverler yakıp yıkan d' ·· 1 ? ... . b t rmez it açıp duruyor. ne ır soy e. 
ran cümlesini bitirır 1 1 

• _ Yoksa Hünkir, haber kocasının ancak gönlil işle- Kuvvetli t•e kudretli asker, 
TBEFiRRlKA NEUMLARMASIA19s 1 N H 'ı K A" y E s ı• Şehzadenin keöski; ... h~:::~ alıp tatı mı istedi? rinde, daha doğrusu kendi- "Dur' emri alan bir nefer 

kalbine saplandı. 1 üruc k d _ Keşki öyle olsa? ıine temas eyliyen mesele· gibi birdenbire irgildi, güze 
le o kadar ani ve 

0 
a ar _ Demk başka bir biçim- ferde teliş gösterdiğini bilir- kadının karşısına diktldi: 

1c seri olmuştu ki Yusuf B. ıizlik var? dl. Gedik Ahmet, tam bir - Şehzadeden, dedi, ulalc 

b dikildi, Koca Yusufun aşı 

bakışı çelikleşti, duda~l~rd.: 
dan milstehzi bir cevap r a · 

- Kuruntuya kavılma, dev· 
leti!.. Ben se~sin, ayağına d~ş
medim kusurumu b&ğış 8' 
demedlm. Bana kabahat bu· 
laıtmın senin ö.zrümil ka?a· 
hatimden büyllk bulan yıne 

ıerııin. Davacı ıen, şahit ıen, 
kl\dı sen!.. Vereceğin hükmlln 
tu·~ ?<uyruğla:ıu ki kopmasın! 

Şehzade, gözüne keskin sir· 
ke dökUlmUt fİhi acı bir sayha 

Y A Z A N: 1c " gık ,, diyemedi, yıldırımla _ Biçimsizlik te sö:ı mü? aslan tmell taıırdı. Gök gür.. ieldi 1 
~ 1 mu sandın 'b• yuvarlandı ldı 

ni Karamaoog 1u kalkıı- vurulmuş gı 1 yere 1 Belanın büyüğüne çathk. )erken inşirah duyar, bora· - Hoş geldi, s~fa ge • 
da karşımda u umıya d- ür ve öldü. Eğer bu b'ham eİ - Beni fizme yiğitim, di· larm korkunç musi!dsine neşeli ne haber getirdi?. 
t n Şimdi derini yüz ur ' adım adım yaklaşan ar ~ce linin altında ne varsa çabuk ıslıklarla iştirak eder, çıne.rlar - Şehzade, Koca Yusufu .1. · saman doldurttururum. ibi gelseydi Minan kalesınfn söyle. . d · h b ti' ll d d f ıçıne S UstUne oturur, g ' U h ok ki b evıren ey e ı se er en 61 Urmüş 

- onra "'l ·7 Gel talisiz muhafızı, ş p ey ' Gedik Ahmet, kuvvetlı fr matarıt doldururdu. Fakat ka- GUJhatun, ellerini yüzüııe kı 
afyon yuta_rsın, degı r: ap. GUlhatuou hatırlıyacak vd ta~ı düşman cephesi karşısında nsını, uzaktan veya yakından padı, samimi bi• teessürle ınledl. 

kit geçırme, şu 1 
• .Y. tatl can verecekti. Şehza enınf acze düşmiiş gibi teliş ve k d h h b _ Vah yazık, çok yaz.k 1 

va kü fendimin hasretı ıçım· haı'n savletindeki sür'at, Yusu d" Ş ali adar e en er angi ir • 
ÇUn e Bir gün evvel h ıstırap içinde i ı. uursuz hAdisede sakin kiilamazdı. - Giden gider, senın acı· 
de yanıyor. k hayrı bırakıp Beyi bu son neş'eden de mak- adımlarla çadırında dönüp Ş d t• v • IA t mana geri gelmez. Boi yerı 

m Aşı ir.ı i gö&terc;ıgı te ş a, 
ona ka~uşrna 'ettiğim için o rum bıraktı ve ıerse · · ' dolaşıyordu. Bazan küfür aa- fÜphe yok ki böyle bir sebep• ahlanıp durm : , sözümıi dinle. 
ıerre h~lmil e: ıuçuoıu bağıı- gUr ve siyah bir gaflet ıçınde vuruyor, hazan susuyor ve ten ileri rreHy,,rdu. - Acımamak elde mi?. 
büyük u Y bayatını kaybetti. dl k f GUlhatun, bı'r naUddet bek· Herifi yurdundan ııy1r, ıocnıı · ın _ Ben demedim rni _gel, mütema yen a asım yum-
latrnak jstıyoru ' uhayyel ve - ki d GUJh t k Iedikten sonra gönUI okııyan il>tl!r, cellada ver. Olur ıel m bu elmas yüzükte bir ugur- ru uyor u. a un uv· 

Gülh8:tunuhn l mevcudiyett için vetli erkeğin bu muztarlp bir sesle yelvardı: mi bu? 
· il esı mu 

8 
d koca ıuzluk var. • · 1 h Ji 1 i · dı u . ıdl yı' aı'tı'm ııtyJe lrış ı:td •• e ihanet e en • i t _ Yine ne oldu yiğitım a o ıesı z, ıeaıız ıeyre .. - r. e v • 

efen ısın . nef eıı, 1 e 
Arkaa ı var) 

kop~.rdı: ... .. ,uauf Beyıo ıon 
ı .a .1 .ı _ .J! L- Ti,. 
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Taşke tte De Kibrit Kalmamış, 
Çakmaktaşı Bile Bulunmıyormuş 

YAZAN: M. KAZIM 

l 
~ ı 

Bıılı.arada bir içtima ıunasında alınmış bir resim 
- 94 - aşağıya kurtulması mümkün 

beni değildir. Komiser muavınının 
çağırmakta husust bir mak
sadı yoktu: 

- Birlikte yemek yiyelim, 
diyor. 

