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HERGON NEŞROLUNUR _ .... 

SON P O S TA HalJ1:1n 
SON POSTA Hallıı:nt 
SON POSTA Halkın 

\'iRMİ MİL YON ÇİNLİ SİLAH BAŞINDA 

Cemile Hanım 

~ttıdini aşağıya fırlatmlşbr. 
~ lltnuıklr kızcağız yaralan
f~ ıı; hastaneye yabnlmıı, ıo• 

r tutulmDftur. 

Çin - Japon harekat salıa~ını gösteren en son kroki 
Çin ile Japonya arasında 1 

çıkan silAhlı ihtilaf, gün geç
tikçe ilk göründüğünden ~aha 
ciddi bir mahiyet arzedıyor. 
Her iki devlet, bir taraftan 
Cemiyeti Akvama milracaat 
derken öbür taraftan çarpış· 

:akta devam ediyorlar ve 
hidisenin aslı da henUz anla-

tılmıyor. 
Fakat gelen hab~rl~r, ge~e~ 

Un de kaydettiğımız gıbı, 
g 1· tanda seyahat eder· Mongo ıs 

k Çinliler tarafından Japon 
en " N -E kanı Harp yuzbaşısı. ama 

k:rü ile miyetini te~kıl eden
i ' tildUren ka tillerm derhal 
erı d a çıkarılmamasıdır. Ay-

mey an . d 
d Mukden cıvarın • 

ni saman a . üsünü 
bir şimendifer köpr 

(Devamı 3 üncü aayfada ) 

Çin Valll l.Jmumisl Mar11şa. 
Mııkden Çanı·HsiJ •Lisanı 

Gayrimübadiller 
Bonolann Bankaya 
Kabulü Muhtemeldir 

GayrimUbadillere verilecek 
bonolann mütebaki kısmı 
Aukaradan dün de gelmemiş
tir. Buglln postadan çıkması· 
na ihtimal veriliyor. Diğer 
taraftan, Ziraat Bankası şeh
rimiz şubesi bonolar mukabi-
linde Gayrimübadillere avans 
vermek için merkeze mllra-
caat etmiştir. Merkezden mu· 
vafakat cevabı gönderilmesi 
muhtemeldir. 

Mecliste Gazete 
.Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam) 
Arkadaşlar; ben birçok za-

manlar gayretle ve endişe ile bu 
hayab takip ettim. Erbabı namus 
haysiyetlerini tehlikede görerek 
memleketin mukadderatında fikir 
ve meşguliyet sahibi olmak 
endlte•ile yavat yavat kendilerini 
ıillyorlu. Herkes, he.rhansri bir 

(Devamı 7 inei 1ayfada ) 

Kartal-

bk Almanyaya riden heyet, Uta fab.rJkuıqda ıağ4an: Fabrika ·~JbJ, 

Ataıenaval Vahit, Savml, Saml, lımafl Beylerle fabrika mvhendlıl 

Türk hava kartallarını tanıtıp ı resi verdi. Sırbistan henüz 
yaphkları hizmetleri Türk halkına işgal edilmemiş olduğundan 
bildirmek üzere, Son Posta, ısivil k 1 k d v ·ıd' R . . . .. ara yo u açı egı ı. oman~ 
tı\yyarecılerımızden Hayrunnae . 
Beyin muavenetile bunların me- Y~. ?arp. vasıtas~ . olarak bır 
nakibini neşre başlamıştır. lık çıvının bıle arazısmden geç-
seriyi, korvet kaptanı ve deniz mesine müsaade etmiyordu. 
tayyareciai Savmi Beyin hatıra- Binaenaleyh bu tayyareleri 
ları teşkil ediyor. Savmi B. bu- .. .. • • 

" k d .. 1 • d y · ı k"" havadan gotıırmek ıcap edi-gune a ar soz erın e eşı oy· . 
den ilk defa bir deniz tayyareaile yordu. Halbukı tayyareler de-
Çanakkaleye uçarken denize in· niz tayyaresi olduğundan de· 
diğinl, sonra Almanyadan deniz nizden k<ılkıp denize veya bir 
tayyareleri getirmiye gidişini göle inmeleri lazımdı. Yol ise 
anlatmıştar, b .. •t d y "ld' N * una musaı egı ı. açar, 

Çanakkalenin deniz tayya- fabrika tayyare botlarımn 
reıine büyük bir ihtiyacı vardı. altına dört tekerlek taktı. 
Alman Bahriye nezareti bize Tayyareler trenle Macaris-
Alman işaretini taşıyan ve tanm cenubunda ( Mehadya ) 
oıamnın en modern tayyare· denilen kasabaya nakledildi, 
leri addedilen üç deniz tayya- (Devamı 7 inci sayfada) 

Sayfiye Dönüşü 

- Ben bu tatili pek fena geçirdim. 
yatakta kaJdı ve hiç ağzını açamadı. 

