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• 
Amelenin İş Saatleri için Bir Proje Hazırland 
'Yeniden Üç 
Kişi Daha 
Zehirlendi 

Bayat palamut yüzünden 
Zehirlenenlerin arkası henüz 
alınmamıştır. Dün de Uç yeni 
hadise kaydedilmiştir. Tütün 
GUnırUğüncle Avadis, Kirkor 
Ve Ali isminde üç kişi o civar· 
daki Tanaş isminde bir ahçıdan 
balık ahp yemişler, fakat 
biraz sonra renkleri morarmış, 
iarip bir vaziyete girmişlerdir. 
Bunların zehirlendikleri anla-
tılarak tedavi altına almmış
lardır. Ahçının yemekleri de 
tahlil edilmekte, ayrıca tah-
kikat yapılmaktadır. 

• 
Vapur ile 
• 
iskele 
Arasında 
Zavallı Bir Tayfa Feci 

Surett Ezildi Ve 
Ayağı Kesildi 

Zavallı Masta/• hastanede 
Dün sabah Köprtıde Kadı

kay iskelesinde çok feci bir 
kaza olmuıtur. Tahkikatunıza 
göre Kadıköyünden gelen 
Burgaz vapw-u köprüye ya• 
ll&şırken iskeleye halat veren 
tayfalardan Mustafanın ayaiı 
kaymış ve iskele ile vapur 
•rasında kalarak sağ bacajl 
tıilmiı, birkaç yerindende a~r 
)'aralar almıştır. Mustafa hır 
•ralık tamamile ezilmek ilıer• 
iken müşkUlitla kurtarılmıt 
\te Beyoğlu hastane&ine kal· 
dırılmııtır. Fakat ezik fazla 
olduğu için Mustafamn ayağı· 
llın kesilmesine mecburiyet 
histi olmuştur. 

Bu Ne Biçim Şaka ? 
Beşiktaşta Şark lokanta· 

11llda çırak Durmuş ile Halil 
fakalaşırlarken Halil bıçakla 
Durmuşu yaralamıştır. 

Bir Çocuk Bulundu 
Beyoğlunda ( Sent Marl ) 

kilisesi avlusunda yeni doğ· 
~~ bir kız çocuğu bulunmuş· 

IDarülfünunun 
tılma,, Talebine 

"Kapa-ı' Çek T_akımı 
Gelmıyor 

Ca va hı Birinci maçını Milll takım 
la, ikinci maçım da Fener -

Mithat Paşa İle Tuna Boyundaki 
Hocanın Muhaveresini Bilir Misiniz? 

Galatasaray muhteliti ile yap-
mak üzere bu cuma şehrimize 
gelmesi beklenen (Çeki Kar-
len takımından son dakikada 
alınan telgrafta gele mi yecek-

Türk Hava Kartalla
rının Menkıbeleri ••• 
- BİR BAŞLANGIÇ-

Yazan: Taggarecl Hagriinntı• 

Gireson meb'usu Hakkı 
Tarık Bey birkaç gün devam 
eden bir makale silsilesi neş
retti. Darülfünunun evveli ıs
lah ve tensikinden bahseden 
yazılar perde perde yUksele
rck nihayet Darülfünunun ka
patılarak yeni Darülfünun 
açılmasmda karar kıldı. Da
rülfünun, bu talep önünde 
bir müddet sustu. Yahut ve
rilen cavaplar ne kafi, ne de 
şafi idi . 

lerl bildirilmiştir. r 
Karısını Vurmuş j 
Sonra Da Ortalıktan 1 

. ...,. .. 

lzmir rıhtımı v• ılrut• alt tramvaglar 

lzmlr, 17 (Husuıt) - Bura· vaziyetini teftiı etmiıtir. Htı-
daki Rıhtım SirketinJn, 6to- kftmetin, Rıhtım Şirketine 
denberi eldeki mukaveleye ait mukaveleyi mevcut sali· 
riayet etmediği bakkı~dakl hlyetine iıtinaden feshederek 
şikAyetler llıerine Beledıyey• kendi üzerine alacağı kuvvetle 
devri hakkında bazı mllt:ea· pyidir. 
lar ileri ıUrlllmllf, hattA un• Yarın Ankaraya gidecek 
dan bir müddet evvel . bu olan Sırrı B. buna dair olan 

le etrafanda bazı tetkikat hUkl\.mete vere· mese A dan geçen raporunu u 
bile yapılmıştı. ra 1 cektir. 
müddet zarfmda bu mes~ 0 

[ Son Posta: Bu tetkikin 
unutulur gibi oldu. Fk~kal 71~ bir de lstanbulda yapılması, 
k giln evvel Na ıt şB f :-- 1i··e kadar yükselen tiki· 
U~um MUdtlrll SŞı~r~et~ y.. · ı ~ir icabı değil midir?] 
ıehrimize gelerek ır 

Kaybolup Gitmiş 
Çemberlitaşta Kurşunlu ha

nın müsteciri Behiye Hanı
mın kızı Bedia Hanım zevci 
Kadri Efendi tarafından bı
çakla yaralanmıştır. Bedia 
Hanım hastaneye kaldırılmış, 
Kadri Efendi kaçmıştır. 

Şüpheli Bir Olum 
Bulgurluda Demirciçeımeıi 

karşısında oturan berber 
Mehmet Efendinin zevcesi 
Melek Hanım 3 aylık hamile 
olduğu halde dün sabah an-
ıızın &lmüş, fakat ölüm şüp
heli görülmüf, cesedi morga 
nakledilmittir. 

Alacak Kavgası 
Küçük Mustafa Paşada oturan 

kaaap Selim Ef. isminde biri 
bir alacak meıeleıinden Hn
aeyin isminde birini yarala
mıftır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan devam) 
Matbuat hürriyetinin auiisti

maline karşı Hilkümetin elinde 
medarı h tbik olacak hem aali
hiyet vardır hem de memlekette 
mer'i olan kanunlar vardır. 
Kanunların cereyanı tabiisini 
bllirainiz. Şahsiyata taalluk eden 
matbuat ceraimi şahıalar taraftn• 
dan mahkemelerde tahrik olunur. 
Hllkümcte taalluk eden ceralm 

(Devamı 6 ıncı aylada) 

Yukarda ilk taggarele,.den biri; aşağıda bugünkii bir 
Potez ve bir Dölaj - Nigöpor tagqareleri 

Medeniyet Alemi hergiln milleti yoksuzluklar içinde 
yeni yeni harikalara ıahit cihanı hayrette bırakan hari-
olmaktadır. Bugünkü dünya kalar yaratarak fıtretindeki 

bir asır evvel yaşıyan insan 
hayalinin bile varamadığı bir 
kemale ermiştir. Denizlerin 
dibinde gezmek, dağlar gibi 

zırhlıları devirmek, dünyanın 

öbür uculile bir dakikada 
muhabere etmek, Amerika-

dan kalkıp bir hamlede 
· ı.tanbula gelmek, tab'an 
zayıf olan insan azminin ve 
sebatmın mahsulüdür. 

Saltanatın yıllarca süren is.
tibdadı, bu memleket hilka-

tinde yaşamak kabiliyet ve 
ilmidini s6ndürmi\ştü. 

Sanayi ve fennin yabancı 
kaldığı bu memlekette Türk 

kabiliyeti, azameti göstermit· 
tir. Medeni memleketteki ve• 
sait ve sanayi, refahı hayat 
Türk milletine nasip oluduğu 
gün bu vatan evl~tları bey
nelmilel rekorlarda bftyfik 

muvaffakıyetler göstereceğine, 
milli hudutlar haricinde daima 
alkışlanacağına şüphe yoktur. 

Bugiln elindeki eksik vasıta
larla vatani vazifelerini feda
kArlıkla yaparak tarihin tak
dirlerini kazanan Türk ıenç
liğini kabiliyetsizlikle itham 
etmek ne feci bir takdirsiz· 
liktir. 

(Devamı 6 ıncı 1ayfada ) 

Tarih Dersinde 1 

Muallim Hamın - Çocuklar 1 Bug ün size eski Roma 
kadınlarının nekadar ciddi olduklarına dair tarihi bir menkıbe 
anlatacağım. 
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2 Sayfa SON POSTA 

JI Sesi_ L L 
Tahsili Emval 
Kanununun 
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Ağırlığı 
Ticaretini bırakmıt bir 
Mükellefe tebliğat yapıl
madan mensup olmadıtı 
bir Maliye Tahıil tubeai 
603 lira vergi bcrcu kesi
yor ve Tahsili Emval 
kanunu mucibince de ma· 
hm satmıya kalkıyor. 
Adamcağızın itirazı para 
etmiyor. Evvelce şubesine 
vesikalarını bıraktığını 
söylüyor. " Sen parnları 
ver sonra itiraz edenin " 
diyorlar. Bu salcatlık tat· 
bikatta mıdır, yoksa bizzat 
kanunun kendisinde midir? 
Bunu bilmiyoruz. Fakat 
bildiğimiz fey, bu mua· 
mele 9ekJinln mantıkan 
doğru olmamaaı li.z.ımgel
diğidlr. Netekim mütalea
•ına müracaat ettiğimiz 
halk ta bize aşağıdeki 
fikirleri ıöylDyor: 

Salih Bey ( Şehzadebatı Emlnnu
r.ttln mahalleal 4.3 ) 

- Tahsili Emval kanunu
nun ıekli ağırdır. Geçen ıe· 
nedenberi bu anlaıılmamışbr. 
Maamafih vergileri indirilmiı
tir. Bu temayül ıayanı tak
dirdir. Memleket, birçok yer• 
ler gibi buhrnn geçiriyor, 
kazanç yok. Bu vaziyet karşı· 
ıında tahsil usullerimiz pek 
biamandır. Bazı sakat nokta
lan da yok değildir. Meseli 
bir vergi ihbar ediliyor, itraz 
edilmeyince kat'iyyet keıbedl· 
yor. Nihayet bir gftn baber
ıizce memurlar hacze geliyor· 
lar. Bence bu haciz iti de 
evvelden ihbar edilmelidir. 
Kanunumuzun bu noktaıı 
tuhihe mnhtaçbr. 

• Sallm Bey ( Orta röy fırıa ıokak S) 

- Bugtın gazetede okudum. 
Çok evvel terki ticaret eden 
bir ttkcardan (600) lira vergi 
btemişler, adam haberim yok 
demif. Ne yapalım hüküm 
kesbl kat'iyyet etti. Bu parayı 
verde sonra hazineyi dava et. 
Yoksa haczedilen eY eşyanı 
aatacağız, demiıler. Bunda bir 
hata olduğudu muhakkakmıı. 
Şimdi bu buhranlı zamanda 
Hd mal bir paraya iken zavallı 
•atandaftD ev etyuı yok 
pahaaın• satılacaktır. 

Bence tahıil usulOmUztın bu 
noktuı tashih edilmelidir. 
Adamcağız itiraz etmeli, mu
hakemeyi kaybederse o vakıt 
etyuı aablmalıdır. 

... 
Allecldln Bey Tavşaatatı Emin 

Bey mahalleıl 7 

- Vergi tahsil usullerimiz 
mllıamahalı olmalıdır. Her 
Yatandaı borcunu seve seve 
Termek ister. Fakat ortalıkta 
kazanç yok. Hllkümet yeni 
yol vergisi kanununu çok iyi 
yapmııbr. Vergiyi altı !ıraya 
indirdi ve bunu da Uç taksi
te ayırdı. Şimdi herkes bunu 
kolaylıkla verebilir. Diğer 
Yergilerde de bu usul kabul 
edilirse çok iyi olur. 

Kavun 
• 
ihracı · 
Ne Vaziyette ? 
Kavuncuların ihracat 
Ofisile Daima Temas 

Etmeleri Lazımdır 
Avrupaya şehrimizden ka

vun ve karpuz ihracatına de· 
vam edilmektedir. Dün de 
bir İtalya vapurile Parise (101) 
1andık kavun g6nderilmiştir. 
Bu kavunlar Uzunköpril malıdır 
ve ambalajları iyi yapılmıştır. 

Bu meselede flk it olarak 
kavunlar toplanırken zedelen
memesine dikkat edilmiştir. 

Sonra her kavun portakal 
klğıtlarına sarıldıktan ıonra 
kllçllk ıandıklara konmuı ve 

aralarına ıaınan doldurulmuıtur. 
ihracat Ofisinin teşvik ve 

yardımile ıimdiye kadar mem
leketin muhtelif yerlerinden 
birkaç defa ihracat yapıldı. 
Fakat bunların ne netice ver· 

diği henüz tesbit edilememi~tir. 
Zira ibracab yapan tacirleri, 

kavunlanm vapura yUkleyin
ciye kadar Ofisle temas et
mekte, bilihare netice hak· 
kında malQmat vermemekte
dirler. Diğer tacirleri de leş· 
vik ve İhracatı fazlalaştırmak 
için asıl neticenin ne olduğu· 
nu İhracat Ofisinin öğrenmesi 
Ye alAkadarlan tenvir etmesi 
icap etmektedir. 

Asılsız Haber! 
(20) Bini (200) Bin Ya
panlara Ne Dersiniz? ı 

Bu ıeneki Afyon mahsulü
nlin, memleketimizin muhtelif 
mıntakalarmdaki rekoltesi et
rafında İhracat ofisi malumat 
toplamaktadır. Dünkn sabah 
gazeteleri hep birden, Ofisten 
aldıkları malümata atfen Ma· 
latya mıntakasının bu seneki 
afyon mahıulUnti ( 200,000) 

· kilo olarak göatermiılerdi. 
Halbuki ihracat ofisi bunu 
tekzip ederek bu mıntaka 
mahsulUnlln bu sene (20,000) 
kilo olduğunu bildirmiıtir. 

Geçen aeneki mahsul iae 
( 24 ) bin kilo idi. Mahsulnn 
fahiş bir surette fazla göıte
rilmesl piyuada korku tevlit 
etmiıtir. 

Karmanyolacı Kadm 
Naciye isminde bir kadın 

dlln gece Beyoğlunda gider
ken önüne Zehra isminde 
başka bir kadın çıkmış, elin
den çantasını kaparak kaç
mıştır. 

Terkos Müd .. rü Bol Bugün 
Küçük Kemal 

KesedenAtıpDuruyor Ne Yapacaktır? 
Fakat Lafla Peynir Geınisinin Yürümeyeceği 
için ilk Verilen Karar Derhal Tatbik Olunarak 

Tesisat Şehre Devredilmelidir 

Son günlerde yine .ııklaıan, fakat her def asında, ıehri 
az veya çok harap eden yangınların mes'ulii kimdir? Bu 
sual ıorulduğu zaman hemen herke1in ittifak ettiği nokta ıudur: 

Başlıca Mes'ul ı 
Bu iıte yegAne mes'ul Ter

koı şirketidir. Bu mea'ullyetin 
sebepleri gazete ılltunlannda 
okadar çok detildi ki artık 

fazla izahata Te fazla mlltaleaya 
biç lnıum kalmamıı gibidir. 

Bu ithamlar karıııında, 
T erkoı Şirketi her nedenıe 
aarih olamamak vaziyetinde 
kalmııtır. Fakat, geçenlerde 
F rannya gidip üç ııüıı evvel 
tehrimlze gelen Terkos Şirke
ti mlldUrtl M. Kastelno niha· 
yet dün dile geldi ve bülbUI 
gibi ılSyledi. 

Biz bu ıözleri lıittikten 
ıonra gayri ihtiyari ıöyle 
dedik t " T erkoa Şirketi bol 
keseden atıyor. ,, 

Bakınız, dün Ankaraya gi· 
den tirket mOdUrü neler de 
neler söylüyor: 

- Hükumete bir ay evvel 
yaptığımız teklif hakkında te
maata bulunmak için Ankara
ya ~idiyorum. Bu teklifimizde 
inşaat projesinin bir kısmının 
tatblkı için müsaade istedik 
ve verilince derhal ite batlı· 
yacağız. İnşaat bize (220) bin 
liraya mal olacak ve altı ayda 
bitirilecektir. Bu sayede Ter· 
kos gölnndeu tehre gelen 
ıuyun miktarı ( 4 ) bin metre 
mikAbı çoğalacaktır. 