M. " Golop " un bir arka
daşı vardı. Vaktile (Meşhet) te 
bulunmuş, az çok Farisi öğ
renmişti, yemekte o da vardı. 
Kahvelerimizi içtikten sonra 
bizi civarda olan kendi evine 
götilrdü, Irandan Aatın aldığı 
ıeccadeleri göstererek fikri· 
mizi sormak istiyordu. 

içeriye girdiğimi-z zaman 
masanın üzerinde zayıf bir 
kan.dilin yanmakta olduğunu 

g~rdük. Gözlerim derhal ke
narda köşede bir Meryem 
ana resmi aradı. Fakat yanıl
mışım. Bu zat ne fazla din
dardı, ne de İrandan ateşpe· 
restlik getirmişti. Masanın üze· 
rinde zayıf kandili yamk bı
rakmasının sebebini kendisi 
anlattı: 

T aşkentte çakmak taşı 
kalmamış, kibrit te bulunmu• 
yormuş, bu zatta sigara tir
yakisidir, ikide bir ateşe muh· 
taç olur. Düşünmüş, taşınmış, 
nihayet bu usulü keşfetmiş. 

* Komünist ic:-- rcı:ıi Rusyanın 

bütün intizamını kısa bir 
müddet içinde altiist etmiş 
gibiydi. Nereye gitseniz, neye 
tcşebblis etseniz bu intizam· 
ıızhğın bir escrım mutlaka 
karşınızda bulursunuz : 

Bu akşam yemeği otelin 
muhteşem salonunda yedim, bu
rası şehrin kibar alemi için bir 
içtimagah addolunabilirdi, fa
kat umumi intizamsızlığın te• 
ıirinden kendisini kurtarmaya 
muvaffak olamamışb: Bir ye
mek ısmarladınız mı tabağı 
önlinilzde görmek için mut
laka bir saat beklemeniz li
zımclı, artık iştihanız ye-
rinde de olduğu zaman 
döret beş tabak yemek 
isterseniz buı:ada ne kadar 
beklemek liizımgeleceğini siz 
hesao ediniz. Kendi hesa-• 
hıma ben ilk tabağı bitirir 
bitirmez bu işe hatime ver
dim. Şurasını da kaydedeyim 
ki bu otelin lokantası ( Taş
kent) in en pahalı yerlerin
den biridir. Mesela bir aile 
sıeldi mi dört beş yilz rubleden 
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Şiddetli bir sıtmaya tutul· 
dum. Sonu gelmiyen nöbetler 
içinde on gün çırpındım. Ni
hayet kinin ve enjeksiyon 
sayesinde ayağa kalkabildim. 
Tam zamanıydi: Filhakika Ef
ganistan hükumeti burada bir 
konsolosluk tesis etmişti, bu
gün resmi küşadını yapa
caktı, beni de davet etmişti. 
Gittim. ( Taş kent ) in ek
ser devair rüesası ile Reisi
cümhur muavini hHı esir Türk 
zabitleri ile şehrin eşrafı gel
mişle•di. 

Saat altıda bandıra dire· 
ğine Efgan bayrağı çekildi. 
Bu merasim esnasında Ruslar: 

- Hip, bip bura, Efganh
lar da: 

- Allahüekber, Allahüek
bcr, diye bağırdılar. Sonra 
Efgan heyeti reisi jeneral 
Mehmet Veli Han ayağa 
kalktı: 

-Her hür millet gibi Efga
nistan da hiç bir kayde bağlı 
olmadan serbest yaşamak 
arzusundadır. Şimdiye kadar 
İngilizler bizi bu haktan mah
rum etmişlerdi. Fakat nihayet 
milletimiz ayağa kalkarak is
tiklalini ilan etti ve ilk veki
lini Sovyet Rusyaya gönderdi." 

Şeklinde kısa bir nutuk 
söyledi. 

Veli Handan sonra ben 
Ef ganistanın basit tarihçesini 
yaptım: 

- Fakat şimdi Efganın 
kara mazisi beyaz bir istikbal 
ile bayrağımı üzerinde teces· 
sllm ediyor, dedim. 

Bayrak alkışlandı, aonra 
içeri girilerek ıerbet içildi, 
tekrar nutuk söylendi. Bu 
sırada Bolşeviklerden biri Ef
gan bayrağı siyah renkli 
oluşunun sebebini merak et
miş, hayret ettiğini söylemişti. 

Efgan heyeti azasından 
mevlevi Seyfettin Han: 

Bayrağımızın rengine 
değil, yüreklerimize bakınız, 
kalplerimiz birdir cevabını 
verdi, alkış topladı. Fakat 
bilahare öğrendim, bu hoca 
efe,di lngiliz taraftan idi. 

