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HERGON NEŞROLUNUR SON P O S T A Hallua ıa:aOdQr ı Halk bununla s8rilr. 

10 N P O 1 T A Halkıa kulajıdın Halk bununla ltltlr. 
S O N P O S T A Halkın d 111 d 1 rı Halk bununla iti ler. 
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iZMİR TACiRLERİ TEHDiT EDİLİYOR 
~ 

~ç Ecnebi 
apur 

kumpanyası 
~unlar Birleıerek lzmir 

acirlerine Birer Teh
ditname Göndermiıler 

MOBADIL VE MUHACiRLER DERT y ANIYOR Mııallimler 

"Bize Verilen Bu Mal- Artı~ında • 
f M d 

? Yenı Tagınler 
lar v akı 1 ır • Ankara, 1 (Hu....ı)- u... 

Ortamektep ft Muallim mek· 

~ıi,. lzmir Tacirleri Giirilltülil 
• Asabi Bir içtim• Yaptılar 

Bir ihtiyaç Kafşısında Tasarruf 
Hakkımızı Niçin Kullanamıyalım 

lzmir, 1 (Husuıi) - lzmir 
~sadt mıntakası Ticaret Oda· 
1111'1 kongresi ikinci ve en 
lllühirn fçtimaını diln yaptı. 

İçtimada Vali Kazım Paşa, 
1-falk Fırkası Reisi Hlcim 
Muhiddin Beyle şehrimizdeki 
;apur acentelerinin mümessil-
erj hazır bulunuyorlardı. 

Müzakereye, ecnebi vapur 
kumpanyalarının İzmir tacir
lerine ve iktısadiyabna zarar 
•eren haraketleri hakkındaki 
ICSzlerle bqlandı. ilk s6zll lz
lllirli T alit B. aldı ve ıun
ları .ayledi : 

Tefviz veya iıkAn ıuretile 
kendilerine mlllk verilen mllba· 
dil ve muhacirler bu mtilklerin 

1 

Emniget Sandılı Miidiirii 
Tnfilr. Beg 

"Burada Uç vapur kumpan
Jaaı var. Bunlar lzmirin harici 
llakliyat işini inhisar altına 
~~du. Bu kumpanyalara re
""bet için iki sene evvel 
~~eıa bir İngiliz kumpanyası 
~ıaa etti. Şimdi de bir Norveç 
tırketi bu maksatla buraya 

tapusunu senelerce evvel al· 
dıkları halde her hangi bir 
sıkışık vaziyette bunlan ipo
tek edemiyorlar ve sıkıntı• 
larını gideremiyorlar. Halbuki 
bir malın sahibi olmak demek, 
o malın llzerindo ahare zarar 
vermiyecek surette ve kayit 
kabul etmez tekilde tasarruf 
etmek demektir. Mülkiyet 
hakkı ile taban tabana zıt 
olan bu vaziyette muhacir ve 
mübadilin tiklyet etmekte 
hakkı olduğu kadar bu gibi 
müracaatlere muhatap olan, 
fakat bunları is' af edemi yen 
Emniyet Sandığı ve Emlik "- İdare meclisimizin mll-
Bunkası gibi müesseselerin de badillero ait emlAk Uzerine 
hakkı vardır. muamele yapılmamasına dair 

Çünkü muhacir veya mil- Ye enelce Hrilmif bir karar 
hadilin elindeki malın akıbo- vardır. Bu karar, her tnr~ 
tinden emin olmadıklan için, 
bu maim kıymeti esasına ihtimallere karp alınmlf ifı. 
müstenit bir muameleye gi- tiyaU bir tedbirdir. Binaena-

~eldi. Bu üç kumpanya bunu 
8 kaçırmak istiyorlar. 

rişemiyorlar. Biz, dün, bu leyh bu karar karşısında mil-
münasebetle gerek Emniyet badillerin emlAkinl ipotek 

(Duamı 3 üncü sayfada) 

Ordunun 
terfi 
listesi 

Sandığı ve gerek Emlik Ban- yapamamamız tabiidir. 
kası müdürlüklerine milraca- Fakat talipler çoğaldığı 
at ederek bu gibi müraca• için idare meclisimize mUra• 
atler karşısında yapılabilecek caat edeceğiz. Karar tadil 
birşey olup olmadığını sorduk. odiline 0 vakit mllbadillerid 

Emniyet Sandığı Müdürll ihtiyaçlan da tatmin edilmİf 
'1 Tevfik B. bize şu izahab l kb 
b·" h telif Sınıflardan verdi: 

0 

•(ln.~,;. , 111., .. ,fa•• ı 
iter Derece Terfi Eden · • · · d 

Zabitlerimiz Kimlerdir? Urfanın Azılı Haydu U 
30 atustos zafer yıld6nümil • 

=:~·•.ebe~ıe ilin. edilen askeri Şakı· Hamireş Kaçmak isterken 
fi hsteaınden bır kısmını ev· • 

~.~·"• aan neır•tm••tik. ~atebaki V ruldu Cesedi Urfaya Getirildı 
'1 rrılerl de bufiln dercedıyoru&: U f 
~Aşt OLAN pfy ADE Y'OZBAŞILARI Urfa, ( Hususi ) - Urfanın 

ta 11•t AH Nazllll, Sadık Halli Ak••- y lak kazasının Korunca 
.. }', Mıaıtafa Fev:r.I Enlncan, Sllley- ay af w 1 M h 
.\. '" Sırn Kerkilk, Ali lhaaa latanbıal, köyilnden Mu~t ~ og u .e -
... bdurrabınan Hakkı Diyarbeklr, Zil- met diğer ıımıle Hamıret 
~1~ Reaıal Van, lamall Hakin Orta· • ?.. b 11 ndanberi bu 
il 1• Nihat Sami, Şellnlk, Remsi Rifat bır ay ıama 
b ~ •• , Ahmet lluata Ersine•-. taraflarda haydutluk yapı• ) 
~llalrtat Ali Galip Malkara, yordu. Gıyaben yedi buçuk 1 
ite llaet Akif Kabatat. Mehmet Galip 1 b 
a.:~ Tallt Şevkel latanbul, Cemal seneye mahküm o an U 