Bu inşaata mukabil yalnaı 
ıirketimizin satın alındığı tak
dirde, yapacağımız masrafların 
tesviye edilmesini istiyoruz. ~ 

Ne istiyormuş? 
Bu cihet taahhilt edi-

lirse ıirket imtiyazının tem
didini, hattA tarifenin yllkıel· 
tilmesini iatemeksiıdn derhal 
iıe başlıyacağız. 

Şirketimize mütemadiyen 
bncum ediliyor. Fakat herkes 
biliyor ki ( 1882) mukaYelealn
den ıonra yaptığımız tHiaat 
ıehrin ıimdiki ihtiyacına klfi 
değildir. Bu tesiıabn detlıti· 
rilmesl lAıımdır. Bu da btıytık 
bir maarafla kabildir. Bu Ta
ziyet karşısında ılrket, teıi
aatın değiştirilmesi için bir 
proje hazırlamıf Ye Uç ıene 
evvel Nafia V ckiletlne "Yererek 
baıı tekliflerde bulunmuttu.Ka· 
rar vermek bize ait değildir." 

Bu beyanatın alt tarafı da 
•ardır. Fakat bu kısımda tir· 
ket mlldürll ıon yangınlardan 
bahıediyor ve her zamanki 
gibi (kabahat bizim değildir) 
diyerek mes'uliyeti Ozerinden 
atmak istiyor. 

Ancak burada fayanı dikkat 
olan cihet ıudur ki tirket 
evvelce yeni teıisat için imti
yaz mtlddetinin uıatılmasını 
ileri ıllrdüğil halde timdi bu 
ıarttan vaz geçmiı bulunmak· 
tadır. 

Biz böyle kuru llkırdılara 
fnanacaklardan değiliz. ilk 
Yerilen karar tatbik edilmeli 
Ye T erkos teıiıab ıehre mal 
edilerek şehir dertten kurta
rılmalıdır. 

~-~~---------..-.----------~~ 
Boğaz, Burun Ve Kulak Kongresi 

Kongre azaları 6lr drada 
Sofyada aktedilen " Enter· memleketimizden iıtirak eden 

balkanik ,, boğaz, burun ve doktor Sani Yaver ve Haydar 
kulak doktorları kongresine lbrahim Beyler dün tehrimize 

Hiç Mağlup Olmıyan 
Boksörümüz Bu Akşam 
Romanyalı ile Çarpışıyor 

Bir aydır bu akşam yapa
cağı mnhim maç için hazırla
nan Küçük Kemal dUndenberi 
ldmanlannı kesmiş ve istira
hate girmiştir. Kemalin son 
günlerdeki vaziyeti Romanyalı 
bokıöre karıı mUsavi şansla 
dövüşebilecek bir hale gel-
mişti. İstirahat devresine gi
ren Küçük Kemalin idman 
arızasına uğramasına, bir ye
rinin sakatlanmasına ihtimal 
olmadığina nazaran bu akşam 
Beyoğlundaki Sketingpalaata 
çok ıert hasmı Romanyalı 
Bunyaya karıı yapacağı dö
YDıte muvaffak olması 1 hti
mali Tardır. 

Şimdiye kadar hiç mağlQp 
olmamıı bokıörlimüz.lln gali· 
biyetini yarınki nüshamızda 
ilin edebilmek için kendisine 
en müsait talihli dakikaları 

candan temenni ediyoruz. 

Sarhoşluk Ve Sarkmtıhk 
Aksarayda oturan Hllmi 

Efendi iıminde biri son dere· 
ce ıarhoş bir halde Beyoğ
lunda ötekine berikine ıataı· 
makta iken yakalanmıştır. 

Kundakcılık Mı? 
Kasımpaşada Garip 

Bir Yangın Oldu 

Kasımpa.şada kömllrcü Ce
mal Efendinin dükkinından 
yangın çıkmış, fakat siraye· 
tine meydan verilmeden sön
diirlllmUıttir. 

Cemal Ef. dUkAnının Llz 
Mustafa lıminde biri tarafın· 
dan kaıten yakıldığını iddia 
etmiı, tahkikata başlanmııtır. 

dönmtişlerdir. Btıtün Balkan 
hükumetlerinin davet edildiği 

bu kongreye hariçten yalnız 
Romenler ve Türkler iştirak 
etmiştir. Sırp doktorları hU
kumet müsaade etmediği için, 
Yunanlılar da baıı siyast se
beplerden dolayı iştirak et
memitlerdir. Kongreyi Bulgar 
Dahiliye Nazırı açmıtbr. iki 
i6n devam eden kongrede 
bbba ait birçok ehemmiyetli 
mesail müzakere edilmittir. 
Bilhassa doktorlarımızın or• 
taya attığı bazı esaslor şayanı 
dikkat görülmüştür. 

Günün Tarihi 

Vekiller Heyeti 
İçtima Ediyor 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştfl 
B. dün Ankaraya gitmiştir. Bugürt 
Vekiller heyeti toplanarak Tevfik 
Rüştü Beyin Avrupadaki tema~· 
ları hakkın da ki izahatını dlnlı• 
yecektir. 

Balkan Kont eransı 
Konferanı ba:ı.ırhklarma de• 

vam edilmektedir. lçtimalıı.r Yd· 
dız 1arayının ıııalonlarında yapı• 
lacaktır. Kadınlar Birliği de kon"' 
feranala temas için birkaç mu• 
rahhaa ıeçmiıtir. 

Gazi Hazretleri 
Ga:d Hz. dün akşam otomo· 

blJle Hürrlyetiebediye tepeain• 
kadar bir tenezzüh icra etmitler, 
ıonra Saraya avdet buyurmuş• 
lardır. 

Harekenin Sigorta Parası 
Hcreke f abrika .. nın yanan kı· 

ıımlarının eiıorta parası olarak 
Anadolu sigorta tirketi tarafın· 
dan fabrikanın merbut bulunduj'U 
Sanayi ve Maadin Bankanna 
(102) bin lira verilmittir. 

Fransız Seyyahlar 
İçlerinde bazı edipler de bu· 

lunan Franaız ıcyyahlar dDn 
tehri gezmişlerdir. Bu akşam 
memleketlerine hareket ede• 
c:eklerdir. 

Etabli Meselesi 
Rumların Etabli vealkaaina 

alt muamele müdeetl evvelki 
aiin bitmitti. Fakat henfiz (5) 
bin kadar Rumun vesika alma• 
dıtı ileri aürillmekte, bunun için 
mühletin on ıGn daha temdidi 
mev:ıuubahı olmaktadır. Rum Pat
rlj'inln etabll meıelealle alAkadar 
olmadıtı anlaıılmıtbr. 

OtobUsçUlerin istedikleri 
Son talimatname ile otobü•· 

lerde haTa frenl bulunmaaı mec
buriyetJ konmu9tu. Otoblb Hhlp
leri bu yüzden tik6yete batla
mıtlardır. Talimatnamenin tadilini 
lıtemektedirler. 

Yangm Devam Ediyor 
Mutia, 15 (A.A.) - Fetbiyenla 

Meteıedlti mevklindeld ormaa 
yanıını •~ndürülmilftür. Ktsyce
tlzln Dolaman nabiyHlnin Ker• 
fin ldSyQ clnrmdaki cuma or
manında çıkan yanıının da •Ön• 
dGrUlmeai için tedablr alınmııhr. 

Akalliyet Muallimleri 
Maarif Vekaletinin ecnebi ye 

akalliyet mekteplerlndeld TDrkç• 
muallimlerinin haklarını temin 
için bazı esaalar hazırladıj'ı kay• 
dolunmaktadır. 

Muhtelit Mahkemelerde 
Tatil devreleri hitam bulan 

MuhtelJt :iakem Mahkemelerinde 
faaliyete buıünlerde tekrar bat· 
lanac:aktır. 

llkmektep Muallimleri 
lstanbul ilk mektep mual

limlerinin yeni teşkilAt listesi 
tamamlanmıştır. Listeyi Maa· 
rif Müdürü Haydar B. yann 
Ankaraya götürecek, taadik· 
ten sonra neşrolunacal<br. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Spor Dili 

1 ı Sporcu - Hasan Bey, nna bak ge· 1 2 ı Sporcu - •.• Bizim sol insayt, öyle 1 3 : Hasan Bey -- Bir kelime enladımsa 1 
pDkl maça anlatayım da dinle. bir plue ıOt atb ki ıolkiper ilk bile diyemedi.! arap olayım. 

4: Sporcu - Aman Haaan B. , anadilini unuttun 
mu? Türkçe söylüyorum, nasıl anlamıyor1un 1 
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Hergü 
Münderecatımızın çok
luAundan dercedileme-
miştir. 

Kanunun 
Tatbiki 
Lazımdır 

Cumartesi gUnti fabrikat8r· 
ler Sanayi Umum Müdürü 
Şerif Beyin riyasetinde topla
narak dertlerini anlatmışlar, 
bu arada Sanayi Birliği Umu
mi KAtibi Nazmi Nuri B. de 
fabrikatörler namına bazı 
s5zler söylemiş, Teşviki Sanayi 
kanununun IAyıkile tatbik 
olunmıyan bir maddesinden 
bahsetmişti. 

Biz Nazmi Nuri Beye tekrar 
mliracaat ederek bu maddeyi 
tatbik etmiyenlerin kimler ol-
duğunu sormuş ve bunun ne
ticesi olarak bir yazt yaz
mıştık. Bu mesele hakkında 
tekrar g6rüştüğUmUz: Nazmi 
Nuri B. demiştir ki : 

"-Ticaret ve Sanayi Oda· 
aındaki içtimada erbabı sana
yinin mevzuatı hazıra hakkın-
daki dileklerini erbabı sanayi
den aldığım esasaslar daire
sinde izazh etmiştim. Bu 
meyanda Teşvik sanayi kanu
nuun 13 üçUcil maddesinden 
bahsederek ( imtiyazlı şirketler 
milmasillerinin gördükleri işi 
görebileceği fennen mütehak
kık bulunanları hariçten ge· 
lenlerden yüzde on pahalı 
dahi olsa tercihan dahilden 
tedarik ve mübayaaya mec· 
burdurlar) fıkrasını okumuş 
ve bu mecburiyeti kanuniyeye 
riayet etmiyen imtiyazlı şir
ketlerin evamiri hükumete 
ademi riayette bulunduklarını 
mütaleasını illve etmiştim. 

Beyanatımda münhasıran 
imtiyazlı şirketleri muvzuubahs 
ettim. Gazetede deavir diye 
yazılmıştır. Tashihini rica ede· 
rim. 11 

O takdirde bu imtiyazlı 
ıirketlerin isimlerinin verilme· 
ıini rica ediyoruz. 

ltalyada issizlik 
Roma, 16 (A. A.) - İşsiz· 

lerin miktarı 31 temmuzda 
637 kişi idi. Bu miktar 3 l 
ağustosta 693,255 e baliğ ol· 
muştur. Bunlardan 233 bini 
birerer prim almışlardır. 

Katil Kim? 
Adliyeye Şayanı Dikkat 

Bir İhbar Yapıldı 
Bir müddet evvel, İstanbul 

Ağırceza Mahkemesi, Beşik· 
taşta Nubar isminde bir Er· 
meni gencini öldürmekle maz· 
nun boksör Rahmi Ef. yi 
muhakeme etmiş, on beş sene 
hapiı karan vermiş, karar, 
temyizden geçerek kat'ileş· 
miştl. 

Son · günlerde Mnddeiumu· 
miliğe katilin Rahmi Ef • 
olmayıp başka biri olduğu 
ıeklinbe bir ihbarda bulunul· 
muştur. ihbar etrafında tah· 
klkat yapılmaktadır. 

Avam Kamarasının Feshi 
Londra, 16 (A.A) - Mu· 

bafazakArların önllmüıdekl 
teşrinievvel ayında umum! 
intihabat için haıırhklar yap
makta olduklarına dair olan 
haber tekzip edilmektedir. 

Hükftmet mahafilinin parlA· 
mentoyu ilkbaharda feshetmi· 
ye derpiş eylemekte olduğu 
ilive edilmektedir. 

Garp Ve Şark • 1 Son Posta'nın Resimli Makalesi 
l Bir 

1 

1 - Garplılar, makinenin, lüksün ve 
kendi icat ettikleri aletlerin esiri olmaktan 
muztariptirler. Şehir hayatmdnn kaçıp 
tabiatc dlSnmek istiyorlar. 

2 - Biz tabiatin esiri olmaktan müş· 
tekiyiz. Makineye, lükse, insanların icat 
ettikleri aletlere sahip olmak için 
didiniyoruz. 

3 - fnımnlar daima bulunduları vazi
yetten memnun değildirler. Zaten terakkinin 
tekamülün keşif ve ihtiralarm anahtarı' 
budur. 

•• •• UGUNUN TELGRAF HA 
iŞ S A 

lkısat Vekaleti Yeni 
Bir Proje Hazırladı 
Ankara, 17 (Hususi) - lk

tısat Vekaleti, yapılan uzun 
tetkiklerden sonra işci, amele 
ve bu sınıfa dahil olacak 
diğer san'at ve meslek erba
bının mesai saatleri hakkmda 
bir proje hazırlamıştır. Proje, 
çocuk, kadın ve erkek işciler 
hakkında ayrı ayrı esasları 
ihtiva etmektedir. Meclisin 
önümüzdeki içtima devresinde 
proje müzakere edilecek, ka-
bul olunan şeklin sonra tat· 
bikine geçilecektir. 

istihsal Vaziyeti 
lzmir, 15 - Ege iktısadi 

mıntakası 931 bakla rekoltesi 
2845, 1902 kilo tahmin olun· 

muştur.Bu baklalardan IOeylül 
1931 tarihine kadar İzmir 
limanından muhtelif ecnebi 
memleketlerine 1,743,292 kilo 
ihraç edilmiştir. 

150 Ölü 

o yadaki lhtilis 
Tuz İnhisar İdaresinin Parasını 

Edildiler Alanlar Tevkif 
Konya - Koçhisar tuzlasından Konya Tuz inhisar idare· 

1 

sine 27 bin liralık bir para havalesi gönedrilmiştir. O günk~ 
kasa mevcudu (5) bin lira olan veznedar Yozgatlı Sadık Efendı 

1 
bütün paraları alarak ortadan kaybolmuştur. inhisar Müdürü, para 
ihtiyacı karşısında veznedarı aratmış, bulduramayınca mesele 

zabıtaya aksetmiştir. Tahkikat neticesinde Sadık Ef.nin Baba 

Hasan zade Mehmet Ef. isminde bir attariye mağazası sahibi 

ile kimsesiz bir kadının evine gittikleri, oradan da (Odiraşe) 
ismindeki semte yollandıkları öğrenilmiş, kadın buldurulmuş, 
onun itirafile diğer baz.a adamlar tevkif edilmiş ve paraların 
(17) bin lirası Baba Hasanın evinde bulunmuş, bazt kadınların 
\izerinde de (5) bin lira elde edilmiştir. Paranın mütebaki 

kısmı Baba Hasan Ef .nin haciz altına alınan dükkfinının eıya
sile ödenecektir. Suçlular ele geçmiştir. 

·-·--------~~~~ 
A vusturyada J iki Hakim 

Gazeteler Silahların T op-ı lzmir Ceza Mahkeme-
lattırılmasını istiyorlar sinde Mahkum Edildi 

- 1 -

Viyana, 16 (A.A) - Umu· fzmir, 17 (Hususi) - Fazla 
mi sükün teessüs etmiştir. harcirah takdir eylemekten 
Grioskirchon' de komUnislerle maznun Seferihisar sabık hi· 

Hondrasta Bir Kilise 
Enkazı Altında Bulundu 

Heimwehrenler arasında bir kimi ve 16hik avukatlardan 
kişinin ölU:nile neticel~n~n Celal Bey Asliye ceza mahke-
karışıklık tamamen ·mevıııdı.r. mesinde Uç buçuk ay hapse, 

Viyana matbuatında, d~lult Müddeiumumi lsmail Hakkı 
Belize, 16 ( A.A ) - Dün 

öğleden sonra bir kilise en· 
kazı altında 150 ölü keşfedil-
miştir. Son siklonlar dolayısile 
ölenlerin miktarı 850 olarak 
tahmin edilmektedir. 