- Ya benimki?.. Üç ay hiç ağzını 

Zevcem tiç hafta 

kapamadı. 

' 
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T erkosun Teklifi 
• • Kabul Edılmış 

Terkoı M6dllrl1 bOkOmete 
ıon yaptıjı teklifin kabul 
edlldiğinl, yeni teıiıat 

için ıiparlte bile ırtrittl· 
tini a6yl0yor. Biz bu 
meaelede ıöıilmüzü çok 
ıöyledik. Fakat bir de 
halkı dlnllyelim: 

Sellml Bey Takalm Sıraaervller 12 

- T erkos timdi yapacağını 
16ylediği ıeyleri her yangın
dan sonra tekrarlamış ve 
bir türlü yapmamıştı. lnşaallah 
bu defa yaparda lstanbul su
auzluktan ve yangından kur
tulur. 

.... 
Rahmi B. ( Akaaray Ktıçaklanra 25) 

- Ben Terkosun fU veya 
bu elde bulunmaıına itiraz 
edenlerden değilim. Bu ıehre 
bol ve sıhbl su verilsin, yan
gınların CSnllne ıeçilain de 
bunu kim yaparsa yapsın. 

Terkos tasfiye makineleri 
alıyormq ve yeni tesisat ya
pacakmış. Pek Ali. Fakat 
hükumet kuvvetli ve sağlam 

bir teminatla şirketi bağla
malı ve derhal faaliyete ıeç
melidir. 

Hllaeybı B. ( A7a1of)'a Flruııafa 

Defterdarlık 
Tahkikat 
Yapıyor 

----
Vergi Meselesinin T etki-
kile Bizzat Defterdar 

Meşgul Oluyor 
Eminönü ve Yenicami Ma

liye şubelerinde iç mtıkerrer 
vergi alma ve ihbar.name 
tebliğ edilmeden evvel haciz 
hldisesi teıbit edildijini dtın 
yazmıştık. Kendiainden mOker-
rer vergi alınan zat ıırmacı 
Nesim Ovadya Efendidir. Refik 
ve Sabri Beylerden de ardi
yelerinden dolayı verg'İ tarh 
ve tahail edildiği, ayrıca Müı
ytı Rozental ile ortağı Naci 
Beye de yolsuz ihbarname teb· 
liğ edildiği anlaşılmıştır. Bu 
meselelerin tahkikatile dUn 
akşam saat (9) a kadar b!nat 
Deftar Şefik Beyin idare et
tiği tetkik memurları meşgul 
olmuşlardır. Tahkikatın bugün 
biteceği tahmin edilmektedir. 
Tahkikatın bugünkü safhası 
mOsbet mahiyettedir. Alaka-
dar memurlar hakkında bugün 
6ğleden sonra kanuni muame-
lenin tatbik edileceğide söy
lenmektedir . 

aokak 5> Çocuk Yaramazhgı 
- Ben T erkosun yeni aöz-

Mevlinekapıda berber 1.-
lerine de inanmıyorum. Çtın- mail Ef. nin oğlu Etem, dün 
kil miiddeti bitmiftir. Gider köprü nzerinde tramvaya at-
ayak babuının haynna b6yle larken dütmtlf, ağır surette 
makineler ısmarbyacak kadar yaralanmıştır. 

c&mert değildir. Eğer imtiya- Ş k -A--.- J • 
DnıD temdit edileceği hak- ar şıret erı 
kında bir ümidi varaa o başka.. D .. Ş h . . 

200 
N .. * t un e rımıze u-

Nurt B. (Sultanahmet Çlfteçetmiler 7) fusluk Bir Kafile Geldi 
- Terkosun halka temiz 

au Termek için tasfiye maki
neleri ısmarladığı, yakında 
(220) bin liralık yeni bir te· 
sisat yaparak şehre günde 
(4) bin metre murabbaı fazla 
au vereceği ıöyleniyor. Bu, 
Terkos için acı bir itiraftır. 
Demek ki timdiye kadar pis ve 
ıayn klfi su veriyormuı. Za· 
ten lstanbulun iddiası da bu· 
idi. Mademki bunlar lizım 
idi. Yarım aısırdenberi niçin 
yapılmıyordu. 

• Kamll B. (Fatih Çutamba lspanakçı 
Mkak 17) 

- T erkos yeniden uyanmı
ya başladL Tasfiye makineleri 
alıyormUf, yeni tesisat yapa
cakmıf. Yarım asırdanberi 
halka böyle çocuk gibi yalan
cı ve tatlı bir meme veren 
terkosun, bu vaitlerine de ina
aacağam gelmiyor. 