ttıı.1' lata11bul, Adll Şevki latanbıal, Ali ıerir birçok takibata rapen 
it. •J111 latanbul, Ömer Cahil Merzifon, I d d"I memit 931 mayısı· 
"1ı"'dl Ankara, N•ı'et Rlfat EnlncaD e e e l e ' 
" Ferıt lata11bul, Mehmet Şevket Sı· nın 31 inci gllnli de Korunca 
~~~~•maa Faik Erzincan, • Abddıallah k6yU cıvarında ıebepıiı yer• 
lf.1c Şam, Bedri Muatafa Marq, lamall • d f • ı..ı bit 
.. lcı Urfa, Mahmut C.lll imrahor, bir JaD arma ne enmua ıe 
t(=!ı:aet S.lp Enlncan, Azla a .. uı Vaa, etmiftir. 
it,,,~ Pa11c (:enselklSy, Şuket Kln• O vakitten beri daha bllytlk 
()

1 
1•ar, lsmall Arif latanbul, Nlalh , , 

iP llll\ll Manaahr Rqlt Akif Nl•antatt bir şiddetle takip edılen bay• ... ,t ifa ' y • d 
lllfat lcl11 Trab:r.on, Rllştll Salih lzmlr, dut Hazan kazaSI cıvarın a 
'llll, llehmet Vaa, HOaeyfa AYDI KBp• Urf e•kedi ~~ 11.Jrullah Sıtlu Manaatar, Muıtafa yakalanmıf, aya 

1 
• 

~lllhaıtıa Maaaatır, Sahir Mehmet lirken muhafızlannın elinden 
-._ıı;du, Hlbeyfn Feysl Bağdat, k 8 teıebbllı etmiş, atet "·'-at.. Sallhattla Betlktq, Muatafa açmıy H lr
~lca Harput, Rlfat Tokat. lımall edilerek 6ldllriilmlifttlr. am 
\'....., Saraçhan.. Sadi Halil alala, ln ceaedi Urf aya a•tirilmit 
Ot.._ llalU, O.kadar, Salih Ali Rı:r.a ef , d'l-'·tf 
l.ar. 9t.q, Sami AU Ruaçuk, Safa Arif ye tqlnr e ı W&9 r • 

Şalr.i Hamireıin cesedi d 
astünd• Urfaga getirilirken 

Ramazan isminde bir kardeşi 
yardır. Bqına gelen felaketin 
hep haydut kardeşinin yüz~
den olduğunu söylemektedır. 

~abri 

teplerlaha yeni den aenul 
muallim kadroları Maarif Or
ta Tedriıat mndnrınttı tarahn
İI• hazırlanmıı, Vekil tarafıa. 
caaa tasdik olunmuttur. 

Yeni kadrolarda bazı tahvil 
•• tebdiller olduğu muhak· 
)ıakbr. Fakat alikadarlann 
ifadelerine göre bu değiıiklik 
ıenif mikyasta deilldir. 

38 Senede Tek
dir Edilmigen 
Bir Memur 

Polia 2 inci şube 1 inci kısım 
Tahkikat serkomseri Mehmet 
Ali Bey tekaUde sevkolun
•uttur. Mehmet Ali Bey 23 

Mehmet Ali B•g 

yqında iken poliı mesleğine 
girmit, fasılasız olarak 38 
ıene hizmet etmiştir. 

Mehmet Ali Bey diyor ki: 
" Çok sevdiğim poliı mes

leğinde 38 sene çalııtım. Şim
di ayrılayorum. lftihar ettiğim 
birfey varsa o da bu uzun 
mftddet zarfında Amirlerimden 
en uf ak bir tekdir ve tevbih o 
maruz kalmayışımdır.,, 

Mehmet Ali Bey ( 000) Ura 
kadar ikramiye alacaktır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nüıhadan Devam ) 
Bu memlekette dolaştığımıı 

ıamanlarda ya beli büklllmüş, 
ak sakallı ah ve enin içinde 
vaktini geçiren, yahut nafa-
kasını tam a a n mı' sıska 
Te zayıf bir Tüık çocuğuna 

tesadüf ederdiniz. Genç 
ve dinç ;ehre ile biraz 
kan taşıyan bi r Türke tesadllf 
etmenin im anı varını idi? 

(Devamı 4 üncü sayfada J 

lngiliz Buhranının Ha
kiki Çehresi Nedir? 

YAZAN: RAMSA Y MACDONALD 

ı11ösgö Malr.donald son hıılır•n ••nasında, çalışırken 
Bugiln gayri tabii, fakat ettiğim kuvvet, kendi telek· 

teesallfe ıayan terait albnda kime g6re milli vazifemdir. 
bu 1abrları yazıyorum. Ve bu vazifeye neticesini da. 

Ben h~~abmı, bir ~i~ul tilnmeksizin itaat ediyorum. 
fırka tesısıne hasretmıştim. Şimdi size kısaca olup biten-
Bu . fırkanın daha dojupına leri anlatayım: 
phıt olmuttum. Onu çocuk-
luktan gençlijine kadar ben Geçen kııa zaman içinde 
bilyiltttlm, ben yetiştirdim. Bu memleket mal~ bir buhranla 
dakikada ne kanaatlerimi, ne ka~~laıtı. Dahılde Te hariçte 
do mefkA · d w • ti. • d lngılız Bankalarında paralan 

uremı egış rmıı e- bul I 
ğilimdir. Bugiln yaptıklanmı unan ar, paralannı çekmiye 
amele fırkaıının tuvip etme- bışladılar. l.tedikleri zaman 
diğinl itidiyorum. Doğrudur. paralannı çekebileceklerin• 
Amele ıınıfının menfaati na- en..in olduklan için, bunlar kıa 
mana onlann itimadına maz- vadelerle, lngiliz Bankalanna 
bar olmaklığım )Azımsa da, mühim miktarda para yabr-
bugtın bu itimada mazhar ol- mıılardı. Fakat ıon zamanda 
duğumu iddia edemem. bu itimat aarsılda ve derhal 

Ne oluna olsun, daha bn- paralarını ıeri almaya tqeb· 
ytlk makamların itimadana bOı ettiler. 
pYeniyorum. Benim istinat ( Denmı 7 inci .. yfada ) 

Tabana Kuvvet 

--

- V dy ... Bana hakaret mi ediyorsun ? Ne cesaret 1 benim 
boksör olduğumu unuttun mu? 

- Ne cesaret mi? Ben de koşuda birinci geldim, ıeo de 
onu unutma. 

1 

-. -~ '•thı Ali Sivas, Hlaeyfn HOs· Bura hapiuneıind• yedi 
(De Ute, Ha,,. Arif Teklrdafıt b _ .• ı, aen• hap•• mabk6m 

~----=·--· !l ...... aaırfada' u~ ~~~~----!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 
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( Ha_!_kzn Sesi l ~--.-A-.--i-~i--~---A~.-1--L-l_B ___ ... r Günün Tarihi] 

İhracatMesde~ •.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~E*0''•·-~m~·m~~~·~Darülfünun Emi· 
Ve Halkın Fikri lstanbul ) Yeni Şose Ve f(öprü- Pliıklarm ni Dün Geldi 

k Meyva/arının J K G Muayenesi Darnlfünun Fakiiltclerinin yeni Mallarımıza harice Htma e•.. anununa o••re Barem kanununa J'Öre hazırlanan 
buıuıunda 11kıntı çektiti- T l h .!\ ve divanca kabul edilen esasları 
mh: muhakkaktır. Bunun lSta l Nasıl Olacak? Ankaraya iÖtüren Uarülfünun 
da ıebebi ba:n ihracatçıla- Emini Muammer Raşit Bey An-
rımız.ın, hariçteki mü,tcrl- Beledı·ye Bu ı, lçı·n Halk yol Parasını Nasıl Verecek, Hangi G f M kar:ıdan geldi. Muammer Ra,ıt 

A 1 V 1 1 ramo on ağazaları Bey, dün kendiıile görüten bir 
ıere emniyet verecek ,.. 1 y arda erecek Ve stiyenler çin Bedenen muharrırimlz.e tunları ıöylemişur: 
kilde hareket etmemeleri talyadan Mütehassıs Ç Teftiş Edilerek Kon- " - Divanın Barem kanununa 
n asri uıuııerı tatbikte Bir Usta Getirtmektedir alışn1a Şekli Nas1l Olacaktır? tr l y l k röre haz.ırıadıtı eaasıan 
ihmal röıtermcleridlr. Bu O apı aca tır. tr ıdik için Maarif Vekiletine 
husu.ta b·ır de halkın mu-. B d I b Millet Meclisinden çıkan yeni şose ve köprüler kanununa y l'Ötürmüştüm. Bazı müderrisler 

ele iye bu ıene ıtan ul- eni Matbuat kanunu mu· b 
t 1 k d b k nazaran İstanbuldaki bütün mükellefler iki takıitte altı lira u esaslara itiraz. ettikleri için a euını 0 uyunuı: a ir meyvacılı enstitllıti cibince gramofon plAklannın Vekilet, Edebiyet, Tıp FakilJtc· 

C.mll 8 •Y < C•rtıkapı ' 2 > tesisine karar: vermiş, bunun yol parası vereceklerdir. lerilc Eczacı mektebine ait olan 
- Bizim incir, üzUm fındık I · d (

93
l) •b · h MUddeiumumilikten geçmesi kısımları iade etmi,tir. Bunlan 

'H yumurtalarımız dOnyanm çın e lltçeııne ta - Devlet memur ve müstahdemleri bu taksitleri ağustoı ve icap ediyor. Bu tetkikin ne beraber getırdim. Çartamba ve 
bu çeşit mallarının en iyile- ıisa~ koymuıtu. EnıtitO için mart aylarında, diğer mükeJlefler haziran ve teşrinievvelde ıuretle yapılacağı hentlz tes· yahut pertembe günü Divan tek· 

ltalyadan bir mütebassıı ile rar toplanarak bu huauıları yeni-
rindendir. Buna rağmen ih- Yereceklerdir. Bedenen çalışmak iıtiyenler için de eyllll, teıri- bit edilmemiıtir. Müddeiumu• den tetkik edecek ve tekrar bir uıtabaşı temin edilmiştir. 
racatta müşkillit çekiyoruz. Bunların bugün l.tanbula nievvel ve teşrinisani ile nisan Ye mayıs ayları kabul edilmittir. milik dün bu tekli tesbit et· taadik için Vekilete g6nderilc-
Sebebi de iyi ambalAj ve tas- gelmesi bekleniyor. Miltehas- Belediye riyaseti diln bütlln belediye şubelerine yapbğı miştir: cek~J~~nın maat Zcedvellne te· 
nif yapılmamış olmasıdır. Be- sıs ve uatabaızile villyet as.. b" . d b k (931) h d . "b ' BilQmum plAk tacirleri plAk- çenlere ıp ThocalıA"ından ayrılan 

. k t" .. L t l 'I' ır tamım e u anunun aziranın an ıtı aren mer i larını ve mUesseselerı·nı· her- R nım anaa ıme gore .uu va an geri iki ıene olmak Uzere aeim Ali bey de itiraz etmif, 
işte ber önüne gelen ihracat olacağını ve binaenaleyh yapılan tahsilatın yfizde on beti an Mtıddeiumumiliğin kon- davasının henüz. Dtvlet türa:nnda 

ı d B h t bir mukavele yapacak ve nafıa hissesi ayrılarak dig~ erlerinin belediye heıabına Yaridat troluna a.-ık bulunduracaklar, olduğunu, kendiıinin de kadroda 
yapmama 1 ır. u usuı a aonra da derhal tesiıata baı- :r bir derece tayini Jizım reldiğinl 
biraz lnhisarcıyım. ihracat lanacakbr. kaydedilmesini bildirmiştir. B.edenen çalışmak istiyenlerin Mllddeiumumilik memurları ileri ıürmüttür. 
kooperatifleri teşekkül etmeli, Fidanlık için Baltalimanı, hangi yolda ve hangi aylarda çalııacaklan tesbit edilmek- bu mllesseselerde güfteler Tebrik Telgrafları 
bu i~i bunlar idare etmelidir. BilyUkdere çayırı ve KadıklSy- teder. Bu da ayrıca ilin edilecektir. llzerinde tetkikat yapacaklar, Büyük z.afcrln yıldönümO 

-" deki Kurbağalıdere çayırı icabında da plAkların güfte- münasebetile Büyük Erkanı Har-
Mehmet Ali Bey F-er Klreınlt ~--------··-------- biye Rebi Fevzi ve Başvekil 

aokak 72 düıUnUlmektedir. Buralardan K d K S } Ç k } lere uyup uymadığını muayene lımet Paşnlar ReialcUmhur Haz-
- BUtçemi:ıi tanzim ede- birisinin intihabı mlltahassııa U Uza arşı USİa I a l ar edebileceklerdir. Bu tetkik retlerine birer tebrik telgrafı 
k l k f h bırakılacaktır. Enstitn lstan- eıki plAklara da te•mil edı·· keıide etmişlerdir. Gazi Hz. lerl ce , mem e ete re a ve pa- ., bu telıraflara birer telgrafla 

ra ıokacak olan yalnız ihraç bul meyvalarının ıalahile Isırılanları Demiryollar Birçok Cinayetlerin Bun- lecektir. Doldurulmasında cevap vermitl•r, tefekkür ve 
mallanmızdır. Bu hususta ne- melşgulbolacazktır. M d 

1 
Parasız Nakledecektir larla Yapıldığı Anlaşıldı mahıur bulunmıyan güfteler ::::i~~ll tebriklerini blldirmit· 

kadar hassas davransak ve ıtan ul iraat ü iir ilğil Müddeiumumilikçe tasdik edi- Fi I N 
Dekıdar milşknlpesent olsak de lıtanbulda yetiten bütün Kuduz veyahut şüpheli hay- Sustalı çakılar timdiye ka- lecektir. 1 orina 1 azım Bey 

k d h kl Ç k
. k. meyvaların alçı ve parafinden vanlar tarafından ısırılanların dar kama ve aaldırma gibi GDmllşhane Mektupçuluğunu 

0 a ar a ıyız. Un ı ra ıp- tabii renklerine göre model- kuduz müesseselerine gidip kınlı bıçaklardan aayılmadıt... Veresiye Vermeyince yapan meşhur filorlnah Nazım 
)erimiz vardır. Onlar daha }erini hazırlatmaktadır. Bu •• Bey tekaüde ıevkedilmittir. 

tedavileri bittikten ıonra için taşınması yuak edilmiyor Arif isminde bir ıoför ken-
dotı'u ve daha temiz hare- modeller iptida! bir fikir ver- Yeni ispirto Fabr"ıkası 

k · 1 l k nt h memleketlerine meccnnen'.dön- Ye Polis bunları mtısadere disine veresiye ıeftali Yermi-ket ediyorlar, mallarını daha me ıç n meyvacı ı m a as-
ö t ·ı k d meleri için Sıhhat Vekileti edemiyordu. yen Asmalımes.-itte manav Sanayi ve Maadin Bankuı temiz ve daha iyi hazırlıyor- ıısına g s erı ece ' sonra a :r Utakta bir ispirto fabrlkuı yap· 

lar. Bunun için bizim de dik- bir camekln içinde dairede Demiryollar Müdüriyeti Umumi- Halbuki Adliye Veklleti tara- Mustafanın kavunlarını ezmiı brmaktadır. lntaat yakında ikmal 
kat etmemiz lizımdır. teıhir edilecektir. yesinin muvafakatini almııtır. hndan yapılan tetkikat birçok polis memurunu da tahkir et- edilecektir. 

,. Bu gibi kimseler bundan cinayetlerin ıuıtalı çakılarla tiğinden yakalanmıştır. 
Musaffer B. Beyoğlu AJ11ahçe9me 2s Ekmek f ialı ıonra demiryollarından mec- yapıldığını meydana çıkarmıı- E T E · r 
- İhracat işi memleketin Belediye lktısat MUdllrinğü canen istifade edeceklerdir. tır. VekAlet sustalı çakıların da V8 aarruz tmış er 

h k · ._ k A d b"l ı · l · · k d'l ı i d '- Adnan ve Salim isminde n mühim bir iktısat işidir. nar omısyonu eKme ve v et ı et erı a tı ay ıçın yaaa e ı mes n UıUnme .. -
francala fiatlarını degv iatirme- t b 1 kt d. iki ıahıs evvelsi akıam Yere-

HayaU bir kıymeti vardır. Bu- ..,. mu e er 0 aca ır. te ır. batanda Makbule Hanımın 
miştir. Bu hafta da ekmek (8) 

DUD için ihraç edilecek mal- francala (l 3) kuruşa aatıla- Edı·rnede Zafer B evine taarruz etmişler, yaklan-
lanmızın anbaltijına ve tasni- caktır. ayramı mıılardır. 
fine itina etmek lAumdır. 
Dllnya buhranı dolayısile ra
kip memleketlere karşı ancak 
bu auretle muzaffer olabiliriz. 
Akai takdirde mallarımızı sa· 
tanz. 

-fr 
Ali 8. Beynıt Hattatlar aokak 72 

- İhracat işi ya bir elden 
idare edilmeli veyahut çok 
kunetli ve namuslu müesse· 
aeler tarafından yapılmalıdır. 
Yalnız bir parti vurarak zen
ıin olmak ve ortadan çekil
mek kastile fena ambalajlı 
ye hileli mal satanlara fırsat 
yerllmemelidir. Mallarımızı iyi 
tunlf ederek sabit bir marka 
llallnde dünyaya tanıtmak 
lhımdır. lhraç mallarımıza 
hile karıştıranlar şiddetle 

cezalandırılmalıdır. ÇnnkU bu 
bir nevi vatani hiyanettir. 

Darülbedayide 
Bu Sene De Yeni Ar

tiste ihtiyaç Var 
Darülbedayl mektebine alı

nan bir Hanım ve llç talebe 
bu sene hem mektebin ikinci 
ıınıfına devam edecekler, hem 
de Darülbedayi ıabnesinde 
amatör olarak çalışacaklardır. 
Bunlara bu sene de ayda elll 
lira maaş verilecektir. Mektebe 
yeniden talebe alınıp alınmı
yacağı henll:ı: belli delildir. 
Fak at yeni artiste olan ihti
yacı tatmin edilmit olmadıiı 
için mektebe bu ıene de 
dört talebe alınması icap 
etmektedir. Bu mesele de 
rejisörün avdetinden sonra 
halledilecektir. 

Edirne ( Huıust ) - Bnytık lıtikl&I zaferinin yıldönll .nll 
hararetle tes'it edildi. Askerlerimiz Ye mekteplilerimiz güzel 
bir geçit resmi yaparak göğıUmtlıU lftiharla kabarttılar. Tes'it 
merasimine ait gönderdiğim resimde Gazi Kız Y abmeldebl 
talebesinin muntazam ytirüyUıle geçit resmine iıtlrak ıetUğl 
görülmektedir. 

Hasta Hizmetçiler 
Tescile Gelenlerden Üçü 

Hastaneye Y ahrıldı 
Belediye mfistahdemin şubesi 

müddeti (26) ağustosta biten 
müstahdemin muayenelerini 15 
teıtinievYele kadar temdit 
ettiği için müstahdemler mü
racaat ediyorlar. Dün de yUz 
kadar itçi müracaat ederek 
muayene edilmişlerdir. Hasta
lıklı mllıtahdemlere cüzdanla· 
n Yerilmiyor. Bir tezkere ile 
eY aahiplerinin nazarı dikkati 
celbedilmcktedir. Dün muaye· 
11e edilenler araaında dört 
trahomlu, Uç fena hastalıklı 
hizmesçi bulunmuştur. Bunlar 
hastanelere gönderilmiş di
ğerlerine de tedavi için birer 
müddet verilmiştir. Tedavi 
edilmeden cilzdanlarını ala
mıyacaklardır. 

Bıçakla Hücum Etmiş 
Rıza isminde biri Piyerlotl 

caddesinde oturan Fuat ve 
oğlu Asaf Efendilere bıçakla 

hücum ettiğinden yakalanmışbr. 

icra Ve iflas Tetkikleri 
Millet Meclisi Adliye encü· 

meninde tetkik edilen icra ve 
iflas kanunu projesinin müta
Iealan alınmak Uzere alA!<:a· 
darlara dağıtıldığını, bu arada 
Ticaret Odasına da gönderil· 
diğini yazmıştık. Ticaret odası 
bu hususta mütaleasını bildir
mek istİ)'.en tacirleri davet 
etmiştir. lstiyen tacirler on 
ınn içinde fikirlerini beyan 
edeceklerdir. 

Yeni Filim 
" İstanbul ıokaklan ,, is

mindeki filmin dahili kı· 
aımlannı çevirmek üzere 
Pariıe giden Darlllbedayi 
aan'atkirlarından Behzat, Ga
lip, Hazım Ye Talat Beylerle 
amatörlerden Seniha Hanım 
ıehrimize gelmek üzere 8 
Eylfılde Paristen hareket ede
ceklerdir. Çevrilmekte olan 
filim 6 Eyliılde bitmiş o1acak
br. " lstanbul ıokaklan ,, ilk 
defa olarak lstanbulda gös• 
terilecektir. 

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

\ 

ı , _________ ----...J ,,.,-. ..;;:ıo,, ..... ______ .. _____ _,ıı .___---.. __:ı::a:u...ıu. 

1 ı Yolcu - Hasan Bey, koı, gel, bak 1 2: Yolcu - Bak, ın Amerikalı ta Tilrke 
IU& çok ta1ılacak birıey glSıtereceğim. bir Jitın dolar Yeriyor, fakat 6teld kabul 

etmiyor. Bu ııkınb ~nlerinde ••• 

3: Hasan B. - Ayol o Amerikalı, Ceninks 
umlnde bir misyoner başıdır ve öteki de 
Himaye( Etfal Reiıi Fuat Bey. 

4: Hasan 8. - Misyoner ona para veri• 
yor amma karşılığında da çocuklarımızıP 
bayatını istiyor. Nasıl kabul edilir? 



Hergün .. 
Yeni Cereyan 

• l Sözün Kısası 
L.-------------------------------------------------------------------------...! 
So11 Posta'nın Resiınli Malcaleai Fikirler 

Taraf tarları 
Komünist Degildirler 

-3-
Memlekette Yilcuda getir

lllek iıtedikJeri yeni cereyam 
devlet sosyalizmi ile ifade et· 
nıek istediğimiz kimseler ka· 
pitalizme düşman olduklan 
kadar, komünizme de mua• 
rızdırlar. 

Filvaki onların istedikleri 
Dedir ? Memleketin ikbsadt 
hayatını, liberalizmin ve ka· 
Pitalizmin istediği şekilde, 
&erbest ve başıboş bırakmayı 
doğru bulmuyorlar. 

Onlar iktısadl hayatın bir 
Plin dahilinde tanzimini isti
Yorlar ve bu işi ancak dev
letin yapabileceğini iddia edi
Yorlar. Bu iddia bize devlet 
!osyalizmi şeklinde göründü
m için, bu fikir taraftalarını 

1 - Fikirler de satılık eıya gibidirler. 
içinde aağlamlan, çürükleri, hakikileri, 
uhteJeri vardır. 

2 - Birıeyl aabn alırken aldanıflamak 
için iyice muayene ederiı. hakiki mahiye· 
tini anlamaya çalııınz. 

3 - Batkalarının telkin ettiti fikirleri 
de lyloe tetkik etmeden kabul etmeyiniz. 

Sahte fikir, aahte mücevherden Ye aahte 
banknottan z.iyade ln1ana zararla çıkanr. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Münderecatımızın çok-
lu/undan dercedileme
miştir. 

Ordunun Terfi 
Listesi 

( Bq tarafı 1 inci sayfada ) 
Ali Hayd r Eytıp, Muıtafr Etıat Halep, 
Mchınet efat Zlıtbf, Alf Rıza Kan, 
Ahmet ŞQkrQ Mimar Slnaa, Edip Ha,.t 
En.urum, HQıeyla Hlı.nl Uıtunuııaea 
Muharrea HO.eyf• Ödemlf, Asfs Hik-
met Sllleymanlye, Atı Rıu Maautır. 
Kemal, Yuıul MatanHtll', Saclnl. 
tin ŞeJketettJn Mldflll , Mehmet 
met CeWetUa Erzurum, Hua• Taı.19 
Yozgat, MU1tafa A..m Aydı-. Mutafa 
Vaıff Atına, Ramazan SWeyman Yaaya 
Salih Mehmet Edirne, Adfl Mustafa 
Ordu, Ali O•man Beykoz, HDseyla 
Hilanll E.ldaajra, AU Oıman Katrı., 
AH R za Erzincan, HOseyln Tahlla 
Oakilp, Meh'llet Tekirdaf, Salp Er
J'lrf ı Mehmet Ethem Erhadl All 
S~ eymaıı SUleyınanlye , Abdillha-
mıt Renk Harput, Şevki Nulf 

ıosyalist ve komünist zannet· 
lllek mümkündür. 

Fakat onlar bu ithamı şid· 
detle reddediyorlar ve diyor
lar ki: 

ÜÇ KUMPANYA • 
Misyoner Cenings Vaktile lzmir- ROMAN YADA 

Bağdat, Ali Rtıa Ahmet Silleyma• 
niye, Kadri Ahmet Manin Mustafa 
Refik Van, Ziya Silreyya Pelenıre, ht
rahlm, Musta Topkapı, Cevat Hllaeyla 
Nftaııtafı, Mıutafa Ahmet Harpııt, 
Sabri Recep Cumıyıb2ll, Abdlllhamlt 
Baidat, Ali Rahmi Bul"la, Ali Hilleyba 
Baktl, Nuri Mı11t:ıfa Uluborlu, Mıutafa 
Hu!Qsl Kastaın'>ai, Knaa Silleymu 

Biz ne liberaliz, ne faşisttiz, 
he de sosyafüıttiz, hatta bizim 
iddiamız devlet sosyalizmi 
ile de ifade edilemez. Biz 
Türkiyenin kendi bünyesine 
hls bir rejim kurmak istiyo· 
l'~z. Bu rejim, evvela Türkün 
bır millet olarak ortaya çık
tnasını, sonra da iktısadl ha
Y•bn organize edilmesini ia
tibtaf eder. 

En büyük davamız da Tür
kün Avrupa emperyalizmine 
karşı bin f cdakirlıkla elde 
ettiği milll istikJilini koru
lllakhr. 

Biz filvaki Kari Marksın 
fikirlerini, metodlannı beğe

niyoruz. Yalnız Kari Marksın 
noksan gördüğilnü zannedi
yoruz. Marks, kapitalizmin 
inkişafında yalnız sermaye ile 
işin, sermayedarla işçinin kav· 
~aını görrnü,, fakat emper
)'alizmle müstemlekelerin ka.-

. gasını görmemiştir. 
Halbuki bugünkü dünyaya 

Lakarsak. kapitalist rejiminin 
llıuhtelif tezatlar içinde yoğu
rulduğunu görilyoruz. Bir ta· 
raftan işçilerle sermayedarlar 
arasında, bir taraftan da 

lhıüstemlekeci emperyalist dev
etlcrle, müstemleke ve nim 
nıUstemleke memleketler ara-
11.nda çetin bir kavgaya şa
lııt oluyoruz. 

Bizim kavgamız, bu ikinci 
ltavgadır ve Marks bunu gör
llıerniştir. 

Bu ka•gamızda kapitalizme 
~duğu kadar komllnizme de 

bGfl'llanıL Bizim bu dilşma~· 
tınuz, ıimdiye kadar garbın 

•lllaınadığı ve keşfetmediji 
Lir görüşten doğmaktadır. 
Garp, komünizme işçi ve 
•ernıayedar kavgası noktasın· :•n düşmandır. Biz ise, mils
L ~aıleke ve nim müstemleke 
~ memleketin imperyalist 

••etlere kartı muhasım ol· 
illlaaından dolayı dDşmanız. 

Birin için kapitalizmin iflAı 
ettiğini, bütün garp dünya· 
llnııı komünizmi kabul etti· ft! fanediniz. Ne olacak~ır? 
• 0nıibıizm, bugünkli kapıta-
~hıin yerine kaim olacak, 
eli linya yine biri iıtisma~ eden, 
le ieıi latismar edilen memle· 
, etler diye iki manzumeye 
J'tlacaktır. O •akit komil· 
a, ttn, emperyalizm yapmaya 

111 
lflıyacak, bugün geri olan 

~hıleketleri mllstemleke ve 
ltıı lllllstemleke halinde kul
b hııya me-;bur kalacaktır. 
..: kllçllk memleketler ara· 
it da biz de yanz ve bizim de 
te01111bıiat dllnyaD111 bir mtla
'-' ~elceai hallae dQfmemil 

~~teaı~~· ba 
'tte -.. kom8nlsme 

İzmir Tacirlerine T eh
ditname Göndermişler 

• -tc * 
de De Faaliyette Bulunmuştur Yahudi 

Ekseriyet 
Aleyh tarlan 
Kazandılar 

( Bıtştarafı 1 inci aayf ıda ) 

Bunlar tacirleri Noter teb
liğile tehdide bile yelteniyorlar 
ve: mallarınızı bizim vapurları
mıza yüklemezseniz, sonra 
size en pahalı tarifeyi tatbik 
ederiz, diyorlar. 

Bunların tehditleri fU ihra-
cat mevsiminde borsayı ve 
piyasayı altüst etti. 

Sonra ıöz alan meb'ua 
Osman zade Hamdi B. de 
ıunları söyledi: 

" Bu memleket her hangi 

İzmir {Hususi) - Gazetemizin Amerikab Ceningm hakkında
ki neşriyab Dzerin tahkikat yapbm. Aldığım netice ıudur: 
Amerihalı Ceningis Türkiyede ilk faaliyete lzmirde geçmiıtir. 
9'l5 senesinde Belediye reisi olan Erzurum meb 'usu Aıi• 
Beyle konuşarak ( Refahi içtimai ) iımindekl klnbn teaiı etmft, 

ayrıca Salepçi oğlu camii yanında bir de lisan derahaneal 

açmıştır. O zaman Alsancaktaki Stadyom için ( 16) bha lir~ 
sarfetmiştir. Yine bu sıralarda Mehmet Zeki iıminde bir gend 

Amerilıaya göndermiştir. Fakat pnilıı birinde spor itlerine 

fazla mOdahale ederek Adeta diktatörce hareket etmek İlte
miş, ve vaziyet karşısındaki muhalefet Uzerine lımirl terke 
mecbur olmuştur. 

Bilkreş, 31 ( A. A.) - M. 
Maooilesco'nun milli banka 
reisliğine tayininden sonra 
Neamtu viliyetinde kısmi in
tihabat yapılm11tır. Partiler 
bu intihaba çok ehemmiyet 
veriyorlardı. Yahudi aleyhtarı 
"Demir muhafız,, teşkilatının 
reisi M. Comelius Codreano 
meb'us intihap edilmiştir. Hil
k6met bu intihapta hiçbir 
namıet tutmamıştır. 

Büyük Felaket 

Erıı:ln=aıı, Zeki Abdiluamst lıtaabul, 
Örfi Ali Manuhr, Hilseyfa Mehmet 
fzmlr, Recep Mııhmct lstanaul, Ahmet 
lbrahlın H•rput, Vehbi Yozgat, Beclrl 
Zeki Arapkir, Mu•hfa Rll7tl Bur .. , 
lıınall Halda Fillbıı, Sıllhaddln Ah
met Bmaa, Mı.aharrem Numa• Dl
metoka, Oamaa Yaşar Erzurum, Rr 
cep Salih Köyuncak, Hakkı Abdullala 
Varna, Mehmet H.ıllt lıtaabıal, Hllleyla 
Nail Defterdar, fbr.ahim Hakkı Gemlik, 
Celllettln O.amaıı Hırp~t, Mahmııt NI• 
bat Bııylerbııyl, Arif KlmU Slva1, Oe
rnaıı Meh:net Oıkildar, Hillııyla Necati 
Harput, Oı:nan Ahmet Ak1ehlr, Abaut 
Arif Bitlis, Zekll Hilteyln M mu Sinaa, 
fhun AbdaıHmııt Ü•"'ildar, Halda 
Abılillumııt Muuhr Beyler. 

bir ferdin malikinesi değildir. 
Bu kumpanyalar keyfi ha-
reketlerile memleketi mahvet· 
mek istiyorlar. Norveç acen
tesi rekabet sahasından çekil
mezse bunlar ortalığı boı bula
rak istedikleri tarifeyi tatbik 
edecekler.,, 

Kaptansız Vapur! Blücüstanda 30Şehir Ve 
Kasaba Yıkıldı 

PiYADE YÜZBAŞISI OLAN 
BiRiNCi MOLAZIMLAR 
Ali Ahınet Feriköy, Kamil Ali 

Beylerbeyi, Mustafa Abdurrahman 
Van, Hasan Ihsan Rize, Salt 
Fiktl Yemen, Ahmet Celil Bur
aa, lbaan Iıkoclra, Mehmet Sa
lim Edirne, Ahmet Çelilettln Oı
ldldar, Hayri H.ısan latanbul, 
Sadi Erzurum, Hubl Rıfat la• 
tanbul, Şevket Osman Samsun, 
Arif Mehmet Edirne, Ali Rıza 
ltkodra, Cevat Remzi lstanbul, 
Mustafa Mes'ut Uluborlu, Tevfik 
Hidl fbraclı, Mehmet Zekeriya 

Hamdi Bey bir aralık fev-
kalade asabileşerek acentele
rin şahıslarına hücumlar yaptı. 

Vaziyet şiddetlenmişti. Vali 
KAzım Paşa müdahaleye lü
zum gördü ve itidal tavsiye 
etti ve üç kumpanya ile mn
zakereye girişilmesi için beı 
kişilik bir heyet seçilmesini 
ileri sürdü. 

Bu teklif üzerine bir saat 
sllren gizli celseden sonra 
azadan bir zat fırka reisi Ha
cim Muhiddin Beyin izahat 
vermesini istedi. HAcim Bey 
dedi ki: 

" .Bendeniz bir fırka re111-

yim. Bu meseleyi burada izah 
etmemin sırası ıelmediii ka
naatindeyim. ,. 

Müteakiben acentelerle te-
mas eden beı kiıilik hey'et 
namına Blıkesir murahbua 

Eski Bir Vesika Gösterilerek Liman
dan Hareketi Temin Olunmuş .•• 
Şehrimizdeki bir tirkete ait termek Rl'etile harekete 

( fıtavropulo Baezo ) isminde muvaffak olduju anlatılmlfbr. 
Tilrk bandrab bir vapur, 'Liman idare.si meseleden ha· 
ikinci ve aÇtıncll kaptan al- berdar olur olmu tahkikata 
madan bir iki gün evvel Is- başlamıştır. 
kenderiyeye doğru hareket Haber aldığımıza göre bu-
etmiıtir. Halbuki büyük se- radan, lskenderiye konsoloı-
ferlere çıkacak olan vapur- lulumuza bir telgraf çekilecek 
lann birinciden maada ikinci ve bu vapurun avdeti için 
•e DçUncD kaptan almalan da icap eden muamelenin yapıl-
icap etmektedir. Bu vapurun maması istenilecektir. Ancak 
ikinci ve llçüncll kaptanı ol- lstanbuldan tedarik edec-ıtl 
madıtı, fakat eski bir vesi· ikinci ve DçüncD kaptanlar 
kayı giSstermek suretile liman· diğer bir Yapurla lıkenderl-
da kayit yapbrarak kaptan· yeye gittikten ıonradır ki 
ların mevcut olduğunu g<Sı· buraya hareket edebilecektir. 