Müflis Banka MUdUrU 
Paris, 16 (A. A.) - istintak 

hakimi hasım taraflara Ustrik 
lehindeki muvakkat tahliye 
emirnamesım tevdi etmiştir. 
Hasım taraflar olbaktaki ka· 
nun mucibince yarın cevap 
vereceklerdir. 

Deniz Kazası 
Bir Balıkçı Motörü Bir 

Sandalı Parçaladı 
Arnavutköy Akıntıburnun

dan geçmekte olan Muıtafa 
kaptanın idaresindeki (ihsanı· 
hUda) ismindeki balık mo• 
törü balıkçı Y ankonun san· 
dalına çarparak parçalamış. 
Yanko denize düşmDı ve 
boğulmak Uzere iken kurla· 

nim ıştır. 

Tal ebe Yurdu 
Maarif Cemiyeti tarafından 

idare olunan Talebe Yurdu 
1 te rinievvclde açılacaktır. 
Yurd! her sene olduğu gibi 

bir silah toplanma lehınde Bey de bakimin halasını gör-
gaye.t beriı bir .hareket te· düğU halde IAkayit kaldığın· 
ressUm etmektedır. d d 1 ('.IO) 1. an o ayı " ıra para ce-

Borçlar Tecil Edilmeli zasına mahkum edilmişlerdir. 

Vaşington, 16 ( A.A) - .M. 
Mellonun harp borçlarıle, 
tamirat borçlarının üç sene 
müddetle tediyelerinin tehirine 

taraftar olduğu öğrenilmektedir. 

Eve Taarruz 
Fenerde oturan Hü•amettin 

Ef.ile Suat ve Huriye H.lar ayni 
semtte oturan Hikmet H.mın 

evine taarruz ettiklerinden hak
larında taki bata başlanmıştır. 

• 

Bursada Tiyatro 
Tay yare Cemiyeti tarafın

dan Bursada büyük bir tiyatro 
İnfa ettirilmektedir. 

itfaiyenin YıldönUmU 
lstanbul itfaiyesi (26) Eylul 

cumartesi iUnU (57) inci sene· 
sini idrak edeceği için o 2'lln 
bir tes'it merasimi yapıla
caktır. 

• 
ister inanma/ • • 

ister inan, 
Yeni Maarif Milıtqarı olmalarından ileri gelditl 

Salih Zeki B. dUn gaze- anlqılmııtır. 
lere beyanatta bulundu, Adedi Uçe, dörde mün
muhtelif maarif mesele- hasır olan bu gibi vila· 
lerine ait sazler söyledi yetler bütçelerinin tevzi
ve bu beyanatı arasında nine ait mua~elitın ik
dedi ki: malini mliteakip maaıatın 

"Bazı vilAyetlerde ilk itasında müşkülata tesa
mektep muallimlerinin ma- düf edilmiyecektir.,, 
aşlarının gecikmekte ol- ilk mektep muallimle
duğu hakkındaki ıikAyet- rinin geç maaş almalan 
lerin, bu vilayetlerin bUt- hakkındaki iddia ve şl· 
çclerini tevzine ait mua- kAyetlerin senelerdeberl 
m lAb ikmal etmemiş devam edegeldiğine göre, 

İster inan ister inanma/ 

• 

YE 
• 
1 

lzmirliler Hükumete Mü
racaate Karar Verdiler 

İzmir, 17 (Hususi} - Son 
zamanlarda Japonhmn gayet 
ucuz fiatlerle m.!ınlekete pa
muklu bezler ithal etmesi 
yüzünden Buldan ve Kadıköy· 

deki mensucat imnlataneleri
miz buhran içinde kalmışlar, 
bilhassa şehrimiz piyasası 
altüst olmıya başlamıştır. Bu
nun üzerine mensucatçılar, 

manifaturacılar dün toplandı
lar. İçtimada Vali Kazım Pş. da 
bulundu ve neticede piyasayı 
ve mensucatçılarımızı şiddetle 
müteessir eden bu yeni dam
ping hakkında süratle tedbir 
alınması için hükümete müra
caat olunmasınn karar verildi. 

lzmir · Anfcara Telefonu 
lzmir, 17 (Hususi) - İz.mir 

- Ankara arasmda telefon 
tesisine dün başlanmıştır. Dört 
ay içerisinde ikmal edilecektir. 

İzmirde Sıcaklar 
ilk Mektepler Bu Yüz

den Tatil edildi 

hmir, l 7 (Hu usi) - Bura

da iki gündenberi şiddetli 

sıcaklar başlamıştır. Hararet 

dün gölgede ( 35) dereceyi 
bulmuştur. Bundan dolayı, ye· 

ni açılan ilk mek'epler Sıhhat 

Meclisi kararile ve on beş 

glin müddetle tatil edilmiş

lerdir. Bu talile, biraz da, 

Yunanistandn hüküm süren 
Dang hastalığı sebep olmuş· 

tur. 

Poliste T ebeddiil 
iki Şube Müdürü 

Değiştirildi 

Ankaradnn bildirildiğ-ine gö
re, Kocaeli poliıı müdürü Nad B. 

emniyet itleri nçüncü şube mn
dürlüğilne, lıtanbul birinci tube 
müdüril lbrahim B. terfian kay
makamlığa, yerine muavini Mua· 

tafa Nuri B., lrotanbul üçüncü 
şube müdürü Kerim 8. terfian 

Kocaeli poliı müdürlüğüne, ye
rine Samsun poli• müdürü Meh· 

met Ali B., Eskişehir polis mü• 
dürlnğilne 1stanbul başmemurla• 
rındun Mahmut 8. tayin edilmiş
lerdir. Vekillet emrinde bulunan 

Al
.. . ktep ve Darlllfilnun 

ı me ki d. 
talebeleri girebilece er ır. 

sabık emniyet işleri üçüncü şube 
müdürO Emin Zeki 8. tasfiyeye 
tiibl tutulmuştur. Kanuni mOd· 
detinl bitiren Muhip ve Ömer 

·~~~~--~--~~~~~~~--~--~~,~~~~-~--~' B. ler tekailde sevkedil~lılerdir. 

Haberin 
Aslı 

P. S. 

Dün bazı gazetelerde şöyle 
bir haber okumuşunuzdur: 

"Matbuat Cemiyeti, Gü
zel San'atler Birliğile müş· 
tereken Fransız edipleri 
ŞPrefine, bu akşam Galaia
saray Lisesinde bir ziyafet 
vere~ektir. Bu ziyafete garp 
edebıyatına vakıf güzide 
bazı zevat davet edilmiştir.,, 

Evvelii. bu haberle aslı ara· 
smdaki farkı tesbit edelim: Or· 
tada böyle bir hakikat yok· 
t~r, yalnız tahakkuk etrniyen 
bır hayal vardır. 
. .Bu h.ayal benden doğduğu 
ıçın sıze bazı teferrtlatıni 
a?latabilirim. Üç gün evvel 
bır mecmua idarehanesinde 
oturuyorduk. Fransada bir 
edebiyat gazetesinin Yunanis· 
tana ve lstanbula san'at eser· 
lerini tetkik için göndereceği 
heyetten bahsetmiye başladık. 
Bu heyet ertesi gün gelecekti. 
içlerinden bazı maruf isim· 
l~r de . vardı. lstnnbulda hiç 
kimsenın bu heyeti karşıla· 
mayı aklından geçirmediğini 
düşündük. Ben geç vakit 
Hakkı Tarık Beyi aradım, 
buldum ve meseleyi kendisine 
anlattım. Yalnız Matbuat Ce
miyeti Reisine değil, bir fikir 
a :famma da yaraşır tarzda 
alaka gösterdi ve programı 

tertip, münevverleri davet işi 
bana, mali tarafını temin işi 
de Hakkı Tank Beye düstü. 
fş acele idi: ~eyet ertesi ~ün 
gelecek ve ıkı gün sonra gide· 
cekti. Yirmi dört saat zarfın
da herşeyi hazırlamak laz·mdı. 

Avrupada uzun müddet 
bulunmuş bazı genç san'at
karlarımızı topladım, ayrıca 
Mes'ut Cemile gittim ve 
musiki programını ona havale 
ettim. Kendisi, Münir Nurettin 
ve diğer arkadaşları hem 
alaturka, hem de armonize 
edilmiş Tiirk eserlerile bir 
musiki partisi yapacaklardı. 

Sonra Selim Sırrı Beyi rahat
ıız ettiın. O da milli rakıslarıını• 
hnkkındıı kısa bir musahabe ya· 
pacak ve kerimeleri Selma ve 
Azade H:ınımlar, milli kosHim-
lerle Türk rakıslnrı oynıyacak· 
lardı. Frnnsızcayı iyi bilen mü• 
ncv\•er bir Türk Hanımı, ltadınlı• 
ğımız için orijinal bir mevzuda 
yine kısa bi.- konferans verecek• 
ti. Hu:asa, inkılibınnz, edebiya-
tımız, milli varlığımız hakkında 

bu güz.ide ecnebilerin kulaklarını 
epey dolduracaktık. Telgrafla 
ve gazetelerle davet edeceğ'lmiz 
mfinevverlrrimiz de Galatasaray 
lisesinde, dün gece hazır bulu· 
nacaklardı. 

Heyet geldi. Fak at Fransız 
gazetelerinin ilan ettiği mik
tarda değil. Hepsi on iki kişi. 
içlerinde evvelce isimleri ge
çen maruf kimseler hastalan
m!şlar, seyahate iştirak etme
mış!er.. Geriye o gazetenin 
karılerınden mahdut bir sınıf
la bir iki muharrir kalıyordu. 
S:~bucak ta dönüp gidecekleri 
ıçın kendilerini rahatsız etmi-
ye lüzum görmedik. Yalnu 
şunu sevinçle gördüm ki, Tür• 
münevveri, bu gibi ahvalde 
faaliyete hazırdır ve yardımın 
esirgemiyor. Fakat bu kabil· 
den propaganda işleri, benim 
veya şunun bunun teşebbil 
si.le mi yapılır ? Büyük biı 
lilzum halinde bu işi yapacaı 
teşkilabmız var mıdır ? 

işte bütün bu hikaye biz 
esasen bıldikimiz birşeyi bir dah 
öğretti: Türkiyede münevverleri 
hiçbir teşkilatı yoktur, onlar IJ'. 
kopmuş tespih taneleri gibi oray: 
buraya dağılmışlardır. Gnrpt 
propaganda yapmak şöyle durs 
cyagı~ıza gelen yabancı mlsafi 
lere bıle vıırlığamıı.ı hiHettirm 
ya imkansız, y but ta pek ıı 
bir ydlr. 
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klemleket Haberleri 1 

Bazı Polisler 
Mahkemeye 
Verildiler 

İzmir, ( Hususi ) - Aılı 
olmayan zabıt varakaları tan-
zim etmek ve bazı kimseleri 
dövmek cürmile maznun olan 
polis İhsan, Asım, Emin, Muı
tafa ve Halis Efendiler hak
kında Devlet Şürası tarafından 
muhakemelerinin lüzumuna 
karar verilmiştir. Bunların 
evrakı ceza mahkemesine gön-
derilmiştir. 

Feci Bir Kaza 
Bursa - Perşembe günU 

akşamı Ulucami önünden 
süratle geçmekte olan ( 69 ) 
numaralı otomobil caddenin 
bir kenarından karşı tarafa 
geçmek istiyen bir çocuğa 
çarpmış ve zavallının kafa
sından bir parça et kopararak 
yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Çocuk ayni otomobiıle 
derhal hastaneye kaldırılmış 
ve tedavisine baş1anmışhr. 

Tiftik ihracatı 
Mersin, 15 - Limanımızdan 

tiftik ihracatına başlanmıştır. 
Son olarak {17500) kilo tiftik 
lngiltereye gönderilmek Uzere 
vapura ylikletilmiştir. 

Bir Katil Yakalandı 
Adana - Bundan bir mUd

det evvel Abbas oğlu lbrahim 
isminde birini öldüren ve o 
zam:ındanberi ortadan kay
bolan Konyalı Mustafa oğlu 
İsmail yakalanmıştır. 

Kaçak Cıgara Kağıdı 
Adana - Pazarcıklı Emin 

oğlu Mustafa kamyonla şehre 
20005 defter kaçak cıgara 
kağıdı getirirken yakalanmı~
tır. Kağıtlar Tütün inhisar 
İdaresine teslim edilmiştir. 

Bisiklet Yarışı 
Adana - Cuma günil To

ros spor bisikletçilerile Seyhan 
spor bisikletçilerinden dört 
kişilik bir heyet tarafından 
stadyomdan Kurttepeye kadar 
bir bisiklet yarışı tertip edil
miş, neticede Toros sporcula
rından Mümtaz Bey 37 daki
kada yarışı muvaffakıyetle 
ikmal ederek birinci gelmiştir. 

lzmirde Arpa Mahsulü 
İzmir, (Hususi) - Ege ik

lısadi mıntakasının bu seneki 
arpa rekoltesi 349,933,053 
kilo tahmin olunmuştur. Mm
takanın geçen seneki arpa 
rekoltesi ise 323,739,808 ki
lodan ibaretti. Bu sene ilk 
mahsul bor aya 25 mayısta 
gelmiştir. Mezkür tarihten 10 
eyliil tarihine kadar borsada 
2,632502 kilo arpa satıl
mıştır. 

Serbest Bırakıldılar 
İzmir ( Hususi ) - Şehrin 

bazı semtlerinde komünistlik 
beyannameleri dağıtan Kam· 
ber ve Şerif ismindeki iki 
çocuğa beyannameleri ver
mekle maznun AIActtin ve 
Recep Efendiler Polis MUdilr
lliğilnden Müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Dün maznunlar 
OçUncli milstantiklikçe istic
vaptan sonra deJfiil bulunma
dığından şimdilik serbest bı
rakılmışlardır. 

Her Tarafta Sıcaklar 
Çankırı, 15 ( A. A ) - İkl 

Oç gündenberi ıehrimizde sı
caklar devam etmektedir. 
Hararet derecesi dü 34 dO 
bulmuştur. Hararet akşama 
doğru otuıa sabaha karşı 12 
ye dUşmUşttlr. 

Uşak, 15 (A. A.) - Uıakta 
Oç gUndenberl ıtddetli ıı
caklar devam ediyor. Hararet 
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CUK SAYFA 1 lktısadi Bahis J 
Alacaklı 

Üç Cücenin l 
Başına Gelenler 1 

1 

Yeni Bilmecemiz 

Bu Resimlerin İsimlerini 
Söyliyebilir Misiniz ? 

1 Bu Oyuncakları 1 Ve Borçlu 
Boncukla Yapın Memleketler 

Maalesef Harbi Umumiden 
Evinizde boş zamanınızda sonra dünya iktısndiyatında 

boncukla birçok oyuncaklar kısa vadeli kredilerin ehe01· 

1 - Oh ne güzel taşlar. 
Bunlara ha a basa derenin 
öteki tarafına kolaylıkla ge
çebiliriz. 

2 - Fakat basar basmaz 
kaplumbağalar kafalarını uza· 
tınca zavallı cüceler ne ya
pacaklarını 9aşırdılar. Olduk
ları yerde kaldılar. 

Bir İki Meraklı 
Hayvan Hikayesi 

Kurt ile Fil 

ve oyunlar 
ya pabilirsi
niz. Yalnız 

elinizde muh
telif boyda 
bone .ık ol-
malıdır. Bun-
lar arasında . 
tahta boncuk ta bulunmalıdır. 

işte size iki küçük oyuncak 
ki, boncukla yapıl-
anıştır. 

Bu resimlere ba
karak siz de bon· 
cukla bu oyuncak
ları yapabilirsiniz. 
Boncukları biribiri
ne iple değil, ince 
telle bağlayınız. 