/Mabadı JVJD) 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: M. Feridun J 

KIRILAN UT 
Bu hiklyeyl dinlediğim 

zaman inanmadım. Fakat doğ
ru olduğuna yemin ettiler. 

-Bundan elli sene evvel bu 
vak'a size nakledildiği şekilde 
cereyan etti. 

Diye temin ettiler. Bu saatte 
yine inanmıyorum. Fakat bana 
hikayeyi anlatana söz verdim. 

- Bir gün bunu yazanın. 
Dedim. Ve bu satırlan ona 

verdiğim sözll tutmuş olmak 
için yazıyorum. Bu anlata
cağım hiklye Serap Hanımın 
başından geçen garip bir 
maceradır. 

Serap Hanım sesmın gfi
zelliğile meşhur bir kadındı. 
Kimsesiz benilz genç ve gU
zel, babasından kalan miras 
ile halayıklar arasında, o za· 
manın telakkisine göre biraz 
alafranga hayat geçiriyordu. 

Sesini udunun ahenğine 

uydurarak söylediği şarkılan 
dinlemek için mehtaplı yaz 
gecelerinde birçok sandallar 
Çubukludaki yalısının önünde 
dururdu. 

Serap onun hakiki ismi 
miydi? buna: "Hayır!,, diyen
ler de var. Bazılarının kavlin· 
ce o bu ismi beğenerek son· 
radan kendine takmıştı. 

Serap otuz yaşına gelince· 
ye kadar evlenmedi. O zama
na kadar birçok zenginlerin 
evlenme teklifini reddetmişti. 

Fakat bir giln Çubukluda 
kendi gibi öksilz büyümüş 
fakir bir delikanlıyı sevdi. Bu 

vni isminde namuskir bir 
gençti. Araya kadınlar girdi. 
Delikanlı bir şart koştu. 
Serap udundan vazgeçecekti. 
Şarkı söylemiyecekti. Genç 
kadın bir ay düşündü. Niha
yet teklifi kabul etti ve ev
lendiler. 

Çubukludaki yalı mesut 
günler gördü. Karı kocıt biri
birleriııi seviyorlardı .Fakat bu 
saadette bir eksiklik vardı ki 
bu günler, aylar geçtikçe lcen· 
dini daha çok hissettiriyordu. 
Avni çok kıskançtı. Daha 
evlenmeden Serabı, sesini ut 
gibi dinliyenlerden kıskanmış
b. Şimdi gerçi ut susmuştu. 

Serap artık şarkı söylemiyor
du. Fakat o yine genç kadının 
mazisini .kıskanıyordu. Yavaş 

yavaş geçimsizlikler, münaka· 
şalar başladı. Bu iki mahluk 
biribirlerile geçinmek için 
yaratılmamıştı. 

Bir gün Serap, kocası evde 
yokken pençereleri sıkı sıkı 
kapıyarak yalının bahçeye 
nazır odalarından birinde 
sesini mümkün olduğu kadar 
alçaltarak ut çalıyordu. Avni 
ogiln ansızin eve geldi. Kapıyı 
çalarken içerden akseden ut 
seslerini işitmişti. Deli gibi 
karısının yanına çıktı. 

- Bu ut, diye bağırdı! 
Hali mı sesi kesilmedi? 

Yüzü sap san olmuştu. 
Heyecandan giiçlükle nefes 
alıyordu. 

Kansının titriyerek elinden 
bıraktığı udu sapından yaka
ladı. 

- Sakın kırma Avni, onu 
canım gibi seviyorum.. İstir
ham ederim birşey yapma •• 
bir daha çalmam .. 

Serap yalvarıyordu. Adeta 
ayaklarına kapandı: 

- Genç kızlık hayatımın 
yegane ve en kıymettar bir 
hatırasıdır. İstersen kaldırıp 
dolaba kilitleyim.. Anahtan 
sende dursun .. 

Bu sözler Avniyi taskin 
edecek yerde büsbütnn ku· 
durttu. Avni udu bntnn lruv
vetile duvara vurarak parça· 
ladı. Sapı elinde kalıncaya ka
dar vurdu. Sonra kapıyı bir 
tekmede açarak çıkıp odasına 
kapandı. 

Yalnız kalınca Serap udun 
parçalarını topladı. Onlan 
göğsüne basbrarak pençere
nin yanına ııitti, mindere 
oturdu. 

- Bununla evlenmekte ba
ta ettim, diye dUşllndü, pek 
talisiz bir kadınım ... 

Gözleri bahçe duvarının 
arkasından dağa kadar uza
nan koruya daldı. Kirpiklerinin 
arasından süzülen göz yaşla· 

rınm yanaklarına aktığının 

farkında olmayarak uzun bir 
zaman öyle kaldı. 

Ondan sonra bu karı koca
nın hayatı ne oldu? 

Burasını kimse bilmiyor. Bi
lenler de susuyor. Yalnız ma· 
lum olan birşey varsa o da 
Avni Ef. nin bu vaka<lan 

rıtakriben iki sene sonra zabı
taya müracaat ederek karısı· 

sının kaybolduğunu haber 
vermesidir. Zabıta o zaman 
İstenbulun her taraf mı aramış 

. genç kadının izini bulama· 
mıştı. 