Hühumet Şark villyetlerin
de gezgin bir halde yaşıyan 
aşiretlerin Garp vilayetlerin
de iskanına karar vermişti. 
Diln T rabzondan İzmire gön
derilmek üzere (170) nüfusluk 
(25) aile ve T ekirdağında is
kin edilmek üzere de (25) 
nilfusluk (6) aile şehrimize 
gelmişlerdir. Bunlar bugün 
iskan yerlerine glinderilecek 
ve iskan edileceklerdir. 

Bir Amele Boğuldu 
Elektrik amelesioden Hasan 

evvelisi gece Kartal ile Btl
yükada arasında kablo çekerken, 
denize düşmüş ve boğulmuştur. 

Feci Bir Müsademe 
Salih kaptanın idareaindeki 

( Millet ) motörü dGn Kadıkl>y 
açıklarında Y uef (aminde birinin 
ıandalını batırmış, aandaldakiler 
denize dökGlmiitlerdir. Y ol~uların 
yedlai kurtarılmış, fakat kahveci 
Mehmet kurtarılamamıf, boğul· 
muıtur. 

' 1 Palamutların Zehırlı 
Olmadığı Anlaşılıyor 

• • 

Balıkhane Müdürü, Balıkların Zehirli Olmadığını, 
Bayat Balık Sablmadığını Bildiriyor. Bazı 
Kasaplar Hakkında Da Takibat Y aptlıyor 
Şehre palamut akını bqladıktan sonra balık yiyen bazı 

kimselerin baı dönmesi neticeai haatalanmalan, palamutların 

bayat olduğu zehabmı uyandırdı. HattA alakadar ağızlar, 

bastalak vak'alanm, bayat balakların ıebir tesiri yapmasına 

bile hamlettiler. Fakat mütebauıı balıkçılarla itin içinde bu
lunanlar palamutların zehirli oldukları iddiasını aallhiyetle 
reddetmektedirler. Bu busuıta rörüştüğUmtlz Balıkhane MOdlirll 

de ıu ıözleri söylemektedir : 

Bahkhanede Muayene 
.. -Balıkhane mllzayedeıine 

gelen balıklar, Belediye bay-
tar ve tabipleri tarafından 
muayene olunur ve yenilmesi 
caiz olmıyanlan imha edilir. 
Balıkhane memurları da bayat·j 
lamış olan balıkların sattml
masma ıiddet ve ehemmiyetle 
mani olurlar. Su halde bahk
hanede bayat halık satılamaz. 
Her ıene bu mevsimde balık
hanede binlerce palamut ba-
lığı satılır. Şimdiye kadar, 
palamut yüzünden zehirlenme 
vukubulduğu kaydedilmiş de
ğildir ve olamaz. Bu hadise 
olsa olsa ıudur : 

Balaklar balıkhaneden alan
dıktan sonra dışarda satılır
ken bayatlamış olabilir. Bun
lan yiyenler de esasen sair i 
ıebeplerle mide fesadına uğ
ramıı ve sihhatine ehemmiyet 
Termiyen kimselerdir. Balık 
yemek zebirlenmcği davet 
edemez. 

Tebligat Yap1hyor 
En nefis ve leziz bir gıda 

olan balaktan halkın endişeye 

düımemesini tavsiye ederim. " 
Filhakika gerek balıkhane 

müdlirünün, gerekse daha 
evvel yazdığmız balıkçıların 
bu ifadeleri, balıkların zehirli 
olduğu hakkındaki şayiaların 
doğru olmadığım, olamıyaca
ğını göstermektedir. Fakat bu 
noktanın daha salAhiyetli ve 
ehemmiyetli bir ıekilde anla-
tılması IAzımdır. Çünkü balık 
ihracabmızm sekte geçirme-
mesi için buna lüzum vardır. 

Diğer taraftan bazı kasap-
ların Balıkhane civarma ge
lerek bahkçılara ka111 reka
bet için balık etinin zararlı 
olduğunu bağıra bağıra söy
ledikleri işitilmektedir. Bu ve 
bunun gibi hareketler derhal 
menedilmelidir. Ôğrendiğimi
ıe g6re Balakbane Müdilrlilğü 
bU gibi kasaplar hakkında 

takibata başlamııtır. 

Dün Giden ,Atletlerimiz 

Atina . müsabakalanna iıtirak edecek atletlerin don Gnl
cemal vapurile gittiklerini yazmıştık. Resimde atletleri vapu
run güvertesinde görüyorsunuz. 

lAtletler 
At inada 
Kazanacak Mı? 
İkinci Kafileye İzmirli 

Cihat Beyin iştiraki 
De Muhtemeldir 

Aylarca dedikoduıu süren 
atletlerin Atina olimpiyadına 
iştiraki meselesi dOn ilk atlet 
kafilesinin hareketile bir emri
vaki oldu. Bu vaziyette bizi 
temsile giden çocuklara mu· 
vaffakiyetler temenni etmek
ten başka yapılacak birıey 
kalmamıştır . 