Bunları Bilmiyor
sanız Öğreniniz 

Sesi Nasıl İşitiriz? 
Ses denilen şeyi biz bava 

Bir gün hayvanlar ormanda yasıtasile işitiriı. Fakat ba-
hir toplanma yapmışlar. Ara- vadaki ıeıi göremeyiı. Sea 
larmda her birinin kendi mo- Yukarda alb resim vardır. Bu reıimler bir kııım hayvan- uf ak dalgalar halinde kula-
ziyetlerine dair bir konferana lara ve bir kisım eşyaya aittir. Bu hayvanlara •• efyaya bakı· tımııa gelir, kulak z&rına 
vermesini kararlaştırıyorlar. nıx. isimlerini yaıınız ve biı:e gönderiniz. çarpar ve bu suretle dışar-

Köpek sadakatinden bah- isimleri doğru bulanlardan yUz kişiye muhtelif gUzel bedi- daki ıeslerl işitiriz. 
ıediyor. Kuzu uysallığından yeler Yerilecektir. Hava olmasaydı ıeı te olını· 
dem vuruyor. yacaktı ve sesleri işitmek te 

Nihayet söz kurda düıüyor: 

1 
1 kabil olmıyacaktı. 

"Ben, diyor, tabiatlmin do· Bir Çivinin Ehemmiyeti MeaelA bir saat alınıı. Bir 
~~ne~u"~~kh~n~ L-----------------------~ m~~~et~~iç~ k~~ 
ları öldürürüm. Bu benim en -...... ....... _..~------~-... _._,,__ ___ ~--~ nuz. Kabın havasını bo,altı-
bUyUk meziyetimdir. Bunu nıı. Saatin ltlemesini lıitemez 
yapmak için içimden duydu- olursunuz. 
ğum arzuya mukavemet ede· 
mezsem, bundan do]ayl ka
bahat bende mi?,, Kurdun bu 
sözlerinden kuzu tir tir 
titriyor. 

Bunun üzerine fil ıöz alıyor: 
- Nutkunuz diyor, burada 

hazır bulunan arkadaılarımız

dan bazısını korkutuyor. Eğer 
iddian doğru iıe o •akit ben 
de içimden gelen arzuya ka
pılarak şimdi seni tuttuğum 
gibi öldürmeliyim. 

Ve bunu ıöyler ıöylemeı, 
hortumunu kaldırıp kurdun 
beline indiriyor ve bel keml
iini kırıyor. 

* Karganın Akibeti 
Karganın biri bir eYin ya

nında bir ağaçta yuva kurmuı. 

___ ,,_.,__. ~~--

Clobi düştüğü için atın nalı kagboltlu 

Nal dü,tüğü için at aakatlandı 

--. 

* Vahşi Hayvanlar 
Hastalanır Mı ? 

Evlerimizde beslediğimiz 
hayvanların sık ıık hastalan· 
dıklarını a-örürUz. Ehlileşmit 
hayn nlar tabii yaşayışlarını 
kaybettikleri için kolay kolay 
hastalanıyorlar. 

Halbuki vahşi halde yaşıyan 
hayvanların hastalıktan öldUk-
leri glSrfilmemiştir. Bunlar ya 
lhtiyarlıyarak ölürler, ya in
aanlar tarafından öldlirülürler. 
Fakat her halde hastalanmaz
lar. Vahıi kaldıkları mUddet
ç• hastalık nedir bilmezler. 

Vahşi hayTan, kendiıine )A
zım olduğu kadar gıda alır. 
Kendisine ilzam olan ıoğuk 
ve sıcakta yatar. Ehli hayvan 
aibi zoraki bilyUmez. 

miyeti fevkalade artmışbr. 
Harpten evvel de kısa va· 

deli krediler vardı. Fakat bu 
krediler Umumi Harpten son· 
ra gördüğümüz dereceleri 
hiçbir zaman bulmamıştı. Al· 
manyanın Umumi Harpte~ 
sonraki vaziveti, kısa vadeh 
kredilerin b~günkil rolü neti· 
cesinde, büyük zararlar tevlit 
etmiştir. Harpten evvel Al· 
manya alacaklı bir memleket
ti. Bugün borçlu memleketler 
sırasındadır. Bu borçlu mem· 
leket, Umumi Harpten sonra 
beş sene zarfında bilümum 
Avrupa memleketlerinin he
yeti umumiyesinin aldığı kısa 
Tadeli kredi kadar kredi aldı. 

Kısa ve uzun vadeli ikra
zat arasındaki diskrepans· 
lar bu son iki sene zarfında 
azim farklarla mUşahcde edil
miye başlandı. Mesela: Al· 
manya, Avusturya, Macaris
tanda uzun vadeli istikrazlar 
aafi ( % 8-9 ) faiz verebilir
ken ve yeni bir uzun vadeli 
istikrazı en emin bir vaziyette 
blle plase etmek imkAnı var-
ken, ayni ıamanda (3-6) aylık 
( poliçe ) kredilerini New· 
York, Pariı, Londradan ( %3-
4 ) faizle mütemadiyen teklif 
etmekte idiler. 

Sermayesiz memleketler, ba• 
husus Avusturya, Macaristan 
bittabi ucun vadeli krediler 
bulunmayınca teklif edilen 
kısa vadeli kredileri kabul 
etmişlerdi. Kısa vadeli kredi
ler uzuz oldukları kadar teh
likelidirler. Uzun vadeli istik
razlar eğer iyi plase edilmiş
lerae alacaklılar için bir en
dişeyi bais olmazlar. Fakat 
kısa vadeli kredilerin kı a 
vadeli olmaları ise alacaklının 
istediği vakit borçlunun borcunu 
ödemesi lüzumu demektir. 

Uzun vadeli istikraz 20, 30 
ıene zarfında itfa esasile te
diye edildiği halde, kısa vadeli 
ikrazatı alelekser ilç ay niha
yetinde tediye etmek lazımdır. 

Ağacın yanındaki e•de bir 
kadın Tarmış. Bu kadının ko-

Kısa ve uzun vadeli istik
raz ar Hındaki fark, kısa va
deli kredilerin dllnya ikhsa
diyatmdaki ehemmiyeti ve 
vazifeai ticari tedunl lbtiya· 
cıoı temin etmesidir. Uzun 
vadeli istikrazların vazifesi 
iıe envestiayondur. Bu ise 
bittabi prodüktif vezaifin ifası 
içindir. Uzun vadeli istikrazla
rın aktinde bAhusus Londra vo 
Nevyorkta istikraz tahvilAtı 

Faydalı Bı.Jgı•Jer aleni imzaya vazedilmezden 
evvel tahvilatı ihraç eden 

cası aıkerdo imiş. Herglln 
karga ile dertleşir, "kocamın 
geldiği gUn eana gUzel bir 
hediye verece~m,; dermit. 

Karga bu konuşmalardan 
çok memnun olur, hergün 
ağacın tepesine çıkarak yol
ları göıetlermİ.f. 

Nihayet birglln kadının ko
cası evine dönmlif. Kadın 
ıözUnll tutarak kargaya baıı
na takmak tııere altın bir 
başlık vermif. Karga bu baş
lığı ba~ına takınca öyle b8bür
lenmiı, öyle kabarmıı ki 1 
Fakat bir glln yolcunun biri 
karganın başındaki altın baş

lığı almak için karganın baıını 
koparmış. Karga da gururu
nun cezasını çekmiş. 

Geçen haftaki çocuk 
bilmecemizi doğru lıal
ledenlerin listesi garın 
7 inci sag/ amızdadır. 

At sakotlandığı için süaari gara/andı 

'- • . -
Süvari düşlüğü için harp kaybedildi 

__ ........__......._ ___ - --
Harp kagbedildiği için vatan kaybedilt!t. 

Bütün bun/ ar bir çividen çıktı 

Eski Çinde Beygirler 
Çine beygir yetiştirm~k 

Mongollarla beraber girdi. 
Çinin muharebe arabaları 4 
iJA 8 beygir tarafından çeki
lirdi. Muzafferiyet günlerinde 
beygirlere sarı elbise giydirir
ler ve her arabada on Uç tane 
kadar olan beygirlerin kuy-
ruklarını kırmızıya boyarlardı. 
Çin beygirleri daima iklim 
aebebile mini mini kalırlardı. 

Kanun mucibince büyük aile
lerde ( l 600)beygir bulunmalıydı. 

Reisler ailelerini 16 beygirle 
çekilen bin arabaya bindirirlerdi. 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon:l8 

Şlmden ıonra Son Poata KlObllne 
ar.a olabllmek için her hafta bu 
ıınyf ada neşrcdeccğlmlr. kuponlardan 
dör tane toplayıp getirmek veya 
göndermek ll'ız.ımdır. Bu kuponlan 
kuip toplayınız. 

mfiesseseler istikrazların borç
lu tarafından ne gibi işlerde 
kullanılmak istenildiğini esasla 
bir surette tetkik ederler. Bu 
durendişlik bittabi lazım ve 
ml\himdir, çünkü borçlunun 
faizi tediye ve resUlmali itfa 
edebilmesi istikrazın prodüktif 
işlerde kullanılmasile kabildir. 

Kısa vadeli krediler ise 
alelekser iskonto kredileridir. 
Bunlar ise vasıtai istihsalAt 
için değil belki ticaret mak
sadını temin etmek içindir. 
Bir Değirmen, bir şeker fab-
rikası veya şimendifer inşa 
etmek istiyorsak, bu, ancak 
uzun vadeli bir istikrazla te
min edilebilir. Eğer harice 
tütün, afyon, pamuk ihraç 
etmek istiyorsak bunun için 
kısa vadeli kredileri istimal 
ederiz. ÇünkU bu gibi ticari 
itler (3- 6) ay gibi kısa bir 
zamanda, ihracatın yapılma
ıile ve kısa vadeli kredilerle 
temin edilebilir. 

Diplomalı 1ktıratçı ı 

Sedat Zaim 

1 
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Gördüklerimiz Avrupa Cümhuriyetler Birliği T eş- .._G_e_n_ç_K-ızlar Nasıl 
Son Parmakkapı Yarıgmı G d 1 J d 

ve e_ir~aıea kiline Doğru - an İ ngi tere en İntikam Alırlar? 
Bu defaki Parmakkapı yanj'tnl 1 1 d K k 

mGnHebetlle l'a:ıetelerde, her M .. t t• sp a or u 
::.7·~.~;:~·>;ö.:!:::~~:m·T:.~: usava s ıyor. anya • 
Şirketinin kabahat ve bilmem 
neaf ••• Pekiln, bu terko• dedikleri 
kendi hu•usi mallk4ne•inde keyfi 
latedf tl rlbl hOkümraa olan bir 
teşldllt mıdır? 

Bu zulmün 6nüne niçin reç.11· 
mlyor Ye halk bu •u•uzlutun ıer· 
rinden niçin mu haf aza edilml· 
yor? Fakat şunu da ıöyllyeylm ki 
bu meaelede itfaiyenin nok1an· 
lıtı da mevı.ubah s olmaktadır. 
Şehirde bugün kaç arozöz vardır? 

Parmakkapı ile Dolmabahçe 
arasında ne kadar muafe vardır? 
Yokıa denlı ıuyunun yangın 

ı6adQrmlyeceğine mi kanaat 
edlllyor? Salihiyettar makam 
bu iti arbk bütiln ciddiyetile 
ele almalıdır. 

Tarla batı ı 
M. Mazlum 

Zehirli Duman Meselesi 
Bakırköylüler çok milştekidir· 

Jer. Çimento fabrlkuı zehirli 
ıraıtlarmı etrafa 1avurmakta ve 
ak9am Ozerlerl teklaüf eden du
manlar oradaki bütün ağaçlara 
ve mahıulita ıarar vermektedir. 
Bazı hastalar doktorlardan rapor 
alrnıı, 11hhatleri muhtel olduğun· 
dan mahkemeye müracaat et
nıişleue de mahkemelerin tatili 
dolayısile bu itin lntAcı talik 
olunmuştur. 

Fabrika dumanlarının ıı:ehlrli 
olduğu etıbbanın raporlle tesbit 
edilmlf olduğu halde koca bir 
köy halkının zehirli gaz teneffü• 
etmesi her halde cevaz kabul 
etmiyecek birşeydir. 

Fabrikanın diğer memleket
lerde olduğu gibi dumanını de
nize vermesi \ ' C yahut dumanı 

tasfiye edici tertibat- yapması 
lazımken t:vvel emirde bunu 
yapmamış olduğundan meı'ul 
tutulması tabiidir. 

M. C 

Gol isteriz 
Mnlümdur ki "Balkanyat., mil· 

aabakasının futbol kıımına da 
ı,tirak etmiye karar verdik. Bu 
ki\rarı verdikten •onra ümit ede
rim ki iyi neticeler alırız. Fakat 
bence fU ,artla: 

l _ Oyunu kat'iyen ıahıi 
oynanmamalı ve ıevi.mli oyuncu· 
muz Bekiri retirtmelı. 

2 - Sonra saiıaya çıkacak 
oyuncularımız unutmuınlarki 
.. Türkiye Milli " takımı olarak 
1ldiyorlar. Bunun içindi~ k.i mu· 
vaffakıyeti elde edeceğınu:ı ~a~ 
kika yalniz klfip ın~nıubını 
değil, bUtün Türk MiJletı 1evl· 

saecektlr. 
Haydi çocuklar, kuvvetli f~t-

lerl~metln topu Balkan kaluıne 
hediye edin. 

Aziz Neşet 

-----

Sırasında buıı: altından yilıerek 

kutpa ıritmek ve timdiye kadar ayak . r 
baaılmamıt noktaların vaziyetini gör· 
mek için yola çıkan Notilüı tahtel-
bahlri havaların bozmaıı üzerine geri 
döndü. Şimdi, şimalde, Haratat lima
nında bulunuyor. Bu müthi, aefere 
çıkan tahtelbahir ilkbaharda tekrar 
yola çıkacak. Notilüs burada, timal 
denizlerinde görünüyor. 

Avrupa 
Müttehit 
Cümhurigeti 

Cemiyeti Akvamın Albncı 
Siyasi İşler Encümeninde, 
Avrupa Birliği teşkili hak
kında tetkikat icrasına memur 
komisyonun raporu etrafında 
hararetli bir münakaşa olmuş
tur. 

Japon ve lran murahhas
ları, raporda şayani ,. takdir 
neticeler elde edildiğini söy
lemiş \'e ademi tecavüz misa· 
kının cihanşümul mahiyette 
olduğunu, Avrupa harici dev· 
}etlerin de Avrupa işlerile 
meşgul olduklarının unutul
mamasını ilave etmişlerdir. 

İsveç murahhası da bu mU
taleaya iştirak etmiş, fakat 
şimdiden Avrupa Cemahiri 
Müttehidesi teşkilatının yapıl
mC\sı hakkında Estonya mu
rahhasının teklifini zamansız 
bulmuştur. Alman Hariciye 
Nazırı ademi tecavüz misa· 
kundan bahsederken buna 
Avrupa harici devletlerin de 
iştirakini istemiştir. Bu ko· 
misyonun meşgul olduğu 
iktısadi işlerle alAkadar ol· 
ması için ikinci komisyona 
vazife verilmiştir. 

Irak Kırah 
Irak Kıralı F eyaal memle

ketine dönmek .zUere F ran
sadan ayrılmıştır. 

Gandinin 
.Bir Nutku 

Londradaki Yuvarlak Masa 
Konfransında Gandi söz almış 
ve demiştir ki: 

"- Tam bir teşriki mesai 
zihniyetile geliyorum. Hiçbir 
zaman müşkül ihdası için gel
medim. Sizi temin ederim. 
Eğer hiçbir hizmet göremiye
cegımi müşahede edersem 
çekileceğim. Fakat bu teşriki 
mesainin mutlak bir müsavat 
dahilinde olmasını isterim.,, 

Mak Donalda itimat 
İngiliz milli demiryolları 

amelesi birliğinin Ledbori-He
reford şubesi Başvekil Mak 
Donald ile Maliye Nazır 
Snovden ve MüstemlekAt Na
zırı Mister T omaaa bir mek· 
tup gönderip itimatlarını te
yit etmiştir. 