Avni Ef. karısı kaybolduk
tan sonra artık yalıda otura· 
madı. Onu yok pahasına sa
tarak bir vapura atlayıp Av~ 
rupaya gitti. 

Çubukludaki yalıyı kalaba
lık bir aile tuttu. 

Aile efradı o gün yerleştik· 
ten sonra akşam yemeğini 
yeyip salonda toplandıklan 
zaman bir ut sesi işittiler. 

Telif edebilsem feleği ah emelimle .. 
Şarkısını söyliyen hazin bir 

ses uda refaknt ediyordu. 
Bu sesin nereden geldiğini 

tayin edebilmek için pencere
lere koştular. Fakat gece her 
tarafa siyah örtüsiinü germişti. 
Civardaki yalıler ve deniz sil
kfin i~nde uyuyordu. 

Şarkı bittikten sonra ut se· 
si de lcesildi. O gece birşey 
anlamak kabil olmadı. 

Ertesi akşam hemen aynı 
saatte utla çalınan aynı şar
kıyı dinlediler. Ev halkı 
hayret içinde idi. Bir hizmet
çi sesin yukan kattan geldi
ğini söyledi. Yukarı koştular. 
Yalının blltnn odalan arandı • 
Fakat beyhude. Gayri tabii 
hiçbirşeye tesadüf edilmedi. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci 
geceler aym hal tekerrüz et• 
tt Muayyen saatte ut çalıyor, 
hep aynı yanık ses aynı şar
kıyı söyliyordu. 

Yalıyı tutanlar nihayet kor
kuya kapılarak çakmağa ka
rar verdiler. Eşyalan topla
mıya başlamışblar. O aralık 

aile efradından, bir genç ga· 
rip bir keşifte bulundu: 
Orta katta kapısı sofaya açılan 
odalardan birinde ufak bir yUk 

• 
SiNEMALAR ..... ________________________________________ ._,. __ __. 

GLORYA'da 
Gülmek Haftası 

MESLEK YOK 
Pek ıen ve gülünçlil bir vodvil 

Suzanne Dehelly - Armand 
Bernard ve Roanne 

Lüks koltuklar 90 - Hususi 
70 - Koltuklar 55 - Balkon 

ikinci 40 kuruş. 

' ·ARTİSTİK 
SiNEMA Si 

17 Eylül Perşembe akşamı 
Fransız fllmlerlı:alı:a en gllzelI olan 

Viyana Aş ları 
fllmtle yeniden ldlşat edilecektir. 

JANIE MARESE, ROLAND 
TOUT AIN ve MAURICE DE 

CANONGE tarafından 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
lf. lf. -tc 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek utiyorsunuz? Bu sene 
tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek istiyor
sunuz? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik etmek llzer• 
bütün mektepler hakkında her türlü malumab vermiye ama
dedir. Mektebinizi seçmedf':n evvel bize onınuz ve girmek 
istediğiniz mektep hakkında bizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap için(6)kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayınıs. 

* Susığırlık'ta ultaııiye ma- lstanbulda Orteköyde Ticareti 
halle:sinde bardakçı Aliş oğlu Bahriye Mektebine glSnderinlL 
Enver Efendiye : * 

- Oradaki askerlik şube- Bergama, Poyracık Y ukan 
sine müracaat ederseniz iste- malıallede Mustafa oğlu H. 
diğiniz malümah alabilir ve Fikri Ef. ye; 
ona göre hareket edersiniz. Vaziyetiniz: müsait olduğu 
Arkadaşlarınız Nedim ve Meh- takdirde orta tahsllinizf de 
met Efendiler de bu suretle bitirmenizi tavsiye ederiz. Or-
hareket edebilirler. ta mektebe girmek için ilk 

-fr mektep şehadetnamesi kAfidir. 
Çine Tütün İnhisar Memuru -fr altında 

lhrahim Beye; Muğlada hükumet 
Bizde kaptanlar Bahriye berber Cemal Efendi vasıta-

mektebinden veya Ticareti sile Ahmet Efendiye 
Bahriye Mektebinde yeti9ir. Orta mektebe girmek 
Bir de çekirdekten yetişme ıçın elinizde mutlaka ilk 

k l d T. · mektep şahadetnamesi bu-alaylı aptan ar var ır. ıcareti lunması lazımdır. Halbuki ılz 
Baliriye Mektebi sivildir ve henilz ilk mektebi ikmal et• 
tahsili leyli meccanidir. Bura- memişsiniz. Bununla beraber 
ya ortamektep mezunlan yaşınız henfiz okumıya mO· 
alınmaktadır. Eğer orta mek- saidir. Eğer tekrar ilk mek-
tep mezunu iseniz bir istidaya tebe yaşınız dolayısile gire-
iki fotoğraf, şehadetname, mezseniz hususi surette ilk 
sıhhat, aşı ve hüsnü ahlak tahsilinizi bitirir, ondan sonra 
ilmühaberlerinizi raptederek orta tahsile devam edersiniz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
170M. K. imzalı bir hanım 
kariimiz: 

(Folok-raf:nın dercini btemlyor) 

Sokulgan ve sevimlidir. 
Usul ve merasime riayetten 
hoşlanır, bir parça balaperva· 
zdır. Büyiiklüğe üzenir. Çabuk 
samimi olur. 

vardı. Onun üstündeki oda 
daha küçüktü. Ve ora da, 
yükün bulunması lazımgelen 
yerde bir çıkınb vardı. Deli
kanlı üs kattaki odaya çıka-
rak duvarı dikkatle · tetkik 
etmiye başladı. Yük kapısı· 
nın bulunması lazımgelen 
yerde duvarın sıvalarını dö
kerek bir kapının pervazlarını 
meydana çıkardı. Bu kapı 
örülmüştft. 

