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Yerli Mallara Karşı Suikast Yapılıyor 
Museviler 
Yerleşiyor 
Evvelce Bize Yapbk

lan Teklifi lrana 
Tekrar Ettiler 

Hazine için Çok 
Zararlı Bir Ticaret ;ahtlekarlığı 

---- ı apı ıgor 

Yerli Mal 

Tahran,( Huıusl ) - MuHYI 
llluhacirlerl yerleştirme kon· 1 

ilesi İran hükumetine bir 
teklif yapmıştır. Kongre bu 

Kullanılmış Elbisecilerin Vaziyetleri Hükumet Şüpheli Görü

Sıkı Bir Tetkikten Geçirilmelidir len Malların Memlekete 

Girmesini Menetti 
Haber aldığımıza göre Güm

rllk idaresi yerli mallar mese
lesinde yeni bir sahtekArlık 
meydana çıkarmış ve bunu 
bir tamimle bütün alakadar
lara ebemmiydtle tebliğ etmiştir. 

teklifinde Lehistan, Romanya 
ve Çekoslavakyada bulunan 
Musevilerden yirmi bin kada· 
rtnm İran arazisine yerleıtfril
nıesini ileri allrmektedlr. 

İran hükiimeti bu teklife 
henüz ıarih bir ceYap ver
memiştir. 

Bu münasebetle ortaya 
tıkan bir rivayete g6re bu 
tekilde bir teklif daha evveJ 

Ttırk hllkümetine de yapıl
llUfb. 

Gazi Hazretleri 
Gazi Hazretleri dün ak4am 

Sakarya motörile Boğaziçinde 
bir tenezzllh yapmışlar, bir 
ıaat kadar sonra saraya dön
lllliılerdir. 

Hurma Gelmiyecek 
Basrada hüküm aüren ko

lera dolayısile Iraktan Tiirki
yeye taze ve kuru sebze ile 
birlikte hurma ithali de mene
dilmiştir. 

Osmanlı 
Borçları 
Paristeki Hamiiıer Mec
lisi Hükumete Yeni bir 

Müracaat Yaptı 
Ankara, 18 (Telefonla) -

Düyunu umumiye mecliıi Ma
liye VekAletine son yazdığı bir 
nıektupta; 928 mukavelesinde 
nıusarrah senelik taksitlerin , 
dununda olarak yapılmakta 
olan tediyattan geriye kalmıı 
bulunan mebaliğin tesviyesini 
talep etmiştir. 

Maliye Vekaleti, mezkur 
-.ccllse yazdığı cevapta, hl· 
lbiller mümeasillerile vaki mu-
•akkat anlatma mucibince 
l'apılmakta olan tediyatın yeni 
bir itilAf elde olununcıya ka
dar devamının pek tabit ol-
duğunu bildirmiş ve bu natl· 
llasebetle 928 mukavelesinin 
bılizakere ve imzası sıraların'" 
da hükumetimize yapılmıı 
olan vaitlere işaret etmiştir. 

' (Milliyet) 

Bir Maarif Tayini 
fstanbul Erkek Muallim 

Mektebi terbiye muallimi, sa .. 
hık Diyarıbekir Maarif Emini, 
Osman Nuri Bey, bu sene 
ltlektepte son sınıf şubelerin .. 
~en birisi lAğvedildiği için 
l\..onya Kız Muallim Mektebi 
terbiye muallimliğine tayin 
edilmit ve bu aabah Konyaya 

Paçavra dlg11 itltal edilerek takım lıaline getirll1111 
müstamel •lbiselerde11 bir gığın 

GUmrllkte tarife komiıyQ· Tarife kanununda bir sarahat 
nunun bir kararan dan cür'et olmadığı için ıöyle bir karar 
alan bazı fırsat düıktlnlerl, vermiıtlr: "Kirli ve köhne 
miilet hazinesini mühim mik- elbiıe aksamınin yırtık parça· 
tarda zarara sokan b~r tica- ları bu halile eklenerek el-
rete balamıılardır. Tabkikab· biıe ıekline konulmasına 
mıza göre hldisenin eaaıı iktaaaden dahf lmkln oJma-

d 
dıiı gibi mensucut mahiye 

fU ur: tinde de değildir, paçavradır. 
Gümrük tarife komisyounu Yün paçavralar tarifede mez-

yırtık yün parçalarındnn alına- l kflr olmadığı için kıymeti 
cak gümrük resmi hakkında (Devamı 5 0.ncü aayfada) 

Güreş, Futbol, Eskrim 

Milli Takım Son 
Şeklini Almış Gibidir 
Dünkü Ekzersiz Müsabakası 
Neticesinde Belli Olan İsimler 

Birincilik müsabakalarına giren güreşçilerimiz 
İstanbul dün zengin ve se- ı salonunda muhtelif pehlivanlar 
reli bir spor gllnU daha arasında birincilik müsabaka-

me adı. Şehrin birçok ye~~e- ı ları yapıldı. Bu karşılaşmalar 
~~şde muhtelif spor teıahur- umumiyef itibarile güzel ve 

1 
'ne şakit olduk. Bu arada heyec~nll oidu ve sıra ile şu· 

d~ı den itibaren ıılireş faali· neticeler alındı : 
; e başlanması da şayam Filiz siklette Ömer, Ser-

~f k~attir. vete ve Hikmet, Sadiye ve 
Birincilik Müsabakaları Ali de Cafere galip geldiler, 

aki Fırka ( Devamı 6 ancı aayfada) 

Hidise, yerli mallara karşı 
balkın gösterdiği büyük alika
dan istifade için bazı müesse
lerin yapbğı açık gözlülükten 
ibarettir. Bu ticarethaneler bir 
takım ecnebi mallarının üzerine 
memleket allmetlerinden mil· 
rekep birer uydurma damğa 
vurarak bunları Türk malı 
diye piyasaya sürmektedirler. 

Bu arada bazı ecnebi kaput 
ve Amerikan bezleri de yerli 

mamtılib gibi piyasaya arzedilmiş 
we halka satılmıya başlanmıştır. 

Bu çeşit sahtekArlıklarla 
halkın dolandınlmasmın 6nllne 
geçmek için bu eşyanın memle
kete ithal edilmemeal bOttıa 
rımrnklere teliğ olunmuttur. 

Fakat asıl mea'ele, dahilde 
sonradan yapılan sahteklrlığın 
&ıüne geçmektir. HnkOmet 
bu noktayı herhalde ııkı ıu
rette takip ve ıabteklrlan 
ıiddetle tecziye etmelidir. 

Bir Eve Taarruz 
T ramvaycı Mehmet •• nç 

arkadaıı Şehremininde oturan 
Melek Hanımın evine taarruz 
etmişler, kadının feryadı Oze-

~ rine kaçmıılardır. 

' 
Metresine Sata,mış 

Dökmeci Agop isminde biri 
metresine aarkınblık eden 
ttitnn ameleıinden Hakkıyı 
bıçakla yaralayıp kaçmııtar. 

isabet Ettirememiş 
ÜskUdarda oturan arabacı 

İsmail ile kunduracı Fehmi 
sarhoşluktan kavga etmişler, 

F chmi, İsmaile 4 el silih at
meı, Fakat isabet ettireme· 
mlı ve yakalanmışhr. 

Meclisi e Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkll nüshadan Devam) 
Ne rejim kuvveti ne de mevkii 
iktldarda olanların nüfuzu derhal 
zail oluyor. Esaa olarak bildiği

miz sınıfları mütemadiyen terbiye 
ve ıslah etmiye vakit ve çare 
bulabiliyoruz. Biiyük Mecliae iti
madı nefisle ve cesaretle söyli
yebilirim ki bir muhalif cereya
n!n der'akap vücutla getirecetJ 
bır tehlike derpiş etmiyoruz. 
Böyle bir tehlikeyi taaavvıır et
miyoruz. 

(Devamı 7 inci aayfada • 

Fedakirlık Fezasının 
Göz Kamaşhran Yıldızı 
Şehit Tayyareci Binbaşı Fazıl B 

YAZAN: 
Bu yazılar için ne zaman 

kalemi elime alsam, çok ısh
raplı bir yaranın sargısını 
açmak mecburiyetinde kali· 
yorum. 

Kalplerde yaşıyan bu kah
ramanlarla meşgul olurken 
öldükleri günün acısını aynen 
duyuyorum. 

• Fazıl; fedakarlık fezalarımn 
göz kamaştıran bir yıldızıdıı-. 
Ne zaman başımı kaldırsam 
onun semalarımızda kanile 
yazdığı fedakArhk tarihini 
hatırlar, vakur nasiyeıini 
görür gibi olurum. F azıJ, ilk 
tayyarecilerimizdendir. F ran
sada havacılık tahsili görmüt, 
tecrübeli, tayyaresine ve nef· 
sine hAkim bir Türk pilotu 
idi. Balkan harbinde ve 
umumi harpte birçok kıymetli 
Yazifeler görmüştU. 

Harbı Umuminin son gün
lerinde fstanbulu bombardu
mana gelen dört İngiliz tay
yare.ine tek bqıaa taarruz 
etmif, lstanbul ufuklarında 
aaatlerce, yuvaaı taarruza uğ
nyan kartallar gibi kahra
manca çarpışmıştır. O zaman 
lıtanbulda bulunanlar bu hele
canlı ıahneyi çok iyi hatır
larlar. Fazıl bu muharebede 
vilcudunun Uç yerinden yara 
almıı olduğu halde makineli 
ttıfeğinin ıon mermisini sarf e
dinceye kadar mukavemet 
etmiı, yaralarından boşanan 
kanları lıtanbul üzerine serpe 
ıerp tayyresini Y eşilköy mey
danına indirmiye muvaffak 

Şehit taggaıeci binbaşı 
Fazıl Beg 

olmuştur. Bu Umumi harp ha
ilesinde Türkün gösterdiği 
kahramanlıkların, Çanakkalede, 
Galiçyada, f stromada, Sinada 
yarattığı hidiselerin son 
mucizelerinden biri oldu. Ve 
bu badirede, en şerefli tekil
de vatanına kan borcunu 
ödemek ona düştU. Bu mfica
deleııin, bu kanlı, şanlı sah· 
nenin çok derin bir manaaa 
vardı. Ve bunu, düşman bile 
anlamıı ve takdir etmiıtir. 

fıgal orduları fstanbula ge
lince lngiliz, Fransız tayyareci
lerinin ilk işi kendilerile bir
kaç gün evvel mertçe çarpışan 
Fazılı hastanede ziyaret et• 
mek olmuştur. 

Tayyareciler cesur ve fe
daklr oldukları kadar da has
sasbrlar. Havada hasmımızı 
mağlup etmek nekadar gu
rur verirse hasmımız;ın öldtı

ğünll duymak ta o dereco ye .. 
lı verir. Harbı Umumide Al
manların Kırmızı Kartal na· 