~~~--,;;.. ______ ...... __________ ~~-

0 rd unun TeşekkUrU Şükru Kaya B. Ankarada 
Bilyük ErkAnı Harbiye Reili Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Fevzi Pqa, Zafer bayramı Bey dOn akıamki ekspresle 
milnasebetile ordu namına Ankaraya gitmiştir. Umum 
g6nderilen tebrik telgraf ~· Jandarma Kumandanı Klzım 
mektuplanna ajanı vasıta~ile P~ş~ da dün iSğle trenile fit· 
tetekkDrlerini bildirmektedır. mıştir. Kemalettin Bey karan teblit 

etti. Buna nazaran ~u Dç 
vapur kumpanyası ıhracat r 
mevsiminin ıonuna kadar mu- • • 1 • 
teber olmak lbere bir nakliyat 
tarifesi yapmayı kabul etmİf· 
tir. Yalnız bunu merkezlerine 
bildirmek Ozere bir hafta 
mOhlet istediler. Kongre bu· 
ou kabul ederek dağıldı. 

ister inan, ister inanma! 
Avusturya Rejisi (929) mas. O tOtilnleriai bizde• 

aenesinde (2) milyon kilo alır. 
Ultllnden (2) milyar ıl· Keza Mısırda tDtDn 
gara yaparak başka çıkmaz. Fakat Amerika 
memleketlere ihraç et· ve f ngilterede içilen ıiga· 

noktadan düşmanız. Ve yine miştir. Buna mukabil ralann çoğu Mısırdan 
bu sebepledir ki biz hAlis ve Türkiye Tiltlla fnbisan gider. Mısır ise bu siga· 
kuvvetli bir milliyetperveriz. da ayni senede ye- raları yapmak için TOrk 
Bizim istediğimiz şey, Türki· lA t tütünQ kullanır. 

k k Ü • t k men gibi eski vi ye • Bu vazı'yete bakarak, 
Yenin gere om nıs , gere h•t 1 k 

k d !erimiz de da ı o ma d d kapitalist dünya ar.şısın a Unya a en iyi tütnn 

Karachi, 31 (A. A.) - Ge
çea perıembe gUnkil zelzele 
neticesinde Blücilstanda 30 
kadar ıe&ir •• kuabaaın ha
rap olduju ılSyleniyor. Pamir, 
Mucha ve Bigum tehirlerinin 
tamamen enkaz haline geldik
leri ve diğerlerinin de hasara 
uğradığı anlaşılıyor. Bu 3 p
hirde 30 ölD ve 50 kadar da 
yaralı vardır. 

GUmrUk ittihadı Meselesi 
Paris, 31 ( Hususi ) - Al

manya ile Avusturya arasın
daki gtımrllk itillfı üzerine 
Fransa ile hlsıl olan itilafı 
tetkik etmekte olan Llhl Di
vanı sallhiyetsizlik kararı ver
miştir. 

Gazi Hz. Yalova da 
Gazi Hazretleri dün akşam 

ıehrimizden Yalovaya hareket 
buyurmuşlardır. 

Aylıklar Veriliyor 
Miltekait, yetim ve dulların 

llç aybklarının verilmesine 
bugDa başlanmaktadır. 

Memurlara umumi maaı ta 
bugiln verilecektir. 

Ekmek 8 Kuruşa 
Buğday Ye an fiatleriafa 

dllfmeal &zerine birkaç gDn 
aonra ekmeğin 6 kul'llfa ka
dar ineceği tahmin ediliyor. 

Rus Ameleleri Gidiyorlar 
Şehrimize gelen 350 Ruı 

amelesi dün bazı ziyaretler 
yapmışlardır. Bu akşam Ok-
ranya vapurile hareket ede
ceklerdir. 

'k dl ı-t·kı.aı· 1 üzere, (2S) ecnebi mem· rıkarmakla maruf bı·r 
milli ve 1 tısa q 

1 
• ın ~41~ T Bir Tevkı'f 

d lekete topu topu. memlekette tUtunlerinl 
koruması ır. ._ milyon ıigara, yanı 41 Aydından ıebrimize relea 

d b bl·n kı"lo tu··uın ,.,kara· inhisarı altında bulunan S b b tti Be i . d b Gelecek yazımız a u ce- lu r a a a n 1 smın e ir 
fik. I ·n1 bı·ımı·ı. idarenin İ)'İ iıledi-'"ne, muallim Aydın Adliy..:nd 

reyan taraf tarlarının ır en 

1 

•• -· •• 
ki d AYUJturyada tOtDn çık· artık : 1 gelen bir mUrokkere lzeria• 

kendi ağızlanndan na e C: dOa tevkif edilmiJtir. Saba-
ceği&. Karilerimizin bu neşn· /st•r inan ister inanma! hattia S.7 komUalstllk cDrmll 
yab ehemm~etle !~P dm~ L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ue mamuadu~ 
leriai taYıiye edenz. 

Maraı, Hl.lsamettin Ahmet Gll
mülcilne, Kemal Ahmet Kar.ahi· 
aar, İamail Sıtkı 1.tanbul, Cevat 
Mehmet Çeııgelki:Sy, lbrabim Hıl 
mi B :nırazi. Etuin lımıil U:ıka· 
pam, Retat Emin Kütahya, Na• 
tık Halil Sıvas, Refik Halil B't• 
lis, Huan Hilmi s~rez., Kimli 
Osman Hııyfa, Fuat Sabri Sel4-
nik, Zeki Recep Midilli, N:ıci Ali 
Pizren, Ahmet VeU Fatih, Hay• 
rullah Ferit Trabluswarp, Sali• 
Münir latanbul, Abf lbrabim Ma• 
latya, Tahir Abdiilkadır Man ... 
tır, Hilaeyin Sabah Derne, Bedri 
Ali Geyve, BiirhanedJin latan• 
bul, Ali Şefik Erzurum, Emla 
lsmail Edirne, Mustafa Yusuf iz
mir, Cemil Salim Konya, Hilta• 
mettin Refik Çanakkale, Şevket 
Muıtaf a Etyemez, Hasan Mi tat 
Derne, Niyaıi Yergök, Niyaıl 
Ziver G5mülc:üne, Mehmet Cemal 
ı.tanbul, Hasan Vasfettin latan-
bul, Jhsan Hüıeyln K.rahlur, 
Cavit Mu,t"'fa M' liı, Haydar 
!iilaeyln lzmir, Hüseyin Halil 
latanbul, Siileyman Tarık Beya• 
zıt, Llltfil Hasao Üsküdar Beyler. 
PIY ADE BiRiNCi MÜLAZIMI 

OLAN MÜLAZIMLAR 
MnHH Numıtn Ermenak, Ferit 

Ôrner Harpnt, Mehmet Nııri El
malı, Mehmet Mes'ut Çemi,ke-
z.ek, Mebmet Kiıım Konya, Nu-
ri lstanbııl, Mehmet Emin Koca• 
Mu ... afa Pata, Mazhar Muhtar Di 
y~bekir, Neş'ct Cemil Edirn .. 
Mahmul Rıza Topaııe, İhsan Hul-
ki Edirne, Burhaneddin Tahir r.. 
tanbul, NAmi Ferit Stna, Fahret• 
tia Ali Erzurum, Sadettin Cemil 
Oakildar, Vedat Maatafa Akaa-
r.y, Hilmi ş .. ld Erzincan, Niya-
zi Mehmet latanbal, Sezal Sabri 
Sanyw, Ce•det Melamet Eylp, 
irfan Abdullah Claıimautafapap. 