Polise haber verildi. Gelen 
duvarcılar duvarın bu kısmını 
yıktılar. O zaman orada hazır 
bulunanlar hiç ümit etmedik· 
leri bir manzara görerek bir 
lahze hareketsiz kaldılar. 

Kapısı örülen dar yük için
de yere . boylu boyunca uzan· 
mış bir adam, daha doğrusu 
darileri kemiklerine yapışmıt 
bir iskelet gördüler. Onun 
baş ucunda sırh duvara da· 
yalı ve iki bnklilm olmuı bir 
iakelet daha vardı. Bu 
bir kadınd.i. Her ikisinin de 

Fotoğrafı zuhur etmemlft1r. 

126N. A. Hanım: Yalnız yazı 
üzerine tahlil yapmak usuln
müz haricindedir. Tabii bir 
vaziyette çekilmiş rötuşsuz 
bir fotoğraf gönderiniz, fo. 
toğrafınızın dercini istemiyor
sanız bu ciheti de işaret 
ediniz efendim. 

sırtındaki elbiseleri lime lime 
olmuştu. Havasızlık onlan se
nelerdenberi bir dereceye ka· 
dar muhafaza etmişti. 

Bıçak yaralan yerdeki ada
mın göğslinlln derisini parça 
parça etmişti. Tahkikat neti· 
cesinde kadının senelerce ev
vel ortadan kaybolan Serap 
Hanım olduğu meydana çıkh. 
Erkeğin kim olduğu anlaşıla
madı. 

Demek Serap Hanımın ko
cası Avrupaya gitmeden evvel 
karısını diri diri mezara göm
müştil. 

Niçin ? Yerde yatan adam 
kimdi? 

Buraları meçhul kaldı. Her 
iki cesedi yan yana en yakın 
mezarlığa gömdüler. 

Yalıyı kiralıynnlar o gUnden 
aonra o zamana kadar gece
leri kulaklanna gelen ut ve 
ıarla seslerini bir dabat iılt· 
mediler. 
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BORSA 
lstanbul 12 Eylül 1931 

- Kapanan fiatlar -

HJS,-
212,SO 
167,50 
m.oo 
us, 
SS,50-

123, 
31,-
85, -

125,5:>-
30,58 
50,00,-
23,75 
25,50,-
76,50 
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Hamal Meselesi Halledilmeli! 

Bir ısını Çalışıyor; 
Bazıları ~eyf Çatıyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) J ~Bu k d h'l I l 
(70) · h' b' . .. . ısına a ı o an ar 

• 
1 ıç 1~ ış gormeyıp ha- .kn·avatlı ve sllsiü gezerek 

rıçte kendı hususi iılerfüı , iıbaşı süsü vermekte ve yllk 
meşgul oluyorlar. taşıyan hamallara nezaret et-

Bunlar, gümrük hamallığım mektedirler. 
b~ba~:an evlada intikal etmiş Yapılan .bir hesaba göre 
bır mıraa gibi daima it gijr- sırtmda yük tqıyao bir ha-
meden para kazanmak yolu- ~alın hafta başında ( 13 - 15) 
nu bulmuşlardır. Fakat sene- Iıra aı:_asmda . bir hisse aJ-
lerdenb · d d ması lazımgehrken bu para 

en evam e en bu d'- l . ks' . 
hareket k d ki ıger erme ta ım edıJdiği 

arşısın a mae seı j • k ( 5 6 ) i 
çıkarmaz. Geri kalan hamal- aJçmb'J' an,~a b b - ira 
ı d (30) k • . a ı ır. qte u se eptendir ki 
. ar ~n . adarı. ıhtıyar ve ytik taııyan hammalar da 
iŞ göremıyecek bır haldedir. bunun acısım müşteriden ve 
Bun{ar da İl görmeden para tacirden çıkarırlar. Onlardan 
alırlar. kahve bahşişi, bilmem ne 
Şunu da haber verelim ki parası ister ve ekseriyetle 

hafta başı dağıtılan bu pa- de alırlar. 

ranm acısını büt6n bir hafta Fakat çalışan hammaJJarıa 
yi\k lAfıyan (55) hamal çek- çahşmıyanlara itiraz edebil-
mektedir. Bu arada bir de mesi mnhim bir meseledir ve 
kolbaşılar vardır ki bunla- hemen hemen mllmklln de 
nn adedi ( 28 ) kadardır. değildir. 