(Devamı 6 ıncı aayfada) ,- Elinde Bono/arife ... f 

Gayrimübadillerden bir milyonar 
~~~~~~~~~~ 
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Bono Tefeciliği 
Ve Halk 
Tefeci ıarraflar gayrtmn
badiilcrin bonolarını yüz
de sekıen nokaanile kır
mıya başladılar.. Bu do
landırıcılığa karşı ha~k 
şiddetle mücadele edıl
mesini istiyor ve diyor ki: 

ŞOkrU B. (Aksaray Muratpaşa 17} 

- Gayrimübadiller esasen 
Yunanistanda bırakılan mfilk
lerinin tutarının yüzde yirmisi 
ıibi az bir para alıyorlar. 
Bu da bono halinde.. Şimdi 
bu zavallılann bonolanna da 
tefeciler tırtıl gibi llşilıtüler. 
Hükumet bu insafsız tefeci· 
lerle ciddi bir surette müca
dele etmelidir. Fakat gayri
mllbadiller de bonolarını kap
tırmamaya dikkat etmelidirler. 

* Mehmet Ali B. KliçOlı:mustapat• 

HIHrdlbl ıokak 2S 

- Gayrimübadiller hakika
ten mağdur bir ıınıftılar. 
Bunlar senelerdenberi Yuna
nJstanda bıraktıkları emlAkin 
bedelini beklediler. Nihayet 
bunlara alacaklarının ancak 
ylizde yirmiıi bono olarak 
verildi. Şimdi bu zavallıların 
dolandırıldığını görüyoruz. 
Bunlar dişlerini biraz daha 
sıkarak müzayedeyi bekleseler 
çok iyi yaparlar. Bu kendi 
menfaatleri icabıdır. Hükümet 
bu faizcileri cezalandırmalıdır. ... 

Htı.eyln AYnl B. Kadık8y Şehzade 
SDleyman Pqa csddul 62 

- Gayrimübadillere dağı
blan bonolar bir tebeke ha
linde faaliyete geçen Kara
manlı ve Muıevi tefecilerin 
ellerine geçmektedir. Hem de 
yUzde ıeksen noksanile... Ya-
nn bu tefeciler mllıayedelere 
iştirak edecekler ve emliki 
hakiki kıymetinin on misline 
çıkaracaklar. Bonolannı ellerin-
de tutanların bonoları da 
bu ıuretle iştirak kıymetini 

kaybedecektir. Bu dalavere
nin 6nüne geçilmek mühim 
bir vazife oldu. 

* Ahmet Turan B. Samal7a Uzunca· 
OYa 19 

- Senelerdenberi devam 
eden bu yılan hikiyesi bono 
meseleıile hitama ermiş değil
dir. Yeni ve acıklı bir safhaya 
dahil olmuştur. Zavallıların 
başlarını sokacak bir kulnbe
lerine bile gözdiken inıafsız 

faizciler ıiddetle cezalandı

rılmalıdırlar. 

Tıp Kongresinde 
Ankarada sah gUnll açıla

cak olan UçUnçU Tıp kongrc
ıine ıehrimizden (250) diğer 
yillyetlerden de ( 300 ) do
ktor iıtrak edecektir. 

D 
Zahire 
Borsasının 
Bir Talebi 

SON POSTA 

i B 

Buğday lleselesinde 
Ciddi Davranmalıyız 

1 
.Belediye 
Faaliyete 
Geçiyor 

ihtikarın Önüne Geçmek Ticaret Odası Tarafından Hazırlanan Yeni Bir 1 Koca y a_z_M_e-vsimi Bit
İçin Belediyenin Hare- Raporda Türk Buğdayları için Yunanistanın tikten Sonra Yol in-
kete Gelmesi Lazımdır Mükemmel Bir Müşteri Olacağı Kaydedilmektedir şaatına Başlanıyor 

Zahire Borsası idaresi bir 
müddet evvel un alım ve ıa
tımmda yapılan ibtikArın önll
ne geçmek teıebbiiıüne gi
rişmiı, bunun için de Beledi
ye ile temasa geçmİftİ. Boraa 
ıunu iıtiyordu: 

Un alım ve aatımı yalnıı 
Borsa dahilinde yapılsın, Be
lediye de bu itte kendi kuv
veUerile harekete geçerek 
yardım etsin. 

Fakat belediye reiıinin do 
muvafakat ettiği bu meaele, 
aylar geçtiği halde hennz 
mualllkta durmaktadır. lhti
kir vaziyetinde de bir deği
ıiklik yoktur. Alım ve ıabm 
muamelesi yine borsa hari-
cinde cereyan ettiği için bol 
bol ihtikar yapılmaktadır. 

işittiğimize göre borsa ida
resi belediyeye tekrar müra
caat ederek bu meselenin 
hallini istememiştir. 

Maliye MUf ettişliği 
Maliye Vekaleti bu sene 

kadrosuna yeniden imtihanla 
müfettiş muavini alacaktır. 

Müsabaka imtihanı 17 teşrini
evvelde yapılaccktır. İmtihana 
girebilmek için ylllaek mek-
tep mezunu olmak tartbr. 

Balık Avı 
Balıkçı Gemisi Kara
denizde Ava Çıkıyor 

Balıkçılık Enstitüsilniln em
rinde bulunan balıkçı gemisi 
bu hafta içinde Karadenize 
çıkarak balık avlarına başlı· 
yacaktır. Gemide balıkçılık 
mütehassısı M. Veberman da 
bulunacak ve avlan idare 
edecektir. 

---~ Talebeler için 
Şirketi Hayriye mekteplerin 

açılmasını naıan dikkate ala-
rak sonbahar tarifesinin tatbi
kine kadar Boğaziçinde yeni 
ıefcrler ihdas etmiştir. 

Bir Kont erans 
· Tıp fakültesi mllderria mua· 
vinlerinden doktor Şevket Aziz 
B. pazarteıi gtinO 4 te Da
rlilflinun konferans ıalonunda 
marf aloji ve spor hakkında 

bir konferans verecektir. 

Haber aldığımıza göre Ticaret odaaı son günlerde buj'day 
meselesile ııkı surette uğrafm&ya batlamııtır. Oda, buğday 
mUıtahıili olan çiftçiyi korumak ıçin muvakkat tedbirlerden 
ziyade çok ensla çareler bulunup derhal tatbik edilmesi 
kanaatindedir. Bunun için de memleketin iıtiblAkinden artacak 
mühim miktarda buğdayıa ml\aait ıartlarla ihraç edilmesi 
ltb:umlu g6rUlmektedir. 

Rapora Göre 
Bize Yerilen mal~mata göre 

Ticaret Odaıı timdilik muh· 
telif memleketlere buğday 

ihracatımızın kabiliyeti hak
kında bir rapor hazırlamakta
dır. Rapor bu haftanın sonla
rında bitecek, sonra lktaaat 
Vekaletine gönderilecektir. Bu 
rapora naıaran şimdiki halde 
Tllrk buğdayları için en mll
nasip ve muvafık müşteri Yu· 
nanistandır. Çünkü Yunanis
tan her zaman için hariçten 
mühim miktarda buğday ithal 
etmek mecburiyetindedir. 

Yapılan hesaplardan anla
tıldığına göre Yunanistan ae· 
nede hariçten (600) bin ton 
miktarında buğday aatın 
almaktadır. 

Yeni Müşteri 
Dahilde istihıal ettiği buğ

day iıe ancak (350) bin ton 
kadardır. Diğer taraftan Yu
naniıtanda buğday ekilen 
toprak sahaıı her ıene bir 
miktar artmaktadır. Fakat 
buna rağmen istihsal olunan 
buğday seneden ıeneye azal
maktadır. Bunun sebebi de 
Yunanistan araıisinin buğday 
ekimine hiç müsait olmama• 
aıdır. Diğer bir hesaba göre 

Yuoaniıtao, buiday ektiği 
nba itibarile Romanyadan 
sonra gelmektedir. Fakat Ro· 
manya bu2üo için TOrk mab
aulile rekabet etmektedir. 

Raporda daha bazı mah
reçler zikredilmektedir. 

Bir Tehlike 
• • 

işareti 

Koskadaki meşhur Ragıp Paşa Klltllphanesinin arka tarafına 
iaabet eden yüksek bir duvar vardır. Resimde gördüğilnüz 
bu duvar (310) senesinde vukubulan bUyük zelzelede adama
kıllı çatlamış, fakat o günden bugüne kadar tamir için el bile 
ıüriilmemiş, ancak birkaç defa keşfi yapılmış, bir metre kadar 
alçaltılmasına karar verilmiş ve tamir olunacağı vadinde bulu
nulmuştur. Bu çatlak duvar bugiln ora balkı için bir tehlike 
teşkil etmektedir. Halk rica ediyor ve istiyor: Bu duvar tamir 
edilsin ve biz de oradan korkusuz geçelim. Halkın bu ricasına 
karşı Evkaf İdaresinin naıan dikkatini celbediyoruz. 

(931) bütçesi tasdik edildi
tl için belediye, mevsim geç· 
meden yapılacak yolların der
hal inşasına karar vermiştir. 
Dlin Daimt Encümenin Şişli
deki Cabi caddesinin yeniden 
yapılması hakkındaki (39) bin 
liralık keşif bedelini kabul 
ettiği için münakasa ilin olun
mUJtur. Bu yolun taşları ta
mamen kaldırılarak caddeye 
yeni döşenecek duvardan çı
kan taşlarla da bu civardaki 
yan ve tali yollar ya;>ılacakbr. 
Ayni zamanda burada bir de 
ana liğam açılacaktır. 

Böyle Şey Mi Olur? 
Horhor caddesinde bir 

medresede oturan Kl:nil med
reseye geç geldiği için Doku
macı Kamil EfendiyJ yarala
mııtır. 

Mahsul Haberleri 
Ticaret Odasına gelen ma

lumata naı:aran Yugoılavyanın 
bu ıeneki hububat rekoltesi 
vaaat dereceden ynksektir. 
istihsal edilen buğday miktan 
23 milyon kilodur. Arpa da 
Oç milyon kilodur. 

Hayırıl işler 
Beykozda teıekkül eden yeni 

bir cemiyet hergün kırk kadar 
mDbtaç kimseye muavenet et
mektedir. Ayrıca 20 öksüz çocu
tu da ıfinnet ettirmiştir. 

Yeni Sene 
931- 932 Tedrisab 

Bugün Başladı 
U.e ve orta mekteplerle 

muallim mekteplerinde 931 -
932 ders senesi tedrisatına 
bu sabahtan itibaren başlanıl
mıştır. Bu sene talebe adedi 
diğer senelere nisbetle çok 
fazladır. Bu mekteplerin he· 
men bir çoğunda yeniden ıu
beler açılmak mecburiyeti hi
ııl olmuştur. Bu sene ilk mek-
teolere teha~üm daha ziyde
dir. Galatasaraym ilk kısmın
da bu tehacfim neticesi ye
niden (15) şube açılmışlır. ilk 
mekteplerde yeni sene tedrisatı 
( 1) teşrini evvelde başlayacak
tır •. 

Maliye Vekili 
Maliye Vekili Abdülhalik 

Beyin aldığı mezuniyet bitml,, 
eskiai gibi vaıif esine başlamııtır. 

t=:yıu.ı 19 _ 

Günün Tarihi] 

Üç Şahit Tevkif 
Edildiler 

Eyilp Sulh Mahkeme.sinde bit 
davanın mubakemui esnnıında 
üç şahit clinlcnilmi;, fakat bunlar 
biribirlcrine uymıyan ifadelerde 
bulundukları için yalan f8hitlik 
iddiasile tevkif edilmişlerdir. 

Abdullah, Şevket ve Hüseyin lı .. 
minde olan bu maznunlar fstintalf 
dairesine sevkoıunmuşlardır. 

lstanbul Meb'usları 
lıtanbul meb'ualarından baıu• 

ları Çatalca, Silivri Te KüçOkçek• 
mece taraflarında bir geıintl 
yapm14lar, köyleri geımlflerdlr. 

Mısır Konsolosu 
M111r hükumetinin yeni latan· 

bul konsoloıu Ahmet Hakkı bı,y 
diln ,ehrimize gelmlttir. 

DarUlbedayi Artistleri 
(Kaçakçılar) ve ( latanbul Di· 

lencisi) iımiodeki Türkçe filim· 
lerin sesli ve sö:r:lü kısımlarını 

doldurmak lçln bir müddetten~ 
rl Pariıte bulunan Darülbcdayi 
artistleri dün şchrimir.e gelmit• 
lerdir. Yalnız. rejisör Ertuğrul 

Muhıin B. filmin tamamlanmasa 
için Pariıtc kalmıştır. 

Etibba Odasında 
Etibba Muhadenet Cemiyeti 

dün bir içtima yaparak yakında 

seçilecek olan Etibba Odası 

idare heyeti için kendi namzet
lerini te.bit etmiıtlr. Namı.etler 

fUn]ardır: Tevfik Salim Pa,a, 
Ömer LOtfl, operatör Murat, 
Ne,'et Oıman, N&zım Hamdi 
Beyler. 

Yerli Kömürler 
Memleketteki fabrikaların 

bundan ıonra yerli maden ka. 
müril kullanmaları tekarrGr etti• 
ti haber -.erilmektedir. 

Muallim Cudi Efendi 
Memlekete birçok münevver 

yetiştiren şair, muallim Cudi Ef. 
vefat etmiştir. Cena:ıe1l burün 
Kadıköyünden kaldırılacaktır. 

Mahalle Muhtarları 
Bazı mahalle muhtarlarınıD 

vazifeleri batında görülmedikleri 
yapılan teftişlerden anlaşilmıı, 

muhtarlann sabah ve aktam 
ikişer saat daimt eurette vazife-
leri başına gelmelCJ'i Kaymakam
lara blldirilmlttir. 

Orman Yangım . 
Muğla, 18 ( A.A ) - Mililm 

Çermecedit ve Gemiıan orman
larında yangın çıkmış, ıl>ndürill· 
mHİ için tedablr ahnmı,tır. 

Feci Bir Araba Kazası 
Ankarada bir araba kazası 

olmuş, otomobil kornaaından 
Urken beygirler hızla koşunca 
lbrahim lımindeki arabacı muh
telif yerlerinden yaralanmıı Ye 

ayağı lurılmışbr. 

Sanayiin Tahdidi 
Sanayi Birliği Katibi Umu-

misi Nazmi Nuri Bey bir kısım 

1

1 aanayiimizin daha fada bfiyilme
ııinin doğru olamıyacağmı ileri 
ıGrerek bunların tahdidi tekli .. 
finde bulunmuştur. 

1 Son Posta'nut Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Otobüsler 1 

. 
ı 

f L. ~=::::;;,,.UPti .... ----------~ 
bak, hıncahınç... Halk çok rağbet göste- Sana göstereyim. Çok beğenecekıln, Haıan yirmi tane mütehassıs celbedecetim, ıehrin 

1: ••. B. - Hasan Bey, ıu otobüslere 1 2: •.. B. - Bak benim bir planım var. I 3: •.. B. - Avrupadan yUz tane otobüs, 

rlyor. ee,. her tarafında otobüs itletecej'im .•• 

4: Ha~an B. - İyi. Fakat Avrupadan 
yalnız otobUs değil, birkaç tane de büyük 
cadde, yol ıetirmelil 

1 
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JiW a:ıs r 
Her gün 

Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme-
miştir. 

Hazine İçin Za
zarlı Bir rricaret 

,-~----·---~ _ __...__.._ .. -·~-~~~---·---·~----. .__.. ........ .....__.~~ ........ --~~-.-. ..._.,, __ .. ~ - .. ....._.__. __ _ 
j Son ~osta 'nın Resimli Miıkalesi 

Sual - Var mı, 
Cevaplar: 

Var. 
Yok. 

P. S. _J 
yok mu? 

Hem var, hem yok. 
« 

Sual - Yeni mi, eski mi?. 
Cevaplar: 

( Bqı taraf 1 inci •ayfada J 
Gzerinden ytızde kırk gtimrlik 
resmine tlbl olması IA.mn· 
rellr.,, 1 - Hakikat kapalı bir kutudur. Bazı 1 2 - Fakat hayatta aldanmak iatemi- 3 - Herşeyı ıyice muayene edenleri Yeni. 

Eski. Haber aldığımıza glSre, 
komisyonun bu karan şehri· 
mlzde mfiatamel elbise ticareti 

yapan bazı kimseleri harekete 
r•tirmif, fırsattan istifade et