(Arkaaı •u) 
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1 Memleket Haberleri 1 

Üç Defa 
Adam 
Öldürmüş 
Ehemmiyetsiz Bir Se
bep Zavallı Bir Adamın 

Hayatına Maloldu 
Dursunbey, (Hususi) - Bu

rada bir biç ytizUnden kanlı 
bir cinayet oldu. HAdiıe şu

dur: 
Mezastan mahallesinde otu

ran muhacir deli Hilseyin 
isminde biri Afyonlu Veysel 
isminde birile kavgaya tutuş
muştur. Kavgaya ebep Vey
ıelin, Hüseyinin hemşiresini 
dövmeıidir. Neticede deli 
Hllseyin btçağını çekerek za
l'allı Veyseli dokuz yerinden 
yarahyarak öldürmOştlir. Bu 
cinayetile ka til üçUncll olarak 
adam öldürmilş oluyor. 

İkinci bir cinayet te şudur: 
Yağcılar köyünden Hacı 

İbrahim oğlu Hüseyin aynı 
köye iç gUveyisl olarak gelen 
Sadi isminde birisini tarlasın
dan geçtiğini bahane ederek 
iki kurşunla yere yıkmış, öl
dlirmüştUr. Her iki teririn de 
burada ilk tahkikatları yapı
larak Balıkesire gönderilmiş-

lerdir. 

.Dursunbeyde TutUncUIUk 
Dursunbey, (Hususi)-Kaza

mızın Tiltiln İnhisar Memur-
luğu kadrosu henilz tebliğ 
edilmedi. Bu sene tütün zira-
nti yllzde elli nisbetinde faz
lalık gösterdiğine nazaran 
kazamıza bir satış memuru 
gönderileceği istihbar edil-
miştir. 

lzmir Hapisanesinde 
İzmir, (Hususi) - Hapisa· 

nede bau tadilata lüzum 
görUlmüş, bu cilmJeden oda
başılıklar lAğvedilmiş, bir ara
da bulundukları zaman hadi
seler çıkaran mahkumlar ay-
nlmışbr. 

Buğday Yerine Tutun 
Muğla, ( Hususi ) - Ziraat 

Bankasının Muğla merkezin·-
deki köylülerden, borçlarına 
mukabil buğday yerine tütiln 
alacağı anhıiılmaktadır. Esa
ıen burada buğday istihsalltı 
vasati bir derecededir. 

lzmir Takımı Kazandı 
lzmir, 30 ( A.A. ) - Şehri

mizde bulunan Çankaya takı-
mı bugün ikinci maçım Türk
ıpor takımile yaptı. Oyun 
saat 17,30 da Çankayahlann 
hncumile başladı. ikinci daki
kada Türksporlular ilk golle
rini yaptılar. Biraz sonra 
Çankayalılar beraberliği te
min ettiler. Otuzuncu dakika
da Türkıpor aleyhine verilen 
bir penaltıyı Çankayalılar go-
le tahvil ederek ikinci ıayıla
rını yapmıı oldular. 

Beş dakika !Onra Tllrk
ıporcularm seri bir akını 

beraberlik ıolUnll temin etti, 
bu ıuretle baftaym 2 - 2 be
raberlikle bitti. ikinci devre
de TUrkspor iki sayı yapa• 
rak 4 - 2 galip geldi. 

Sıvasta Orta Mektep 
Sıvas, (Husust) - Bu ıene 

ıehrlmiıde bir orta mektep 
için evveli yatı mektebi bl· 
nası münasip garUlmUf, fakat 
bundan, sonraları vaıgeçllmiı
tlr. Baıka bir mllnaaip bina 
araıtırılıyor. Burada bir orta 
mektebe ihtiyaç bu ıene 
daha tlddetll olarak kendini 
hlaaettir mcktedlr. 

AN E Y Z E [ . Millet Meclisinde 

Mecliste 
-E-l --k-H-.. - ,-----so_N_B A_H_A_R _____ G-.. -

1 
Ol k V Gazete 

v enme , ur- . r uze ma e .. • 
. . . S k ELBiSELERİ l G·· l G·· .. k Muzakerelerı 

rıyetını atma ~-~-____,_::----- .... ~ uze orunrne 

r 
... ( Battarafı 1 inci aayfada) 

Demek Midir? Sizin Elinizdedir Arkadaşlar; muhalif mat .. 
buahn arasıra bahsettiği bir 

Kadmlar, erkekler, izdivacı 
hfirriyetin zinciri telakki e-
derler. Gençlik hayatında 
serbest yaşıyan erkek, aile 
içine girince, omuzuna birçok 
vazife ve mesuliyetlerin yük· 
1endiğini görür, " eyvah aile 
meğer ne kuvvetli bir zincir-
miş., der.. Kadın, hUrriyete 
az alışkın olduğu için evveli 
bunu hürriyet sayar, fakat 
hayat mesuliyatleri, çocuklar, 
zevcelik vazifelı.!rİ çoğaldıkça 
4'eyvah, evlilik ne bUyllk 
eıaretmiş,, derler .. 

Bunu diyen, yüz binlerce 
insanın içinden, Necip Slirey• 
ya isminde bir adam da ayni 
tikliyete bana müracaat edi
yor. 0 Ben aileye taraftar bir 
adamım. Fakat bu ıekline 
değil... Efendim, evlendim. 
Omuzuma birçok yükler yük
lendi. Amenna... Milşteki de-
ğilim... Fakat evde bir hanım 
var... Yarım ıaat geç geldim 
mi? Nerdeydin?.. Niye geç 
geldin?.. Boğazıma aarılır ... 
Bir kadına baktım mı? •. Niye 
bakıyoraun ?.. lmklnını bulsa 
gözlerimi oyacak... Eve misa-
fir getirdim mi?.. Efendim, 
biz ıenin uşağın mıyız.. Her-
kese yemek hazırlamaktan 
imanım gevriyor. Bana sor-
madan eve misafir getiremez· 
sin... Rakı içtim mi, kıyamet. 
Rakı içemezsin. Gezemeısin. 
Kadıns bakamazsın... Hele 
bir gece arkadaşlarmla dJ .. 
şarda kalacak olursan, vay 
başına gelenler... Takdir, 
tekdir başım Ustüne... İş da
yağa çıkacak diye ödüm pat-
lıyor... Bu , hürriyet bağ 
değil de nedir?." 

Evet öyledir.. En bUynk 
tairler izdivaca, saadetin tabutu 
·derler.. Gençliğin istirahat 
koltuğu derler.. Muharrirler, 
edipler, müebbet küreklerin 
ayaklarına vurulan zincir der
ler, " zıng zmg ., zındanı der
ler, içinde zebani bir cehen-
nem derler, hayatta mezar 
derler, daha neler, demeı:ler .. 

Fakat hepsi bu zından için 
ıüslenir, redingotlar, ipekli 
kıravatlar, gömlekler giyer, 
altın köstekler takarlar, güle 
ıevine girerler.. Kimisi bir 
kadının aşkı yUzOnden ıan'a
tini feda eder.. En büyük 
insanlar hazan, bir kadının 
karş11ında tirtir titrer.. Kimi 
intihar eder, kimi uşak olur, 
kimi zincirlerini takırdatarak 
gezer ve hAkimiyetinden bahıe-
der, blllba hiltiln bu hürri
yete Aşık olanlar, htırriyet 
tahtı Ü!tUnde esaretlerini 
memnuniyetle taşır Ye yaşarlar ... 

Bekir kalanlara sorarsanız, 
bekirlık ıultanlıktır derler, 
fakat gOnlln birinde eli veya 
mavi 16zlll bir ıultan kalple
rine girdi mi, ıultanlıklarını 
bu ikinci ıultana terketmede 
iecikmezler ... 

Boı llfa ne lUzum var ... iz .. 
divaç hUrriyetin bağı, esaretin 
hayratı dahi olıa, yapamıya
cağın kahramanlıkla 6vUnmiye 
yeltenme. Yunan filozoflann
dan biri hnrriyet aııkı imiş .. 
Dalma şiirlerini, konferansla
rını bu zeminde verirmiı .• 
Fak at karısma fena halde 
eıirmlş... Bir glln kendisine 
bundan bahsetmişler... HUrrl-
yete olan aşkım buradan do· 
tuyor, demiş ... 

Hanımtegze 

1-Soldaa aata 
doiruı 

Siyah laep 
cl69lndaa yapıl· 

llllf bir ıonba· 

har alblaeıl • 
Belden •t•tl 
Jarım kloı ı•li
llndc kruvaıe 

kapaklar nrdır. 

4--Sl1ab laepd&-
9laclea yapal
ıaJftU". Oıtund• 
Boluoıu ,...,.. 
dır ki, hem BD
clea, hem arka
dan dQfmılenlr. 
Önlbıde pilli• 
pınoau mıYcut-

tur. 

J-Slyah krep ıatındea 

J•pılmııtır. OatOnde bir 
Bolero •ardır. Kımerlnı 
rtlmüş toka koamu9tur. 
Ol5ğaU Ya kol kapaklan 
a~ık kOI Hngl krep H
tendendlr. 

1-Marokea faıone bir 1 5-Slyah kı•p Jorjıtten 
alblH. Yelefl beyaıı krep J•pılmııtır. Belden aıa-
dl5tlndca. Krep d15tlıa lı1ına tace dlldtll Jnr· 
kol n tl5iıllıadH fatkır- mılar yapıl111l9tır. 
mu. 

Güzel Elişi Nümunelerinden 
* * * • 

Biri: Çin iğnesi 
(,:in iğnesi : Çin iğnesi bifn mum beyaz bro

deri iılerinde ve renkli işlerde kullanılar. Ba7h 
başına işlendiği ıaman ayrıca bir ıinet teşkil 

eder. Son zamanda bilhııssa kolaylığı ve iıleme
aindeki sür'at yUıUnden en ıon moda itler ara
sına karışmıştır. En büyllk huıuıiyeti de her 
türlli elişlerine uymasıdır. 

Çin iğnesi biribirini takip eden ayni büyllk
lükte iğnelerden ibarettir. 

iğneyi çıkardığınız yerden bir iki milimetre 
&leden kumaşa ve bir evvelki iğnenin bat 
tarafmdan çıkarırsmıı. iğneyi ön tarafa doğru 
batırmıya ve ipliği de her ıaman ıol taraf-

1 

tan tutmıya gayret ediniz. ( Şekil : l ) (Şekil ı 1 ) 

(2) No. lu tekilde ılSrdilğU· 
ntlz lltif gırlant arzuya göre 
bir, iki veyahut Uç muhtelif 
renkli iplikle yapılabilir. Bu 
gırlandı bergiin kullandığinız 
yemek masanızın lSrtüsUniin 
ve peçetelerin kenarına, kfi .. 
çUk hemşirenize yapacağımı 

beyaı bir elbise
nin eteklerine ve 
yakasına işliye
bilirıiniz . ipekli 
veyahut ince yün
IU bir kumq U
ıerine latif çiçek
ler çizer ve bun
ları Çin lğnesile 
lılerseniz misafir 
odanız için gUzel 
yastıklar, zarif ka-

nape, koltuk ve etajer GrtUlerf 
yapabilirsiniz. 

---- -

T 

-
ı-

le;, 
ı.. 
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1 cac:;:::ı 

( Şekli ı 2 ) 

( Şekli ı S ) 

( Şekil : 4 ) 

-

1 

( 3 ) No. resimde gördnğtl
nUz yastık böyle zarif bir 
ittir. Bu yaıtak üç parçadan 
yapılmıstır. Orta kısım koyu 
yeıil bir ipekli kumaştır. Bu 
kumatın üzerinde görülen he
lezoni çizgiler Çin iğnesile ve 
Uç muhtelif rankle işlenmiştir. 
Bu kısım işlendikten sonra 
kenarları dikilir ve içerisine 
pamuk doldurulur her iki 
yanında bulunan müselles şe
kildeki parçalar dp daha 

açık yeşil renkte ipekliden ve 
yahut kadifeden yapılır. Bun· 

lar da pamukla dolduktan 

sonra (4) No. resimde gördü
ğünüz tarzda orta kısma yer
leştirilir. 

Mutlak surette güzel kadın işsizlik meselesi vardır ve 
yoktur. Güzellik nishtdir. Yal- arasıra muhakeme kabiliyeti· 

nıı giyinmesini bilmiyen, ıU· 
zellik ıan'atine vakıf olmayan 

dağinık, babayani kadınlar 

yanında kcndi:dnl göstermeıl-

nl l'e güzelleşmesini bilen 

kadınlar vardır. Her yerde 

bunlar nazarı dikkati celbeder 

Te onlar, gllzel kadın olarak 

tanınırlar. 

nf kendisinde tam buludurmı
yan, bu gibi meseleleri tetkik 

· ve tefahhuı ve muhakeme 
etmek ve ondan sonra karar 
Yermek kabiliyetinde bulun• 
mıyan herhangi bir vatandaşı 
nihayetsiz tas'ibata sevkede
bilccek bir lisanla yazılan in• 
tlhar hadiselerinin işsir.likten 
mlltevellit, milletimizin maruz 
kaldığı vaıiyetin balı ve tef-
ılrini o yazılarda okumak her 

ŞOpheıiı bir J.. ~··nın illı:el halde arzettiğim gibi düşüne-
' bilmek kabiliyetinden mahrum 

olup olmamasınaa tabiatin de 

dahil yardır. Fakat bu daha 

ılyade sizin elinizdedir. Slz 

lıterseniz olduğunuzdan çok 

daha gOzel olabilirsiniz. 

Eneli tunu kabul etmek 

IAıımdır ki, kadının güzelli!i, 

ıu veya bu noktasının gtızelli
ğile değil, umumi heyetindeki 

ahenkle mUmkUndUr. Gözleri 

hakikaten ıahane ve derin 
olur da, glyini§ine ehemmiyet 

vermezse, o kadın gUzel ola

maı. Ne kadar yüz güzeH 

kedınlar vardır ki, vilcutlarına 

itina etmedikleri için çirkin 

iÖrlinürler. Güzellik biriblrl
ne ekli bir sUrü küçtık cllzll

lerin bir araya gelmesile te

min edilir. Bütlln bu cUzUleri 

tamamen birleştiren kadın, 

güzel, kısmen birleştiren orta 

güzel ihmal eden babayani
dir. 

Binaenaleyh bir kadın ih

mal ve tenbelliği neticesi ola

rak çirkin olabilir. Kendisine 

itina eden bir kadın da genç 

ve güzel kalır. 

olanlar için çok feci ve çok 
elim bir vaziyet gösterir. 

Arkadaşlar; bittabi memle
kette bugün işsizlik vardır, 
memlekette bugUn iş bula-

mıyan vatandaşlar vardır ve 
blltUn dllnyada da vardır. 