Müddeiumumi T erkos 
Şirketini Dava Etti 
( Bqtarafı 1 inci aayf ada ) 

istintak dairesi bu tahkikatla 
meşguldür. Müddeiumumilik 
ayrıca beş gün evvel Beyoğ
lundaki ve dtlnkli Aksarayda
ki yangın etrafında da tahki
kat yapmaktadır. Villyet de 
T erkoı nezdinde hükumet 
komiseri vasıtasile ayrıca taki
kat yaptırmaktadır. 

Aksaray yangının itfa-
iyeye Bayezit kuletıi ile Fatih 
itfaiye garajıom nöbetçisi gör
miitlerdir. itfaiye gelmiş ve 
faaliyete geçmiş ise de yangın 
çıkan dükkanlarla beraber 
Doktor Fahrettin, Sabık Yıl
maz gazetesi sahibi Kadri 
Beyin babası Adil Beyin ev
lerini alev içinde bulmuştur. 
Bu civarda Terkos musluğu 
bulunmadığı için f tfaiye, Hor
hor hamamı, Valde camii, 
Acıçeşme, lbrahimpaşa, ha
mamının hazinelerinden su 
tedarik ederek faaliyete ko· 
yulmuş, az sonra atet Dok
tor Fethi Beyin evine sira
yet ettiği sırada söndürül
müştür. Etmeydanı terkos 
musluğundan, Kanalizasyon 
çukuru münasebetite istifa
de edilememiştir. Horhor 
çeşmesi musluğu açılama
mıştır. Doktor Fahrettin Beyin 
evi yanarken birkaç şiddetli 
infilak duyulmuş ise de bunun 
sebebi tesbit edilememiştir ki 
bu da yangının bir parça te
vessüüne sebep olmuştur. 
Tutuşan evlerin sahi pleri, 

j 
l 

evlerinin çatıları tutuştuğ'a 
zaman ablan tabanca seslerile 
uyanmıt ve sokağa fırlamıfbr, 

Yangının ilerleme.inde itfa
iyenin yirmi dakika geç gel
mesi de AmiJ olmuı iae de 
bunun sebebi yanganın ken
cliıine geç haber verilmit 
olmasıdır. 

Ayni :zamanda itfaiye hor
tumlarının yırtık ve patlak 
olması da suların yarı yanya 
sokaklara döklilmeıinl mucip 
olmuştur. 
Yangın bir taraftan devam 

ederken diğer taraf tan bazı 
çapulculu~Jar da olmuştur. 
Meseli Adil Beyin gümtlf 
saati ile altın kordonu, yeleği 
ve cebinde 290 lira bulunan 
ceketi asılı bulunduğu odadan 
aşırılmıştır. Bunlar, Nihat iı· 
minde sahte bir bahriyeli 
tarafından çalınmı7 ve kur· 
tarılabilen baıı etyalar da 
yine bu adamlarla arkadq
lan tarafından kaçırılmıştır. 

Bunlar tutulmuşlardır. Fa• 
kat ne eşya, ne de para 
elde edilememiştir. Nihat ve 
arkadaşları hırsızlıklarını itiraf 
etmişler, parayı TevekkUlha• 
mamı ıokağma sakladıklarım 

.aylemişlerse de ne para ve 
ne de eşya meydana çıkan• 
lamam ıştır. 

Bu münasebetle, mahalle 
ara!arında ahşap kömürcfl 
dükkanları tesisindeki tehli· 
keye bir daha nazarı dikkati 
celbetmek lazımgeliyor. 

GÖNÜLDEN GÖNÜLE 
Tilrkü hiçbir kitapta göriilmemiJ bir aşk ile tasvir eden. •• 

Türklln dnşmamm hiçoir kitapta g&rülmemif aamiml bir 
kin üe hırpalı yan. .. 

kitap ... 

Muharriri: M. TlIRHAN 

ÇIKTI 
_, _T-ı_iy_at_r_o ___ Sinemalar j 
ALKAZAR - Kurt Şarkıu 
ALEMDAR - Hint mezan 
Çiflikparkı - Sa& 

' EK LE R - Sefiller geml•'1 c•her 

1 
nemden feryat 

ELHAMRA - Yerle gtsk ar:ııında 
ETU VA L - Rakibe j FERAH - Muhtdlf tomslllw 

1 
KEMAL B. - Madam Pompadur 
Kn: kulesi parkı - D:ırüttallıo 
MELKE - Para ve qk 
OPERA - Neyyork Jrecelerl 
ŞllC: - Dnlet luıfa 
lakaba bahçelll - Varyete 
OekUdar Hile - Mlraa y..B 
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1 VAPURLAR 1 
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ı 

1 

ı 

E. 
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D 

g 
tı 

1 

k 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Bursa - Türk - Cideden 
Asya - ,, Mudanya, Gem· 

illeten 
Kırlangıç - Türk - İzmitten 
Bandırma ,, Karabigadan 
Güzel Bandırma - Türk -

Bandırmadan 
Heluan - İtalyan - Triyes

teden 
Merano - İtalyan - Triyes

teden 
Daçya - Romanya - Kös-

tenceden 
Bulgarya - Bulgar - Varna 

Burgazdan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gülcemal - Tilrk - fzmire 
Tayyar ,, - Ayvalığa 
Dumlupınar " - Rizeye 
Marmara " - Mudanya 

Gemliğe 

Feyaz - Türk - Bandırmaya 
Prinçipesa Marya - Roman· 

ya, Köstenceye 
F ede - ltaJyan - Köstence, 

Batuma 
Bulgarya - Bulgar - Pireye 

SH~!Mji 
KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM 16apE;iuı 
Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıh· 
tımından hareketle ( Zon
guldak, İnebolu, Evren
ye, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

VATAN Vapuru 
19 Eylül 

Cumartesi 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hope) iskelelerine azimet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci bamndaki acenta
hğına müracaat. Tel. 21515 

SEYRİSEF AIN 
Mcrkex acentası: Galatada KöprU 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci MU~ 

hürdar xade han '}, 2740 

14 eylül pazartesi Bandır-
ma postası yapılamıyacaktır. 