llliye bqlsmıılardır. Bu adam· 
lar bilbusa Amerikaban mll
bbn miktarda getirttikleri 
kullanılmış elbiselere az gUm
riik vererek hazi~enin zara
nna fazla para kazanmak 
için bir hileye bqvurmutlar
dır. Bunlar hariçten aiparif 
ettikleri müıamel elbiselerin 
yaka ve kollarım zararsız 

bir şekilde siSktlSrterek her 

bir la.mı ayrı balyalar ha
linde getirtmekte ve Gümrük 
idarelerine verdikleri beyan
namelere paçavra kaydını 
koymaktadırlar. Tabii Gümrük 
idaresi de yukarıdaki karar 
IDucibince bunlardan yilzde kırk 
Diabetinde gümrnk resmi almak 
vaziyetinde kalmaktadır. 

Halbuki müstamel elbiseden 
daha faz.la gümrük almak 
lhımgelmektedir. Ayrı ayn 
balyalar halinde memlekete 

ıokulan bu parçalar burada 
biribirlerine eklettirilmekte 
ve ortaya tam takım bir el
bise çıkmaktadır. 

Ancak İstanbul Gfimrilğü 
bu hileyi çabuk sezerek ted
bir almıştır. Hatti geçenler-

de yine böyle ayn balyalarla 

Amerikadan getirilen müsta-
ıııel elbise aksamı için tarife-

deki müstamel elbise caddesi 
tatbik edilmek istenilmiş, 
fakat malın sahibi bir daha 
Gümrüğe uğramamıştır. 

Şimdi bu balyalar Gümrük 
ambarlarında durmaktadir. 
Bununla beraber bu karlı ti-

caretle uğraşanların, sahil şe
hirlerimizdeki Gümrük idare-

lerini tercih ettikleri anlqrl
nıaktadır. 

Bu arada şunu da kaydet
meden geçemiyeceğiz: Tarife 
komsiyonu acaba paçavra için 

ayrı bir karar ittihaz etmiye 
neden lüzum görmüşttir? 
T11rkiye senelerdenberi harice 

paçavra ihraç eder. fakat 
hariçten memlekete paçavra 
ithal edildiği hemen yok 
gibidir. 

Hele bugiln lstanbulda bir 
çok imalathanelerde yığınlarla 
paçarva vardır. Paçavra al-
mak istiyenler ihtiyaçlarım bu 
imalathanelerden daha kolay 
ve battA · çok daha ucuz te· 
min edebilirlt!r. 

Bu mes' ele her halde tetkik 
edilmelidir. 

Kalkutada Bir Hadise 
Kalküta, 18. - (A.A.) Nid

napore tevkifhanesindeld mah
puslar dün akpm nöbetçilerin 

llzerine şiddetle hücum etmft· 
lerdir. Neticede mevkuflardan 
iki kiti ölmiiı ve 20 ldwl de 
Yaralanmııbr. 

fnsanlar onu yalnız dıtından 8'Örür)er. yenler, bu kutuyu iyice muayene ederler, 
içinde ne oldugunu bilmezler. kapağını açarlar ve içindekini de görürler. 

a1datmak aala mümku"n d " 'ld" O e0 ı ır. olar 
hakikati görürler. Ne yeni, ne eski. .. 

Sual - Olsun mu, olmuıa 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
mı? 

Cevaplar: 
- Olsun. 
- Olmasın. 
- Hem olsun, hem olmasın. 

BiR TEŞEBBÜS Komşu Memleketlerde iZMiROE 
.. 

Sual - Fikir mi, cereyan• 
mı? 

Cevaplan 
- Fikir. lzmir Meb'usu Büyük Iraklılar 

Bir f malatane Açtı Karadeniz Limanlarımız- Karşıyaka Deniz Şam
piyonu Oldu - Cereyan. 

lzmir, 18 (Hususi) - İzmir
den işçi meb'usu olarak inti
hap edilen Sadettin Bey, 
meb'us intihap edildiği zaman 
fiili İş hayabndan çekilmiyece
ğini vadetmişti. Sadettin Bey, 
Gazi · bulvarında açtığı bir 
traktör ve alitı ziraiye imala
tanesile vaktile verdiği sözü 
yerine getirmiş, aynı zamanda 
birçok Türk işçisine de İf 

temin etmiş oluyor. 
Köylüye uzun vade ile ve

rilmesi düşünülen böyle yerli 
bir alatı ziraiye imaJatanesi 
tesisi teşebbüsü burada cid
den memnuniyet uyandır
mışbr. 

Asiler idam Edilecek 
Nevyork, 18 (A. A.) - Son 

Şili isyanının elebaşılarından 
albsı idam,a ikisi müebbet 
hapse ve diğer altısı 15 ile 
t O sene arasında hapis ceza
lnrma mahkum edilmişlerdir. 

lstenografi Kursu 
Ankara, 19 ( Hususi ) -

Ankara Ticaret mektebinde 
bir fstenografi kursu açılmıştır. 

Samsun Galip 
lki Gireson Takımı 

Mağlup Oldu 
Samsun, 19 ( Hususi ) -

Dün yapalan futbol müsaba
kalarında Gireson HilAliabmer 
klübü Samsun idman Yurduna 
bire karşı altı golle mağlüp 
oldu. Gireson Spor da Samsun 
Halkspora iki sayı ile yenildi. 
Maçlar çok heyecanlı ve sami
mi oldu. Sahada bet binden 
fazla seyirci birikmişti. 

Silah Tahdidi 
Akvam Cemiyeti Dost
ları Tezahürat Yapıyor 

Cenevre, 18 (A.A) - Ce
miyeti akvama y~rdım . ~:. 
ıniyetleri beynelmılel bırlıgı 

tahdidi teslihat lehi~d~ baz~ t~-
hürler tertip etmışbr. Bırlık 

:rafından verilen bir ziyafett~ 
ltalyan murahhası M. Rosomı . 

' b" nutuk söyliyerek ltalya-
ır k ·ı 

d k' her sınıf bal ın mı -
8 1 

d m esaı· işti-
letl er arasın a 

k' d bulunmasını ve 
ra 

1
!h : n tahdit edilmesini 

tes ı a tıt. ,, . ı· beyan etmiştir. 
arzu e ıgın 
Bu .ziyafette Cenevrede bul .. u-
nan murahhaslardan bir $Oflll 
lıuar bulunmuılardır. 

.. 
dan İstifade Etmek istiyorlar 
Bağdat, (Hususi) - Irak ve İran hükümetleri Bağdat - Ra

vandiz - Tebriz arasında yeni bir ticaret yoJu yapmak husu
sunda bir itilafname imzalamışlardır. Bu şosenin inşasına 

kAnunuevvelden itibaren başlan.licaktır. İran Hükumeti şimiden 
bu yolun Tebriz - Trabzon yolile birleştirilmesi için faaliyete 

geçmiştir. 

Bu yeni yolla Irak, en kısa bir surette Karadenize bir 

mahreç temin etmiş olacağı gibi Şimali Anadolu ile de ko· 
)ayca ticari münasebet tesis edecektir. Irak, ayni zamanda 

bu yol vasıtasile Sovyet Rusya ile de ticari temaslar imkanım 
bulacaktır. 

-. 
Kaleci Ulvi Garip Bir ölüm 

Galatasaray Kulübünden Eski Bir Komiser Esrar
Aynlmak Mı İstiyor ? lı Bir Şekilde Öldü 

Ankara, 19 (Hususi)- Milli 
takım kalecisi bulunan Ulvi 
Bey buradaki Gençler Birliği 
kuliibünün antrenörü olmuştur. 
Ulvi B. Galatasaray kulübün
den bon servisini getirtmek
tedir. Söylendiğine göre bu 
vaziyetten sonra Ulvi Bey 
Galatasaray kulübündeki ala· 
kasını kesecektir. 

Bir Teftiş Seyahati 
Ankara, 19 ( Hususi ) 

Devlet demiryolları umum 
müdüril Rıfat Bey yarın Ma
latyaya hareket ederek teftiş 
seyahatine çıkacakbr. 

Zeppelin;n Yeni Seyahati 
Berlin 18 (A. A.) - Graf 

Zepelio balonu Cenubi Ameri
ka'ya ikinci bir seyahat yap
mak üzere saat 1-15te Frie· 
deichafen limanından hareket 
etmiştir. 

Dün gece taksimde kanlı 
bir hadise olmuş, fakat kaza 
veya cinayet eseri olduğu an• 
laşılamamışbr. Hadise şudur: 

Dün gece Sıraservilerde 
Madam Despinaı evinden 
birkaç silah atılm..~, polisler 
içerde kasığından yaralı bir 
adam bulmuşlardır. Bu adam 
eski polis komiserlerinden ve 
Rıhtım Şirketi memuru Ni
yazi Beydir. Yaralı adam "bir 
kazadır oldu,, diyebilmiş ve 
~~raz sonra hastanede ölmüş
t~.r. Zabıta hadiseyi esrarengiz 
gormskte, tahkikat yapmak
tadır. 

Ankara Doktorlar1 
Ankara, 19 ( Hususi ) -

Ankara Etibba Odası azaları 
16 teşrinievvel tarihinde bir 
içtima aktederek Oda İdare 
Heyeti ve Haysiyet Divanı 
intihabatmı yapacaklardır. 

fzmir, ı 8 (Hususi) - Dlln 
deniz müsabakalarının sonun
cusu Karşıyakada yapıldı. 
Yilz metrede altı yftzücft 
arasında Göztepeden bir 
Avusturyalı birinci geldi. 
Fakat puvan ~ alamadığı için 
birincilik Karşıyakadan Alp 
Aslana verildi. 

109 metre sırtüstü yarişta 
birinciliği Karşıyaka, ikinciliği 
Türkspor klilpleri aldılar. 

Bundan sonra yapılan 
400metreyi Alp Aslan ve bay
rak yarışın da Karşıyaka ka

zandı. Neticede Karşıyaka ı 
spor kJübil (32) puvanla İzmir 
deaizciJik pmpiyonu oldu. 

Tahlisiye Madalyaları f 
Tahlisiye Müdürlüğü can ı 

kurtrmak hususunda fedakir
liğı görülenlere verilmek üze
re yeniden tahlisiye madalyası 
yaptırmıya karar vermiştir. 

idare, madalyanın şekli için 
ressamlar arasında bir müsa
baka açmıştır. En güzel şekli 
yapan ressama elli lira müka
fat verilecektir. 

İspaııyada 
Köylü ile Asker Ara
sında Kanlı Bir Hadise 

Seville, 18 (A.A) - Oliva
res' da köylülerle mahalll bir 

ihtilaftan dolayı milis efradına 
hücuma kalkmışlardır. Bunu 

üzerine milis kıt' ası ateş et- l 
miştir. Köylülerden ikisi ağır ~ 

olmak nzere 3 kiıi yaralan- l 
mışbr. 

- Ne fikir, ne cereyan. 

* lşte Ankarada, mevcut 
olup olmadığı anlaşılmıyan 
yeni veya eski cereyanın 
faydaıı veya zararı hakkında 
yine onların kaleminden çı· 
kan bütün cevapların hull· 
sası. 

Nasıl bir cereyandır bu? 
Elektrik ceryanı mı? Kesil
di mi? LAmbaları yanıyor mu? 

Hayır. Soğuk almamak için 
penceremizi kapayahm. ÇOnld 
bu, belki de bir hava cere• 
yanıdır! 

Kuru Gürültü 
Altı Kişi Ortalığı 

Altüst EtmişlP.r 

Galatada kunduracı Hay• 
rulJah ile kardeşi Abdullah 
birlik olup kunduracı Ahmet, 
kardeşi Ali Rıza, diğer An· 
met ve Mustafa isminde dört 
kişi ile sokak ortasında kav
gaya başlamışlardır. Neticede 
Ahmet Hayrullahı, diğer Ah· 
met ve Ali Rıza da Abdullahı 
yaralamışlardır. Polisler hep
sini yakalamış, tahkikata bq
nuşlardır. 

Açlık Grevi Başladı 
Bilbao, 18 (A.A) - Ge

çenlerde hUkiimetin verdiği 
emir üzerine tevkif edilmiı 
olanlar açlık grevi yapmıya 
başlamışlardır. Hapishane et· 
rafında toplanan nümayişçi
ler dağıtılmışlardır. 

MUhendis Mektebinde 
,. 

• • • • 
' Saragosse, 18 ( A.A ) -

Randa köyünde işçil\!r sükütu 

muahafazaya memur Milis 
efradına hücum etmişlerdir. 
Muhafızlar silahla mukabelede 

bulunmuşlardır. Amt.leden bir 

kiıi ölmilş, bir kişide yara
lanmıştır. 

Mühendis Mektebine bu 
sene alınacak leyll talebenin 

ister inan, ister inanma! 
1 - lzmir tadrleri Ja- rak istifade çaresini dü

pon dampinginden ıiddet· şilnmüşler, hariçten getirt· 
le müştekidirler Birkaç tikleri birtakım kumaılan 
gün evvel yapbkları bir piyasaya T6rk mah 
İçtimada bu dampingin diye sDrmilşlerdir. 
yerli dokuma sanayiine Gümrük İdaresi bu hır• 
vurduğu milthiş darbenin sızlığın farkına varmış, 
önüne geçilmesini iste- bazı tedbirler de almıştır. 
mek için hUkümete mfl- Yerli mala kartı içcr-
racaata karar verdiler. den ve dışardan yapılan 

2 - Bazı açık gözler saikastler daha sayılabilir. 
yerli malların ve bilhassa Bu suikastlere karşı 
Tnrk kumaşlannm gör- yerli malım himaye ve 
dilğü büyük alakadan miidafaa etmek ışımn 
kendi kArJarına, fakat bugünkü teıkilatla kolay 
memleket zararıoa ola· ve mümkün olacağına, 

ister inan ister inanma/ 

Bir Kaza Eseri 
Şilede Uç gün evvel bir ka

za olmuştur : Şile Tuz İnhisarı 

memurlanndan Şe•afettin Ef. 
tabancasını temizlerken haza 
eseri olarak ateş almıı ve 
çıkan kurşun adamcağızın sol 
tarahna saplanmışhr. Ağır ıu
rette yaralanan Şerafettin Ef. 

buraya getirilerek Beyoğlu 
haataneıine yatırılmqbr. 

milsabaka imtihanı ayın 28 zin· 
yapılacaktır. Yeni talebe kayıt 
muamelesine önilmilzdeki per
şembe akşamı nihayet verile
cektir. 

Rüşvet Teklifi 
Bir fJlaznun Cürınü Meş
hut Hilinde Yakalandı 

Bir gramofonla bir takım 
eşya çalmakla maznun ola-
rak hakkında takibat yapı· 
lan çuvalcı Acem Sadık is· 
minde biri Enıinönll serko
miseri Şakir Beye rüıvet 
teklif etmiş ve iki Ura ve
rirken cürmü meşhut yapıla• 
rak yakalarmııbr. 
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-----G e-nçler .-4rasın:&l\ ADANA' T U0 R Kİ y EN i N 
Mektepli EN 1 klemleke.l Ho!>erleri 

Sür uç 
Nasıl f:~t~;;;i~geti UCUZ YAŞANAN ŞEHRİDiR Bir Yerdir? 

Adana, (Cenup vilAyetleri 
umumi muhabirizden) - Üç 
ıenedenberi tuğyan fel•ketlne 
uğrayan Çukurova bu sene 
de bir Nuh tufanına utradı. 
Kııın ana yatağına ııamıya
rak bulanık bir renkle akan 
Seyhan nehri taşmıf, koca 
ovayı btill etmiıti. Fakat 
o zaman bir ejderha gibi feve• 

1 
ran eden koca Seyhan, bugiln 
çok cılız bir 'faziycttedir. 
BugUn artık ıonbahara girdi
fimiz halde Seyhan bir dere- , 

Mas/ ata Kemal Ef. 
Eıkiıchir, ( Husuıi )-Bura

da liseye devam eden ıeoç
lerden Mustafa Kemal Efendi, 
arkadaşları arasında el işlerinde 

gösterdiği mehnretle tanmmıftır. 
Lisenin onuncu iınıfında 

olmasına rağman her fırsat 
bulukça, bilhassa kil ve ça
mur işlerilen oğraşmakta, bir 
avuç çamur parçasından güzel 
şekiller vücuda getirmektedir. 

Kendisi heykeltıraş olmak 
he·:eslisidir. Bu san' ate kartı 
kendisinde biiyük bir istidat 
görülmektedir. Gönderdiğim 
resim, bu gencin buradaki 
tayyare şeh itl iğine Jconulmak 
lizere yaptJğı bir kartal mo