Fakat blitün dünyadaki lş
ılzlikle bizim işsizliğimiz 

arasındaki ana hattı, ana, 
aebebi, kuvvetli sebebi 

her halde bulmak, ayni za• 
manda millete göstermek 

llıımdır. Arkadaşlar, eğer 
Türkiye Cumhuriyeti askerliği 

bir buçuk seneye indirmiş 
iıe ve eğer Türk gençleri 

aıkerliği bir düğün yapar 
gibi yaparak kaş ile göz 
arası yuvasına dönüyorsa 
Türkiye Cumhuriyeti milletin 
yetiştirdiği gençleri manasız 
ve bisut seferlerde, harplerde 
ıehit etmiyor, harcamıyorsa, 
onları sağ ve salim memle
kete teslim ediyor ve bırak
mıyorsa bu bir cürüm müdür? 
{Asla asla sesleri). 

Fakat arkadaşlnr Avrupa· 
da büknm süren işsizlik böyle 

değildir. Bir dakika ıonra 
cihan buranma temas ettiğim 

vakitte göreceksinz ki orada 
işsizlik marazidir, tehlikelidir, 
Avrupayı felikete götüren 
bir işsizliktir. 

(Devamı nr) 

Alman • lspanyol Maçı 
Kapitenleri Zamoranın rl· 

yasetindekl Madridin ( Real ) 
futbol takımı ( 8000 ) ıeyird 
karşısında Laypçigde oyna• 
mıştır. Birinci haftaymda LA· 
yipçig takımı sıfıra karşı { 1 ) 
aayı yapmıştı. MUsavatı temine 
karar vermiş olan lspanyollar 
geçilmesi mUmkUn olmıyao 
Alman müdafaası karşısında 
muvaffak olamamışlardır. Za
mora, büyük gayretler aarf et'" 
mİf, fakat İspanyol takımını 
( 2 ) sayıya karşı ( 3 ) ıayı ile 
mağHip olmaktan kurtarama· 
mıştır. Partinin nihayetin• 
doğru oyun pek şiddetli olmuf 
ve İspanyol ıağ muhacinıl 
Eugenio sahadan çıkarılmıştır· 

Deniz Sporu Atletizm 
Son yapılan su topu ma" 

çında Avusturyalılar Çekleri 
ikiye karşı 3 sayı ile yenınİŞ" 
lerdir. Paris Turel havuzund• 
ise A vustuyalı Stahlings dal" 
ma birinciliğini kazamnıştıt• 

Kolonyada yapılan Almatı" 
ya, İngiltere atletizm mUsB" 
bakasmda da dört buçuk sa" 
yıya karşı sekiz buçuk saY' 
ile Almanya kazanmıştır. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada er up ıtıgor · Efgan Memleketinde 

Hainlerin Paçavraları Ve 
Bulgaristan Türkleri 

Bulgari.tanın " FHibe n T• 

.. Şumnu " kasabalarında Bulga-

f ngiliz Kabinesi Kararnam~ler Efgan Meclisini Nadiı 
Çıkarıyor- Fransa Ve Şurıye- Şah ikinci Defa Açtı 

Çinde 250 Bin Kişi Oldü. riatanın masum Türkünün fikir
lerini ve aziz utana olan tefkllt 
\'e muhabbetlerini tahrip etmek 
rnak1adile çıkan bu iki irticai 
i'azetenln bulraristan Türklerinin 
(!zerinde ne derecede tesir ya
pacağını ve ora Türk6nün bu 
i'İ bi alçaklıklara ne derecede 
ehemmiyet verdiğini ben bir 
Bulraristnnlı aıfatife Bulgaristanlı 
dindaılarımın bu a-ibi ıı:ühuratlara 
kar91 aldığı ve alma91 lhımrel
diği tedbirleri izah ediyorum· 

Bulgaristan Türklerinin bu 
aziz vatana ve o;ıun ulu Gazi
sine karfı kalplerindeki vatani 
biı ve muhabbetlerinin bir Tür
kiye Türkünden farkıız oldutu 
tUpheaizdir. 

Keza Türkiye hilkômetlnin 
lllağltlbiyetl için çahtan, nihayet 
kafalarında patlıyan safer bom
baaının vermif oldu~ ıeraemlik 
ile artık bu vatanda barınacak 
bir yerleri olmıvan bu Yalan 
hainleri, hariç hükumetlerde c~bll 
ve aaf halkın cehaletinden lstıfa
de Umldile ıGya kendilerinin ka
bahatsiz olduklarını ve yine fır
ıattan istifade bu gibi hareketleri 
Ue halkın Türkiye cümhuriyetl 
btıktlmetine beslemekte olduğu 
ınuhabbeti tahribe çalı9tıkları 
birçok Bulgaristanlı dinda,tarı
ınızca malumdur. 

Fakat Bulgaristandakl münn
Yer fençlik cahil halkı bunlann 
lğfaJibndan koramak için aefer• 
ber olmuşlardır. Oradaki gençle
rlmlıı: bunlara aöz bile açtırmadıj'I 
gibi ea .. en halk ta kendilerin• 
biç yilz yermez. 

Bu alçaklar orasını müaalt 
bulduklarını zannetmesinler. On
ların zehir saçan yaularını ora
daki ıençlerimfz her fıraatta •u· 
ratlarma çarpmaktadırlar. 

Yambolu Türk ıençlerinln 
sabık reisi 
M. Fuat 

Kaptan Acele Etmiş 
Arnavutkı5yünden aabahleyln 

6,18 ıeferini yapan 63 nu
lnaralı vapur bilet mahallinde 
bilet alınırken iskele memurunun 
ltaretinl almadan ve bilet mahalli 
kapanmadan derhal hareket etti 
ve henüz bilet alan bir zat ta 
bu ıuretle vapura binemedi. Şir
keti Hayriyenln nazarı dikkatini 
celbederim. 

Mak Donald 
Galıba Lort 
Oluyor. 

Mösyö Mak Donald, ~i~a~ 
d:nlenmek için çckıldığı 
Lossimutta bir .ga.zet~ci ile 
görüımUş ve demıştir kı : 

11 - Burada çok çalışma-
ma rağmen kendimi zinde 
hissediyorum. Şimdiye kadar 
aldığım birçok mektupların 
yüzde doksanı, içlerin~e bir
çok işsizlere ve 1amimı aoı-

yalistlere ait bulunanlar da 
dahil olmak nzere milli sell
met için taaarruf ve feragat 
göstermeyi bir zaruret addet
mektedirler. Bu, beni çok 
memnun bırakmıştır. " 

Diğer taraftan lngilterenin 
Cemiyeti Akvam baş murah-
hası Lort Sesil Cenevreye 
hareket etmiştir. Lord Sesil 
tahdidi tesl~bat konferansına 
intizaren şimdiki içtimaın pek 
hararetli olmıyacağına söyle
miştir. 

Pöpl gazetesi, yeni Mak 
Donald hükumetinin yortulara 
kadar iktidar mevkiini muha
faza etmek niyetinde olduğu• 
nu, intihabat dolayısile gele
cek aylar ticcari faaliyeti bu 
auretle korumayı iatibdaf et-
tiğini yazıyor. 
Mak Donald kendisini meb 'ua-

luktan istifaya davet eden 
dairei intihabiyesine cevabım 
vermiıtir. Kabineye riyaset 
için Londraya dönmliıtilr. 

Eğer amele meb'us.l~A'!1ndan 
çekilirae kıralın kendısını Lort-
lar kamarasına aza yapacağı 
söyleniyor. Oğlu Malkolm 
Mak Donalda Amele Fırkasında 
kalmasını saylemi.,ae de oğlu 
kabul etmemiıtir. Mister Bald
vinin fsrarile Müstemleklt na-
zırının kitipliğine tayio olu
nacaktır. 

Yine Papl gazeteai, hlikft
etin yapmayı taaavvur ettiği 

:ıahatı bir an evvel tatbik 
etmek için kararnameler çıka

Arnavutköyünden 
//ı$an racağını yazıyor. 
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Suriye 
Mandası 

F ransamn Suriye manduım 
bırakacağına dair çıkan ha
berler Uz.erine F ranıız Harici
yesi noktai nazarını iza~a 
lllzum görmliştür: Nezaretin 
beyanına göre Ltıbnan ve 

TEFRİKA NUMARASI 1 ====~==" ::.:= 

BiR ELMASIN HiKAYESi 
y AZAN: ** _ Keşi- dedi - uyuma! 

Erkeklik haysiyetinden birşey _ Niçini 
1'ırılmıı dökillmilş gibi teessOr _ Sana diyeceklerim Yari 
duyuyo;du, aynı zaman~a biraz - Yine elmutan mı .az a· 
lcıakançlık ta hiasedıyordu : ? 
G du .. acaksın edik Ahmet, onun ımanı 7 _ Hayır, başka ıeyler 
İdi. Buglln, yarın çarpııacak-
lardı, ıilAh aillha vuruıacak- aöyliyeceğim. k 
1-rdı. Bu boy ölçllfmenin Kulağım aende, kolunu çe 
•onu timdilik mechul olmakla te çabuk ıöyle r 1 hatunla 
berab~r dnımanının tafevvuku- - Sen fU Gü 
llu, o dakikada, hissediyordu. konuşsana ! k bir " ll-ç l Yuıuf Bey, oca tlnkn onun karısında bu unan 
•lnıas, kendi karısında yoktu! havle" • çekti. t r - dedi - bu 

Y k t l _ Bıre avra ki usuf Bey, itte bu aı ın ı ı k da kaçmıf, a ın 
•a . 1 k D ıece uy un 1 diye 
G zıyette uyumaya ça işır e dal Elin namahremi e ne 

Mösyö Mak Domıd ile çalışmak istemiyerek 
agrılan amele nazırlar içtima salonundan 

kabineden 
çıkıJorlar. 

Çin Felaketinin Almanya 
Neticesi Rusya 

Son Çin feyezanlan hakM 
kında Hankeo jandarmasının 
raporu (165) bin ev ve bina
nın harap olduğunu, mahalli 
ıekenin yarısını teşkil eden 
( 782 ) bin kişinin otu~acak 
yersiz ve yardımsız kaldığını, 
250 bin kitinin de 6ldUğünü 

kaydetmektedir. 500 bin kişi 
muhaceret etmiştir. 

Suriye her sabada birçok 
terakki elde etmiştir. Bur~sı 
manda suretile idare edıl
mektedir. Fransa ise manda
nın bu memleketlerin visa~ 
old~kları terakki merhal~s~ 
eaasına müstenit bir .teşrı~ 
mesai ıekline girmesinı 1.11?
nasip görüyor. Bunun ıçm 
Cemiyeti Akvama miiraca~t 
etmi~ fakat milracaatnamenın 

.... , k b. ıe-bir fıkraaı bambaş a ır 

kilde anlaşılmıtbr. 

Fransa, Suriyeye bu yeni 
hakkı tanımak için baıı tart
lar koşmuştur. Bu ıartlar, 
Cemiyeti Akvam mandalar 

·1 'hbar-komisyonunda verı en 1 

namede kaydedilmiştir. . 
d v bır Maten gazetesi, yaz ıgı 

makalede Irak hukuku bil-

- Fena bir şey söy}em-: 
dim. konuı dedim. Temıı ~:. 
eksiketekle baba, evllt gı 
konuşmak günah mı ?. . 

- Günah değil diye~11!1· 
Fakat ne konuşayım, nıçın 

konuşayım ? d 
- Gill hatunun dili altın a 

bakla var! ki 
- Ne baklası ? Kır ba ası 

mı? d 
- iti şakaya bozma a 

•Özümü iyi dinle : Bu kadın
cağız blrşeyler aöylemek la· 
tiyor. 

_ Neden anladın ? . 
_ Benimle konuşurken ey,ı

riyor, çeviriyor, sözü ıenın 

llzerine getiriyor r 
- Ne diyor? 
- Yuauf Beye acırım, diyor. 

Lehistan 
Rus Hariciye Nazın Litvi

nof Cenevre konferansma 
gidiyor. Yolda Berline uğrad_ı. 
Lehistanla Rusya arasında hır 
ademi tecavüz misakı milza
kereleri yapılmasından mOn
feil olan ve heyecana dOşen 
:Alman efkArını teskin edici 
sözler söyledi. Çünkü Alman
lar Versay Muahedesile Leh-
lilere terketmek mecburiye
tinde kaldıkları hudutlara ta-
hammül edemiyorlar ve tashih 
ettireceklerini söylüyorlar. 

Rusya ile Lehistan arasında 
böyle bir muahedenin akti 
demek Rusyanın Almanyaya 
karşı bir nevi vaziyet almaaı 
demek olur. Halbuki Litvino
fun Berlindeki sözleri bu de
fa da Lehistanda da heyecan 
uyandırmışhr. Lchliler, bu 
sözleri hakikati ifadeden uzak 
ayni zamanda Almanları tes
kine matuf bir manevra ad
dediyorlar. 

----,,=-=-·===-==-

kümrnisine kavuştuğu giln 
Suriyenin de bu hukuku elde 
edeceğini söylüyor. 

Elim sağlam, belim aağlam. 
Kocası gibi dişlerim gedik te 
değil. 

- LAfı ters anlıyorsun. Gnl 
hatun, aende ebiklik görüp 
te acımıyor: Seni daha iyi, 
daha yUce görmek istiyor. 

- Boyuma boy mu ekle
meli ımışım, ne yapmalı 
imişim? 

- Pek iyi anlamadım ama, 
aenin Osman oğklları tarafına 
geçmeni istiyor gibi! 

- Halt etmit yabanın 
enliv Ü! 

_.! Hiç te halt etmiş değil. 
Pir Ahmet Beyi korumak için 
dağ başlarında sürilndüğiln 
yetmiyor mu? Aklın olıa 
ıen de bir Gedik Ahmet 
olurdun, dünyaya ün aaJardınl 

- Karıma da elma• yUzilk 
takardım, dejiJ mi? 

Nadir Şalı merasimden •onra atla sarayına dönüyor. 
Uzakta Kdbllln ıımumt manzat"ası 

Kibll - Son ayların hidiae- gelen bunca inkırazlar, tebed-
lerl araamda Efgan Büyllk Millet düller ve tagayyfirlerin esba-
Mecllılnln ikinci defa küfadı mil- bını bunda aramak lazımdır. 
itim blr mevki tutmaktadır. Küşat Efganistanda meJveret usu-
reıml blzıı:at Kıral Mehmet Nadir )il asırlardanberi devam ede
Han tarafından yapılmıı ve iftj. 
tab nutkunu da yine biuat ken- gelmektedir. Efgan cirge 
dial okumuıtur. Kıral Hz. Bu meclislerini Efgan milletinin 
tarihi nutkuna ıayle baılamıştır: Adil hakimleri sıfah ile tavsif 

"Muhterem efendiler; edebirim. Bu suretle diyebi-
Şiikürler olsun ki Efganis- lirim ki istişare usulu bizim 

tanı nifak ve dahili ihtilaf millet arasında yeni bir idet 
ıaibelerinden masun görüyo- değildir.,, 
rum ve bu emine ile dir ki Kıral Nadir Han, bu arada 
millet ıurasının teessüsüne bazı hükümdarın buna riayet 
kalbim müsterih ve ilmiUerle etmediklerini, fakat yeni mec-
meşbu f olarak başlıyorum. )isin tekamül ve inkişafından 

Milli ıüranın tümullü olarak emin bulunduğunu söyliyerek 
manasını aize teşrih etmek demiştir ki: 

isterim. " Her nekadar millet şim-
Hazreti Muhammet mesa- diye kadar bu hususta bir 

ilin halli için meşveret yapar- teklifte bulunmamışsa d11 ben 
lardı, hulefai raşidin ve hule- istişare usulünü memleketin 
fai Abba.ıSiye Kurultaylarla ıslahında ve terakki esasla-
it görürlerdi, Abbasiler bu nnda mühim bir unsur 
it için millet mUmeuillerini ve amil aördüğümden eY. 
merkezde hazır buJundurmuf- o 

lardır. veldenberi bunu kendime 
Addasilerden aonra gelen hattı hareket edinmişimdir. 

islim hnkümlarları fstitare Efganistanın bugtlnkli emni-
usulünU kendi şahsi kuvvet yetbahı havası dahilinde bu 
ve iktidarına münafi bularak meclisi açtığımdan dolayı çok 
bu esasa riayet etmemişler- mes'udum. ,, 
dir, islim aleminde vukua ( Devamı 7 inci aayfadt ) 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu 

Aıir Ef. Kiltüphane sokağı 
65 numara 

1STA BUL 

Şubesi 
l L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şişeci Han No. 2 

ısr ANBUL 

Oünya Köpek Nıılça 

Matkalara dikkat etmeniz rica edilir. 