Alman Bankalarmm Faizi 
Alman bankaları neşrettik

leri bir beyaname ile para 
tevdi edeceklere yüzde altı 
faiz vereceklerini bildiriyor· 
lar. 

1 O GUnlUk Dans 
Romadan bildirildiğine gö

re F ernan isminde bir dan
sör, dans mukavemet rekoru
nu kırmak için on günden 
beri dansetmektedir. Şimdiye 
kadar iki bin kadın değiştir
miştir. 
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BiR ELMASIN HiKAYESi 
Türke yakıfan zindegi içinde 
görüşüyorlar, koşuşuyorlar, 
oynaşıyorlardı. Onlar bugün 
efsane telAkki olu.1acak hari
kalar yaratmakta güçlük çe~
miyen erler ve dilAverlerdı. 
Okla nal delerlerdi. Göz 
karartan irtifalara muallak en 
hurda parçaları yine okla 
vurup yere dUşUrUrlerdi, çift 
manda koıulu arabaların 
tekerleğine yapııarak hayvan
ları hareketten alıkorlardı. 

- Bi,- gUnün bin olsun-de· 
di - her ıey emrine mUbey~al 
durur. GUn baıına degı 
aaat başına dahi değişiklik 
iste. .. F crman ıenin, busulil 
bizden 1,, 

Şehı:ade, iltifat etti. 
- İigl\zar gidisin, bilirim. 

Sırası gelince de borcumu 
öderim. 

Lala Ahmet Bey, temin 
ettiği itlmada liyakatini gös· 
termekte gecikmedi, paçaları 
ııvadı, efendisini gece ve gön• 
düz eğlendirmiye koyuldu. 

YAZAN:* * 

1 

muıtu. GUnef doğar dogmaz 
baılıynn tahr uğultu, gec.• 
arııına kadar <lev~m edı-

y du Balkan .ıırvelerin-
yor · T den Toros eteklerine, u-

sahillerinden Fırat kıyı· 
oa d' 
1 

kadar miltema ıyen 
arına . il k kü· öttırlllOp getır en as er, 

g ilk bir tenezıUh demek ol~n 
ç K man seferinden hıç 
fU ara o değildi Ye 
te yorguK d~nl kalelerini 
bUtlln ara deYtlrir gibi 
ağaçtan meyva . . 1 dl 

. bi r devşırınıı er . 
bırÖnunr~çin ıu mol~, ıu te-
yakkuf gUnlerindrİaryın• .::x 
oyunlan yapıyo ' 

Şehzade Mustafa, sabahtan 
akşama kadar iıte bu oyun· 
1 rı temaşa ederdi. GUn ba
tıp ta asker çadırlarına çekil
dikten sonra sahne de deği
tirdi ve gündüzün nuru gibi 
eğlencenin de nezahti, safiyeti 
kaybolurdu. Yatsıyı mütea· 
kip, tatlı tath uyuyan asker
den uzakta, kaplıcanın yanı 
batındaki muhteşem otağlar-

• 
ispanyada 
Umumi Grev 
Korkusu 

Şimali İspanyada, Bask 
kaıabaları belediye reisleri 
muhtariyet esasına müstenit 
olarak memlekerlerinin idare· 
sini taknin eden yeni kanunu 
esasıyı hükumet merkezine 
tevdi için hareket etmişlerdir. 
Adetleri (400) kadardır. 

Bilbabo şehrinde vukua ge
len arbedelerde bir i'Cnç 61· 
müştür. Bu arbedelerden son· 
ra vali istifaya karar vermiş
tir. Limana harp gemileri 
gelip demirlemiıtir. Madritte 
birçok tahrikAt yapılmış, te· 
cavüzler olmuştur. Tutulan 
mahpuslar açhk grevi yap-
maktadırlar. Salamatekte bir 
kısım amele toprak ıabipleri· 
nin arazisini almıya teşebbüs 

etmişlerdir. Biitün limanlarda 
grev yapılmasından korkulu· 
yor. 

Avusturya Darbei HUkOmeti 
Şimali Avusturyada bir dar

bei hUkiimet yapmıya teşeb
büs edenlerin reisi F erim erin 
hareketini Viyana merkez bil· 
rosu takbih etmiştir. 

MiistemlekAt Sergisinde 
Paris MUstemlekAt Sergiıini 

şimdiye kadar ( 553,695 ) 
kişi gezmiştir. Sergi, ıimdiye 
kadar bütün sergi duhuliye 
rekorlarını kırmı9tır. 

da gece eğlenceleri başlardı. 
Bu eğlenceler, ıultanların ve 
sultan zadelerin İ randan, Bi
zans tan tederrüs ve teme11uk 
ettikleri şeylerdi ve ancak 
saraylarda, şehzade çadırla· 
rında cereyan edebilen zeYk· 
lerdcn ibaretti. 

Fatih Sultan Mehmedin 
oğlu, aıkerl mel'abelere ehem
miyet verdiği kadar bu hu· 
suıi ve mahrem oyunlara da 
kıymet verirdi. Yavaı yavat 
ufuktan çekilen gUneı, genç 
veliaht için kızıl bir işnret 
teşkil eder gibiydi ve o; 
beyaz çehresini esmere boya
yan kAinat ile beraber kıya• 
fetini, kıyafetlle birlikte btı
viyetini deği9tirdi. Bilhassa 
yatsıdan sonra gllndllzkU ağır, 
kibar ve nazik çelebi ortadan 
ıilinlr, yerine tımarık, ve 
çılKın bir insan kaim olur-

Sevdalıları T arahndan T erkedilenler 
Derler ki genç kızlann en 

büyük ıilAhı sıöz yaşlandır. 
Erkeği bununla fetheder, bu
nunla zapteder, bununla mu· 
hafa:ıa ederler. Erkek ka· 
dının göz yaıına tahammül 
edemez. Kadın insiyaki bir 
tekilde, erkeğin bu zafmı bi
lir, ve ilk fırsatta bu ıilaha 
müracaat eder. 

Fakat bazı kızlar da var· 
dır ki, intikam almayı tercih 
ederler. 

Geçen gUn bir mecliste 
muhtelif zamanlarda cereyan 
etmiı öyle meraklı intikam 
hiklyeleri anlatblar ki, bun· 
ları size nakletmekten kendimi 
alamadım. 

C. N. Bey bir genç kıı 
ıeviyor. Resm.!n ni~anlamyor, 
iki ıene ni~anlı hayatı yaıı· 
yor ve sevişiyorlar. Fakat iki 
sene ıonra, zengin, fak at 
çirkin bir genç kız için ıev· 
gilisini terkediyor. Bu ikinci 
kızla evlenmiye karar veriyor. 
Birinci nışanlı izdivaç gUnll 
geline bir paket gönderiyor. 
Paketin Uzerinde fU satırlar 
vardır: "Necla Hanıma, Şadi
yeyi feci bir akıbetten kur· 
tardığının minnettarlık batı· 
rası.,, 

Gelin merakla paketi açı
yor ve içinden nikAhlısının 
eski sevgilisine gönderdiği 
aık mektupları çıkıyor. Mek
tupları okuduktan sonra gell· 
nin nefret ve istikrahını artık 
tahmin edebilirsiniz. 

• 
Bir diğer vak'aı 

N. Bey ıevgiliıinl bırakıp 
bir diğer kızla evlenmiye ka
rar verivor. Terkedilen genç 
kız, intikam almağı kuruyor. 
Güzelliğinin bilttın cazibesini 
gencin babasını kuanmıya 
hasrediyor. 

Ailem ediyor, kallem edi
yor, nihayet adamı elde edi
yor Ye ayni gönde dtığtlnleri 
yapılıyor. Kız ayni eve girdik
ten ıonra sevgilisinin •aziyetl 
~çleşiyor ve nihayet kansını 
bırakıp eaki sevgiliaile birlik
te kaçmıya mecbur kalıyor. .. 

Bir üçllncll Yak' a: 
Ahmet B., bir ıenedenberl 

du. Gurubun kızıllığından 
müsklr bir bOvviyet alan 
genç, geceyar ısına doğru bOs-

bOtlln sarhoşlardı, kendini bilmez 
bir bale gelirdi ve o zaman, 
ıehzade çadırı bir çingene 
çerkeıinden daha aşağılatırdı. 

Veliaht, köçek oynatmıya 
bayılırdı. Diba dedikleri par· 
lak kumaştan, yahut sırmalı 
liatufeden dört kubbe namı 
Yerilen eteklikler giymiı olan 
k8çekler, ıişirilmiı birer kavsi 
kuzah gibi fırıl fırıl dönerken 
9ehzadenin net' eden ağıı su· 
lanır, göğıü kabarırdı. 

O; köpekle kedi, gelincikle 
fare oyununa da meftundu. 
Fakat ekseriya, bir Çingene 
karısının bir Yahudi ile el
lenmesini temıil eden orta 
oyununa temaylll göıterlrdl. 
Gecenin herıeye perde çek• 
tiğine inandığı için 01unlarcla 

ıevdiii sevgilisine, bir bsıka 
kızı aevdiğini ve onunla eY
lenmiye karar verdiğini ha• 
ber veriyor. G~nç kız, gidiJ 
saçlarım kestiriyor. Erkek 
kıyafetine giriyor ve o kızla 
korta yapmıya başlıyor. Ni
hayet genç kızın kalbini ka
zanıyor ve onu erkekten ıo
ğutuyor. Aradan bir mtıd
det geçtikten ıonra geç kıı 
ıevdiğini kadın kıyafetinde 
eıki sevgilisile glSrilnce şqır
yor. Kıyametler kopuyor, 
fakat iş işten geçmiş oluyor. 

Beyhude dememişler kadm 
deniz gibidir inanmak olmaz. 

* Kadın ancak evlenince ke· 
male erer. 

11 
içinde çocuğun ıesi akset

miyen ev tamam sayılmaz. 
Hanımte.11n 

Muglada Elektrik 
Muğla, 15 (A. A.) - Şeh

rin yeni elektrik tesisab bit· 
mek üzeredir. Direkler dikil
miş, motörler gelmiştir. Ma
kine ve motörlerin yerleştiril· 
mesi ile ittigal ediliyor. 

Yunan Adalarına Konan 
Tedbir Kalktı 

Dang hastalığı dolayısile 
Şira adasile diğer Yunan 
adaları ve Adalar denizine 
müteveccih Yunan limanlarına 
konulmuı olan biliimum ted
birler kaldırılmıştır. 

Mevlidi Nebevi 
Merhum Kabı.imal Hüseyin 

Beyin kerimHi ve t\lccardan AB 
Hilleyln ve Hayrettin Hüıeyia 

Beylerin hemşireleri ve Sanayi 
n maadln Bankaaından Hüıeyin 
Zeki Beyin ıevceai Nadide Ha
nımefendinin ruhuna lthafen 18 
EyHil931cuma g'Ünü Anadolubiıa• 
rındakiln KOç\lıu camii terlfınde 
ulatı edayı müteakip Haha 
Kemal Bey tarafından Mevllcll 
Nabni kıraat edilecetind• 
ihvanı dinin tetrlfleri rica olunur. 

-== T AKVIM ==-- -
Ola JO -17 Eyini • 931 Hısu 1ss 

Arabi 

• .Cemazlyelev.·550 -.akıt-uanl•va•atl 

Glneııll· 25, 5.42 
Öile s.sı 12.09 

ikindi 9.22 ıs,59 

Ram1 

«. EyUll • ısa -yakıt·eıant-•uatl 

Alqam 12..- 11 17 
Y at11 1.52 19,51 
lmaak 9 .42 4o 01 

ahllkt endişeler yUrUtülmcsine 
müsaade etmezdi. 

On birinci asrın ortalanna 
kadar saraylarda rağbet gi
ren Çingeneyle Yahudi oyu
nunun mevzuu basit idi : e· 
Çingene kansı, ahı veriş all
kasile bir Yahudi ile t:ınıpe 
yor. Fakat konu, komşu Ba
na tahammül edemiyorlar. 
Ustalıklı bir baskın tertip 
ederek her ikisini de 
tutup kadıya götürüyor-
lar. O da kadının baıına 
temizlenmemiı bir itkemb 
geçirilmesini, Yahudinin de 
ııcak zifte balınlmasmı " 
birer e;eğe ters bindirilcre 
ıokak sokak geıdirilmeler' • 
aonra recmedilmek, yani 
tutulmak ıuretile öldUı ilim\;- ı..:
lerlni emrediyor. 

(Arkuı Yat) 
Artık Bozpazarcığı, o 111ız 

ova bir kahkaha aalıruı ol-
~--
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İngilizler müşkül bir mevki

de idiler: Fakat Efganistanın 
cihat ilan ederek Hint hudu
dunda gaile çıkarmış olması
na rağmen, Orta Asyanın ta 
öbür uçunda, (Aşkabat) ile 
Hazer denizi kenarında kain 
(Krasnavodskij arasında mu
kavemete çalışıyorlardı. 

Kızıl Ordu Koca Rusyanın 
dört taraf mda bin bir gaile 
içinde çırpmmasayda, burayn 
daha fazla kuvvet gönderir 
ye meseleyi birkaç gün için
de hallederdi. Fakat şimdilik 
buna imkan yoktu. 

Binaenaleyh İngilizleri Orta 
Asyadan kovmak için munta
zam ordulardan değil, fakat 
mahalli kuvvetlerden istifade 
edecektik. 

Bu mahalli kuvvetler ise 
sadece Türkmenlerden ibaret
ti. Halbuki lngiliz:ler mütare
keyi müteakip bu bavaliye 
kol atbkları zaman kurnazlık 
etmişler, kendilerini TUrk dos
tu göstererek Türkmenlerin 
muhabbetini celbe çalışmış· 

lardı. 
Vakıa ben yaptığım mlite· 

madi propaganda sayesinde 
Türkmenleri, kısmen olsun 
lngiliz:lerden ayırmıştım, fakat 
bunlar yuvalarına dönmekten 
korkuyorlardı, çöllere dağıl

mışlardı. 
Binaenaleyh Kızıl Orduyu 

yerli kuvvetler ile takviye 
ederek lngiliz:leri Hazer deni
zinden lran çöllerin~ sürmek 
için evvel emirde Türkmenleri 
de etmek lAzımdı. 

Bu maksatla ( Taşkent ) te 
ilin edilmi~ olan affvı umumt· 
yi her tarafa duyurmak icap 
ediyordu. Bu düşünce iledir ki 
( Aşkıabat ) a varir varmaz 
Erkanı harbiye reiai ( Paa
kovski ) ile konuşmuş, mllta
leamı s5ylemiştim. { Pas
kowesld ) de tavsiyemi derhal 
dinlemİ.f ve icabını yapmıya 

tevessül etmişti. Bu ilAndan 
kıaa bir milddet sonra Türk
menler çölden kurtuldular, yu
valarına kavuştular ye bana ha
ber göndererek g6rftşmek iste
diklerini bildirdiler. Kendileri 
bittabi dilleri yanmış, ( Aşka
bat ) a gelmekten korkuyor
lardı. Hilkümete gittim, temi-
ut aldım : Ruslar Türkmen 
rllesasına iyi muamele etmek-
ten başka, kendilerini iqe ve 
ibate etmeyi de taahhüt etti-
ter. 

• Neticede Tnrkmen rüesası 
( Aşkabat) a geldiler, beni 
siyaret ettiler. Teşekkürlerini, 
minnettarlık!annı söylediler. 

Kendilerine umumi vaziyeti 
hlllila ettim, bu umumi vaz:l-
1et içinde fngilizlerin oynadık
ları rolü anlatbm: 

- Biz ne bilelim, diyorlar
dı. Tllrkiyenin dostu oldukla
nnı söylemişlerdi, bu takdirde 
kendilerine yardım etmek va
lifemizdi. Yalnız neticede al· 
dandığımızı gördUk. lngiliz:Jer 
burada yalancı kağıt para 
;ıkarmışlardı, bununla varımı 

zı yoğumuzu alıp gittiler. Eli
mizde bir avuç kirli kiiğıt 
ile çırçıplak kaldık. 