delidir. Bu model tunçtan 
dökiilecektir. 
Kanatları'lın uzunlutu bir 

buçuk metredir. Bu toprak 
kartal modeli, yapılış itibarile 
çok cazip tir. ----

Usakta Hububat 
' U!}ak, 17 (A. A.) - Hu 

pazar hububat ucuzlamıştır. 
Nohudun k?lesi 120, haşaşın 
100, buğdayın 90, arpanın 80, 
aiyah arpanın 60 kuruşa, 
birinci nevi ekmek kilosu 1, 
ikinci 4 kuruşa satılmıştır. 
Sebzenin fiah çek azdır. 

lzmirde Üzüm Satışı 
lzmir, 17 ( A.A) - Buglln 

kırk buçuk kuruştan 63 ku
ruşa kadar i 667 çuval üzUm 
satılmış ve 15 kuruştan 32 
kuruşa kadar 2123 çuval i~ 
cir ve 1020 kuruştan 95 ok
ka afyon satılmıştır. 

cikten farksızdır. Sekiz, on yaşın· ! 
dakl çocuklar bile yOrüyerek 
karşıdan karııya geçebilmek
tedir. Halbuki her sene bu 
vakitler birkaç arabayı atlarile 
birlikte derinlikleri ırasında 
kaybetmekte idi . 

Şimdi iae T oroslardan bağ· 
)anarak 1alıverilen odun sal- , 
larmi Seyhan bin müşkUlltla 
getirebiliyor. 

Bu sene Adananın zirai 
vaziyeti çok iyidir. Bu sene 
yaz mevsiminde, bazı taraflar 
müstesna, mıntakada çekirge 
ve sUne haşre,\ hiçbir zarar 
vermemiştir. Y alnı:ı buğday

lara kınacık dilşmüş, ancıak, 
okadar ı:arar vermemiıtir. 

Çukurova çiftçisi mahıullln 

bolluğundan çok memnundur. 
Fakat ucuzluk ve fiat dUt· 
künlllğünden müteessir bir 
vaziyettedir: Çiftçilerimiz bu 
sene nehirlerin feyezanından 
mütevellit zararlarını tUtlln 
ve karpuz ekmek auretile 
çıkarmıya gayret ettiler. Hu
bubat gibi sebzeler de çok 
bol ve çok ucuzdur. Hele 
karpuz okadar boldur ki, bir 
batman, yani dört okkası 
yfizparaya gilçlükle satıl

maktadır. Fakat bu havaJide, 
ki bağlarda bu sene lizilm 

· hiç olmadı. Bağlara musallat 
olan hastalı!<, bu sene halkı 
Uzüme hasret bıraktı. Ü:ıü
mile meşhur olan Adanaya 
bir buçuk saat mesafedeki 
Buruk köyü halkı bile bu 
sene doyasıya üzüm yemek
ten mahrum kaldılar. Bağlara 

~--------------..... ··~----~------~ 

Adana da Bisiklet Yarışları 

Adana • Mersin •arı111ıa iştirak •den 6•nçl•r 

Adana ( Cenup vilayetleri umumi muhabirimizden ) - Son 
birkaç ay zarfında Adanamızda ıpor faaliyeti ıayanı dikkat 
bir ıekilde artmıttır. Futbolde ve atletizmde olduğu gibi 
biılklette de gençlerimiz takdire değer faaliyet göstermekte-
dirler. Bisiklet meraklııı gençler ıpor talimlerine muntazaman 
devam ettikleri gibi kendi aralarında amaUSrce yarışlar da 
tertip etmektedirler. Son olarak T oro Spor ve Seyhan Spor 
klüplerine mensup dört bisikletçinin stadyumdan Kurttepeye 
kadar uzun bir yarıı yaptıldannı bildirmiştim. Bu mektupla 
birlikte glSndcrdiğim resimde bu gençler bir arada görülüyor. 
Resimde ıağdan ikinci, yarııta birinci gelen Toroı Spordan 
Muhtar, ıoldan birinci de lldnclliji kazanan Seyhan Spordan 
Necmedclha Beylerdir. D. A. 

Adananur meılıur S•glıan nelıri şimdi resimde gördülünüz 
6ibl uf ak bir d•re Aali1tdt1 kalmıştır 

inen halk tızilm kıtlığı yUztın- Şimdi Adana, Maraı ve Ayın
den vaktinden evvel ıehre I taptan trenle nznm gelmekte, 
lnmiye mecbur kalmaktadar. 1 fakat fiyatı on kuruşa satıl-

Balı kesirde Futbol 
Kolordu Takımı, İdman Birliğini 

4 Sayı İle Mağlup Etti 

Kolordu /atbol takımı 
Balıkesir, (Husus1) - Geçen lAzim Rıza Beyin gUzel bir 

cuma gUnU Balıkesir idman pasını alan sol iç Kadri Ef. 
Birliği ile ikinci Kolordu fut- sıkı bir şlitle ilk golü takımı 
bol takımları arasında yapılan lehine kaydetti. Kolordu çok 
maçta 2 sayıya kartı 4 sayı güzel oynuyordu. Arka arka-
lle Kolordu galip geldi. ya daha 3 g.ol. kaydeden 

Maç ıöyle cereyan etti : Kolord~, .gollerı~ı. 4 de çıka-
1-iakem İdman Yurdundan mıştı. Bırhk te hırı penaltıdan 

Refik Bey Saat 17 de her iki olmak üzere 2 gol kaydetti. 
takım alkışlar arasında sahaya İlk haftaym böylece bitti. 
çıktı. Oyun Birliklilerin hU- 2inci haftayımda hiç gol 
cumile başladı. ilk beş dakika olmadı. Neticede Kolordu 
Kolordu kalesini sıkııtırıyor- takımı 2-4 galip geldi. Kolor· 
du. Fakat çok gilzel · oynıyan du da bilhassa ıol iç Kadri, 
Kolordu müdaf.aası Birliğin merkez muhacim Rıza Beyler 
gol yapm~sı~a u~kln bırak- çok güzel oynadılar. 
madı. Beşıncı dakıkadan sonra 
Kolordu ilk akınını yaptı. Mtl- A. lbralılm 

~--------------... 
Nazillide Zonguldakta 

Halk Belediyeden Seme- Belediye Şehrin imarı 
reli Faaliyet Bekliyor · için Çalışıyor 

Nazilli, (Hususi) - Belediye 
(77000) liralık muhayyel bUt
çesile büyük kasabanın bele· 
diye işlerini tedvire uğraş
maktadır. Kasaba şirin olmak· 
la beraber sokak ve mahaUo
lerin tanzifat itleri çok nok· 
ıandır. Evlerde biriken süp
rüntüler kasaba civarındaki 
meydanlara dökUlUyor. Fakat 
arada zaman geçtikçe bu 
ıUprllntüler rUzglrın tesirile 
etrafa dağılıyor ve etrafa 
mikrop saçıyor. 

Kasabanın etrafı gUZel 
ağaçlarla stıılenerek ıehrin 
havası tasfiye edileceği yerde 
böyle çirkin manzaralı, mu
harriş kokular intiıar eder 
bir halde bırakılması halkın 
sıhatile alAkadar olmamaktır. 
Medeni şehirlerde süprilntiiler 
toprağa gömülür veyahut ya
kılır. Nadili Belediyesi bunu 
temin edemez mi? 

Bazı mehallelerde kirli au
ların aokağa akıtılması da 
umumi ııhhatl tehdit eden bir 

Zonguldak, (Hususi) - Be
lediyenin, şehrin iman etra
fındaki faaliyeti ümit verici 
bir şekilde devam ediyor. 
Şehrimiz bugUn birçok nok
ıanlarile beraber, gilç mahsul 
yetiştiren bir çiçek bahçesi 
gibi günün birinde ve belki 
yakın bir istikbalde güzel ve 
tirin olacaktır. Zonguldak ha· 
kikaten bugün bile cennet 
gibi bir yerdir. Yol ve kana
lizasyon inşası etrafındaki 
faaliyetler ilerlemekte:dir. 

haldir. Elektrik tenvirab, ara 
aıra intizamını kaybediyor. 
Kasabanın ihtiyacına kafi gel
miyen ıu meselesinin halli ve 
iyi su getirilmesi teşebbüsü 
belediyenin ıemereli işlerin
dendir. Halk neticelenmesini 
beklemektedir. Genç belediye 
heyeti, hararetli mllnakaşala
.rım memleketin hayırlı işle
rine tahais ederek acil tedbir
ler alırlarsa vaıifelerini hak
kile yapmıf olurlar. R. Öz 

1 

maktadır. 

Son gllnlerde sebze ve 
meyvalar daha ziyade ucuz
lamıya başladı. 

Eaasen hemen bütün cenup 
Tiliyetlerinde müthiş ve umu
mi bir ucuzluk büküm ıilr· 
mektedir. Meyva, ıebıe, et, 
hububat velhasıl her tUrltı 
yiyecek hem bol, hem de çok 
ucuzdur. 

Bilhaaaa et ve sebzeninin 
ucuzluğu timdiye kadar g6rnl
memit gibidir. Bir yatındaki 
körpe keçi ulakları pazarda 
.m kuruşa kadar satılmaktadır. 

Bir batman patlıcan bet 
kuruştur. Kasaplarda et 25 
kuruşla 40 kuruş arasındadır. 
Şöyle Tasatt bir hesapla bu 
mmtakada dört nUfuılu bir 
aile en kuvvetli gıdalan al-
mak ve yemek ıartile ıünde 
elli kuruıla bol bol ve doya 
doya idare edebilmektedir. 

Fakat şunu da yazmadan 
geçemiyeceğim : BUtün bu 
bolluğa ve ucuzluğa rağmen 
Adana ve Cebeliberekette 
dilenci okadar çoğalmıştır ki 
sokakl:ırda her adım batında 
bir tanesine rastgelinmektedir. 

Belediye ise, sokakların su
lanması ve dilencilerle müca
dele hususunda ihmalcidir. 

Bu yakıcı sıcaklarda ıoknk
larda tozdan geçmek mUm
kUn değildir. Ayni zamanda 
ucuzluğa rağmen ihtikar ya
pan lokanta ve kebapçılarla 

da alAkadar olunmamaktadır. 
Yukarda söylediğim gibi 

dört kişilik bir ailenin ayda 
on beş lira ile geçinmesi ka
bildir; fakat lokantaya gitme
mek ve yemeklerini evlerinde 
hazırlamak şartile. Kasaptan 
bir okka et aldığınız para ile 
lokantada bir tabak yemek 
yemek hayli gUç bir iştir. 

Eğer Adana Belediyesi ha
yırlı bir hizmet yapmak isti
yorsa bu lokanta ihtiklrı ile 
mücadele etmeli ve bu işi 

başarmalıdır. Aksi takdirde 
halkın soyulmasına lakayt 
kahnmıı olur. 

Durmuş Ali 

Pegamlı Nahiyesi Müdürü 
Yıldırım Hulki B. 

' Urfa, (Husuıt) - Karilere 
Urf anın kazalarıodan Sürucu 
tanıtmak için yola çıktım. Yol 
üzerinde (Peyamlı) nahiyesine 
uğradım. Bu nahiye halkı bir 
vakitler cenup hududunda 
çıkan hadiselerde çok yarar
lıklar göstermişti. Nahiyenin 
yılmaz Hulki B. isminde ça
lışkan bir müdürü var. 

Bu nahiyede ufak bir hır
ıızlık bile olmuyormuı. Bura.
dan Stiruç kasabasına gittim. 
Burası düz bir ova üzerinde 
llç yüz evli bir kaza mer· 
kezidir. Cenup hududuna 
çok yakındır. Belediyesinin 
'faridatı (5500) lira imiş, fakat 
bunun da mühim bir kısmı 
tahsil edilememiş. Sokaklarda 
IAmba filin yandığı yoktur. 
Kasabanın etrafındaki batak
lıklar yüzünden sıtma has
talığı mahsUa derecededir. 
Kazada bir senedenberi hü
kumet doktoru da yokmuı. 
Kazanın başlıca hastalığı 
( Trahom ) dur. Bu yUzden 
halktan birçoğunun gözleri 
boyanmıf gibi kıpkırmızıdır. 

Süruca on dakika mesafede 
( Aligür ) ismindeki köyde bir 
sünnet düğünü varmış. Oraya 
giderek köy Adetlerini gördüm. 

1 
Düğün pek mUkemmel yapıldı. 

Urfadan, Süruçtan, Bire
cikten ve civar köylerden 
binlerce halk gelmif, çadırlar 
kurulmuştu. Her çadınn içinde 
mükemmel ziyafetler verili· 
yor, çalgılar çalınıyordu. Ga
yet kıymettar arap atlarile 
koşular yapılıyor. Halk neıe 
ve sürur içinde glllilp eğle-

niyordu. Sabri 

İzmirde Son Lik Maçı 

lzmirin kuvvetli /atbol talcımlarında11 Altınordu 
lzmir, ( Hususi )- Şehrimiz 930 - 931 futhol lik maçlarının 

ıonuncusu geçen cuma gUnU Altınordu ile Altay takırnlan 

arasında yapıldı. Maçın tafsilltını evvelce te!grafla Son Posta 
karilerine bildirmiştim. Şunun da iJAve edeyim ki ıehrlmizin 

bu iki kllvvetli takimı (925) aenesindenberi her ıarnpiyona ma
çında finala kalmakta ve her maçlarında, atadyomda kalabalık 

bir seyirci kütlesinin toplanmasına vesile olmaktadırlar. Son 
maçta Altınordulu gençleri güzel bir oyun oynadılar. Neticede 

bu iki kuvvetli takım birer ıayı ile berabere kaldılar. Fakat 
Altay. daha evvelki maçlarda faıla p~van kaıanmış olduğu 

beraberliğe rağmen ıenenin futbol ıamplyonu ilin 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 

Telefon Rehberleri ihtiyaca 
Kafi Değildir 

Efendim; 
Telefon rehberleri ılH ; ba· 

aan blldltlnl:ı bir adruin numa
ruını, bazan da bllditfniz bir 
numaranın adre1inl 3tretmlye 
hizmet edeeetl lçlıı ek1er Avru· 
pa t•hirlerlnde, me1eli Romada 
rehberler iki klllmdan mürek
keptir. Bir kıımı alfabe ıırasile, 
difer k11mı telefon numaraları 
ııraaile adruleri g~sterlr. 

Bütün Dünf a Milletleri Mali 
Meselelerin Hallile Uğraşıyorlar 

fıtanbul Telefon Şirketi reh
berlerinde numara ııraaile adru
ler yoktur. 

Bugün böyle bir ihtiyaç kar• 
tııında kaldım. lıtihbı.rat kale• 
rnlnden telefonla bildirdikim bir 
numaranın mektup yazmak (bere 
adruinl ıordum. Aldığım cevapta 
" Adresi ıöy)erHnlz numara1ını 

•eririz. Fakat numarayı ıorar

ıaoız adreıini vermek memnudur" 
dediler. 

Bunu hem halkm sararın• ve 
hem de tuhaf buldum. 

Halkın zararınadır: ÇünkG her 
halde kanuni olmayıp idari olan 
bu memnuiyetin rehberlerde ili· 
nlle halkm iltlhbarat kalemine 
beyhude telefon ederek bir mü· 
lrAleme bedeli nrmemelerl lizun .. 
••lirdi. 

Tuhaftır: ÇOnkO ekHriya Av
rupa ıehlrlerinde halka kolaylık 
olarak telefon rehberlerinde illn 
•dilen ve bizde de biraz vakit 
tayf etmekle her zaman bulun
lnaıı mOmkün olan bir malOmab 
Deden Hklıyoru.z. 

Biz bunu anlıyamadık. Lütfen 
ılı; ıorup anlar ve bize de anla· 
bJ' m11ınız? 

Rıfkı 

Cevaplarımız 
l1tanbul 4 ilncil Noter Dafre

ıinde Vedat HulOıi Beyeı 
1 - Hayattadır. Mütekait bir 

zahittir. Tetkik ve tetebbQ ile 
me,i"u1 olmakta ve l•tanbulda 
ikamet etmektedir. 

2 - Bir arkadafımıı yaınyor. 
Batka bir roman daha yazacak 
oluna ozaman ismini &efrede· 
eeğiz. 

3- Bu sat ta hayattadır. Şeh
rimizde oturmaktadır. Milıtaar 
lılm değildir. Hatırat noktaıı 
nuktaıına doğrudur. .. 

Büyilkadada Alaçam ıokatın· 
da H. Muhtar Beye: 

Birkaç nümune ıönderlniıı. 
Tetkik ettikten ıonra cevap 
•ereeetl• efendim. 

• 
Cevaplarımız 

(Yine Beni imza:,ile mektup 