- Yalnız elmas yüı:llk de
til, ıurguç takardm, çelenk 
takardın . Kendin de kokmuş 
koyun postu giymekten kur-
tulurdun, samur kilrklere bü
rünerek, önünde tuğlar çck
tirirdia. 

- Haram sUt emseydim 
bu sözlerin hoşuma giderdi. Ne 
yapayım ki kursağıma haram 
alltun damlası düşmedi. Kişi 
nasibine kanmak gerek. Biz 
böyle doğduk, böyle ölilrüz. 

- Doğduğumuz gibi ale
ccksek biraz daha çıplanalım, 
fU çaputları da atalım. Yok, 
örtülü gezeceksck, iyi örtilne
lim, yan çıplak dolaşmıyalım. 

- Ne yapalım demek is
tiyorsun, avrat ?.. Karaman 
oğlunun elinden yediğim ek
meği unutayım da llneUik mi 
olayım? 

- Pir Ahmet mı sana ek
mek veriyor, sen mi ona 
doyuruyorsun, anlamıyorum ki. 

- Elbette o bize veriyor. 
- Sen olmasan Pir Ahmet 

Bey burada tutunabilir mi ? 
- Orayı karıştırma. 
Yusuf Bey, " zihnimi karış• 

tırma ,, demiş olsaydı daha 
d:lğru olurdu. Çünkü yan 
mütehevvir, yarı sakin bir 
halde dinlediği sözler, kafa
aında karğa~nlıklar yaratın tı. 
Gedik Ahmet Paşa fırkas nın 
Minan ka~esi önune gel diği 
gUndenberi ilk defa ol ak 
uzlaşma ve uyuşma me lesi 
zihnine çarpıyordu. Bu, kuv
vetli bir fikir olnrak dcğ'he 
bile silik bir düş'incc halinde 
kafasında dolaşmıya başla-

_ Şu aklı kıaanı~ zoruna 
bak. Benim neme acıyormuı? 1_ lllıUm Hanım, kocasının ? 

~olunu dUrttD: ~-=ko=n=u=ı=a~~~m ~~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------""'--
( Arkas varı ) .. 



YAZAN: 
İyi Bir 

M. KAZIM 
Eserdi 

lngillzlerln talırip ittikleri köprilniJn tamlrlnd•n 
sonra Sovgel katarları g~igor 

-82-
Şimdi mllsaade ederseniz 

ft%iyeti daha iyi anlatabilmek 
için burada aktettiğimlz mu
ahedenin suretini kaydedeyim; 
merak etmeyiniz uzun değildir. 

MUAHEDE METNi 

9 Nisan 919 
10 Recep 337 

Zirde vazitUimza bizler Ruı
J• Şuralar yerli sosyaliıt 
c:tlmhuriyet vekilleri Lutsinko, 
Fedko, Golop, Hmstoforof. 

ikinci taraftan Hive hllkü
metinin vekili serdar Cilneyt 
Han, bizim hükümetlerimizin 
emrine göre sulh ( barışık ) ve 
ittifak ettik. Ve aşağıdeld 
maddeler mucibince Şôralar 
bnkumeti ile Hive hükumeti 
arasanda güzel komıuluk ve 
dostluk etmek istiyoruz. 

1 - işbu tarihten itibaren 
Rusya ftiralar bUkumeti ile 
Hive hllkumeti arasında har
be hitam verilmiştir. 

2 - Rusya şüralar bUk<i
meti Hive milletlerini müsta
kil ve kendi haklarına malik 
tanır. 

3 - iki hükümet arasın
daki dostluk rabıtasını takvi
ye ve tahkim için Hive hn
kümeti Moskova ve Taşkent
te \'ekil bulunduracaktır. Keza 
Rusya hUkt\meti de Hive de 
•ekil bulunduracaktır. 

4 - Rusya ve Hive top
nklannda gerek deniz ve 
ıerek karada iki tarafın tüc
carları ıerbest ve rahat yüril
yebileceklerdir. Yollar açık 
olacaktır. 

5 - Rusya şuralar hüku
meti Hive tebaasından esir 
alınan kadınları iade eder ve 
Hive hükt\meti de aslen Rus 
neslinden olan esir kadınlan 
ıeri gönderir. 

6 - Rusya ştiralar hükO
meti Rus tebaasından olup ta 
Rusya hükumetine karşı ka
l»ahatli bulunan Türkmenlere 
affı umumi ilin eder ve 
yer ve yurtlarım kendilerine 
ıeri verir, bunlar istedikleri 
yerde oturmakta serbesttirler. 

1 - Eğer Hive aıkerleri 
Aşkabat hududunda lngilizlere 
kartı Harbetmeyi kabul eder
lene Ruıya h6ktimeti HiYe 
ukerlerinln masarifini kabul 
eder Ye malzemesini Yerir. 

8 - HlYe askeri harp 

vaktinde Rua erklnı harbinin 
plinana g6re hareket eder. 

9 - iki tarafın . vekilleri 
şu yukarda yazılan muahede-
nameye, hlllfı harekette bu· 
lunulmayınca mer'i olmuı için 
mühür bastık. 

« 
Bu muahede hazırlandıktan 

ıonra ( Hive ) şehrine gitmek 
llzere araba ile yola çıktık. 

E vvell çorak topraktan, sonra 
yoldan, daha ıonra da batak
lıklardan geçerek aaat ikide 
tchre vardık. 

Bizi doğruca aarayın misa
firhane kısmına g6türdtilcr. 
Mehterbaşı adını tqıyan ve
ziriazam bizi sade bir kıya

fetle kartıladı. ilk İf olarak 
bermutat sofraya davet etti
ler. Karnımızı doyurduktan 
ıonra bir zat: 

- Emir size muntazırdır, 

dedi. Sarayın iç kısmına geç
tik. Hive Hanı bqına bOyll
cek tllylil bir Tilrkmcn kalpa

ğa geçirmiı, sırtına bir çepken, 
onun üstilne de bir kürk atmıı. 
Yere serili bir post Ostnnde 
oturuyordu. Karıısında büyllk 
kadı ile sarıklı diğer bir zat 
vardı. Bizi görilnce yerinden 
kımıldanmadan karşısında bir 
seccade gösterdi. 

Hive Hanının odada atlaı 

kaplı mtıkemmel bir kanepe 
takımı varken böyle yere 

oturması hayretimi mucip olduı 

- Han Hz. bu koltuğu 
teırif buyuracak olurlarsa 
misafirlerinin daha rahat ede
ceklerini söyledim. 

Kalktı koltuğa geçti, biz de 
birer sandalyeye yerleştik. 

Ruslar Taşkent cumhuriyet 
riya&etinden gönderilmit hu
ıual bir mektubu takdim 
ettiler. Muhavere başladı: 

- Çok memnun oldum, 
ıeldiğinize ne iyi ettiniz deyip 
duruyordu. 

Kapı açıldı, çay tepıilerl 

ıartındll. As sonra da veliaht 
içeri girdL Onunla tanııbk. 

Şimdi ma alyul bahiılere 

ıelmfttl. 

-- - --- - . - - -

BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

.._. __________ Tllrkleştiren: S•rr1•r Bedi __ _,_ 

Görünmez Kuvvet 
Davet sahibi gOzcl bir fn

glliz kadınıydı. Çok neşeli bli 
gece geçirdiler. Gece yarısı• 
na doğru bt1Uin davetliler bi· 
rer birer çekilirken, lngiliz 
kadını bir göz itaretile Nizım 
Şnkrnyn alıkoydu. 
Başbaşa kaldılar. 
ilk silkfıt anlanndan relen 

cesaretlt:, Nazım ŞUkril, ıekiz 
aydanberi her gün, her sani
ye dUıUndllğll kadına, en bD
yt1k duyguıunu ı6yledi: 

- Sizi ıeviyorum, dedL 
İngiliz kadını, gözleri sa

bit, yüzllnlln çizğilerl hare
ket.iz, kıh kıpırdamadan bu 
itirafı kaydetti. Bu ınkr.tun 
içinde bir kabul manau sezen 
Nhım , kadına yaklqb ye 
hafifçe elini tutarak dudakla
nna götUrdtı. Kadının cetvel
le çizilmıı ince bir kırmm 
çizğiye bemiyen dudaklannda 
harikUllde rUzel bir tebe.
ıllm, açık ma.t ıazlerinde tat· 
la bir gurur Ye nu klllç..t 
görtlndD. 

Kanepede yanyana oturdu
lar. 
Nhım ŞOkrtl teku etti: 
- Sizi aeviyorum. O kadu 

ıevlyorum ki. .• 
Fakat, kadın, birdenbire 

avuçlarını saçlarına g6tt1rd8 
ve milthit bir çığlık kopardı. 
Yüzll bembeyaz olmuıtu ve 
dudaklan mosmor . 

Nizım ŞUkrll yerinden fır
ladı ve kadının lstilne iğildl. 

- Ne var? Ne oldunuz? 
Ne oldunuz? diye ıordu. 

Kadın, arada bir ıllkt\net 
bularak Ye arada bir çığlı~· 
larla 11çnyarak çırpınıyordu. 

Nazım ŞflkrO zile basmak 
için iki adım atb. Kadın: 

- Hayır, diyordu, hizmet• 
çileri çağırmayınız. 

- Bir doktor getirtelim. 
- Hayır, geçiyor, ıeçecek 

gibi ... 
Derin bir nefes aldı Ye 

uzun mUddet bekledikten soD
ra mırıldandı: 

- Geçti. 
Nhım onun tekru ellal 

tutmak islemiıti. Kadın aya• 
ğa kalktı: 

- Gidiniz, dedt, pbuk, 
buradan gidlnb. 

- Fakat ... 
- Gidiniz... Rita ederim. 

« 
Nl11m ŞOkrtl eYiae •• 1a• 

tan odauna girdi. Kar111 uyu• 
yordu. Sonra uyandı Ye sıt
ndı: 

- Ah, HD mlala? 
- TabU benim. 
- Saatt kaç? 
- Bire geliyor. 
- Geç kalmadı• • 5adml 

dinledin. T 8fekktır ederim • 
- Blrıey deifl. 
Kanıı, titreyen bir teb_. 

ıllmle anlabyordu ı 
- Yapyalnız 6yle kork

tum ki... Bu gece bana •• 
oldu, bflmiyorumı Bir ttlrll 
uyuyamıyordum ••• Sonra ••• 
Biraz dalınca tıattıme kl
buslar ç6kt8. EYet, riyamda 
o hangi bir kere tanııbğınm 
fngiliz kadınile mOnakaıa edi· 
yordum. Mtınakqa da detll, 

kaYga. Saçlarından yakala· 
mııım, YU kuYvetlmle çeki
yordum, çeki1ordum, çeki
yordum. 

MÜBADiL VE MUHACiRLER DERT YANIYOR 

"Bize Verilen Bu Mal
lar Vakıf Mıdır? 
( Baştar&fı 1 lncl aayf lda ) 

EınlAk ve Eytam Bankasın
dan da ıu malümab aldık: 

"- T effiz Kanunu, eşkll 
ve merasimi tamamen ifa 
edilmemif, gayrisahih her
hangi bir temliki bet sene 
nrfında iptal etmek hakkını 
Maliye Veklletine bahşetmit
tlr. Bu ihtimal yilzde on dahi 
olsa, teff~ tarihinden btıı 
sene geçmeden evvel bu gibi 
emllk nzıerinden ipotek mua• 
melesi yapmak bankamız mu-
amelltına muhaliftir. Bu
nun için yapmıyoruz. Beı ıe-

Yaptığımız muahede mfta
Yeddesini çıkararak okudular. 
Bilyilk kadı bu milıveddede 
askerliğe mftteallik meselelere 
itiraz etmek istedi. Kul Mehmet 
Efendi ortaya beklenilmiyen 
bir mUşktıl çıkacağını anla -
mıfb. Derhal Kuranı Kerimden 
bir ayet okudu. Bu ayette: 

- Ş6kredeneniz arttırınm, 

kilftır ettiğiniz takdirde aza
bım tiddetlidir, deniliyordu • 
Kadı Ef. makaadı anladı 

Ye derhal sustu, artık konu
talacak bqka blrıe1 yoktu. 

1 

neyi doldurmut olan yul 
kanun mucibince Maliye Ve
klletine bahşedilen iptal hak· 
kı müddetini qmıı olan em
ilke derhal ipotek muamele.t 
yapılır.,, 

Son Posta: Şu hal g6ıterl
yor ki mllbadillerin bu zaru
retli işini halletmek için ne 
llzımsa biran enel ona 
yapmalıdır. ÇOnld elinde ma• 
life zaruret içinde çırpına 

bir adamın hali çölde mtlceY. 
herler içinde açlıkta lawa
nan iaaandaa hiç farklı detd
dir. 

Han Hı. nin humrlanndaa 
çıkarak tekrar mihmaa-
baneye döndük. Burada 
bf zim için bir maılld 
mllıamereıi hazırlanmıtb. 

Bir nevi ıanturla tıç teW 
kırçek denilen ve kemanı u
dıran aletlerle çabyorlu •• 
aynı zamanda da Özbek tu
kıları MSylnyorlardı. 

Bu şarkılann ıtıftelerl •• 
besteleri bizim lu haYalan .. 
çok andınyorda. ...... ,.,. . ., 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
.. . ~ 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müıküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz? Bu ıen• 
tahsilinizi ikmal etmek Dzere hangi mektebe girmek istiyor
sunuz? Gazetemiz g nçlere ve ebeveyne rehberlik etmek llzer• 
btıtUn mektepler hakkında her tnrlQ malumab vermiye ama
dedir. Mektebinizl seçmeden evvel bize sorunuz ve girmek 
istediğiniz mektep hakkında bizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap için(6)kuruşluk posta pulu leffetmeyi unutmayınıL 

Edirne San'atler Mektebi 
Edirnede kahveci Recep 

vasıtasile Abdullah Efendiye; 
lıtanbul San'atler Mekteblnla 

kaylt Ye kabul tartları 5 aauıtoı 
tarlhll nOıhamızda vardır. Bu 
nüıba adrHlnlze glSnderllmlt· 
tir. Fakat aile Edirne San'atler 
Mektebine ~rmeniıl tuılye 
ederla. O mektebin kayt .,.. 
kakul tartlara •tağıya yazalmıtbr• 

« 
Edirne San'atler Mektebi 

Bu Hn'at mektebine 16 yqın· 
dan bOyOk olmıyan, Türk tebaaaa, 
lık Mektep mezunu talebe alınır, 
Girmek lıtlyenler ( TOrkçe, h .. 
Hp, hendHe, realm ve eliti) nden 
bir milaaba imtihanına t&bl tutu• 
lurlar. 

Nüfuı klj'ıdı, atı ve ııbbat 
raporlan, 4 fototrafl ile beraber 
nihayet 20 eyltU tarihine kadar 
mOraeaat edilmelidir. 

* Kad1köyünde Acıbademde 
M. Kemal: 

lıtanbulda Sanayi Mektebine 
ılrmenl:ıtl taYılye ederlıı:. Bu 
mektepte muhtelif aan'atler Yar· 
dır. Bunlardan en ziyade hotu
nuıa giden hangisi ise onu ter
cih edinls. Mektebe a-lrmiye 
muvaffak olamauanız, o vakit 
eınaflıta deYam ederalnfz. .. 

Tahtakalede Uzunçarşı cad-
desinde Hüseyin Ef.: 

latanbulda bulundutunuz:a ve 
ilk mektepten meıı:un olduğunun 
r3re nihaıi olarak herhangi bir 
orta mebtebe veya liseye deYa• 
mınızda mütkDlit olmasa gerektir. 

Orta mekteplerin ıon sanıfına 
.ıremezainlz. Fakat ilk sınıfına 
ıirlnlz. Mektep içinde ıaater• 
eetinlıı: kablllyetle ikl aınıfı bir· 
den geçip son aımfa çıkabiliral· 
nlz. Bunun için ılıe en ziyade 
kolaylık glSıterecek mOe11eaeler 
(Hayriye) H (latiklil) llıeleridir. 