Posta gemilerimizin nak-
)ettiği hayvanat gübresi 
müzayede ile satılacaktır. 
ihalesi 14/91931 saaat 16,30 
Teminat % 10 dur. (2305) m 

ri 
iç TAVİL ZADE VAPURLARI 
k Ayvalık - lzmir Postası 

: ,.~a~~~rEP! 
61 
la zartesi akşamı 17 de Sirkeci-

den hareketle Gelibolu, Ça· 
zı nakkale Ayvalık ve fzmire 
ri azimet ve Çanakkaleye uğ
d rayak avdet edecektir . 
İs Yoku bileti vapurda da vc
bt rilir. Adres: Yemişte Tavil:ıade 
he biraderler. Telefon: lst. 2210 
bı 
bi DOKTOR SEMIRAMISE 
di KREM H. 
ki Çocuk hoetalıkl11rı mütehauıeı 

ke Dr. Ekrem Behçet 
de Etfal hasbmesi kulak, boğaz 

urun ha!italıkları miitehass191 
eyoğlu Me'lttep sokak No. 1 

Telefon Beyoğlu 2496. 

SON POSTA 

Toptancılara 
ELBİSE, MUŞAMBA ve PARDESÜ 
iberine mübayaatınızı yapmazdan evvel her halde : 

lstanbulda - Galatada Karaköyde kAin meşhur : 

EKSELSiOR 
Büyük Elbise Fabrikasını 
ziyaret etmeniz, menfaatımz iktizasındandır ... 

umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

ISTANBUL ADLİYE LEV AZM 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Mehakim ihtiyacı için tabettirilecek olan 48 kalem evrakı 
matbua ve defatirin İstanbul ve Vekalet Levazım Dairelerinde 

mevcut şartnamesi dahilinde aleni münakasa suretile 28 • ey
lül 931 pazartesi günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin 

yevmi mezkürda şartnamede vaztlı pey akçelerile birlikt"! 

Ankara Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğüne müracaatları 
lüzumu ilan olunur • (2316) 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
3 üncü Keşide 11 Teşrinievvel 1931 dedir 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R I C A: 40,000 15,000, 
10,000, Liralık ikramiyeler 

VE : 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

35,000 Ura kazanan 32071 numarah bilet İstanbul, 
Ankara, Sandıklı, lzmir ve Konya' da saltl
mışhr. 

15,000 Lira isabet eden 6394 numarah bilet fstan

bul ve lımir'de satılmıştır. 

12,000 Lira kazanan 1443 numaralı bilet fstanbul, 

Bandırma ve İzmirde aatılmıştar. 
10,000 Lira kazanan 8082 numaralı bilet Edirne, 

lstanbul ve Antalya.da satllmsştır. 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassm 

Doktor Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HilAliahmer binası No. l O Telefon lst. 2622 

TÜRKLER iÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Veklletiain 8 - 4 • 931 Tarih Ve 78S Numaralı Kararlle 

Mekteplerimize K•bul Olunmuttur, 

Milelllflerl ı 

HERMAN SANDER TAHSiN ABDI 
Almanca •• edebiyat lırmir lieeel Alaaaaca 

mualllml mua1llınl 

1 ıncı Kı::ımı 40 Kr. Ayni Metodun: 
2 inci Kısmı 50 " 1 Küçük Cep Lfıgati 30 Kr. 
3 üncü Kı:::mı 70 ,, Muallimlere Anahtar 160 ,, 

[Bu anahtar mualllmllğln l Jepat edenlere poata para11nı gl>ndermek şartile meccanenJ 

Satıldığı yer : fstanbulda Hüsnütabiat matbaası. 

ARNA VUTKÔY'ÜNDE - TRAMVAY CADDESiNDE 
Leylt FEYZİATİ LİSELER. Kız 

ve · 
Erkek 

ANA SINIFI - iLK KISIM - LiSE SINIFLARI 
Kaylt için her giln ıaat 10 dan 17 ye kadar mürcaat edilebilir. 19 eyliil cumarteai gün il derslere 

başla~acaktır. Talep edenlere mektep terifnameai gönderilir. Telefon, Bebek 210 

e A • e 

Li.~ :: ~~:;' iNKILAP LiSELERi ~:;:; J~ 
kısımlan 

MUeuisi ı N E B 1 Z A D E R A l\t D t 
Reemt dere programlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrlaatı, ecnebi mekteplerine kat'lyyen lU:1um 

bırakmıyacak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiy• heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mUrebbllerlnd•n 
:oıUrekkeplir. Ana ve baba, yavrularınt lNKILAP LlSELERINE h•r hususta tam bir emniyet ve huxuru kalple teellm 

edebilirler. MufaHal lu.bname vereceğini,; adrese gönderilir. Me~tep Nuruoemanlyededir. Telefon: 2001' 

Saraçhanebaşında Milnir Paşa konaklarında 

L~;~I :: ~~~~rl BA YRIYE LİSELERi ~::..~:~~ 
Tekmil a1n1flar1 mevcuttur. Kayde batlanmıtbr. TedrlHt. Türkçe, Fransızca va lnııUlı.cedir. Talebe 
aabah nlerinden mektebin otomobillerile alınır Ye aktanı ayni vuıta lle evlerine gönderilir. 