gönderen kariimize: . 

Babaettltinlıı mHele yenı 
hlr ıey değildir. Bu it etrafında 
o kadar aöz a8ylenml9tlr ld cilt
ler ve kiltilpaneler te9kil olun
lnUftur. Tatbikat mueleıine re
Unce, bunu da saman ıöıtere
cektir. Olur mu, olmaz mı? Bu 
noktada henüz bir ı8z ılSyliye· 
nıiyeceğiı. Liman muelelerlndekl 
ınütaleanıza rellnce, ·~mir~ alt 
noUarınııda hakh ıorOnuyor· 

•un us. 
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Dünya milletlerini, an zayi· 
fmdan en kuvvetlisine kadar 
1arsan mali ve iktısadl buhran 
kolay kolay halledileceğe ben· 
zemiyor. Bugün hemen her 
hilkfımet bu mühim derde 
çare aramakla me~guldilr. DUn 
gelen telgraflar bize dUnyanhı 
dört köşesinden bu didişmiye 
ait bir yığın haber getirdi : 

Fransada Başvekil M. Llval 
şimdiki bütçenin tatbik müd
detinin uzatılmasını lüzumlu 
görmüş, bunun temini için de 
Meb'usan Meclisi Maliye En
cümeni reisile bir mülAkat 
yapmıya mecbur kalmııtır. 
Fransız Baıvekili bu meseleyi 
yakında mecliste mevzuubalı. 
edecektir. Şu takdirde Fran
ıada yeni bidiselere, belki 
bir kabine meselesinin çıkma· 
ıına intizar edilebilir. 

• 
lngilterede 
·rasarru/ 

Mali meseleler bugtın lngil· 
tereyi en fazla uğraşbran 

dertlerin başında geliyor. 
Yeni lngiliz kabinesi tasarruf· 
la ite başladı ve galiba öm· 
rtinü tasarruf çareleri ararken 
ikmal edecektir. Şimdi de 
ordu mensuplarının maaşla-

rından yapılacak tasarruf mü
nakaıa edilmektedir. Maliye 
nazın Avam Kamarasında 
ıöylediğine göre, bu miktar 
Türk parasile yirmi milyon 
lira tutacaktır. 

işçi Ve Liberal 
Yeni İspanya kanunu esa

ıisioin birinci maddesi uzun 
müzakerelerden sonra ıu ıe
kilde kabul edilmiıtir: "İspan• 
ya hiikümeti itçi, liberal Ye 
demokrat bir cümhuriyettir. 
Bütün teıkilAt kuvvet ve sa· 
IAhiyetlerini milletten alır. " 

Yeni Bir Felaket 
Vasati Amerikada Meksika 

körfezinde çıkan bir fırtına 
yirmi kadar geminin batma
ıına Hhep olmuttur. T ahit 
nUfus zayiata da olduğu gibi 
açık deniıde bulunan birçok 
bahkçı gemisinden de bir 
baber alınamamıştır. 

Kaçakçdık 
ltalya poliıi Romada Ylıl 

miktarda uyuıturucu madde 
kaçakçılığı yapan gizli bir 
ıebeke meydana çıkarmıştır. 
TeıkilAtın beynelmilel bnytık 
bir ıebekeye merbut olduğu 
anlaıılmıf, birçok kimıeler 
tevkif olunmuıtur. 

BiR ELMASIN HiKAYESi 
YAZAN:** -============= Hanım adım başına ıelAmla-

Nihayet beklenen gftn gel- k ' oyunlar ıerettirilerelı, 
di ve bir haberci, Şehzade nara ' · ildl 
Hauetlerinin bala zadesi Ay alkıılanarak kararglba ~ehr · 
Çiçek Hanımın Buzpazarcığı Aylardanberı Gedık Ah· 

d" yanında " Muhterem 
karargibına yaklaştığı mllj· me ın ı · ö en 
deainl getirdi. Genç veliaht bir eıir" muame eıı g r .. 

Karamanla prrnses, bu seya 
bu haberden babasınm lSlli· · d d 

hatin nihayet bir zın an e· 
ınUnU duymuı kadar neı' o . "kliğine mUncer olacağı 
aldı Ye baykırm,ya glrlıti: ğifJ d . d" Böyle alAyla, 

- Bire durman, atlanın, kanatın e 1 ı. 1 d ğ glS· 
karşı çıkın, konukları ağır· lhtiıamla karşı andı 10au Uk 
layın. rUnce Adeta ıaşır ıh i ybir 

8 h d 1 torununun ang 
1 

._ 
UtUn ordu bu emirle a- lbayıı U böyle insaniyetklr ıga 

rekete geldi. Yayalar saf ıaf i am e . . 1 takdir ede-
ııralanclı; atlılar, bir iki 1aat· temayDI ettı.ğı~ den ağlamıya 

Verem mOcadeleıl gilnden gOne teklmill etmekte, daha aari bir 
tekil almaktadır. Bu rulmde ıördüğün.üz .kule üzerindeki bina, günet 
zlyaıının geldltl iıtikamete ıöre kendıllğınden otomatik bir tekilde 
dönerek hastaları her zaman için gilneıle temH halinde bulundur• 
maldadır. Avrupa sanatoryomlarında bu müteharrik odalar umumi 
bir 9eki1 almıftır. 

Dünyanın 

Ötesinde 
Avusturalya kıt'ası Avru

padan hayli uzaktır. Fakat 
aradaki mesafe onu mali buh· 
randan uzakta tutacak kadar 
kuvvetli değildir. fngilterenin 
vhi salAhiyetli bir müstemli-
kesi olan Avusturalyada maJr 
meı' eleler günün en fazla 
uiraıılan işleri • a~asındadır. 
Burada bankalar ışsızlere yar· 
dım olmak Uzere . yapılac~}' 
lnıaat için hUkümetın 11tedıgi 
(130) milyon Tilrk lirası .tuta· 
rındaki avansı hep bırden 
reddetmitlerdir. Bnkalr bu~u~ 
yerine, başlanan lnıaabn bıtı· 
rilmeal için (40) ve buğday 
ihraç edenlere dağıtılmak 
llzere (30) milyon Türk lira.•• 
Yerecekler, ayrıca bllkQmetın 
bDtçe açığım kapatmaıı için 
de (180) milyon Tnrk llraıı 
miktarında kredi açacak• 
ludır. 

Avusturyada Neler Oluyor? 
Awsturya bllkQmeti mOhim 

bir kanun hazırlamaktadır. 
Bu kanunun tatbiki ile bera· 
her Avusturya Faşiıtlerinin 
teşkil ettikleri Haymnhren 
teıkilAb dağıtılacaktır. 

Ona tahtarevanda refakat 
deden GUI Hatn, daimi bir 
ıllkün taşırken bu ağlayış• 
karıı kayıtsız kalamadı, ıor· 
du: 

- Sultanım niçin aj'lıyor· 
ıun? 

- Bilmem, atlıyorum, itte. 
- Sebepıiz ayut olur mu? 
- Şu oyunlar, ıu çepnkler 

( alkıı demek ) yüreğime do
kundu. 

- Görmediğin ıeyler de· 
ğll kJ, doğdun doğalı blSyle 
yaıadın. 

- Eıki çamlar bardak 
oldu yavrum. Şimdi yere atıl
mıf bir çiçeğim, ancak çiğ· 
uenmek beklerim. 

- YUce Hünklran halası 

Af mangada 
Vaziyet 

Birkaç ay evvel baılıyan 
mali buhran bugün bir sUkiin 
devresi geçirmekle beraber 
Alman hükumetini yine en 
6n safta me12ul etmektedir. 

Hükumet, Almanyanıo mali 
ve iktısadi vaziyetini düzelt
mek gaye ve maksadile etraflı 

bir program hazırlamakla 
met~ldUr. 

Son gelen haberlere röre, 
programa, Bankaları allkadar 
eden mühim bir madde kon
muştur. Bu maddeye göre 
hftkOmet istediği zaman Ban
kalan dilediği ıekilde kontrol 
edebilecek, fakat her ıaman 
için de onları murakabeye 
tAbi tutacaktır. 

Alman hllkOmetinln hususi 
teşebhllslere bu derece mO.· 
dabaleıi bakalım yakın Yeya. 
uzak bir iıtikbalde ne doğu· 
racaktır? 

Akvam Cemiyetinde 
Akvam cemiyeti komisyon· 

ları meıhur Kellot projesile 
cemiyetin misakı ara11nda 
rabıta teminine çalışmaktadır. 

- Babam da keııdi yur
dunda bir hnnklr idi, almman 
yazısını değiştiremedi. Dayım 
oğlunun elinden ne gelir? 

- Herıey gelir. O iıtene 
Hnl bir ülkeye sultan yapar 1 

- Babamı, amcalarımı, kar• 
deılerimi diriltebilir mi? 

- Haıa, diriltemez. Fakat 
ıeni yaşabr, babanın gllnllnden 
daha iyi yaıatır. 

- Ummam yavrum, ummam. 
tahtında oturanlar, yalnıı 
tahtı dütünUrler. Hala kızla
rını değil, öz çocuklarım bile 
taht uğruna feda ederler. 

- boşuna tasalanıyorsun 
ıultanım. Avudu koy da gUl-
mene bak. 

Ve birden bire gözlerinde 
feytan1 bir tebessüm parladı, 
Ayçiçek Hanımın kulağına 
eğildi: 

kızına böyle ıözler yakış· 
mıyor. ille yola abldı, yer yer meh· medi ve 1evıocıo 

terbıneler dlizllldU. Ay Çiçe:k~~k:o::y_:ul=d.=.u· ___ ______ _ 
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Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

(Erkekler) güzelleri 
Kızlar züpbeleri Sever 

Kızlara bakaraınıı. SllıUne, 
tuvaletine fazla ehemmiyet 
verir. Güzelliğine matrurdur. 
işi gllcU güzelliğini 1atmak, 
iyi ya9amak ve gQıelli;mı 
arttırmaktır. 

Fakat ekseriyetle gilzel 
kızlar, ev kadmmda aranan ve 
bulunması IAzımgelen vaııflar-
dan mahrum olurlar. Evlendik
ten sonra evin içinde de bir 
ıUs olarak yaşamak lıterler. 
Bu tellkklleri onları Ye koca· 
larını bedbaht etmei• klfl 
relir. 

Fakat gençler ekseriyetle 
bu kızlara dllfkUndllrler. Oa
lann gftıelliğine kapılır, mu· 
hakemelerini kullanmıya muk .. 
tedir olamaz ve körükörilno 
felakete abhrlar. 

Ayni mülibaıa kızlar için 
de varittir. Onlar da ciddi, 
ağır batlı, ev erkeği olacak 
gençlere ehemmiyet vermezler. 
Zllpbe, aklı lfinden dyade 
havaiyatla meıbu, çıt kınldım 
gençlerle alakadar olurlar. 
Evlendikten ıonra da hayal
hanelerinde kurduklan genci 
bulamaz, bedbaht olurlar. 

Genç kız ve erkeklerin yap
tıkları bu hata, aık ile 
evlenmeyi biriblrinden ayır
mamalarından dolayıdır. 

GUzel kız sevilir, fakat 
nadiren iyi arkadaı olur. Züp
be gençler, kendilerini kolay 
ıevdirirler, fakat evlenmezler, 
evlendikleri zaman da karıla
nnı bedbaht ederler. 

Halbuki milteva.rı, haJQ)r 
gençler vardır ki, ilk nazarda 
sizi çekmezler. Fakat mes'ut 
bir yuva kurmak için IAzım
~elen bUtiln ıvtlan cami· 
dirler. 

Bunun gibi, 1.ahirde ba-

Bugünkü İçtima 

ıit ev ktzları Yardır ld, 
ilk hamlede sevilemez zanne
dilir. Fakat onların lSyle derlll 
duyguları, mea'ut edici med
yetleri vardır ki ancak evi_. 
dikten ıonra anlqılır. 

Binaenaleyh gençler ıe~ 
ken Ye evlenirken hiılerinde9 
aiyade mantıklarile hareket 
eder, zahire kapılmıyarak eyı. 
lenecekleri kimselerin lçlen.I 
arqtırırlarsa, daha kola1 
mes'ut olurlar. .. 

M. A. rumuzile yazan Karieı 
Daha tahıil bayabnııı bitil-

memiısiniı. Sevdijinb luma 
alzl bekliyemlyeceğinl nazara 
dikkate almalısınız. Bu itibarla 
ailesinin onu bir batkasile 
nlşanlamıı olmalarını mazv 
görmeliıiniz. Aileyi bu adama 
tercihe ıevkeden amil, yalma 
onun zengin olmaıı değildir, 
biru da sizin benilz bayata 
ablacak vaziyette olmamanm
dır. Onun için hayatını1111 
bu tecrübesini arkada bırak
mak zarureti vardır. Mektebe 
girdikten sonra bugün sizi 
İfgal eden hislerin yavaş yavq 
zeval bulduğunu göreceksiniz. 

lfo
Ankarada Eikret Beye: 
Sevda nasıl başlar biline

mez. Fakat çok defa nıerha· 
metle hatladığı muhakkaktır. 
Bugün ıadece acıdığınız kıma 
ıiddetli aşkı, yarm sizde de 
ayni hisleri uyandırabilir. Z... 
ten evlenirken mutlaka qk 
aranmaz ki! .. 

Beyazıt Caıncıa1i mahallesin
de Emine Fevzi Hanıma; 

BulQz müsababasmm neti
cesi 19 temmuz tarihli Soa 
Postada neşredilmiı ve ba 
nllsha adre1inize gönderilmiştir. 

Hanımte.11• 

TAKViM -
Ticret Odasında Balkan o1n JO - 19 Eylül - 931 "'"' u1 
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Bugün Ticaret Oduında, 
Odanın Balkan Konferamı 
komiteai içtima edecektir. Bu 
içtimada konferanı ruzname
aine alınması lhımgelen bau 
meseleler etrafında glSrütnJe
cektir. 

Pamuk Mütehassısı Getirildi 
lkbıat Veklleti pamuk ia· 

tihaalAtımızı ıılah için Amerf· 
kadan bir mlltebassıı getirt· 
mittir. Mlıtehaasıı MDsyft Klarn 

- Belki • dedi • Şehzade 
ıini nikah ederi GUl ki güzel 
yüzün görilnsiln! 

Ay Çiçek Haoam, iıtiirap 
Ye İfmizaz gösterdi. 

- Tuhafsın be hatun, ben 
ölüm dliıUnUyorum, aen dil· 
ğftn aayıklayorsun. 

- Eh, dünya bu. Baıan 
elindeki ele gider, Bazan dU
tUndeki ele girer! 

- Ben yeıimle, ta1alı ba· 
ıımla ıllrllnilp gitmek iıterim. 

- Kuruntudan bac alın
mazya, konuşuyoruz işte. Şeh· 
1.ademiz aana gönül verirae 
fena mı olur? 

- istememi 
- Niçin istemenin ıulta-

nım. Bey kııı da olaan yine 
kadınım, kolıuı kaftan gibi
ıin. Ere varmahıın ki ekıij"in 
tamam olıun. 

.aklt·esanl•vaHll 

Glae911J. 291.S.44 
Öil• s.ss 12.08 
bdadı us 15.'7 

-nkıt·e1aat· •uad 

Akfam 12.- ıa ıs 
y ataa ı.s2 19,0 
lmaak t .41 .ı.os 

ıehrimize gelmiştir. KendW, 
dlln ihracat ofisine ğelerek, ofia 
Müdiri Cemal Beyi ziyaret 
etmiı pamuklarımız ve pamuk 
ihracatçılarımız hakkında ma• 
JQmat almıthr. Müsyü Klara 
buglln Ankaraya gidecek ve 
VekAletle temas edecekt!r. 

- Benim kolumu tanrı kır
dı. Kul elile sağa çıkmaz. 

- Darılmn amma bunlar, 
boş }Aflar. Fatih gibi bir pa
dişahın oğlu kolay kolay t• 
pilmez. 

- Mustafa sultanın öz Nee 
dimi gibi ağız kullaıyorsun. 
Hiç mi çenene acımıızaın. 

- Dedim ya, sultanım, 
konuıuyoru.!. Seni gUldfirmek 
istiyorum. Fakat içime de 
bir ıeyler doğuyl·r. Şu alay• 
lara, ıu çcpüklere İ>akıyo?um 
da bizi salt kar1ılıyorlar, di· 
yemiyorum Burnuma dilğiin 
kokusu çarpıyor! 

- Ne keıkiu burun bu, 
boş tcncered~ıı et kokusu 
alı)·orl 
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Bu Sütunda Hergün 
Muharriri M. Feridun 

GLORYA 
1 
mn 

Bombalamak İstiyen 
Kurşuna Dizdiler 
M. KAZIM 

Depoyu 
Bir İngilizi 

YAZAN: 

APTAL 