Jf 
Tarsusta tuhafiyeci Ahmet 

Beyden Orhan Beye; 
Kflçük Sıhhat Memurlutu 

mektebi hakkında izahatı bul 
nOaha adresinize gönderllmittir. 

.. 
Adliye Meslek Mektebi 
Adliye Mealek Mektebine 

Ortamektep mezunları lmtihan11ıı:, 
daha aa tahsil görenler TOrkçe, 
edebiyat hHap, malOmab ma
deniye H lktıaadlye, umumi 
tarih ve cotrafiyeden yapılacak 
bir imtihan netleealnde kabal 
edilirler. 

Y asılmak için mektep ,ah• 
detname veya tasdlknameal, aıh
bat raporu, hüsnühal veaikaaa, 
nüfuı kifıdı ve 3 te 9 • 12 bl
yüldütünde fotoATafl ile 30 •7-
IOI tarihine kadar mektep idara
aine müracaat etmek lizımdır. 

* Akçeşuıede Osman Senai B. 
KilçOk Sıhhat mektebinin kayıt 

ve kabul tartları mufaaaalaa 
1S ağuıtoa tarlhlt nüıhamızda 
mOnderlçtlr. O nOıha adre1lnlıı:e 
a-lSnderllmlttlr. 

• A. Cevdet Beye : 
Mfllklye Mektebinin Uerf de 

l&ğvedllıneal muhtemel olduğuna 
zannetmiyoruz. HilkQmet burada• 
iyi idare memurlara yetlttlrmek 
ırayesinl gütmektedir. Bu emel 
tahakkuk edinceye kadar kl, 
hiç olmazsa yarım aaır later, 
mektebin kapanacağını zannet
miyoruz. 

Ticaret Mektebi Aliılndea 
diploma alan taleLe, okudufu 
fubeye glSre muhtelif mealeklere 
lntiı8.p edebilirler. Mektebin Ban
kacılık, Sigortacılık, Şehpender-

lik ve lktsat şubeleri vardır. Blria 
ciden banka memuru, ikincide• 
aigortacı, üçüncüden hariciye me
muru ve dördüncüden de iktıaatçı 
olarak yeti,lr. Bu dart mealekte 
memleketimiz için i.tikball olaa 
mealeklerdendir. 

« 
Ankarada Necati B. 
Orta mektebi bitirmekıizln ne 

hayata atılmanız doğrudur, ne de 
dığer bir mektebe girmeniz milm
kündür. Evveli orta tahaillnid 
bitiriniz, atağıaını ıonra dütil· 
nQraünüı:. 

.... 
GeJenbevi Orta mektep me

zunlarından Nazım Beye : 
İzmir Ziraat mektebinden çı· 

kınca me:nur oluuunuL Devlet 
hizmeti müddetlnl geçlrdiktea 
aonra çifliklerde çahtablllrainb. 
Fakat atleblihtimal mütevuut bir 
memur kalmakta devam ederalnlz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Mehmet E.f endi: Atak ve 

atılgandır. it
lerini ıllr'atle 
garmek iater, 
baz an acul 
olur. Kısmea 

inatçıdır. Ça• 
buk konuım. 
ltbiran kla
aiıdlr. Medlla 

, Ye takdirde11 
' hazzeder. 
.. .. 

Ali Va/alt beg: Htı.nO mu
... mele ile hlz· 
metinden, İf
rtızarhğın daa 
istifade edilir. 
MOcadeleden. 
mllnakatadu 
çeklnmeı, ld· 
diayı HYU. 
Yer. Riya Ye 
tab&1bus , .. 
ı..amu, buaa 

dik •• tok .&dil olur. 

Ziga Efendi: 1(endini g6ı-
mek ve ken 

dinden bahset
tirmek ister. 

Sinemayı, et
lenceyt ıever. 
Fiil ve hare
ketlerini beye
nir. Bqkalan
na minnet et• 
mek lstemes. 

ınca, vurud 
menulardan, L . ın macerala• 
rındu hazzeder . 

« 
Mıutll/• Ef di ı Atır n 
- _ inden pazaı-

lıklıdır. Ha· 
yab hakkında 
renk Yermek 
istemez. Arka• 
dqlıjında ur 
sallık Yardır• 

Dalma net'.11 
Ye ıen dejil
dlr • 



Abdülhamide Göre Türkle
rin Asıl Çalgısı Ne Davuldur, 
Ne Zurna, 'Sadece Sazdır 
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(llerhlllda 111•hfıısd.,) 
Bir gün, kadanefendl bir 

l.ava çalarken blrdeabire 'bir 
ltrare hlsal olmuı, bereket 
'erıbı, piyanolantn etrafındaki 
is>elr perdeler, b"u elektrik 
lerareıinin intiıarana Ye yan
IDıa mini olmuı. Allahtan 
olacak. Bea esasen lhtiyab 
tok Hvdiğim için, .. yet bir 
lcaıa olursa, cereyanın derhal 
laatl keaileceğini öğretmiştim. 
Öylece yapmıılar ve büyllk 
bir tehlikeden kurtulmuşlar. 

Bu bahiı, bana iyi bir fırsat 
•erdi. Çok zamandanberf 
fikrimi kurcalayan birşeyl 
•ordum: 

- Musikiyi aeYer mlıinlz 
•fendim?. 

- Ooo.. Hem ıe'ferim, 
laern de anlanm. Eneli ıunu 
layliyeyim ki, güzel nota blll· 
riın. Sonra oldukça iyi piyano 
Ye biraz da keman çalarım. 

- Hangi musikiyi HYer&l
lliz efendim, alafrangayı mı, 
alaturkayı mı ? . 

_ Doğrusu, alaturka muıl-
kiden pek o kadar hotlan- Kcl11te meselesinde Abdiil· 
lllam. İnsana uyku getirir. lıamltlln tenkidine ufrıgan 
Alafranga musikiyi tercih Fuat Papı 
'<terim. Bilhuaa (opera) ve 

Babasım hiç görmemifti. Onu, 
(oPeret)ler pek hoşuma gider. ben büylltmüştnm. Kendisini 
~ aize birteY a6yliyeyim pek severdim... Benim oğlum 
illi ? ( Alaturka ) dediğimiı Burhaneddin Efendi de piyano 
lııakamlar, Türklere ait değil· çalar. Tevfik Efendi, piyanoda 
dir. Yunanlılardan, Acemler- pek mahirdir. 
den, Araplardan alanmıştır. Hatta mftkemmel akort ya-

Türk oralgısı davulla zurna· par. Bozulan piyanoları tamir 
.1__ ... d eder. Maamafi Tevfik Efen· 
"il', derlerya: bunda a G 
tereddUdUm vardır. Bu iki dinin eli her lıe yaraşır. U-

zel resimler ve statWer de 
Wgı da Arapların imiş. yapar. Sanayii nefisenin her 
8ir tarihte,! Türkistan ta· ıubesine meraklıdır. Sonra da 
tlflaranda seyahat etmlt pek cesurdur. lstanbuld_a, ba-
hir zattan tahkik ettim. O )on uçurmuşlardı. Me~c~~. o 
tarafın kliylcrinde eskidenberi da binmemit mi?.. lşıtti~m 
~nan çalgı, (saz) mış. Bizde saman, Alimallah, tllylenm 
de Anadolunun asıl Türk tırperdl... Abdülkadir Efendi, 
il6ylerinde daima (saz) çalı- gUzel kemençe ile keman 
lırllııf... Bizim ailede musiki- çalar. Ata da gayet gOz~l 
)'e karşı bUyUk bir lltidat biner. Tıpkı bir çambu gibı. 
••rdır. Sültan Selimi Salisin, Kızım Naile Sultanın kemanı 
Sultan Mahmudu Saninin cidden nefistir. lnıan, dinle-
lllusikifinaıhkları meıhurdur. miye doyamaz. 
.l..ıncam Sultan Aziz gftzel • 
(ııey) çalardı. Biraderim mer.; Bu esnada Nuri Ata geldi. 
lıuaı Sultan Murat, ut Bir mesele hakkında Rasim 
•e keman çalardı. Kn- Beyin ıörllımek lıteditini 
t~k biraderim Burhaneddin ai>yledi. Ben derhal kalkbm. 
~endinin ( flüt ) çalmakta Bu bahU te burada kaldı. 
..,._ b 12 klnunuaaal 
-.aharetl nrdı. Hatta, u inin bl-
~aıya o kadar düıldhıdtı ki BugOn Ahit Efend" 
1. vti ,Ok bir kabahati var. 

trnen hemen sebebi me Abdlllhamitle orta aalo~a 
oldu, diyebilirim. Omuzlan ıJriyorduk. o, tabii benım 
~nlf, aadn Yhl, bazulan ISnllmde gidiyordu. Tam aa• 

ona korkutmuı olmaktan mD
teYellit bir sevinçle, kahla 
katıla gOlerek içeri kaçtı. 
Abdnlhamit, pek fena halde 
kızdığı halde yine pek çabuk 
kendini topladı. Korkak gö
rtındllğUnden dolayı hissetti-
11 mahcubiyeti · örtmek için: 

- Nasılsa bof bulundum. 
Dedi. 

Maamafl, 
Ahit Efendi 
fettirdl 

.. 
akşama doğru 

kabahatini af-

Bugfln hocuı Mahmut Bey, 
Abit Efendiyi imtihan etmif. 
Gllzel cevaplar aldıil için, 
( kocaman bir aferin ) vermiı. 
AbdOlhamit buna memnun 
oldu. 

U Klauauaaal 1527 

Abdlllbamlt nihayet AJ. 
manyada ( Rayftbank ) Ye 
( Doyçe Oriyant Bank ) ta 
meYcut olan bir milyon albna 
brip aervetbıl orduya hediye 
etmek mecburiyeti karıısında 
lralclı. Ba huln ferağın resmi 
ye kanuni muamelesini yap-
mak için mukaYelAt muhar
riri Ye ıahltlerle beraber im
uyı tevsik ve tudik etmek 
için Sel&nik Alman ceneral 
konsolosu da gelmişti. 

Mukavellt muharririnin ha
zırladığı evrakı, Abdtllhamit 
titriyea elUe imza etti. · 

Muamele, epeyce uzun dr
mftştU. Çoktanberi yanmdald
lerden başka insan yftzil gBr
miyen ve görmekte iıtemiyen 
Abdlllhamit, evrakı imzalar 
imzalamaz kalkb, salonu 
terketti. Giderken arkasından 
baktım. O~uzlan ç6km~f, 
batı göğıünlio Ustnne dlltmuş 
dizleri titriyordu. Kapıdan 
geçerken ıendeledi. Okadar 
yorgun Ye dermanaızdı ki. O 

kalam dtııecekti ... 
(Ar ka11 nr) 

Yeni N~rigat 

Resimli Şark 
Resimli Şark' mecmuaıılllll 

eylDI nüshası muhtelif tetkik 
1azılarile ve edebi mevzularla 
lntipr etmfttir. 

idare Mecmuası 

Dahiliye VekAleti tarafın
dan netrolunan idare mec
muumın temmuz nllahaa 
muhtelif resmi Ye ilmi yau
larla pkmlfbr. 

~VVetli, btınyesi ıağlam bir londan rıiripte ikind adımı 
tençü. Lakin i.minl ıöyle- atarken, Ablt Ef. dolabın ON BiRiNCi 
llltk latemediğim bir adam arkasından birdenbire çıktı p A TRON KUPONU 
._ıılıa bir glln kendisini bir ye Abdlllhamide doğru kofbı. 
tere götD.rllr. Orada biras b • t b 
1•zlaca içki lçlrir. Biraderin Bir iki ıtınden en 18 en azı No. 7 

heye---'-· georiren AbdOlha- bir lb · d A"'-wd caııuu r Ouetemlsde on bet rinde • L_ı eıl bulanır, ._.... an mit, birdenbire o kadar kork- •ermekte olduj'umus Patron• 
qn gelir. Tabii göğıü bedna almak latlyona111ır, b• 

.. Yıf dUıer. Doktorlar bir tu ki; ktlpo11u kulp 1&klayınıs •e 15 

ııı..hd Hay L...pOl'l toplayllllL Patronlanmır 
.... " det fltit ,.almasını me· - •·· d ı •• ı k 
... _ T Diye haykırarak ken in du pek memnun o aca ıınıır. 
~tti.1 Fakat birader dinle- Patronlar aeıredlldlklerl s«a-
llla d arkaya atta. Eğer tutmasay· den ıubaren lınanbuı kartıer1m11 
~ 1. MalOmya, bu çalgı ne- d re dUıeceği muhakkakb. bir hafta taııra karllerlmh: o• 

le çalınır. Halbuki onun, ım ye '? Ab •t Ef n- lln içinde kuponlannı l'llnder· 

Efgan Me~lisini 
Nadir Şah ikinci 

Defa Açtı 
( Bat tarafı 5 lncl aayfada) 
Nadir Han nutkunun bir 

kısmında " Evlltlanm ve 
aziz kardeşlerim ,, bitabile 
millet vekillerine Efganistamn 
harici siyaseti hakkında iza
hat vermiş ve son Efgan 
isyamnı bastırmak için girlf
tiği hareketi anlatırken ıunlan 
ıöylemiştir : 

11 Şu kadar var ki bazı de.
letler bize muavenette bu
lunmuşlardır. Bunlardan Brf .. 
tanya Hükftmeti hiçbir şarta 
tabi olmaksızın (175,000) lıa
giliz lirasile (tO) bin ttıfek, 
(5) milyon kurşun Yermiştir. 
Bu muavenet her türltl llA
yiıten beri ve faiz ve diğer 
namlarla hJçbir menfaati is
tilzam etmediğinden memnu
niyeti• tarafımızdan kabul 
edilmiştir· 

Ben Efganiatanın harici ıl
yasetinde kat'iyetle ketumiyet 
tarftari değilim Ye memle
ketin cografl mevkü ıfzli ve 
llıtil kapalı slyuetler• mlltc
hammll olmadıtından hllkumet 
ye milletime dalma bu ıibl 
ahvalden kaçmalarmı tavalye 

ederim. " Nadir Şah layan unaıında 
Fransa ye Almanyadan 16r· 
dDğG yardımlan da anlatmlf, 
aatkuna mecllsha, meabinde 
muvaffak olmaıı temennialle 

bitirmiştir· ---. Zeplinde 13 Rakkamı 
Meselesi 

• Ceaabl Amerlkaya giden 
Graf Zeppelbıla barekıtfnden 
ıonra içinde ( 1 a ) yolcu ol
dup anlqılmışbr. Halbuki 
bu ftkam birçok Awupah· 
larce mef'am addedilmektedir. 
Her hanıf bir kaza " kader 
cllTesfne meydan olmmUf ol
mamak lçla ( 13 ) inen yolcu 
~derhal balona taife kaydedll
infştlr. 

14 Talebe Kar Allandı 
Avuıtralyada dağa çık-

mak Dzere hareket eden 14 
talebeden haber yoktur. Şid
detli bir kar fırtınası •ardır. 

Portekiz lsyam 
Son Portekiz galeyanmin 

sebepleri hakkında bir tah
kik heyeti vticude getirilmiftlr. 
Eski nazırlardan Heller Rlye
ro tevkif olunmuttur. 

ltalya Hava Manevraları 
Mil&noda yapılmakta olaa 

ltalyan haYa manevralanna 
(300) tayyare lttirak etmiıtlr. 
Manevralar bllhaua bombar
duman tecrllbelerf Ye talimleri 
1ap1yorlar. 

Kiralık Ev 
Ev kiralamak Y~J• eYinld 

kiraya vermek latiyor mu
ıunuı? 

Gazetemize ilin veriniz, 
uzun ıun dolaıarak yorul
maktan kurtulunuz • 

16 Kelimelik Bir llAn 
25 Kuruıa 

t6ğ l1n k Ç uk doğil mı 1 e ~elldlrler. Bu milddat ıreçtlkt .. 
.1. • • n b6yle •orlamaıı en· oc "ırdı"g" i bu ıonra kuponlar kabul edilmez. 