Her sıiln 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telofon : 20530 

Yavrular Yurdu 

ENVER PAŞA MEKTEPLERi 
Şişli, Son Tramvay lstasiyonunda 

Leyli - Nihari - Kız ve Erkek 
ANA. iLK - ORTA 

Şubesi, ErenkHyünde: Nihari • kız ve erkek yalnız llk kmm 
Her iki mektebin ınUesslsi: Madam Ortan Enver 

Tedrisat Türkçe ve Fransızcadır. Ecnebi melıteplerine kat'iyen 
ihtiyaç hissettirmez. Kayit için: 9 dan 17 ye kadar her iki mek• 
tebe müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname meccanen g8nderlllr. 

• 
inşaat Münakasası 

l 
İspirto Ve ispirtolu içkiler İnhi-

sarı Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçede kain İdarei lnhisariyeye ait rakı ve 

Soma fabrikasında müceddeden, tadil ve ıslah suretile yapıla
cak inşaat kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 senesi eylfılünün 19 uncu cumartesi gU
nll saat tam on ikiy~ kadar kabul edilecektir. 

3 - Münakasaya ait evrak takım halinde ldarei merkezi· 
ye muhasebesinden ( J 5) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4 - izahat almak istiyenler MlldUriyeti Umumiye Fen 
Heyeti Reisliğine müracaat edebilirler. 

[ cı~ ~!. •t!,9..~!"!9. ~~~~•••• 
D . - Tak•lın Zam balı •Okalr Na. •ı ı ==·=-- ~- :::-- ==::illli 

Cilt ve ı:Uhrevf hastalıklar MDtebassııı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
•tanbıal emrazı •Ohrovly• dl•paoHrl b .. held121i 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karşısnda No. 71 

İstanbul Defterdarlığı İlanatı 
SATILIK ARSA - Yakacık, Minare ıokak, No. 28, 100 

arşın miktarmda. Tahmin edilen ( 50 ) lira kıymeti ihaleyi 
müteakip bir taksitle alınacaktır. 15 - 9 - 921 tarihine müsadif 
sah günü saat 15 te aleni müzayede uıulile Kartal Malmtı
dUrlüğünde icra kılınacakbr. 

MASAJ KOLONYALARI 

CUde taravet bahteder, 

Gençlik sigortasıdır. 

fstanbul, Beyoğlu Yer1i Mal· 

lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulur:,unuı. 

iHTiRA BERATI 
ihtira, berat veya imtlyuınııt 

pl,nlarınm ve modellerinlzi Şi· 
kago'da 1( eylülden 20 teşriniev
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGİDE 
tethlr edintz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

ve ahcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını aatmak için muh
terilerin eUne geçmiş en büyük 
fıraattır. Hemende bütü9 fabri

kalar yeni icat ve ihtiraları gör• 
mek üzere sergiye mümessiller 
göndereceklerdir. 

Reıim ve modellerinizi teşhir 
ücreti 28 dolardır. Bizim hususi 
ıergi memur ve sahcılarımız be
rat ve lmtiyazlarınızı fabrikatör
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
aerginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adrea: lnternatiooal Patent Eıı:po•I• 
tlon Co. MarchandlH Mart. Chicago. 
U. S. A. 

B AH R İSE Fi T 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDA.M 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 31250,000 FL 
Galatada KaraklSy palasta Telefon: 

B•yoğhı S711 ·5 latanbul tlll ıubeal: 
"Merk.. PoatanHI lttlaallnde Alla· 

l•mcl haa, Telefonı lıt. 569 

Bilumum banka ınuamelitt 

Emniyet Kasaları icarı 

ÜSKÜDAR 

HAie Sinemasında 

MiRAS YEDİ 
MllmeHili : Rejinald Deni 

SON POSTA 
Y•vmt, Sly&1f, Havadis ve Halk gazeteai 

idare : lıtanbul Nuruoamanly• 
Şeref aoka§'ı 3S - 97 -Telefon letanbul - 202()] 

Poeta kutusu : latanbuı - 741 
Tetırııf : lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÔRKIYE ECNEBi 

HOO Kr. 1 Sen• 2700 Kr. 
750 n 6 Ay 1400 

" 
400 ,, 3 n 800 

" 150 " 1 ,. 300 
" 

Gelen evnk geri verilmez. 1 
hıınlardan meauliyet alıııınaı. 

Adres değiştirllme!İ ('.10) kuruştur. ...................... 
MA TliAAI EBÜZZIY A 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Razıp 

Neşriyat Mtsdilr!I: Sellm RagıJJ 