Sokaktan geçerken bir tat \ cuktu. Şimdi paranın kıyme-

alıp sıralanan evlerden birinin tini o da anlamıştı. Ve ~ski 

Bu Aktam ANDRE BAUGE ve MARCELLE DENYA'Yl 
Bllyük tema9alı bir Franııs opereti olan 

MARKİZ DÖ POMP ADUR 
Nam lilu ve zena-fnllğf ile rlSz kamaıtıracak derece 

Muhteıem flllmlndo tı.kdlm edecektir. 
llAveten: "OSW ALO" canlı bir resim -

-100-
Evet, mihmandarım Mösyö 

(Lutsınko) Çeka reisinin beni 
i6rmek istediğini söyledi : 

- Her nekadar zahmet 
lae de bir defa polis müdüri
yetine gitmenizi rica ederim, 
dedi. 

Çeka reisinin daveti pek 
hayırlı bir şey değildir. Rus-
yada oturanlar veya Rusyaya 
gidenler bunu pek iyi bilirler, 
binaenaleyh gayriihtiyari ola
rak kaşlarım çatıldı. 
Mihmandarım camının sıkıl

dığını görünce beni: 
- Size mühim birşcy söy-

liyecektir, cümlesi ile tatmin 
etmek istedi. 

- Bakalım bu mühim şey 
nedir, diyerek h:alkıp gittim. 
Siması, ifa ettiği vazifenin 
tiddeti ile büyük bir tezat 
teşkil eden Çeka reisi beni 
tebessümle. karşıladı ve elimi 
sıkbktan sonra karşısında bir 
yer gösterdi ve, beni buraya 
kadar yorduğundan dolayı 
özür dilemekle söze başladı. 
Sonra: 

- Efganistanda iken mai
yetimde İranlı birisinin bulu· 
nup bulunmadığını ıordu. 

- Vardı, dedim. 
- Görseniz, tanır mısınız? 
- Elbette! 
Önllndeki zile bastı, içeriye 

bir memur girdi, ona Rusça 
birşeyler söyledi. 
Beş dakika sonrn iki ılln

plü neferin muhafazası al· 
bnda uzun boylu, yakışıklıca 
bir İranlı genci içeriye getir· 
diler. Çeka reisi bu genci, 
güya isticvap ediyormuı gibi 
beylik birkaç sual ile beş 
dakika kadar alıkoyduktan · 
ıonra geriye gönderdi ve bana 
teveccüh etti: 

- Nasıl, tanıdınız mı? 
- Hayır! 
Bu cevabım Uzerine Çeka 

reisi izah etti: 
- Bu genç lstasiyon civa

rmdaki mühimmat depoları· 
mızı tahrip etmek maksadile 
İngilizler tarafından gönderil· 
miştir. Suikaste teşebbUı 

ederken yakalandı, lizererinde 
jeneral (Malison) un sizın hak· 
kınızda tamim şeklinde neş
rettiği bir emirname bulundu. 

Siz ( Hera~) tan Buharaya 
gitmek nzere yola çıktığınız 
zaman Meşhetteki lngiliı ka· 
rargAbı: 

"Kizım Bey ile Bereketullah 
Efendi Buharaya gitmek üze· 
re hareket etmişlerdir. Bütün 
lngiliz memurlarının bunların 
her ne suretle olursa olsun 
yakalamaları emrolunur.,, 

Şeklinde bir tamim neşret· 
mişti. Gencin cebinde bulu· 
nan işte bu tamimdir. 

Kendisi bu gece idam edi· 
lecektir. Fakat size de geçmiş 
olsun 1 

- Kendi hesabıma ben bu 

genci affediyorum, dedi. 
- Olabilir. Fakat adamın 

Rus devletine karşı yaptığı 
hiyanet, Rus devletinin affet· 
miyeceği kadar büyüktür. 

Birkaç para kazanmak için 
aziz canını tehlikeye koyan 
bu gence hakikaten acıdım. 
Fakat ne çare, her deYlet bu 
gibiier baklanda ayni ceAyı 

kabul etmittir, 
« 

Çeka re~ının odasından 
çıktıktan sonra tayyare han· 
garına gittim. İki satıhlı bir 
tayyareyle Kopit dağlarına 

doğru bir gezinti yapmak is
tiyordum. Pilot 26 yaşlarında 
Gorbunof isminde bir gençti. 
Tayyarenin tekerleklerini mu-
ayene ederken bir tanesi 
patladı. Bizi tayyare meyda
nına getiren otomobilin bir 
tekerleğini çıkararak tayyare· 
ye taktılar. Uçuşu seyretmiye 
gelmiş olan Türkmenler üze· 
rinde bu kaza fena bir tesir 
yapmıştı. T eşebbüslen vaz· 
geçmemi söylediler. lsrar et· 
tim. Tayyareye yerleştik. Pilot 
demir kuşağı kendi elile be
lime takb. Toprak Uz.erinde 
kısa bir müddet yuvarlandık· 
tan sonra havalandık Ye be· 
men 1500 metreye yükseldik. 

Şiddetli bir ruzglr vardı, 
Çıplak yüzüme iğne gibi ha· 
tıyordu, Gözlüğüm olmadığı 
için gözlerimi açamıyordum. 
Fazla olarak birkaç defa ha· 
va boşluğuna tesadüf ettik, 
birdenbire birkaç yüz metre 
qağı diitliyor, sonra tekrar 
ylikseliyorduk. Maamafih ne 
olursa olsun bu gezinti çok 
hoşuma gitti ve kendi heaa• 
hıma tayyareyi bu bozuk yol· 
)arda faytondan daha rahat 
buldum. 

(Mabadı 7ula) 

penceresine atsanız cam çocukluklarına herkesle bera· 
"çat! ,, diye kırılmaz mı? Az ber kendi de gülüyordu. O da 
sonra pencereden uzanan bir timdi aşağı yukarı herkeı 
bat evveli hayret, sonra da gibi.. Fakat size Zübtünlln 
hiddetle etrafı araştırır: aşkından bahsedecektim. 

- Ne oluyoruz? Zühtil şimdi 18 yaşında var. 
fşte Nimetin aşkı da zaYallı Geçen gün yokuşun baıında· 

Zlihtünün kalbini anaızın : ki evde penceresinde roman 
" Çat 1 ,, diye bir cam gibi okuyan bir genç kıı gördO. 
kırmııtı. Bu, Nimet Hanımdı ve Nimet 

Znhtn bu aşkın ytıkn Ye Hanımı da Zühtü çocukluğun-
ııtırabı altında şaşkın, kalbi· dan beri tanıyordu. Yalnız 
nin penceresinden bakarak : o gllne kadar dikkat etme-

- Bana ne oluyor? mitti. Nimet Hanımın dalgalı, 
Diye dUşünmUştü. Ona olan· ~el saçları, vardı. Ona 

lar birçok delikanlıların başın- bulmak Ziihtn için bir zevk 
dan geçen bir macera idi. olacaktı. Fakat buna muvaf· 
Fakat bu, onun ilk aıkı idi. fak olamadı. Kalbi çarpmıya 
Ve Znhtll biru bönce bir baılamııtı. Orada fazla du-
çocuktu. Onun için babaaı rurıa birıey olacak diye 
onu kardeşleri gibi mektebe korktu. Birşey, · ne olabl· 
göndermemişti. Zllhtn evde otu· lirdi? Bunu kendi de bilmiyor
ruyor ve iş görüyordu. if... du. Fakat korktu ve kaçtı. 
Yani çeımeden su tqıyor, O günden beri ZühtU gece, 
öğleyin çarııya, babasına ye· gündüz Nimeti dilşünfiyor, 
mek götUrUyor ve sokaktan fakat onu pencerede görür 
geçen satıcılar annesinin ıe· görmez kaçıyordu. Zavallı iı-
smı işitmezse arkalarından tahtan kesilmişti. Gözüne 
koşup : uyku girmiyordu. Adeta haı· 

- Hey, buraya bak, an· talanmıştı. Senelerden beri ve 
nem seni çağırıyor 1 daha birkaç gün evveline ka-

Diye bağırıyordu. Zllhtn dar bu kıza karşı IAkaytb. 
yalnız evin değil komşuların 

Fakat şimdi ? 
da hizmetini görilyor ve - Bana ne oldu? Bana 
ara sıra para alıyordu. Bu 
para vermek modaıunı da ta· ne oldu? 
hini boyalı evde oturan Diye tekrar edip duruyor-
dellkanlı icat etmişti. du. Böyle aylar geçti. Bir gUn 

Delikanlı bir glln paketin- hatırına birşey geldi: 

1 R a dy O 1 
deki cıgaraları misafirlerine - Eyvah, ben galiba oev-

- _ dağıtmış ve cıgara.sız kalmıştı. dalanmışım f 

N 1 O zaman Zühtliye seslenerek Dedi ve bunda şUphesl 
Bu Akşam e er bakkaldan cıgara aldırmış ve kalmadı. Şimdi ne yapacakh? 

D ı• k • • ? bahşiş olarak ona yUz para Herşeyden evvel bir yolunu bu-
İ n ıyece sınız • vermişti. lup bunu genç kıza anıatma1ı 

Heilıberg 276 metre 75 kilovat Zühtü eve dönerken parayı idi. Nimet bu işe ne derdi? 
18,50 : Konser evirip çevirdikten sonra: Hop! Ah, ftstil başı temiz olsaydı, 
20 : Kolonyadan tranıımiayon diye havaya fırlAtmış ve yere ona görünmekten utanmazdı. 
Koaiçe 293 metre 

14 
kilovat d k v O zaman konuşurlar ve kı'm 19 : Konser ilttüğü zaman çı aracagı 

Brüksel 338 metre 20 kilovat sesi işitmemek için koşa koşa bilir... Bütün bunlar ıonradan 
20 Orkestra uzaklaşmışb. dilşünülecek ieylerdi. 
21 Eğlencoll hikayeler Fakat o zamanlar daha ço- (Sonu yarın) 
22 Gazete haberleri 
Brüno 341 metre, 35 kllovat ---------~--------
19 Prağdan transmisyon F d k A 1 k F 
Muhlaker 360 metre 75 kilovat e a ar J ezasının 
20,30 : Viyana tarkıları 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Bir lcariimiz: İntizamper

~erdlr. işleri· 
.-,......!Bl!IF'",..racı ni dikkat ve 

~~fai!, ıellmetle ne

ticelendirmek 
ister, ıavruk· 
luğa, derbe
derliie ta
hammül ede· 

meı:. Şıklıtı 
ve tarzı teleb-

4 bllıll ihmal 

l 1 '73Mahmrd Mazhar beg: Nef· 

. sine fazla iti· 
mat gGıterir, 

töhret .,.. ik· 
l ball sever, ken
dini ı~ıtermek 
ister, macera 
ve hayal mev· 

zulannı cazip 
bulur. Tabak· 
knme taham· 
mili edemez, 

etmez. Kadın ve ıevgf mev· 1 izzeti neflt 
zularma llkayıt kalmak istemez. gandır. 

mesallinde aba-

Güreş, Futbol, Iskrim 

Milli Takım Son 
Şekliıii Almış Gibidir 

( Bq tarah 1 inci aayf ada) 
En hafif siklette Bilrhan, Ya
farı ve Bedri de Talibi yendi. 
Hafif sıklette İsmail, Cafere 
galip geldi. Yarı ortada Os· 
man, AJiettini ve Saim, As· 
lanı ; ortada Şevkı, Ahmetli ; 
yarı ağırda Faik, lbrahiml 
ve ağır siklette de Mustafa, 
Cemili yendiler. 

Millf Takım Hazırlığı 
Millt takım dün de ekzersis 

maçlarına devam etti ve ls
tanbulsporla karşılaşh. Takım 
sahaya şu kadro ile çıktı. Ka· 
leci: Birinci devrede Malik, Mü
dafiler: Hüsnü ve Burh:m, 
Muavinler: Cevat, Nihat, Sa· 
lim. Hücum battı da Nuri, 
Muzaffer, Hakkı, Fikret ve 
Rebii Beyler. 

Oyunun ilk dakikalarında 

Milli takımın bu kUçük t .. 
beddülü ile hücum kabiliyeti 
daha ziyade artmıt oldu. ihti
mal bu devredeki mneısirlik 
hassası kırk bet dakika bera• 
bere oynamanın verdiği bir 
alışma neticesi idi. Her halde 
orta ve içlerin ara paslan bi· 
rıncı devredekinden daha 
ayarlı idi. lstanbulsporlular bu 
partide penalbdan bir gol 
daha yaptılar. Buna mukabil 
Milli takım da Hak!unın bir 
ıutile albncı golünU yapb. 

lf> 
Milli takım maçından sonra 

Galatasaray ikincilerile Betik· 
taş ikincileri arasında yapılan 
maç 4 • 3 Galatasaray lehine 
neticelendi. 

'* Bundan başka BUyilkada· 

21,30 : Stravatan bir opera G K y ld 
bar::.ı:~: Bedlnden naklen danı JÖZ amaşhran 1 iZi' 

Bükret 395 metre, 16 kllont j 

Millt takım bilhassa sol 
cenahındaı:. güzel akınlarla ls
tar.bulsporu sıkıştırmıya baş· 
ladi. Merkez muhacim ve içler 
yer değiştirerek ileriledikleri 
ıçm karşı taraf müdafaası 

da ki sahada Seyrisef ain takı· 
mile lttihatspor karıılaşmq 
ve Seyrisef ain futbolculan 
2-1 galip gelmiılerdir. 

Millf lskrim Takımı 
20,20 ı Gramofon ( Bat tarafı t inci sayfada) ı Fazıl talebesine uçuş talimi 
21 : Operadan naklen (Şen dul) mfle maruf tayyarecisi Rıhto· t k l b · 1 
Katoviç 408 metre, 16 kilovat fen İngilizler tarafından mak· yb~p ırır en ta e endın yan ıt 
22,30 ı Şopen konseri ır m:ınevrası yilzlin en mesa-
23. , Dana havaları tulen sukut ettirildiği zaman fenin alçak olması hatayı 
Roma 441 metre, 75 kllont bütün tayyareciler Rihtofenin tashih ettirmiye vakit bıi'ak-
21 Operadan naklen Lohangrln cenazesi başında ağlamış ve nıamış, tayyare muvazenesini 
Peşte 550 metre, 23 kilovat Harbı Umuminin en ~iddetli bir kaybederek sukut etmiş, Fa· 
19,30 ı Operadan nakil zamanında muhteıem bir ce- zıl da bu suretle sönmll.Jtllr. 
Viyana 516 metre, 30 kilovat na.ıe meraıimi yapmışlardır. Fazıl gibi mütehassıs, tecril· 
20,10 ı Eme, piyes 5 perde « beli ve tayyareciliğin teknik 
21,45 : Konser Fazılın Kuvayı Milliyeye kısmına vAkıf muktedir bk 
Konigsvuaterbavan 1635 metre, hizmeti namütenahidir. Birçok tayyareciyi uçuı muallimi ola· 

3S kilovat mahrumiyetler ve yoksuzluk· rak kullanmamalı idi. 
20 Konser lar içinde fedakarane bir Fazıl, eseri gibi, vatnnın 

Olimpiyat Çıktı surette garp cephesinin tay· semalannda, kahramanhklan 
yare ihtiyacım telifi etmiş, 

Cumartesi günleri çıkmakta d h daima parlıyacak bir yıldızdir. dUımanın gerilerin e mü im 
olan Olimpiyat Spor mecmua· keşifler yapmış, dUşman tah· 
sının 22 inci sayısı buglln kimabnı bir giln bombardu· 
intişyr etmiştir. Mündericatı mansız bırakmamış, Yunan· 
arasında Galatasaray • Fener· lıların tayyare faaliyetini da· 
bahçe klilplerinin Mıntakaya ima felce uğratmışbr. 
olan itirazları, dünkü spor hnre- lzmirin icgalinde ilk defa 

kAtının resim ve yazıları vardır. I -r 
Olimpiyadın, karilerinden gör· zmire tayyaresile inen Fazıl 
düğü büyilk bir teveccüh ve olmuıtur. 
allkaya bir mukabele olmak HarekAtı Milliyenin hita· 
üzere 22 inci nilsbasından mm da f zmirde teşekktil eden 
itibaren yine 10 kuruşa olmak tayyare mektebine müdür, 
Ozere 20 sayfa çıkacağı ha· ayni zamanda uçuş muallim· 
bu alınmııtır. liğine tayin edilmif, bir sabah 

Rakı ile Hakaret 
lzmir, ( 1-!ususi) - Torbalı 

müstantiki izzet Beyin cebine 