* Akşam üzeri Türkmen rüe-
sasının ziyaretlerini iade ettim. 
Orada bir miting yaptık ve 
İngilizlere cıhat illin ettik. .. 

Karar derhal tatbik edildi 
ve çöl içinden Hazer kena
rında lngiliz: karargahlarına 
doğru her taraftan münferit 
hücumlar başladı. 

SON POSl'A 

Türk 
r nın 

H va 
Menk 

-
( Bat tarafı 1 inci aa~ada) 

Dün yaz:ihanemde otururken 
kapı açıldı ve içeriye siyah
lara bürünmüş şehit bir ar• 
kadaşımm refikası girdi. Ya
şaran gözlerini çantasından 
çıkardığı mendili ile sildik
ten sonra bana dedi ki: 

- " Merhumun en büyük 
arzusu buradan Amerikaya 
uçmaktı. En neşeli günlerinde 
dizlerime yaslanır, bana bu 
uçuş hakkındaki düşüncelerini 
tatlı tatlı anlatır, milletine vo 
ailemize kazandıracağı şereften 
bahsederdi. Geceleri uyku
sunda bile bu uçuşu sayıklardı. 
Çok rica ederim böyle bir 
uçuş yapacak tayyareci beni 
de yanına alsın emelile bera
ber toprağa gömillen şehit 
kocamın nail olamadığı arzu· 

şefkatli Türk annelerini hür
metle andım ... 

Bu muztarip düşünceler 

altmda ezilirken dünyada 
ölümlerin en acısını tadan, en 
feci şekil ve şeraitte gAh 
yerde pnram parça olarak, 
gAh göklerde alevleri savru
larak şehit olan kardeşlerimin 
hayalleri, karşımda canlandı. 
Ve hep birden asil kalplerde 
akisler yapnn ruhlannın şu 
feryatlarını işitir gibi oldum: 

- " Bu vatanın evlltlanna 
evci balldan aşağı doğru 
kuş bakışı bakanlara soru• 
yoruz: 

Bir Tilrk yavrusu daha ne 

İngilizler bir hafta içinde 
muntazam ve gayri munta7.am 
hücumlara karşı daha ziy-..de 
dayanamıyacaklarını gördüler, 
çekilip gittiler. 

l sunu ben ikmal edeyim. 

Kalbimde yaşayan ruhunu o 

olabilirdi? Daha ne yapabilir· 
di? Bizler, vatanın müdafaası, 
i.stiklAli uğrunda medeniyet 
yollarmdaki fedakarlıklardan 
TUrk evliitlarına da bir şeref 
hissesi ayırmak için uçtuk, 
yükseldik, düştük. Toprak 

,,. ( 
topraklara götürilp getireyim" 
dedi. 

Mensup olduğum milletin 
kadınlarına varmcıya kadar 
ruhlarında yaşayan cesaret ve 
asaleti, fedakarlık hissini gör· 
rniyen gözlere, duymıyan 

dimağlara hayret ettim. Sinc
lerınde kahramanlar yetiştiren 

olduk. Ateş olduk, nur olduk, 
yandık, kili olduk. Ruzgarlar 
küllerimizi vatanımıza savurdu, 
ruhlarımız takdirsiz yazılarla 
bunaldı ve o küller birer kı
vılcım oldu. Bizleri yeniden 
yakh.,. 

[Yarın: Türk havacılık teıki
latınm tarihçesi ve ondan ıonra 
Türk hava şehitleri) 

Bu sırada İran ile anlaşmak 
kabil olsaydı İngilizleri Bas
raya kndar kovalamak işten 

bile değildi. Fakat maalesef 
lrnn hükümeti ile temasa 
girişmek ilk gUndenberi müm
kün olamamıştı, şimdi de im
kinsız: görünüyordu. 

Diğer taraftan Rusların hüs
nU niyetlerine tamamen itimat 
etmek caiz: değildi. Şarkın 
kurtulmasını ne dereceye ka
dar istiyorlardı, bunu bilmi
yordum, şüphe ediyordum. 
Filhakika Efgan hükumetine 
İngilizlere karşı açbğı müca
delede, f ngilizlerin müşterek 
düşman olmalarına rağmen 
yardım etmemişlerdi, tek bir 
kurşun bile göndermemişlerdi. 

Darülfünunun "Kapa
tılma, Talebine Cevabı 

(Mabadı yarın) 

Meclisteki Müzakerenin 
Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 

( Baş tarafı l inci aayf ada ) 
mahkemelerde takip olunur. Hl
kimlerin vereceği hükümler ile 
şiklyetler adli neticeye raptolu
nurlar. Hükümetin bundan batka 
da salahiyeti vardır. O da kendi 
takdirine göre her hanrl bir 
gazeteyi intişardan menederek 
kapatmakhr. 

Eğer matbuat hürriyeti feyiz 
verecek bir tarzda devam etml· 
yona ya birçok mahzurları davet 
ediyorsa bundan tevellüt eden 
şikiyctlerl derece derece kısım· 
lara ayırmak llzımdır. Ya kanuni 
yolda takip ederken zabıta, müd-
deiumumilik, Adliye nsaire tesiri
ni göstermiye kifayet etmiyor veya 
onların · sahaları haricinde kalan 
meselelerde hOkQmet kanunun 
kendisine verdltf aalihiyeti tat· 
bikte ihmal ediyor veyahut mev-
cut olan dert elde bulunan aall
biyet ve mer'i olaa kununlann 
hükümleri haricine çıkacak kadar 
ciddiyet ve ehemmiyet peyda 
etmlttir. Bunun için hükOmet 
hiç birtey teklif etmiyor. Size 
bu üç lıtllıı:amette cevap vere
ceğim. 

Bu defa •aziyet nedir? Ha
tipler muhtelif cepheden bu me-
Hleyi izah ettiler. Ben burada 
geçen sözleri dikkatle dinledim. 

Zaten hatiplerin glSıterditi 
enditeyl yalnız burada, Büyük 
Millet Meclisinde vukubulan mü
r.akerattan değil, halktan ve bir
çok vatandaştan da ltitmitimdir. 
Mesele ehemmiyetle nar.arı dik
kate alınacak, milstacelen düı\l
nnlecek bir mahiyet almıttır. 
Müsaad. buyurursanız bugünkQ 
vaziyetin manasını izah et
mek için size biraz eski zaman· 
dan bahsetmeliyim. Matbuat hilr
rlyetl ameli sahada vizlh ve 
kısa ifade ile naaıl anlatılabilir? 
Bu memleketin ötedenberi iıte• 
clift matbuat biirrlyetl nedir? 

( B&ştıırafı 1 inci sayfada) 
Tank Bey Darülfünunda 

yaşlı müderrislerin bulunma-
sını tekamfıl için bir tıkaç 
teşkil ettiğini söyliyor. Hal· 
buki her memlekette müder
risler yetmiş yaşına kadar 
kürsülerinde bırakılırlar.=Biz:im 
kanunlarımız tekaütlük yaşını 
(65) olarak tesbit etmiştir. 

Bizde Besim Ömer, Esat 
Paşalarla Müştak, Sait ve Ferit 
Beylerin hem ilimlerinden 
istifade etmek, hemde kendi-
lerini mağdur etmemek için 
hizmetlerinin beş sene daha 
uzatılmasını temin ettin. Bun· 
lar Darülfünunun tekimlllilne 
tıkaç olmamışlardır. Tank 
Bey Darillfünunu yıkmak ve 
yeniden yapmak itiyorlarmıf. 
Hoca ve Müderris mantar 
gibi yerden bitmeL Kuracak
ları yeni Darülfünunu yine bu 
müessesenin enkazından yap
mıyacaklar] mı? Bu münase
betle Mithat Paşanın bir fık
rası habrıma geldi: 

Mithat Paşa Tuna vilAye
tinde vali iken merkezden 
bir boca istemiş. Gönderilen 
boca ile temasa geçtiii zaman 
hocanın lbımgelen ilimlerle 
mncebheı olmadığını göriince 
canı aıkılmış. Hocam aeni pek 
boı boldum. Ne diye buraya 
g&ndermftler •• Hoca ıu cewabı 
vermifı Pqa hazretleri! Hoca
lık Paşalık gibi ( ol ) diyince 
oluverir birşey değil ki: işte 
memleketimiz bu kadar yetiı-
tirdi. 

Hocanın cevabı gibi işte 
memleketimizin yetiştirdiği 
Alimlerimiz de bugllnkU Darül-

Bu memlekette - tabii her 
memleketin istidadı da öyledir -
bir matbuat hllrrlyetl diye ilk 
lSnce, mevkii iktidarda bulunan 
Hükümete karşı uluorta ve ölçO
aüz söylenebllmesl kastedilir. 

Milletlerde matbuat hürriyeti
nin ilk miyarı budur. Bu imklin 
katolunacak ilk merhaledir. Mem
lekette herhangi bir gazete çı
kabilıin dotruca HilkQmete kartı 

fünun milderrisleridir. Maa· 
m• fih hllkümet Darülfünun -
için yeni bir teşkillt kanunu 
yapacak ve bir de tekimül 
programı haz:ırJatacakhr. 

Tarık Beyin Barem tevziatı 
hakkındaki mütaleaları da 
yanlıştır. 

* Eczacı mektebinin Darlll-
ffinuna raptı meselesi Divanca 
tetkik edilmiştir. Şimdilik 
bundan sarfınazar edilmiştir. 
Bu mesele teşkilAt kanunu 
yapılırken nuarı itibara alı· 
nacaktır. 

Maarif Programı 
Maarif Veklleti beş altı ay 

evvel ( 18 ) sualli bir maarif 
programı göndererek DarUl
fnnunun bu husustaki milta• 
lealannı sormuştur. Hukuk, 
Fen ve Tıp F aklllteleri bu 
husustaki mütalealarını bildir
mişlerdir. Edebiyat Fakültesi 
evvelce bu hususta menfi bir 
cevap vermiıti. Fakat şimdi 
bu fakülte de müspet cevap
larını hazırlamıştır. Birkaç 
gtlne kadar Divana vere
cektir. 

Darillfilnunumuz: bu sene 
Layipzig DarülfOnunlle talebe 
mllbadelesine karar vermiştir. 
Şimdilik bir talebe g6nderile-
cektlr. Bu talebenin hangi 
faknlteden intihap edileceği 
henüz takarrür etmiş değildir. 
Maamafih diğer fakültelerin 
müteaddit asistanları bulun
duğu halde hukukun bir asis
tanı vardır. Bu talebenin de 
hukuktan seçilmesi muhte
meldir. 

mevkii Jktidarda bulunan kimse 
aleyhine - meseli ismet Pata -

saz si:>ylenebilain bunun böyle ola· 
bllmeal matbuat hllrriyetioin ilk 
miyarıdır. Söylenen sözlerin doğru 
veya yanlıt olması münakaşası 
ondan sonra başlar. Milletler ev• 
vela bu neticeyi elde etmek için 
uğ'raşırlar ki biz de bunun için 
ujtraşmıtır.dır. 

(Devamı v•r) 

• 
SINEıWALA 

~ı:'lB' Dlln akşamdanberi ._..,__ ~!!!!!::~~ Bugün 

OPERA sinemasmda · ELHAMRA sinemasında 
Almanyanm birinci komik S İ H ı· R B A z 

komedi yeni 

SIEGFRiED ARNO 
ile 

JEN Y JUGO 
BELKi .... BU GECE 

( Heute Nacht. .. Eventuell ) 
Tamamen Almanca sözlü ve 
şarkılı son komedilerinde 

temayüz etmektedirler. 
Yarınki Cuma saat 10 1/2ta 
matine. Umumi Dühuliye 

25 kuruş. 

· Tamamen Frnnsızca sözlil 
ve renkli film. 

P ARAMUNT ilmi ve fenni 
ve film. Yarınki 

saat 1 O 3/4 tenziliith 
mat!ne 

Hale sinemasında 

Aşk Hırsızı 

MUmessili: Norma Kerrl 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelimeee 
~-------------------------------------Mehmet Dursun B.: Mes'-

uliyet ve va· 
Alımet beg: 1 

Çalışkan ve ı 
atakhr. Hürri- · 
yetini sever, · 

' eğlenceden haz• 
zeder. Kafasile 1

1 

w•_:_~ 
çalışmak tan 
ziyade amelt ı 
işlerde daha 
çok muvaffak 1 
olur. 

zif e endiıesinl 
taıır. israftan 
savurukluktan 

h o ı J a n ma .z • 

Herkese itimat 

Rauf Efendi. 'c-ahşkandır. 
Mihnet ve me-

şakkate ta

hammül eder, 

olgunluk gös

terir. Parasım 
ve menfaatle
rini israf et

mez. İtlerinde 
kurnazca ha· 

reket eder. 

1 

göstermeL Et· 
yasını hftınll 

istimal etme· 
- ılni bilir. 

* Mıutafa IJ.: Sakindir, işle· 
rine şarlatan· 

~"'-'='tık, riya ve 
A,_"'- 11ilmayfı kanş

tırmaL lğbira 
rı devamlı o
lur. Menfaatle
rinden kolay, 
kolay feragat 

edemez. Bazan 
inatçilığı ter
cih eder. 

Sahipsi~ Eşya 
Bunlardan Gümrük Res- 1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 

mi Nasıl Alınacak? ALKAZAR - Valıfller ı.ıtyor 
ALEMDAR - Hint mexan 

Gümrük ambar ve antrepo
larında muayyen olan müd
detlerden fazla kalan eşyalar, 
Gümrfik Kanunu mucibince 
satılığa çıknrılacakbr. İstanbul 
Gümrilklerinde bu suretle bi
rikmiş bir kısım eşya vardır. 
Fakat bu eşya sablığa çıka
rılmadan evvel mal sahibi 
müracaat ederek malını is· 
tirse bu malın sahibine iadesi 
icap etmektedir. 

Fakat ambarlarda bekliyen 
bu mallardan alınması icap 
eden resimlere ithalat resmi
nin de dahil olup olmıyacağı 
hakkında Gümrük idaresi, 
varidat umum müdürl~ğünden 
malümat istemiştir. Varidat 
umum mfidürlüğU bu huı;usta 
yapılması icap eden muame
leyi şöyle izah ederek glim· 
rilklere bildirmiştir. Gümrük 
ambar ve antrepolarında mu· 
ayyen mftddelten fazle kalan 
CfY• Dz:erinden sahiplerinin 
mülkiyet hakları kaldırılmış 

değildir. Bu eşyalar gümrük
ler tarafından usul dairesinde 

satıldıktan sonra Gümrük Kanu· 
nu mucibince gümrük resmi 

e sair vergi ve resimler alı· 
nır. Bundan artacak paralar 
olursa sahiplerine terkolunur. 
GUmrük resmi yalnız: ithalat 
eşyasından alınacak, memleke
te ithal edilmek istenilmiyen 
eşyadan almmıyacaktır. 

Bu gibi eşya, gümrük ida-
resince satılığa çıkarıldığı 
zaman, mal sahibi, ihaleden 
evvel müracaat ederek malmı 
ihraç edeceğini bildirirse ken
disinden yalnız: ardiye resmi, 
rıhhm ve kantar ücreti alma· 

ARTiSTiK - Vl7ana Aıklan 
EKLER - Brodua7 gn!il 

ELHAMRA - Sihirbaz 
ETU VA L - ikimiz 7alnız.kcn 
FERAH - Muhtelli temılll• 
GLORY A - Me.ele yok 
KEMAL B. - Tltanik n Serseri çocü 
MELKE - Para ve aık 
OPERA - Belki.... Bu gece 
ŞIK - Müttehlm kalkııua 
ÜaicUdar Ha.le - Atk hıraıza 
Takalm babçul - Varyete 
Çlflikparkı - Saz 
Kı:a kulesi parkı - Darllttallıa 

Bir Kutup Hakkında 
Ôsterrayş Amatör Ringer 

Verhant ismindeki kull1b11a 
beynelmilel federasyon tara· 
fından tanınmış olmadığı 
Gnreş Federasyonu tarafından 
tebliğ olunmuştur. 