~~ l d l~~~~b~ab~ası~m~n~~g~e~ç~=ı~ar~a~J_L..:::::.:::;;;~;;~==:=:::~_Li~~~~~~ ~;L n ıGnd~a ıUne dütllr D:_ 

Sayfa 7 
' 

lngiliz Buhranının Ha
kiki Cehresi Nedir? .. , 

YAZAN: RAMSAY MACDONALD 
( Bat tarah 1 lıael aarf acla ) 

Burhamn Sebepleri 
Vazlyetimize kartı bnlenen 

itimadın ıarıdma11ncla birçok 
sebepler Yardır. 

J - Dlnya ticaret ltubra· 
m, her memleketi olduğu 
ıibi, bizi de mOteuılr etmiftir. 

2 - Almanya buhram. Hu
kea billyorduld bizim Almaa
yada ktHllyetli paramıı Yardır. 

3 - Btıtçemlıin vuiyetl. 
Herkeı bDtçemiıı:de bllyilk bir 
açık r&rftyorda. Bizim, va
rfdabmızdan fazla maaraf yap
bğımw, bunun için de hariç
ten para çektiğimizi ıannet
tller. 

Hariç memleketlerin bize 
arar vermek l.tediklerini zan 
Ye iddia etmek mftmkthı de·· 
lfldlr. Bundan daha yanlış bir
ıey olamaz. Onlar bilirler ki, 
bu memleketin mali ııkıntıya 
uğramaaı, neticelerini yalnız 
dahilde değil, bütün dtınyada 
ıGıterecektir. 

Eğer lngiliz lirası kıymetten 
dtıpeydl, barice kartı olan 
borçlarımızı &deyemiyecektik. 
Bu da biıı:e kredinin kesilme
alni intaç edecekti. Biz, yiye
cetlmizi ve iptidai maddeleri· 
mizi hariçten kredi ile temin 
ettltlmiz için, bu neticenin 
tahakkuku tabii idi. 

Sonra, lngillı llruı, dllnya 
ticaretinde en mOhlm alıt 
YHlt Tasıtuı, buı memleket
lerde paranın temelidir. Bina
enaleyh değil yalnız lngilte
renin, dOnyamn 1elAmet ve 
bayab, lnglliz lirasının mev
ldlal muhafua etmesine bat
hdır. lnaWz Uruma k&l'fl 
bealeaen itimat ıanıldıiJ gftn 
dilnya ticaretinin bomlmuı 
da mukadderdir. Bundan ile, 
yalnıı biz detll, bOtün dilnya 
mOtee11lr olacaktır. 

Buhran Nereye Gidiyordu? 
Öyle feyler oluyordu ki, 

eğer bu ridite müsaade et· 
ıeydik, büyük bir buhran 
doğurabilirdi. Seri, kat'ı ve 
müessir bir harekete ihtiya~ 
Yardı. 

Kendilerinden para aJdığl· 
auz milletler emin olsunlar iri, 
biltçemizde tevazünü temİD 
edeceğiz. 

Hiç birimiz, memleketin 
1ellmeti ile allkadar faaliyet
leri durduracak bir tasarrufa 
taraftar değiliz. Salim oldu
tuna kani olduğumuz masraf
lanmJZJ da kesmeyi düşünmii
yoruz. Fakat milli varidabn 
azalması yOzünden, bu işlerin 
devamı itibarımızı sarsacak 
neticeler doğuruyorsa, ayağı

mız• yorganımıza göre uzat
mıya mecburuz. Bu vaziyet 
biraz fedakarlığı istilzam ede~ 
cektir. 

Kendilerile beraber bulun
duğum ve beraber çalıştığım 

kimseleri en ziyade rahatsız 
eden ıey, işsiz ameleye veri
len tahsisabn kısmen kesil-

mesidir. Ben hiç bir zaman 
bu kısımdan tasarruf yapmayı 
dilfünmemiştim. Fakat ikbaa
clt zaruretler karşısında işsiz-

lere verilen paranın yilzde on 
elailtilmesi teklif edilmekte
dir. Bu miktar çok görünür. 
Fakat unubnıyahm ki, son iki 

ıene zarfwda bayat yüzde 
on iki nisbetinde ucuzlamUf· 
br. 

Sonra kendilerinden feda
k.Arbk iatiyeceğiniz kimselere 
gidip te •Efendiler miJlet, 
namına elinizdeki malınızdan 
ltir lomıını bftkumete veri
Diz.,. Diyebilir miyiz? 

itte lngilterenin bugtınkD 
ııkmhıı bundan ibarettir. Fa
kat her halde blitçemiz dn
zeltilecek, lngiJiz liranna kar
ii temin edilen itimadın bo· 
1Ulmasına meydan YerilmiJe
cektir. n 

Devlet Şurasında! Kangal Cinayeti 
Süreyya Ve Melihat Ha
nımlara Vazife Verilecek 

Ankara, 1 ( Hususi ) - Bir 
mftddet eyyef blltçe tuarrufu 
Yealleaile Ş6rayı DeYlet Aza 
Mnllzimlerlnden Sllreyya Ata 
otlu •• Mellhat Hanımlarla 
mnlAıı:lm namzedi Muammer B. 
açıla pkanlmııb. 

Henllz deYlet dairelerlr'D 
hiçbirinde taıarruf karan tat
bik edilmeden Ş6rayı Devlet 
bu ıençleri vuif esinden çı-

karmqtı. Bunun ftzerine gazete
miz bazı hakh müdafaa ıabr
lan aeıretmftti. 

Gazetemizin bakla neırlyab 
Ye btUçe mllzakereıl eınasnı
da Şiirayı Devlete yapılan 
hticumlar netlceıinde Devlet 
Şflruı bu kararından Yazgeç
mlftlr. Ş6rayı Devlet dftn 
Stıreyya ve Mellhat Hanım
lara birer tezkere yazarak 
bntçe dolayısile Yazlf elerine 
iade edileceklerini bildirmiştir. 

Şdrayı Devlette yeni aza 
mlllblmliği için imtihan yapı
hrken maalesef açığa çıkan
lan Yunus Muammer Beyjn 
yaziyeti tubih edilmemiıtlr. 

Hakim Galip Beyin 
Ôlümü Muhakemesi 

Devam Ediyor 

Ankara, 1 (Husul) - Kaa
pl hlklml Galip Beyi aldtır-
mekle maman Kangal pbe 
nW Blnbaıı M&ftt Beyin mu-

hakemesine atır ceıada de
nm eclflmlftir. 

lı4allb Harbiyeden ıelen 
npor okundu. Raporda duvafL 
dan çıkan kurtunların Galip 
84'yin tabancasına alt olduğu 
bildirlliyordu. Müddeiumumi· 

nln talebi üzerine tekrar en· 
daht tecrübesi yapılarak ra
por gönderilmeaf kararlqh
nldı. 

-....--.. ................ . 11t1•n..•,·····'"· ... .......... .....-. 

[ 7iyatro Ve Sinemalar] 
Al.KAZAR - Ankara poat a11 
ALEMDAR - Monte Krlıto 
EKLER - Kııul Sultan AbdUlhamlt 
rru VA L - Don Petruçyo 
GLORY A - Sevglll11ln zevki 
KEMAL B. - Prenıe. Lut 
FERAH - Muhtellftemslllor 
OPERA - Par la d amlan altı11cla 
flK - Nuhun gem(ıl 
Talulm - Varyete 
Çlfllkparkı - SH 
ICıs lr.uleıl parkı - DarUttall111 
Oırstldar Hile - Atk uyumar • 



.. 
BORSA 

lstanbul 31 Ağustos 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
fnerlln 
Dolar Amerlkaa 
20 Frank Franaıa 
20 Liret ltalyaıa 
20 Frank Belçika 
21 Drahmi Yunaa 
'I Frank lnlçre 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avwıtıırya 
ı Rayhtmark Almaaya 
1 Zelotl Lehlstaa 

• Ley Romanya 
20 Dinar Yui'oılavya 

1 Çervoneç Sovyet 

KAMBiYO 
lAadra ı lsterlla kunat 
NGy. 1 Tllrk Jlra11 dolar 
Parı. 1 Tllrk UraaıFranlc 
Mlllao ı 

" .. Llret 
Brlkset ı 

" " 
Belıa 

Claevra 1 
" " Fraı:ak 

Sofya ı 
" .. Leva 

Ameıterdam 1 T. ,. Flori• 
Madrlt 1 Tür llruı Pıı:ı:ta 
Berlla ı " .. Mark 
Vartova 1 

" .. Zelotl 
BDkrat 20 Ley kurut 

.. 

Rwıya 1 Çarvonn·lç kurut 

1034,-
212,00 
167,50 
223,00 
118, 
55,50-

823, 
31,25 
85,50 

125,S0-
30,SO 
50,75,-
23,SO 
25,50,-
76,50 .-

1030,-
0,47,23 -

12,03,50 
9,02,00-
3 38,40 

2,41,00,-
65,10-
1,17,oı> 

5,19,2S-
1,98,90,-

4,20 
79,31,-
1085-

1 VAPURLAR ] 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

Nilüfer - Tilrk • Mudanya 
Gemlikten 

İzmit " Kostantinopoli 
Batumdan 

• İzmitten 
• İtalyan • 

Bugün Gidecek Vapurlar 
İzmir • Tilrk • İzmir, Pire, 

lskcnderiyeyo 
Antalya • ,, - Hopaya 
Mersin • ,. • Ayvalığa 
GUI Nihal " • Bandırmaya 
Asya " • Mudanya 

Gemliğe 1 

Brazile- ltalyan- İskenderiyeye 

SEYRISEF AIN-, 
lıterkeı. acenta: Galatad:ı KISprU 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci MQ· 
hUrdar uda han :2. 274') 

Posta gemilerinin naklet
tikleri Hayvan gübreleri 

mUzayede ile satılacaktır. 

Teminat maktuan 50 liradır. 

İhale 3 - 9 • 931 saat 16,30. 

DİŞ MACUNU 
Mütehassıs diş tabibi, doktor 

ve eczacı beylerin hergün has
talarına kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri
nizle, yavrularınızın ve aile
nizin dişlerini RADYOLIN diş 
macunu ile yıkamalarına f ev
kalade itina ediniz. 

Çünkü: RADYOLİN onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 

en sıhhi di, macunudur. 

MASAJ KOLONYALARI 

Cilde taravet bahşeder , 

Gençlik ıigortuıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal

lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulur~unuz . 

lı ____ _ 
• 

Dopm ve kadın haıtalıklan 
mütehusw 

ARNAVUTKÔY'ÜNDE - TRAMVAY CADDESiNDE 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
N~~::, FEYZİA Tİ LİSELERİ Kız 

ve 
Erkek 

• 
ANA SINIFI - İLK KISIM - LiSE SINIFLARI 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon lst. 2622 

Kayit için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. 
Talep edenlere mektep tarifnameai iÖnderilir. Telefon. Bebek 210 4111-

T"' :: ·~·•:J • 
' Beşiktaş Yıldız 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

ŞEMSÜLl\1EKATiP 
Ana • İlk ve Orta kısımlara talebe kaydına başlanmıştır. 
Hergün kayıt muamelesi icra kılmır. Arzu edenlere tarif

name gönderilir. Telefon: B. 2282 

2500 Lira Mükif atlı 
931 ikinci Kur'ası 

1eşrinievvelde Çekiliyor. 

• • 
Kur' aya iştirak için 

. 

t Eylôle Kadar 
KUMBARA MEVDUATINIZ 
ASGARi 5 URA OLMALIDIR. 

( Türkiye İş Bankası ] 

TUZLA İÇMELERİ 
3 Tem muzdan itibaren Açıldı. 

Sabahları Köprilden Haydarpaşaya hareket eden 7,05 't'e 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar gider. 

Fiatlar Tenzil Edilmiıtir. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
rf.aarlf Vektılctlnln 1 - 4 • 931 Tarih Va 78S Numaralı Kararlla 

Mekteplerimlıe Kabul Olunmuttur. 

MGelllflvlı 

HERMAN SAN DER TAHSiN ABDI 
Almanca va edebiyat İzmir llıeal Almanca 

muallimi muallimi 

l ıncı Kısmı 40 Kr. Ayni Metodun: 
2 inci Kısmı 50 ,, ,I Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı 70 " Muallimlere Anahtar 160 " 

[Bu aaabtar mualllmliğliıt ispat edenlere poata para11m i'lSadarmek t•rtlla meccaaen) 

Sabldığı yer: lstanbulda Hüsnütabiat matbaası. 

ETIBBA ODASI RİY ASETINDEN: 
Oda Heyeti idare 

intihabı 1 teırinievvel 
Ttırkocağı binasında 
teşrifleri rica olunur. 

ve Haysiyet Divana aza ve yedek aıa 
1931 perşembe gilnü saat 14 te sabık 
yapılacaiından azayı muhteremenin 

Sultanhamammda Yerli Mallar Pazarı 

SADIKIYE HANINDA 

ve malt bütftn itle- Birinci NOTER Bir ailenin hukuki 1 
rini deruhde eder. 

Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 
konturatları tanzim eder. 

İstanbul Gümrükleri 
müdürlüğünden: 

80 formadan ibaret gümrUk aylık istatistik mecmuası ta .. 
bettirileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesını gör· 
mekle beraber l 2-9-931 cumartesi gün il saat 14 te yapılması 
mukarrer olan münakasaya 7,5 teminat akçesi olan 265 lira 
ile birlikte iştirak etmek üzere Başmildürliyetteki komisyona 
müracaatları. 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK ikramiye 
35,000 LİRADIR. 
A Y R I C A: 15,000 12,000, 

10,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 25,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

DIŞ TABiBi DOKTOR SEMIRAMISE 
KREM H. 

Çocuk hHtalıklan mlitehaaaısı 

HALiL lL YAS BEY 
Parla Beynelmilel ditçillk kong
realnden avdetle haatalarını 
kabule batlamıştır. 
Babıali, Ankara caddeal No. 66 

1Dr.Ekrem Behçet 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya lmtlyar:ınu:ı, 

pllnlarınızı ve modellerlnlıi Şl· 
kago'da 14 eylülden 20 teırlnlev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrlkatlSrler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tlra beratlarını aatmak için muh· 
terllerin eline geçmlt en büyük 
fıraattır. Hemende bütün fahri· 
katar yeni icat ve ihtiraları gör· 
mek üzere aorgiye mümeasiller 
göndereceklerdir. 

Reaim ve modellerinizi te9hir 
ücreti 28 dolardır. Bizim buausi 
serrt memur ve aabcılarımız be· 
rat ve lmtlyazlarınızı fabrikatör· 
lere gösterecek ve onları sizinle 
temaaa koyacaktır. Bunun için 

1 

ayrıca komf ıyon Ocretl alınmaz. ı 

Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 dolara dotrudan 
dotruya bize gönderiniz. Size 
aerrlnin nihayetinde mufaual 
rapor verilecektir. 

Adres: lntematlonal Patent Expo•I· 
tloa Co. Marchaadlaa Mart. Chlcaıo. 
u. s. A. 

Etfal baataneal kulak, bota• 

burun bastalıklan mütehaaaıaı 

Beyotlu Mektep aokak No. 1 

Telefon Beyotlu 2496. 

SON POSTA 
evmt1 Slyaat, Havadlı ve Halk gaı.etesi -

idare : fatanbul Nuruosmanlya 
Şeref sokığ-ı 3S • 37 

Telefon lstanhul - 20203 
Potta kutusu : lıtanbul - 74ı 
Telgraf: İstanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sena 2700 Kr. 
7SO 

" 
6 Ay 1400 

" 
400 

" 
3 

" 800 
" ıso .. l 

" 
300 .. 

Gelea evrak geri verilmez. 
hanlardan meıullyet alınmaz. 

Adrn değiştirilmesi (20) kuruştur. ... ................ ..-
MA TBAAI EBÜZZIY .A 

Sahlplarlı Alt Ekrem, Salim Raf'1' 

N .. rtyat MldUrU ı Salim Raf•P 