bir şişe rakı koymak suretile 
rüşvet vermiye tasaddi eden 
Torbalılı Demir hakkında 
birinci istintakça yapılan tah· 
kikat neticesinde cebine bir 
şişe rakı koymak rüşvet 
olmayıp hakaret mahiyetinde 
görüldüğünden evrı:.kı Torba· 
lıya iade edilmiştir. 

miişkilat çekiyordu. Muavin 
hattından açıklara verilen 
top uzun pasla ortaya tek· 
aif edildiği zamnn mer· 
kez ve içlerin seri oluş· 
ları dolayısile her an tüt 
çekmek fırsatı hasıl oluyor· 
du. Ortada oynayan Hakkı 

ı sağlı, sollu olduğu için öntı 
1 kapanmadan topları kaleye 
1 tevcih edebiliyordu. Netekim 
İ bu seri ve mUessir hücum 
şekli birici haftaymda seme· 
resini verdi ve Milli takım 

beş gol kaydetmiye muvaffak 
oldu. 

Milli takımın beş golllne 
mukabil lstanbulsporlular Sa
lahaddinin ayağıle bir gol 
kaydettiler. ikinci devrede 
Milli bıkım kadrosuna sağ 
açık Niyazi ve sol muavin 
lstanbulspordan Salahaddin 
alındı. 

Bu devrede Fikret ile Re· 
biinin güzel hilcumlarına şahit 
olduk. 

Sofyada Tilrkiyeyi temıfl 
edecek olan lskrim takımı· 
mız diln Beşiktaf kulübünde 
yapılan seçmeler neticesinde 
belli olmuştur. Gideceklerin 
isimlerini derece sıraaile r•· 
ziyoruz: 

Enver, ilhamı, Fuat, Muhit
tin, Halim, Adil Beyler. 

Tenis Müsabakaları 
Ona F enerbahçenln kilçtık 

teni!-çileri arasında cazip mD-
sabakalar yapalmış ve neticede 
Melih - Danyal çifti Malama" 
Aliettin çiftine, aynca Danyal 
Meliha galip gelmiştir. Bun· 
dan bqka Sedatla Şirinyan 

ara~ındaki bir saatlik gösteril 
maçını da Sedat kazanmıştır. 

GUUe Relrnru 
Diln sabah atletizm antre

nörUnün nezareti nltındr. mef"' 
bur gülle sporcu~u Veysi !'eni 
bir rekor tesiıı etmiş, eslci 
rekorunu 12,85 metreyo çı· 

karmııbr. 
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Kadın Ef e~diler - Hep Birlik
Ederek Abdülhamidi • 

te itiraz 

L 
inadından Vazgeçirdiler 

NAKLEDEN: ZİYA ŞAKİR 87 
( H•r lt11/clcı molıf•ztllU') 

Abdnlhamit, Paşaları alt 
kattaki kOçUk ıalonda kabul 
etti. Paşalar, AbdUlhamitle 
kartı karııya gelince, saray 
tetrif atı mucibince tAzim reı
IDini ifadan sonra Abdtılha· 
midin eline aarıldıdar. AbdtU
bamit, resmiyeti iblll ederek 
damatlara aanldı. Hararetli 
Ye mUştak bir musafahadan 
ıonra ikisinin de gözlerinden 
3ptU. 

Bu esnada, Rasim Beyle 
muhafızlardan Visıf ve Mah· 
mut Beyler ayakta duru-
yor ve bu manzaraya 
hayretle malim al nazar-
larla bakıyorlardı. Gerek 
Abdnlhamit ve gerek da
llıatlarm gözleri dolmuştu. 
Bir tek .sözle göz yaşlarının 
boıanacağı muhakkaktı. Ab
dOlhamit evvelA damatlara 
ve sonra da muhafızlara elile 
kanepeleri işaret etti. Ken
disi de damatların karşısına 
oturdu. Hal ve hatırlarını 

ıordu. 

Yavaı yavaı AbdUlhami
din heyecam geçmiı ve ıU
kün devresi avdet etmİftİ. 

Damatlar, saray t~rifatına 
riayet ederek susuyor ve 
evveli söze AbdUlhami-
din başlamasını bekliyo_r-
lardı. Halbuki Ahdülhamıt, 
Uk heyecanı zail olduktan 
ıonra, yavaş yavaı bir ve
kar alıyor ve likayıt görü
nerek ıöze başlamakta acele 
etmiyordu. 

Pek eminim ki fU ande 
Abdülhamidin dimağı, ıtiratle 
hareket eden bir makine gibi 
işliyor.. Ve belki de son gün
lerde kalbinde doğan ümidin 
tatlı hayalinden birkaç saniye 
daha zevk almak için sükut 
ediyordu. 

Bu sllkôt, birkaç dakika 
devam ettikten ıonra AbdOI
haınit, yavaş yavaf baı•?1 

kaldırdı; tellşıız görünen bır 
tavırla ıordu: 

- Eh ... Hayırdır inşallah .. 
Ne haber var bakalım? .. 

Arif Hikmet Paşa, cevaba 
mllsaraat etti: 

- Evveli, zatı harreti ıeh· 
riyarinin (ıelAmı şahane) lerini 
arzederİL 

Abdillbamit, önüne baktı. 
Adeta dudaklarının arasından 
mırıldanır gibi hafif bir sesle: 

- T qekknr ederim. 
Dedi ve bir an evvel mak· 

ıadı anlamak için ıUkfıt etti. 
Arif Hikmet paıa, ılSı:l1ne 
devam etti; 

- Ahvali harbiyenin aldığı 
ıekle binaen zatı şahane, ge-

/ 

Abdülhamidi Seliinikten lstanbula getiren Alman 
se/ arethanesinin emrindeki Loreleg gatı 

teessürü mucip olacaktır. 

Bunun ıçm zah ta hane 
( vesaiti siyasiye ) ye ve bizzat 
Almanya İmperatoru Hazret
lerine müracaat buyurdular. 
lmperator Hazretleri de ( za
tı seniye ) lcrile minelkadim 
mevcut olan muhabbet ve 

muhalasatlarma binaen F~or
ley) yatını (Rükübu hliinayun) 
unuz;ı tahsis buyurdular. 

Gerek zatı şahanenin ve 
gerek biltün saltanat aıaaının 
ricalarım kabul buyurarak 
derhal f stanbula avdet buyu
rulmasmı istirham için geldik. 

Arif Hikmet Paşanın bu 
aöılerine, Şerif Paıa da yut· 

kuna yutkuna birkaç ıöı ilave 
etli. 

Abdülhamit, bu sözleri de
rin bir sükfıt ile dinliyor ve 
aanki her kelimesini, her har
fini ayn ayrı tahlil ediyordu. 
Artık: 

-Pekala.. hazırlanalım da gi· 
delim diyeciği muhakkaktır. Hal
buki demedi. Hatta, bu sözlere 

cevıtp bile vermedi. Paşalar
dan siyasi ve askeri va:ı:iyet 

hakkında izahat istedi. Pa
ıalar da, ıraıetc sütunlarına 

geçemiyen birçok ıeyler hak
kında izahat verdi. 

( Arkası var ) 

Zabıt--=='Meclisteki Müzakerenin 
larını Aynen Yazıyoruz. 

l Bafı taraf 1 inci aayfada 1 
Arkadaşlarım; timdi bundan 

ıonra geçirmiye mecbur oldu
tumuz ıafhalar matbuat hürri
yetinin daha ıüç olan, daha 
muğlik olan ufha)arıdır. A!ıl 
hallolunmuı lizımgelen i'UÇ 
ıeyler de bunlardır. Bilir•inlz ~I 
propaıanda bu urın batlıca 11-

lihlanndandır. Matbuat hDrriyeti 
burün, 100 eene evvel ııannolun
duğundan daha ı:Jyade ehemmiyet 
peyda etmlttlr. Kıymeti bundan 
100 aene evvelinden daha -ziyade 
artmış detil ayni kıymettir. Teh
likesi baha ziyade artmıştır. Pro
paganda eter mÜHİt aaha bu
luua bir memlekette, bir millette 
yıkılmıyacak ı:annol.unan eı:ı kuv
yetli bir binayı dahı yıkabılir. 

Muntazam, fUUrlu, mu~yyen 
bir hedef aleyhine tercih edilen 
propagandanın zaman ile aauıl
mıyacafı hiç bir kuvvet yoktur. 
(Dotru ıealerf). • 

Arlcadaılar; propaganda ile 
kaıtolunan hedefi yıkmak için 
hakikaten muhalif aöı: a3ylemek 
te lbımgelmez. Hatti dofru 
a6yHyerek blmakndln yapılan 
tertipli bir propaganda bir haki
kati yere ıermek için kafi r•
lebfllr. 

Hiçbir memleket bOtün meH
Jelerinl halletmit ve cemiyetin 
biltün ihtiyaçlarına klfi gelecek 
yeaaiti elinde tutar değildir. Her 
memleketin bin tane lbtlyac.a 
yardır. :Eğer bir cemiyetin haya• 
ını mutlaka fena 1rl>rmek ve 

t öıtermek lıtenlllyoraa onun her 
fl vaffakiyetll itini tera tarafın· 
du veya eksik tarafından rB•· 
tan ek milmkOndür. Ne kadar 
~~lu ve anlayışlı olursa olaun 

ıı bir millet muntaıam, mOıtem!r 
yeç daimi bir propaiaudanın teıı-
ratına tahammül edemez. Bundan 
SO - 100 Hne evvelki naıariyeler 

ıh t fikir münakatuındaa 

1 
Halbuki bugün birçok devlet· 

·· ebet ler batta aralarında mun a • 
kurmak için yekdiğeri aleyhin~ 
propaganda yapılmamasını f~r 
koyacak kadar ileri aitmişlerdır. 

• h" · et Bu memleketler asırlık urrıy 

memlekctleridir ki, buıün mlllet
ler tarafından yekdJğeri aleyhine 
maksadı mahauı ile yapılacak 
propaıandaların zararlı tesirJe~J
ne tahammill edilemiyecefinl 
iddia ve ilan etmektedirler. 

· Demekki muayyen mak•atla 
yapılan propai'andaların teılratına 
kartı milletin mildafaa edilme.ki 
eir.in mukavemet edebilecej'ın 
zannetmek hatadır. Bir cemiyetin 
hayatını miltemadlyen fena ıG•
teren bir netriyat o memlekette 
hiçbir hayir vücuda ıetirmez. 

Gençler Ye çocuklar mOtema· 
diyen fena idare olunduklarını, 
herıeyla fena oldutunu mllletlk 
bilyak diye, iyi diye tanıyaca 

hiçbir ıeyl olmadıtıoı duY,a duya, 
okuyu okuya yalnız beClbln n 
meyuı adamlar olur; mllletln lı• 
tlkballnl idare edecek çocukla~ 
renç yatlarında bu kada; Jk~:ıı; 
bava teneffüı ederek • 
çıkarlaua milletin iti•lnden nev
mit olmak lazımdır (Bravo , ... 
lerJ ) • Muttarit Ye mütemadi :ı~ka 
nefrfyat bir memlekette a ı 
lekat eder. Matbuat hürriyetinde 
bilhaHa eulf.tlmalita kartı bek· 
)enen bir fayda vardır. Matbuat 
vazlfelerfnl ifa eder•e mevkii ik
tidarda bulunanlar, ublbi nOfuı: 
olanlar eullıtimalden tevakki için 
ayrıca bir murakabe içinde Ye 

teyakkuza mecbur bulunurlar. 
Matbuat hllrrlyetinden beklenen 
baılıca faydalardan biri budur. 
Fakat uurlu bir murakabe ifa 
etmek Jetli de, münhuıren fena 

• k e aöltermek , .. nltut 

ce gtındllz ( zatı seniye ) lerini 
dUıünllyorlar. Ayni zamanda 
tabii bUtün hanedanı salta
nat azası da ayni dllşOn· 

ceye lıtirak ediyorlar. ( Ha
fazanallah ) , ıayet SelAnik 
düşmanlar tarafından iıtlllya 
maruz kalır 'fe (zatı hümayun) 
larına kartı da bir hllrmetslr
lik yapılma, bittabi pek bDytlk 

n aye l . b ı8y· ibaretti. Siz •lSyler• nıı, en 

lerlm, dinJlyenler, hkg~ 1 ~d: 
dotru bulurlaraa onu a u 

ıurme v a - k b 
ı bununla yapılan nıura a e 

o uraa k" t bllA-
ıulietlmalAtı ten il e mez, &.. 

Jer tlealllrcU. 

klı dotru yoldan ı;apmı)a m 
talt olulara lund oı..,. ~ 

İLANLA 
Doktor:ı, dişçiye tcr:ı:iye 

Kiralık evlnla datı·cnlıı, ~ S:ıtılık cfyar.ız var mıdır? il 
odanız var mıdır? Satılık Cf}'a anyor muıunuz? 

K,tralık ev, daire, oda I~ mi lıtlyouunuı ? ı·e ulrcye ihtiyacımı 
arıyor aıaıunuz ? ltçl mi lltlyor1unu1: ? var mıdır ? 

Arar~ak .ve ~or~akla A v~it geçirme~1in iz. Ma raf etmeyiniz. (25) kuruşJn hu işi yapahilirFinıı . 
(16) kelımehk hır ılan kafidır. Her kelıme fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi Ye dahili hastalıklar. 
Hane: Beyotlu. Tarlabafı caddeel 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeıl. No. 164. -·13 

PARIS TIP FAKÜLTESiNDEN Meının 
Cilt ,,. ZUhrev1 hutalıklar mütehan111 

Dr. BAHA TTfN ŞEVKi 
Kabul •aatleri aabah ıekiı:den 

akşam yediye kadar Babıali 
Meserret oteli karşıeında No. 13S 
blriod kat. -104 

OPERA TÖR DOKTOR 
SÜREYYA KADRi 

Beyotlu letiklil caddesi Parmak 
kapı Tramvay istasyonu Roma 
oteli yanında Tevfik Bey apartın a· 

nı birincl kat muayene 2 den 6 )'a 
kadardır. - 1 

Berllıa Tıp Fakllltes!ndcn <"lldlye ve 
züJıreYiye mlltehaHtSI 

Dr. A. LEB1P SELiM 
SJrkecl • Orhıniye cad. No: 26 

Curııadın maada her gün ubahtaa 

EV AUYORUZ 
5·8 ODALI EV SATIN ALI

YORUZ - lekelcye, timendifere, 
tramvaya yakın olanlar mOrec
cabtır. 9-12 arasında mür•caat. 
fetanbul dlirdOncü Vakıf han 
aema kat 29 -1 

KOLONYACILAR 
MiS FABRIKASI MÔSTAHZERATI 
Kolo•ya, la"a•t•, eunı, dit macunu, 
yağ11ı krem, pudra, 1&bun ve blrya•
tlndlr. Mu mllıtahuratını blr defa 
tccrUbe edcnlu dalma ve dalma ondan 

ayrılriıaz.lar. Her yerde bulunıır. -43 

SÜNNETÇi 
k.OLA Y SÜNNET 

Ameliyeıi için meşhut Halepli 
zade doktor Talip Beye beş gün 
evvelden baber nrllmesi. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ıatan
bul 1486 -14 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil şeran 

ile en müşkülpesentleri memnue 
edecek şekilde modaya göre 
elbise yapılır. Babıali No. 35 

. Yusuf Ziya. -1 -------aqama kadar -5 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehauııı 
Tıp f akülteıi göz hastalıklara 
aıbık munlni doktor Fuat Ar.iz 
Bey - Muayene ile g8z1Gk •atı
lır. Muıyene licretl alınmaz. 
BahçeLcapı Hamldiye cadde1I. 50 
numaralı mağaza -14 

DIS TABiPLERi 
ı 

DIŞ T ABIBI CEMAL ZIYA 
Kliprübatı EminlinU han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuı: buçuktan 
ek9aın yediye kadar hastalarını 
kabul eder. -8 

DIŞ T ABfBI M. NECA Ti -
Sirkecide Silivri oteli kartmnda 
26 numaraya nakletmlftir. Sabah 
1eklzden akşam dokun kadar 
haatalarını kabul eder. -1 

DIŞ T ABİBI MiHRAN 
KASAPYAN - Avrupaya do§tu 
yapmıt olduğu aeyahatten avdetle 
Bahçekapı 2S numaralı muaye
nehaneeinde eakiei ribi hutala
rını kabul etmektedir. -1 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR 'H MEMURE Jsri

YORUZ - ltlnlze var.ifenbe ha
lel relmlyecektir. AYDA 90 LiRA 
kazanablllniniz. Bize mektupla 
ıorunuı, içine 6 kuruıluk pul 
lıoyunuı. 