SON POSTA 
Y evmt, Sl7aat, Havadla ve Halk gueteıl -idare ı l.tanbul NuruoımaaJye 

Şeref sokağı 35 - 37 

Telefon latanbul - 20203 
Posta kutuau : latan:,uı - 741 
Telgraf: lıtıınbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÔRKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 

400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 

5 " 
1 ,, 

2700 Kr. 

1400 " 

800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmu. 
lı&:ılardan meıuliyct alınmaz. 

Adres deği1Urllmesı (20) kuruttur. 

==-
cak, ithalat resmi istenmiye
cektir. Mal sahibi malını ithal 
edeceğini bildirirse ithal res· 
mi de alındıktan sonra mal 
1'. ndislne iade edilecektir. 



~ Ahdülhamidin Halinde Git
tikçe Göze Çarpacak Derecede 

Bir Azamet Hasıl Oluyordu 
NAKLEDEN: ZİYA ŞAKİR 85 

Kiralık evin Is daireni•, Satılık etr•nıı var mıdır? il Doktora, dlıtı;lyo tenlye 
odanız vu mıdır ? Satıiık efya arıyor mutunuı? ı 

Klrahk ev, daire, oda J~ mi taHyoraunuı: ? vo Hfreye lhtlyacınıı 
anyor muıunuıı: ? ' lıçl mi lıtiyonunuır: ? 

1 
ver mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Ma~raf etmeyiniz. (25) kuruşla bu işi yapalıiJ ir~in iz. 
(16) kelimelik bir ilan kafidir. Her kelime fazlaı- ı için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zührevi ve dahili hastalıklar. 

SATILIK ÇiFTLiK 
UCUZ NÜMUNE ÇIFTLİGI -

Kanlıca körfezinden Kavacık 
fOıeai tarikile Kurbahdere karşı
ıındakl dişçinin bağı elli dönüm 
araziyi köşkü bahçıvan odaları, 
ahırı, havuzu dolabı Ye 500 mey~ 
va ağaçlarını havi mahal aatıhk
hr. Talipler Cağaloğlunda dit 
tabibi Mehmet Rıfat Beye müra
caat edebilirler. -1 

MÜTENEVVi 
ŞAYANI HAYRET BİR iH

TiRA - Bundan böyle kapıyı 
açmak zahmetinden kurtulacak
aınız. Ufak ve ucuz b ir tertibat 
aayeıinde her kaçıncı katta olur
aanıı, düğmeye baaınca kapı 

kendiliğinden açılacaktır. Pangaltı 
polia karakolu kar4ııında No. 16 
Avadis -8 

( H•r lı•kkı malıfııztlıır) 
T eaadnfUn yaptığım hiçbir 

ıey yapamaı derlerya; buna, 
bir defa daha inandım. K6şk
te, Abdtılhamidin banyo 
dairesinden ve kadınların yı· 
kandığı hamamdan baıka bir 
hamam daha vardır kl bunda 
muhafız zabitlerle muıahlp 
ağalar yıkanır. 

Beı, altı glln eVYel bari.el 
muhafızlardan m.UlAıim Emın 
Ali Bey yıkanmak için hama
ma gelir. Ve gelirken de 
temiz çamatırlannı günft ge· 
çen bir (Yeni Asır) gazete
ılne ıararak getirir. Gnzelce 
yıkanır, temiz çamafırlarını 
giyer. Kirli çamaşırlarım top
lıyarak odasına getirmesini 
oradaki adama tenbih ederek 
çıkar. 

Biraı ıonra yıkanmak için 
Şöhrettin Ağa diğer bir 
arkadqile hamama gelir. 
Soyunurlarken orada yırbk 
gazete nazarı dikkatlerini 
celbeder. Hemen gazeteyi 
ahr ve saklarlar. Çabucak ; 
ytkanarak çıkarlar. Odalarına 
çekilerek gazeteye şöyle bir 
bakarlar. Vakıa gazetenin ta· 
rlhi biraz eski olmakla bera· 
ber siyasi vaziyetimizin ge
çirdiği o büyük buhranı an
larlar. Ve gazeteyi derhal 
Abdtılhamide takdim ederler. 
Abdlllhamit gazeteyi okur. 
Büyük bir hayret ve endişe· 
ye tutulur. 

ftte, birkaç giln evvel A~
dlllhami din gösterdiği asabı
yetin manasını şimdi anladım. 

Teşrlnlenel 3.2~ 

Artık. ( Karaferye ) istika
metinde gelen top sesleri 
yaklaşıyor.. Bir taraftan bu 
top sesleri ve diğer tar~ftan 
da gazeteler, en acı hakıkat
leri \bdlUhamide anlatıyor. 

Abdülhamide bugUn de ga
aete verildi. Kendisi okuduk· 
tan 1011ra bu gazeteler kadın4 

laran odalarında da elden e~e 
onlara, btıyilk bır 
heyecan veriyor• 

geziyor ve 
korku vo 
Hepıi de: 

- Dnıman, burayı da topa 
tutana ne yaparı.ı? 

Diye bUynk endiıe buh
ranlan geçiriyorlar. 

Bugnn Abdülhamidi glSre
medim. Haber aldığıme gar~ 

birdenbire vaziyetini de.ğiş~rmık .. I· 
Kendisine bllyttk hır sü u-

aet gelmiı. Namaı1ardan sonra 
daha uzun dualar ediyormuş. 
Hatta, dlln akşamdan itiba· 
ren (Buharii Şerif) okumıya 
başlamış. 

Bana ISyle geliyor ki Ab· 
dUlhamit, ılyast ve askeri 
yaziyete vlkıf olduktan ıon
ra, bu lıtanbul davetinden 
batka tUrlU O.mitlere de dUş· 
miye bqladı, 

Tetı'lnlene! 528 

Sabah kabvealbsından ıon· 
ra, Abciülhamidl (Hortaç) ta
rafındaki odada g6rdlim. Ha· 

· · du· 

Damat Şerif Pı. 
iu gaıeteler hakkında uzun 
uzadıya fikirlerini söyledi. 

' 

Balkan hiikfımetlerinin lttiha· 
dına bir türlü akıl erdire
miyor. Hele İtalya ile harp 
edişimize bllyük bir hayret 
göıteriyor. 

- Ben makamda olsaydım, 
bunların hiçbiri olmazdı. 

Diyor. Dikkat ettim; bu-
gün Abdlilhamidin halinde 

Hane: Beyoğlu. Tarlabatı caddesi 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddesi. No. 164. ·-1~ 

PARfS TIP FAKÜLTESiNDEN Mezun 
Cilt ve Zllhrevi hutalıklar mütehauın 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 
Kabul saatleri aabah •ekiz.den 

akşam yediye kadar Babıali 
Meserret oteli karş111nda No. 135 
birinci kat. -105 

ve sözlerinde bir (azamet) - OPERATÖR DOKTOR 
Yardı. Ôyle tahmin ediyo- SÜREYYA KADRİ 
rum ki, vaziyeti öğrendik· Beyoğlu istiklal caddesi Parmak 
ten sonra, başka türlil dil- kapı Tramvay istasyonu Roma 

EV ALIYORUZ 
5-8 ODALI EV SATIN ALI

YORUZ - lıkeleye, şimendifere, 
tramvaya yakın olanlar mOrec-
cahbr. 9-12 arasında müracaat. 
lıtanbul dör dllncü Vakıf han 
asma kat 29 -2 

KOLONYACILAR 
şllnüyor .. Bu vaziyetin ıslahı oteli ya~ında Tevfik Bey apartımr- MJS FABRİKASI MÜSTAHZERATI 
için, her halde kendi VÜCU· nı birinct kat muayene 2 den 6 ~ " Koloaya lavanta eaanı dit macunu, 

d < 1 ' ' duna lüzum basıl olduguv nu kadar ır. - 2 yağıı.1 krem, pudra, sabun ve blryaı:ı-
------- _ ttı:ıdlr. Mla mUıtahıeratını bir defa 

ıannediyor, İhtimal ki, Muhid· - tecrllbe edenler daima ve dalma ondan 

fr Berlln Tıp FakUlteslı.den cildiye Ye ayrılmazlar. Her yerde buluno.r. -44 
din Paşanın gösterdiği mü it ıUhrevlye mlltehuauı 
hürmet ve tazimatla Rıza Pa· 
ıanm tomtıraklı sözlerini 
hatırlıyor. Bütün bunlardan, 
ıaltanata iade edilmek ih
timaline dair manalar çıka
rıyor ve ümitlere kapılıyor. 

( Arkası vaJ' ) 

Dr. A. LEBİP SELlM 
Sirkeci - Orhanlye cad. No: 26 

Cumadan maada her l'Ün •abahtaa 
aktanıa kadar -4 

GÖZ ve GÖZLÜK miltehuaııı 
Tıp Fakültesi göz haıtalıkluı 
ıabık muavini doktor Fuat A:ıb 

SONNETÇI 
KOLAY SÜNNET 

AmeHyeıt için meıbur Halepli 
ıade doktor Talip Beye be' giln 
enelden haber verilmesf. Sirkeci 
NemUsade hanı. Telefon latan· 
bul 1486 -15 

iHTiRA BERATI 
ihtira, berat veya lmtiyazınızı 

plinlarsnızı ve modellerinizi Şi· 
kago'da 14 eylülden 20 teıriniev
vel 931 tarihine kadu açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGİDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

Ye alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını aatmak için muh
terllerin eline geçmiş en büyük 
fıraattır. Hemende bütün fahri· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gör· 
mek üzere sergiye mümessiller 
ıönderecekJ erdir. 

Yeni. Ders Senesı·nı·n Bey - Muayene ile glSxlOk aab· Jır. Muayene Ocretl almmu. 
Bahçekapı Hami diye caddeal SO 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil ıeran 
ile en mütkUlpesentleri memnue 
edecek ıekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -2 

Reaim ve modeJlerinizi teşhir 
llcreti 28 dolardır. Bizim hususi 
aergi memur ve ıatıcılarımı:ı be .. 
rat ve lmtiyazlarmızı fabrikatör
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 dolars doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
ıerginin nihayetinde mufaı;sal 

İlkmektep Kitapları _ ....... ~ış·~~~IPLERI -U 

rapor verilecektir. 
Adreı: lnternational Patent Eı1posl

Uon Co. Marchandlae Mart. Chlcago. 
U. S. A. 

İlkmekteplerde Bu Sene Oku
tulacak Kitapların Mütemmim 

Listesini Neşrediyoruz 
Ankara. J 6 (Hususi)- Muaarif VekA.leti bu ders Hnesi 

ilkmekteplerde okutulacak kitaplann liıtesini ha:ıırlamışbr. 
Listenin mabadini de aynen gönderiyorum. 

BiRiNCi SINIF 
Renkli kolay alfabe Ali Haydar Bey 

ilk · lbrabim Hilmi ,, 
" " ,, " ,, 
,, Kıraatli alfabe 

Kolay alfabe 
Altan alfabe 
Son Türkçe alfabe 

" " " Münür MUeyyet ,, 
Ali Haydar " 

Ahmet Cevat " 
S. lıhami ,, 

En yeni alfabe ( Sevimli alfabe } Resimli 
milllet alfabesi, Türkçe kıraat Ahmet Cevat Bey 
Kız ve erkek çocuklara kıraat kitabı Paki.ıe Nazım H. 
Hayat bilgisine göre resimli ilk kıraat lbrahim Hilmi Bey 
Ucuz ilk kıraat ,, ,, ,, 
Resimli kolay hesap defteri Salih Murat u 
Hesaba başlangıç M. lxzet • Hasan F ebmi B.

8
ler 

Gnzel yazı defteri İbrahim Hilmi ey 
Son ve yeni yazı rehberi ,, " '' 

iKiNCi SINIF 
Ahmet Cevat Bey 
Pakize Nazım H. 

İbrahim Hilmi Bey 

CUmhuriyet çocuklarına TUrkçe kıraat 
Kız ve erkek çocuklara karaat kitabi 
Hayat bilgisine göre ReeimU ilk kıraat 
Ucuz ilk kıraat, 
Resimli kolay heıap defteri Salih Murat Bey 

luet - Hasan Fehmi Beyler 
lbrahim Hilmi Bey 

Hesaba başlangıç M. 
Gnzel yazı defteri 
Son ve yeni yazı rehberi 

ÜÇÜNCÜ SINIF 
cumhuriyet çocuklanna Ttırkçe kıraat 
Kız ve erkek çocuklara kıraat kitabı 
Hayat bilgisine g6re Reılmll Uk kıraat 

" " " 

Ahmet Cevat Bey 
Pakize Nazım H. 

lbrabim Hilmi Bey 
Ucuz ilk kıraat . 
Türk çocuğunun dın kitabı •• " " 
Güzel yazı defteri "Faik s"b . " ç klara ilk coğrafya kıraatleri a rı ,, 
R:~::nu kolay heıap defteri •e köy . B 

kt ı ri hesabı Salıh Murat ey 
me ep eba !angıç M. İzzet • Hasan F ehml Berter 
~.!lf'bu ru!k dili ldlçllk gramer Ahmet Cevat .Bey 
~sın~ekteplerine yurt bilgisi Ali Kimı " 

Koy · yuı rehberi lbrahlm Hilmi " 
Son ve yenı D ô R D 0 N C 0 S 1 N 1 F 

. t ocuklarına Türkçe --nat Ahmet Cevat Bey 
Ctımhurıyk ~ ocuklara kıraat k t abı Pakize Nazım H. 
Kıı ve b~l i~in: glire Resimli ilk kıraat lbrabim Hilmi Bey 

.Hayat g din kitabı ,, " " 
TOrk ~ocTğukud'li . Türkçe ıramar Ahmet Cevat u 
Reslaıb Ur 1 ,, ,, ,, ,. 

,. " Ali KAmi ., ,, " 
Yurt billfİıl 

DIŞ T ABIBI CEMAL ZIYA 
Köprübatı EminönO ban lldacl 

kat No. 4. Sabah dokuz buçuktan 
akıam yediye kadar ha1talannı 
kabul eder. -9 

Diş TABiBi M. NECATI -
Sirkecide SiliYrİ oteli karpaında 
26 numaraya nakletmlıtir. Sabah 
aeklzden akıam doku:ıa kadar 
baatalarını kabul eder. -2 

DIŞ T ABIBI MiHRAN 
KASAPY AN - Avrupaya dotru 
yapmlf olduğu ıeyahatten avdetle 
Bahçekapı 25 numaralı muay ... 
nebaneıinde eıkfıi sıibl haıtala
rını kabul etmektedir. -2 

KIRALIK APARTIMAN 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR n MEMURE tSTİ· 

YORUZ - lıfnb:e vazifeni:r.e ha
lel gelmiyecektir. AYDA 90 LiRA 
lra:ıanablHHiniz. Brze mektupla 
ıonınur, içine 6 kuruıluk pul 
koyunur. 

lıtanbul potanesinde 548 
-2 

iŞÇi iSTiYORUZ 
PARA K.AZANDIRIYORUZ-

1.tanbulda, tatra vilayetlerde, 
kanlarda, nahiyelerde, erkek 
ltçl lıtiyoru:ı, okuma yuma 
bilenler mOreccahtır. Bl:r.e mek
tupla ıorunuz, iç.ine 6 kurutluk 
pul koyunuz. 
lıtanbul Po.taneainde. 548 -2 

1330 ıeneai Gelenbevl sulta
nlainln on birinci nnıfından al· 
dığım taıdiknameyl ıayl ettim. 
Y enlılnl alacağımdan bOkmil 
yoktur. fa partalı 

Refik otlu Saılhattin 
1-

ZA Yl - Fatih askerlik şube
•lnden almıt nldutum terhlı ve
sikamı ve bir miktar para muh
tevi hulunan cüzdanımı zayi ey• 
ledlm. Vesikamı atideki adJ'He 
getirmelerini lnaaniyet namına 
rica ederim. 