1.tanbul potane.inde 548 
-1 

iŞÇi iSTiYORUZ · 
PARA KAZANDIRIYORUZ-

1.tanbulda, tafra viliyetlerde, 
lcaz.alar da, nahiyelerde, erkek 
ftçl lıtiyoruı, okuma yazma 
bilenler milreccahtır. Bize mek
tupla ıorunuz, içine 6 kurutluk 
pul koyunuz. 
latanbul Po•taneıinde. 548 -1 

MEKTUPLAR 
HAKiKi AŞK MEKTUPLARI-

154 tane afk mektubunu havi 
288 aayıfalık bir eaer ve pek 
meraklı bir romandır. Ffati bir 
lira. -1 

MOTENEVVf 
ŞAYANI HAYRET BİR fH· 

TlRA - Bundan böyle kapıyı 
açmak zahmetinden kurtulacak
ıınız. Ufak ·n ucuz. bir tertibat 
Hyesinde her kaçıncı katta olur
Hnır., düğmeye basınca kapı 
kendiliğinden açılacaktır. Pangaltı 
polis karakolu karıısında No. 16 
Avadie -7 

iHTiRA BERATI 
ihtira, berat veya imtiyazınt2ı 

planlarınızı ve modellerlnizi Şi
kago' da 14 eylülden 20 teşriniev
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMİLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
ve alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını utmak için muh
terilerin eline geçmiş en büyüle 
fır.attır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve ihtiraları gör
mek üzere sergiye mümessiller 
göndereceklerdir. 

Reıim ve modellerinizi tethir 
ücreti 28 dolardır. Bizim husuıııi 
sergi memur ve satıcılarımız. be
rat ve lmtiyatlarınır.ı fabrikatör
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları dotrudan 
doğruya bize 1rlSnderiniz. Size 
serginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

AdrC1: lnternatlonal Patent Exposl• 
tloıı Co. Marchaııdl1e MarL Chlcagca, 
U. S. A. 

Fatih veya Niıantaıında hava
dar nezaretli ve ltakal bet odah 
kiralık hanesi olanlar Şehı:ade
batında AHf eczanesine mllra• 
caat edebilirler. 

-1 

KIRALIK APARTIMAN 
ANKARADA KfRALIK APAR• 

TIMAN - Çocuk earaya cadde· 
ıindc No. 136. Apartımanın fiat 
kah, hava 1ra.zı Ye ıaire Yard1'. 
Her zaman maj'azadakl terziye 
müracaat. -4 

NIŞANTAŞINDA 

~k ;~~ ŞiŞLi TERAKKi LiSESİ ~~=-il!~ 
Tekmil aınıfları ve ecnebi liNoı at"renmek için Franıııca, Almanca, Jna-iliı:ce kuuları ve kız- e•kek 

talebe için ayn binalarda ayrı leyli teıkflih mevcuttur. Hera-On Hat 10 - 17 ye kadar talebe lraylt 
edilmektedir. Mektep talimatnameei meccanen gönderilir. Tedriıata 19 EyHllde başlanacaktır. 

eder. ÇOnkü namuılu adamın 
kolayca hıuızlık ile itham ediJe-
bilme1I ve bırıız muameleıi ~l:ir
meel aaıl bıuızları herkealn ken-
dilerlle beraber oldutu nanına 
dütOrilr Ye hır11zlar utanacak bir 
menu bulamadıtını iddia eder
ler. (Bravo ıHlerl). (Alkışlar). 

(Duamı ••r) 

SON POSTA 
YeYDıt, Sl1Ht, Havadfı ve Halk ~uetui 

idare : fıtanbul Nuruoımnly• 
Şeref sokağı 35 - 37 

Telefon lıta11b11l - 20203 
Posta kutuıu : l.tanbul • 741 
Telgrafı lıtanbul SON POSTA 

ABONE FIATJ 
tORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Seııe 2700 Kr. 
750 •t 6 Ay 1400 it 

400 
" ' " 800 " 

150 
" 1 

" 
500 it 

G~len ewak serJ •erllmes. 
lllnlardan me.'ullyet alınmaz. 

Adree deflttlrlhaul (llO) kuru9tur. 

Telefon: Beyotlu 2157. Teele tarihJ 1879 

GÖNÜLDEN GÖNÜLE 
Türkü hiçbir kitapta görülmemiı bir aşk ile tasvir eden ..• 

TUrkUn dnımanını hiçbir kitapta görülmemiş samimi bir 
kin ile hırpalıyan •.. 

kitap ... 

Muharriri: M. TURHAN 

ÇIKTI 
--~--~-----------~~-~--=------------------

Doktor 

FUAT SABİT 
Seyahatten avdetle haatalarım 
kabule baılamıştır. Ankara 
caddesi 66 Telefon : 2,2385 

DOKTOR SEMIRAMISE 
KREM H. l 

Dre Ekrem Behçet 
Çocuk hHtalıklıırı mUtehaHısı 

Etfal h&1taneıi kulak, boku 
burun hastalık.lan mütehass111 
Beyotlu Mektep aokak No. 1 
T elefoD Be lu 2496. 

ON 1KfNCI 

PATRON KUPONU 

No. 10 
Oaaetemhıde on bet gUnde bir 

Yermekte oldukumuz Patro::ıu 
bedan almak fltlyorunız, bu 
kuponu kHlp 1aklayınız .,. ıs 
kupo"' toplayını'I. Patronlarımız· 
dan pek memnu• olıcakıınııı. 

Patronlar D•fredlldlklerl sUn· 
dca IUbaren J.taııbul karllerlmh 
bir hafta, tafra karllerJ mhı 011 

stlD lçJ•d• lnapo11lan11ı ~_.. 
melldlrJ.,.. Bu alcldet rçtlldu 
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Türkiye Seyrisefain 
• 
idaresinin 15 Eylül 931 Tarihinden İtibaren 

KADIKÖY - HAYDARPAŞA TARiFESi 
Sefer numarası 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 

Kadıköyünden kalklf 
Haydarpqadan kalkıf 
KöprUye varıf 

Sefer numarası 2 4 6 8 1 o 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Köprllden kalkış 

Haydarpaşadan kalkıı 
Kadıköyüne varış 

( 2 ) Numaralı seferi yapan vapur PERŞEMBE, CUMA, PAZAR, günlerini takip eden ıec• Haydarpaşaya uirar. 
( 59 ) Numaralı seferi yapan vapur PERŞEMBE, CUMA, PAZAR, gtınleri Haydarpaıa'ya uğrar. 
Sisli, Tipili fırtınalı havalarda vapurlar bulunduklan mahallerden kalkmazlar. 

ORTA VE MUALLİM MEKTEPLERİ 

Türkçe ve Fransızca muallimleri H. Bf.lere 
Refik Ahmet Beyin 

o.rta Mektepler v~ ~u~ı-KIRAAT 
lım Mektepten ıçın 
Birinci, ikinci, üçüncll sınıflara mahsus üç kısımdan ibaret olan bu kıraat serisi muvaffak 
olmuş bir eserdir. Lisanımızın incelikleri, edebi san'at nümunelerl gösterilir ve izah edilir. 
Kitaplar ciltli olarak satılır, resimlidir ve nefis bir surette tabedilmiştir. 

Galatasaray Lisesi MUdUrU Fethi lsmail Beyle Muallim Mösyö Rollond ve 
M. Bonnafous tarafıedan müştereken telif edilen 

ORTA MEKTEP VE MUALLİM MEKTEPLERi iÇiN 

LeFrançaisPour les Turcs 
Ünvanh lektür serisi nefis bir ıurette tabı •e neşredilmiştir. Birinci, ikinci ve Uçilncll 

sınıflara mahsus Uç kısımdan ibarettir. Muhtevi olduğu parçalar millt ve orjinaldir, lisan 
Hdedir. Kitap ciltli ve reıimlidir. 

Gerek bu Tllrkçe kıraat gerek Fransızca lektllr aeriaindeo iıtiyen muallim beylere 
kütüphanemiz tarafından meccanen numune gönderilir. 

Naşiri: lstanbulda Kanaat Kütüphanesi ... 

e A e e 

:: ~~~~ .. iNKILAP LiSELERi ~~~ i!:~ Leyli 
Kız 

kısımları 
Müeasi•I N E 8 1 Z A D E H A M D 1 

Reım1 rlcrı prorramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi Bun tedrlHtı, ecnebi mekteplerine kat'iyycn llh:ute 
bırakmıyacak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye he7etleri memlcketlmidn en güzide mualllm ve mUrebbtlerlnden 
mUrckkeptir Ana ve baba, yavrularını 1NKILAP LiSELERiNE her huıu~ta tam blf emniyet ve huzuru kalplt! tnllm 

edcblllrler. MufaHal luhnamr vc-receğiniz adrese gönderilir. Mektep Nur:ıo•manlyededir. Telefon. 70'll9 

ŞİŞLİ - OSMANBEY 

YENi TÜRKiYE MEKTEBi 
YUVA, İLK, ORTA 

Pazartesi Perşembe 

kaydedilmektedir. 

Erkek - Leyli ve Nehari 

İSTiKLAL LİSESİ 
İlk, Orta vo Lise kııımlaranı muhtevidir. Bütün 

&ınıflara mevcuttur. 

Kaydine Başlanmıştır. 
Kayit için hergün müracaat olunabilir. İstiyenlere tarifname 

gönderilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

.. -------- Beşiktaş - Yıldız --------. 

Şemsülmekatip 
Ana - ilk ve orta kısımlara her giln leyli - nehari kız Te 

.. ___ erkek talebe kayit olunur. Tel B. O. 2~82 ---•• 

-===Dr .HORHORUNi==-
Cilt vo emraz! z.Uhrevlye tedavlhaneıl Her gUn aabahtan akşama kadar 

Taksim Zombak aokak No. 41 : 

Cilt ve zllhrevi hastahklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
ııtıınbul emrazı :alhrevlye diapanaerl baıheklml 

ikdam Yurdu karııında No. 71 

-- MEKTEPLİLER m • 
BEYKOZ Kuııdur? \ t' dilıu

gat fahrıka~ınırı ye
ni modelde şık, zarif mektep 
çantaları, evrak çaııtaları. 
kasetler ve yı•ıııek çaııtaları. 

GENÇ MEKTEPLiLER: ~.1 ~ 
tiyaçlarınızı y•rli malından ve 
Tiirkiye Sanayi n., Maadiıı 
Bankası fabrikalarına ait· 

YERLi MALLAR. 
, PAZARI 
1 ndan Tedarik Ediniz .. 

fıtanbul: Bahçf'kapı Birinci Vakıf 
Han. Beyof lunda: Elhamra •!neması 
sıraaında ( Sabık Strongilo ) Yerli 

Mallar Pnarı 

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

IST ANBUL ŞUBESi 
ldare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada KaraklS7 palaata Telefon: 

Beyoğlu 3711 ·S latasabıal Ull ıubealı 
"Merkez Poataneal ittisalinde Alla-

lemcl han, Telcfonı l•t. S69 

Bilumum banka muamelatı 

icarı 

günü akşamı Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle ( Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Ri· 
ze iskelelerine uğrıyarak 

Hope ye gidecektir. 

VATAN 
~;P~';~ı Çarşamba 
gUnU akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, ine· 

. bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

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

Bugiin Beklenilen Vapurlar 
Samsu·n - Türk - R\zeden 
Saadet - İzmirden il 

Tayyar 11 • Ayvalıktan 
Marmara • ,, - Mudanya 

Gemlikten 
Kırlangıç - ,, • İzmirden 
Vesta - İtalya· Kösten· 

cedcn · 

Bugün Gid~cek Vapurlar 
Gül Nihal • Türk - Bandır

maya 
Ba'ldırma .. ,, • Karabi· 

gaya 
Asya " • Mudan· 

ya Gemliğe 
Kırlangıç ., • f zmite 
Tadla - Fransız- Batuma 

Gitmek isteyenlere 

ROY AL MAiL Llf'~E 
lngiliz Transatlantik kumpan
yasının vapurlarını tercih ediniz. 

Türkiye acentası : N. A. 

KOST ANTİNİDİS Galata Rıh· 
tım caddesi 27 /29 Tel. B. O. 3 l 26 

ALEMDAR ZADE MEHME 

VAPURLARI 
Lüks ve ıcrl Karadeniz poıtası 

BÜLENT ';~P~ı!f 

Pazartesi 
gUnü akıam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, 
Görele, Vakfıkebir:-, Trab· 
zon, Silrmene, Rize ve Ma· 
pavri) ye azimet ve avdet 
edecektir. 
. Yük ve yolcu içhı Sir· 
kecide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentesi
ne müracaat. Tel. 21037 

SEYRİSEF AIN 
M~rke:ı: acentası : Galatada KISprU 

ba:tı B. 2361. Şube A. Sirkeci Mil· 
hürdıır zade han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 

(ANAF ARTA) vapuru 22 
Eylfıl salı 17 de Sirkeci rıh· 
hmmdan hareketle Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Mapavriye gidecektir. Dö· 
nüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Slirmene, Göreleye de 
uğrıyacaktır. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
3 iincü Keşide 11 Teşrinievvel 1931 dedir 

BÜYÜK İkramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R I C A: 40,000 15,000, 
10,000, Liralık ikramiyeler 
VE : 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

-HASAN-
Müstahzaratı Avrupada bi

rinciliği diplomalarla musad· 
daktır. 
Depoıu: Huan Ecza Depoıu 

HASAN BALIK Y AGI 
Norveçyanın halis Morina 

balık yağının baş mahsulüdür. 
Gayet ıuhuletle içilir. D!lnya
da mevcut bütün balık yagla
nnın en nefisi en mugaddlıi 
ve mukavviai ve en halisi 
olup klloıu 100 ve yarım kilo
su 60 kuruştur. 

HASAN KUVVET şurubu 
Kan11zhk, romatizma, ııraca, 
kemik, ıröğüı, mide, ıınır, 
ademi iktf dar, damar verem 
hutalıklarına devai şafidir. 

FAYDA 
Sinek, tahtakuru ve bfitiln ha
,eratı imha eder. Leke yap· 
maı:. Teıiri kat'idir. 

HASAN KOLONYASI 
Haliı limon çiçeklerinden müı· 
tabur bir harikai .an'attlr. 90 
derecedir. 

Hasan Zeytinyağı 
Hamııı yoktur. Gayet ıaf, 

·hallı v. ,erbet gibi tatlıdır. 
Yemeklerde ve bilhaısa safra 
ve karaciğer ha.talıklarında 
içllir. 

DANTOS DIŞ MACUNU 
Di,lere ebedi hayat verir. 

Beyazlatır ve çOrGmekten vi
kaye eder. Gayet nefistir. 

Hasan Diş Suyu 
Hasan Çocuk Pudrası 

Hasan Tualet Sabunları 
Hasan Gliserin Sabunları 
Hasan Nebati Sürmesi 
Hasan Gluten MamulAtı 

(Ekmek, bademli ekmek, 
blıkot, ,ehriye, makarna, un, 
çikolata) 

Doktor Ali Vahit (Yıldıı) 
Çocuk unu. 

TREPARSOL 
Dahilt Frengi illcı olup 

tırıngaya lüıum kalmadan te
davi eder. 

Ull-• Tablet halindedir --· 

r.1unakaşalarmı2a vakıfım 
Üzülüyor temin edemiyorsu

nuz ... Müracaat ediniz. rekllmla 

detil hakikatle karo1ıla,acak11-

nız. Sultan Hamam Dikranyan 

Han 21 SANTIRJENERAL 

Pariı Darülfünunundan 
mezun 

T~~~bl ffaEHMET RiFAT B. 
Cağaloğlunda Kapalı!ırın kar· 
tıaındald muayenehaı~eılnde 

hastalarını kabul ve tedavi 

etmektedir. 

MAT3AAI EBÜZZIY A 

Sahip!erl: Ali Ekrem, ~t"!l:a RawıP 