Unkapanında Atlama çetmeal 
numara 83 Divrikli Tevfik Ef. ola 

kahvehanHinde Mehmet otla 
Cemal 

1-

A R ZA YI - 326 aenesl DarülfO-
ANKARADA KİRALIK APAR· M E K T U p l nun Riyaziye Şube•lnden aldığım 

TIMAN - Çocuk .arayı cadde· __ H_A_Kİ_Kl_._AŞ_K_M_E_K_T_U_P_L_A~ ıehadetnameyi zayi ettim. HükmO 

•inde No. 136. Apartımanın Gat 154 tane atk mektubunu havi yoktur. 
kab, hava ıazı ve saire nrdır. 288 uyıfahk bir eaer ve pek Darülfünun Riyaziye Şubeıi 
Her zaman mağazadald tenlye rnerakh bir romandır. Fiatl bir 326 mezunlarından 309 
müracaat. -5 lira. -2 MUSTAFA CEVAT -1 

Tarih bilgisi - kıraat 
Çocuklara coğrafya 
GUzel hesap 
Resimli kolay hesap 
Güzel hendese 
Ev idaresi 
Tabiat dersleri 
Yeni tabiat denleri 
Güzel yazı defteri 
Ellşi defteri 

denlerl 

~"'"=,......=====...--~===:== 

Ahmet !lefik ,, lskrimcileri Davet 
Faik Sabri ., 

lıkrlm Federaıyonundan: BaJ.. 
Ceyal ve Şinasi Beyler kanlyata lttirak edecek fıkrlm 

Salih Murat Bey kıhç takımının nihai Hçme mD· 
Şinasi ,, •abakaaı yarın 14 te Beşiktaı 
Nazım ,, kulilbü ealonunda icra edllece-

Mubıin Ahmet ,, tinden eaamiıi yazılı lıkrimör-
Münür Raşit u Jerin 'ıaıır · bulunmaları rica 

lbrabim Hilmi ,, olunur. 

lınıail Hakkı ,, Fuat, Enver, ilhamı (B), Mem-

B E Ş 1 N C 1 S 1 N 1 F· 
Cümhuriyet çocuklarına Tllrkço kıraat 
Kız ve erkek çocuklara kıraat kitabı 
Hayat bilgisine glSre Resimli ilk kıraat 
TUrk çocuğunun din kitabı 

Ahmet Cevat Bey 
Pakize Nazım H. 

lbrahim Halmi Bey 
" tt ,, 

Ahmet Cevat ,, 

duh ( B ), Raif ( B ), Rıza ( K ), 
Halit (K), Birinci mülbim Mu
hiddin, Birinci mülıiz.!m Nami, 
Birincl mülb:im Adil, Harbiye 
Mektebl Hilmi Beylt:r. 

Resimli Türk dili .. kUçlik gramer 
Yurt bilgisi 
Tarih bilgisi 
Tarih kıraati 
Çocuklara coğrafya denlerl 
Tabiat dersleri 
Yeni tabiat dersleri 
Yeni eıya dersleri 
Güzel hesap 
Resimli kolay heaap 
Güzel hendese 
Ev idaresi 
Gtizel yazı defteri 
Yeni ve son yaı:ı rehberi 
Eliti defterleri 
Hayat ve tabiat (Eıkl yadle 
muallimlere rehberdir. ) 

Ali Kimi ,. 
Ahmet Refik 

Ahmet Refik ,, 
Faik Sabri ,, 

Muhsin Ahmet ,, 
Miinür Raıit ,, 
Fuat Milnlir ,, 

·evet Ye Şinasi Beyler 
Snlib Murat Bey 

Şinasi ,, 
Naı:ım ,, 

lbrabl •1 Hilmi ., 

" ' ,, lımail Hıd~kı ,, 

Abmd Cevat Bey 

ON IKINC~ 

PATRON KUPONU 

No. 8 
Oıaetemlıı:de o-ı bc.J gD':lde bir 

Yermekte oldugumuıı: Patronu 
bedawa almak lıliyorauııı:, bu 
kuponu ke1lp aaklayını'll: n 15 
kupol\ topıayııu.. Patronlaru:ıı::.• 

dan pek memnun olaeakaımıı. 
Patronlar nqredlldlldorl ,On· 

den itibaren lr.an:nı hril..-lmlı 
bir hafta, tatrıı karileri mlı oıı 
ırln lçlııde kuponlarını ııı.lnder 
melldlrler. llu ııUddet geçUktıın 
ıoon kuponlar kabul edll11te:r. 
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1 VAPURLAR 1 
Bugün Beldenilen Vapurlar 

Ege - Türk • fskenderiye, 
Pire, lzmirdcn J 

Marmara - Türk - Mudanya, 
Gemlikten 

Bandırma - Türk - Karabi
ğadan 

Yeni Dünya • Türk • İzmit· 
ten 

Çar F erdinand • Bulgar -
Varna, Burgazdan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk • Hopaya 
Cide - Türk • Cideye 
SelAmet - Türk • Ayvalığa 
Adnan • Türk - lımire 
Nilüfer - Türk - Mudanya 

Gemlik 
Patris il - Yunan • Pire 

Marsilyaya 
Stella D' İtalya - ltalyan • 

Triyesteye 
Leopolis - İtalyan - Kös

tence Odesaya 
Regele Karol 1 - Romanya 

Köstenceye 
F ranc Mering • Rus • Ode

aaya 
Çar F erdinand - Bulgar • 

lskenderiyeye 

SEYRISEF AIN 
Mcrkeı: ncentası ı Galatada Köprll 

ba,ı B, 2362. Şube A. Sirkeci tııU· 

hDrdar ude han 2. 2740 

17 Eylül Perşembeden 

itibaren Adalar Bostancı 

ve Adalar hattının 24 nu-

maralı aeferile Anadolu 
postasındaki Kınalı, Burgaz 
iskeleleri lağvedildilmi~tir. 

LLO YD TRiESTINO nun 

"VIENNA,, 
Muhteşem ve lilks vapurile 

~tİııCl')'Cl seyahat 
Birinci mevki 80, ikinci 60, 

ikinci ekonomik 40 Lira. 
Galata rıhtımından hareket 

24 EyHH per4embe saat 10 
Pireden avdet 4 Teırlnievvel. 

Fazla malUmat almak ilteyenler, 
Galatada Rıhtım caddesinde No 
27-29 da N. A. KONST ANTINl
DIS acentalığına mllracaat edebi· 
lirler. Telefon: B. O. 3126 

KARADENiZ POST ASI 

Samsun 2~ap~;~ı 
Pazartesi 

günil akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Ri
ze iskelelerine uğrayarak 

Hope ye gidecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 
Yelkenci hanmdaki acenta
lığma milracaat. Tel. 21515 

fstıınbul 7 inci icra Memur
lutundan: Bir borçtan dolayı 

mahcu-ı paraya çevrilme1l mu
karrer timıir ağaçları 19-9-931 
tarihinde aaat dokuz buçukta 
Galatııda Kurşunlu handa 6 No. da 

9'iatiA ·göstermediğini 
1istimal meydana çıkarır 

Madenleri 

Muazzam lstihsalata 

Gemıleri 

Ford Motor Company' ye böyle yükselt 
4
vsaf, haız bir otomobili bu k~dar u<:uza 

istihsal etmesini temin eden yegane amıller, 
0 muazzam menbalarının cezri bir surette 
istismarı ile llml esaslara istinat ve bir kül 
teşkil eden büyük teşkilatının faaıiretldlr~ 
Dünyanın hiçbir tarafında böyle bır mu• 
tcayese bundan daha ziyade kendi lehine 
zuhur edecek bir teşkilat müsahede e~lle
mez En yakın Ford bayiinin yapac.~ğı güze&. 
bır tecrube mamulatımızın. mukemmel 
evsafı hakkında tam bir fikir edinmenla 

için kafidir. 

Bılümum Ford mamulatı garantllldlr, 
satıftan sonra size temin ettiğimiz ser· 
vıeın de ınzlmamlle bu ı, paranızı ya. 
tıracaaınız en mükemmel bir iştir. 

M 

UNC01" eı!Ord~ 
AIRCRAFT 

F'ORD MOTOR COIVIPAN'VI 

'J 
e A = e e • ' 

:: ~~~~'1 iNKILAP LiSELERi~~ ~:~ Leyli 
Kız 

MUcsıiıi : N E 8 t Z A D .E 11 A M D l 
kısımları 

Resmi der1 programlarını tamamen tatbik eder. Ecııebl llaan tedriutr, ecnebi mekteplerine kat'iyyen IUzuıa 
bırakmayacak bir mükemmeliyettedir, Tall!n ve terbiye heyetleri ınemlekctimizin .en gü:ıı:.ide muallim ve ınUrcbbllerlnden 
mOrekkcptir. Ana ve baba, yavrularanı INKILAP LiSELERiNE her hıııuıta tam bir emniyet ve huz:uru kulple teslim 

edebilirler. Mufaual lzahname vcrect"ğinir. adres~ ıöııderillr. Mektep Nuruoımaniycctcdir. Telefon : 20019 

Saraçhanebaşında Münir Paşa konak! rında 

Tekmil •ınıfları mevcuttur. Kayde baılanmı~tır. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve İnıilizcedir. Talebe 
ubah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve aktam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. 

Her ıün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon : 20530 

İstanbul Mahkemei Asliye 
3 Oncü hukuk dairesinden : 
Anesti Efendi tarafından F e· 
rlköyUnde Kuyulubağ ön so· 
kağında 8 No. lu hanede 
mukime iken halen ikamet
glhı meçhul bulunan Madam 
Hıraula aleyhine açılan bo
~anma davasının gıyaben ce
reyan etmekte olan muhake
mesinde vesaik ibraz ve ıahit 
istima suretile muamele yapı
larak dava hüküm derecesine 
gelmiş ve muhakeme 5-10-931 
pazartesi saat 14 de bırakıl
mıt olduğundan yapılan mu-
amelelere karşı beı gün zar
fında Madam Hıraulanın itiraz 
etmesi aksi takdirde mahke
meye kabul edilmiyerek iddia 
ve vakıaları kabul etmit ad
dolunacağı tebliğ olunur. 

lktısat V ekileti Ma
adin Müdürlüğünden: 
KadıköyUnde Mısırhoglunda 5 Numarada Ünzile Hanıma 

Eöremit kazasının Havranıkebir kariyesinde 29 eylül 309 
tarihli ruhsatnameye müsteniden murisiniz Fuat Paşa tarafın· 
dan zahire çıkarılıp ihalesi istida edilmit olan simli kurşun 
madeni hududunun murisinize ait 17 mayıs 1325 tarihli ve 
33-12 numaralı ruhsatname hududiJe karıtıklığı bulunduğun
dan tarihi tebliğten itibaren iki ay zarfında harcırahı tarafı
nızdan verilerek Balıkesir maden mühendisi marifetile bu 
karışıklık hallettirilmediği takdirde ruhsatnamedeki ba~;kıoızın 
iıkat edileceği ilin olunur. 

-==Dr.HORHORUNi==-
ıatılacağmdan talip olanların tarihi 
me-ıkurde mahal_linde buhınduru- .. -·----------~ 
lacak memuruna müracaatlara Cilt ve zührevi hastalıklar 

Cilt ve emrazı ı:llhrevlye tcdaYlhancal Her ırUn Hbabtan akşama kadar 
Tekılm Zambak ıokak No. 41: 

ilin olunur. Mütehassısı 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı ~DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiştir. 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski HilAliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıt•nbul emrazı zUhrevlye dl~pan· 

aerl ba~heklml 

Ankara caddesi ikdam 

Yurdu karşısında No.71 

Sultanlıamamınd:ı Yerli .Mal1ar Pazarı 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
mali bütün itle-

rini deruhde eder . il Birinci NOTER 
VekaJetııame. protc ... to, muka·:rle yapar, 

konturatları <·ı.lt·r. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

i T.K AL L 
lık, Orta ve Liso kısıml nna muhtevidir. Bütün 

sınıfları mevcuttur. 

KC1.ydınC1. Başlanmıştır. 
Kayıt için hergün müracaat olunabilir. İıtiyenlere tarifname 

gönderilir. Şehzadebaşı • Telefon 22534 

Şirketi Hayri yede • • 
Sonbahar tarifesinin tatbikine kadar Boğaziçinde mukim 

talebenin azimet ve avdetlerini teshil için eylülün 19 uncu 
cumarteıi gününden itibaren ıimdiki tarifede atideki tadilat 
icra kılınmıştır. 

1 - 49 numaralı seferi yapan vapur Btıyükderede 35 nu• 

maralı aeferi yapan vapurdan aktarma aldıktan aonra 7,25 te 
BiiyUkdereden hareketle R. Hisarından ıonra fazla olarak 
Arnavutköyüne uğrıyacaktır. 

2 - Çubukludan 7, 10 da bir vapur haraketle 7,20 de 
Kanlıcaya ve 7,30 da A. Hisarına uğradıktan sonra Bebeğe 
geçerek 39 numaralı sefere aktarma verecektir. 

3 - 49 numaralı aeferi yapan vapurdan R. Hisarında bir 
vapur aktarma aldıktan sonra 8, 15 te hareketle Kandilliye 
geçecektir. 

4 - Akşamları Arnavutköyünden 17, 10 da bir vapur 
huraketle Bebeğe uğradıktan sonra Kandilliye geçerek 132 
numaralı sefere aktarma verecektir. 

Ümit Sabun Deposu 

Büyük Muvaff akı ye 
1931 ~enesi beynelmilel Budapeşte sergisinde teşhir edilen 

Ümit ve Hacı Han zade sabunlarımız pek büyük takdir ve 
taltifler kazanmıştır. 

Salmnlarımızın nefaseti 600,000 kişinin 600,000 lorbasile 
kar~ıla~mıştır mallarımızı hilmiyen ve görmiy<mleriıı birer 
tecrübeleri iddiamızın hakikatine kafi bir delildir. 

İstanbul : Zındankapı Dörtyol ağzında No. : 53 Ümit Sabun 
ve Yağ deposu. Telefon 20742 , 

İstanbul Belediyesi 
Müessesatından: 

KarC1.ağaç 

Slltlücede Karaağaç mlleHeıatmda yapılan et aatış ıalonu 
demir bölmelerile hattı bavaisi kapalı zarf usulile münakasaya 

konulmuştur. Keşif bedeli 22823 liradır. Vukubulan teklifler 
haddi kifayede görüldüğü takdirde 20 Eylül 931 pazar günü 

saat on beıte meclisi idarede ihalesine karar verilecektir. 
Mün~kasaya iştirak etmek arzusunda bulunanlar münakasa 
şartnamesile plAnlarım beı lira mukabilinde müesseseden 
alabilirler. 

BO~lONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTI 
Bahçe 

ALA RAKı 
Nefaset, Lezzet ve Safiyet 

San'at ve fennin birer harikaııdır. 

İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
lstanbul Adliye dairesi için mubayaa edilecek 450 çeki 

odun mUnakaıaya vazedildiğinden ıartnameyl 16rmek istiyen
lerin her ,un Adliye Levazım dairesine Ye münakasaya iştirak 
edeceklerin teminatı muvakkatelerile l Teşrinievvel 93 J per
fembe gUnll aaat 15 te Defterdarlıkta mütcıekkil komisyona 
müracaatları. (2404) 

FAYDA 1 

50 KURUŞA 
Sinek, Tahtakurusu ve sair 

ha~aratı öldürür. 

Doktor • 

FUAT SABiT . 
Seyahatten avde•le hastalarını 
kabule baılamıştır. Ankara 
caddesi 66 Telefon : 2,2385 

Daima Genç 
KALMAK iSTERSENiZ 

aile muhitinizi şenlendiriııiz 

NASIL? ... 
Arzu ve eksiklPrini temin 

sur ·tile 
UZUN VADE BASiT MUAMEL 

"'u'tanhamam Dikranyan Han 21 

r.t.;Et:ııe• SANTIRJENERAL 

MA 1'8AAİ EBÜZZIY A 
-=---===--====--=-=--=-:=------~ 

Sahiple.I: A:ii Ekrem, Selim ~agıp 
Nqrl.)'at MlldilrU: Seli Raglp 