Dün hareket eden kafilede 
Atinada kazanması en çok 
llmit edilen 100 metre şam· 
piyonumuz Semih te vardır. 

200 metreci Mehmet Ali 
8. ile lımirden gelen ve Ati· 
naya götürülmesi muhtemel olan 
Cihat B. ve mütebaki atletler 

federasyon reisi ile ikinci ka
file halinde hareket edecek
lerdir. 

Atletlerimiz diln bereket 
ettiklerine nazaran Atinaya 
müsabakalardan bir hafta ev
vel muvalalat etmiş olacak
lardır. Vaktinden evvel ha
reketleri doğru veya yanlaş 

olduğu müsabakalarda belli 
olacakbr. Temenni edelim ki, 
bu tedbir olsun hakkımızda 
hayırlı çıkar. 

Belediyede 
. 

Şimdiye Kadar (2520) 
Kişi Muayene Edildi 

Belediye Sıhhat lıleri mü
dürlüğünde (1) ağustostan 
itibaren dört muayene komiı
yonu düne kadar (2520) kişi
yi muayene etmiştir. Bunların 
(498)i hizmetçi, (58)i ahçı, 
(26)ı dadı ve mürebbiye, (27)i 
.. rabacı, (7) i bekçi ve kapıcı 
(6())1 kaptan ve çarkçı, (330)u 
sandalcıdır. Bunların içinde 
yüzde dört nisbetinde malul 
ve basta çıkmıştır. 

Terkosun Tahlili 
Bazı gazeteler Dahiliye ve 

Nafıa Vekaletlerininin terkos 
suyunu yeniden tahlil ettirmi
ye karar verdiklerini yazmış· 
lardı. Tahkikatımıza göre Be
lediyeye henüz böyle bir teb
liğ gelmemiştir. 

Fransız Meb'usları 
Dün tehrimize ( 16 ) Fran11z 

meb'usu gelmiştir. Birkaç srüne 
kadar Bükre4e giderek parlamen
tolar kon fer ansına ittirak ede
ceklerdir. içlerinde eski nazırlar 
da vardır. 

Meclis Reisi 
. Muhtehf Meselelere 

Dair izahat Veriyor 
Millet Mec1ial ;:;;;-- Klsım PafA• 9' 

Mecllalnln bundan aonra lklter •1 
fa11la ile çalıtıp tatil edece§'t rt.a1et
lerlnl tek:dp etmlf ve : 

- Böyle blrteJ yoktur. Bu, lt!ecllllıl 
kararlle yapılabtlecek bir ittir, d.
mlıtlr. 

Klzım Pt. dlfu meaeleler hakkı ... 
da tunları aöylemlftlr: 

- Medl• 1 T8frlnl•anlde açılacaktlfo 
Öyle Gmlt ediyorum ki it Kanunu 4' 
bu aene intaç edllecektlr. Amele ... 
mesai aaatlerlnl tanr.1111, aermaye ve it 
Nhlplerlıaln mltekabll meafaatıerfııl 
temin nokta! naaanndea bunun ~ 
ehemmiyeti nrdır. 

Yni blltçenln T8frlnlaanlde Medll' 
te•dll lazımdır. 

Khım Pata ÇI• - Japon al)l)llı 
ihtilafından bahaederken, Türkiye-"' 
hariç n dahilde aulh prenılblnl taldf 
olllilnl a&ylemlt Ye Matbuat kan-' 
hakkında da töJle demlttlr : 

- Matbuabmı:ı:, kanunun nefl'lncNI' 
aoara daha mutedil nqrlyal yapmalctt 
Ye bu auretle memlekete ya:ı:Jfeluı.ı 
daha iyi IEa etmekte olduklan flkriıl" 
deyt .... Kanunun tatblkaboda da görO
llJyorkl çok laabetJI hareket edllmekt .. 
dlr. Ve anlaıılmaktadır ki kanun, öy .. 
b!ltkalannın dediği rlbl tetht, edecell 
mahiyette deilldlr. 

Matbuat menauplannın tar:ı:ı meaai" 
!erinde ve memlekete faydalı olan fiW 

· lerl netlr huauaunda aerbeatllerlne bit 
naklıe gelmemittir. Matbuatımız lıtlf•" 
ille mlltalea etmekteyl&. 

Başvekilin Nutku 
Dördüncn Tıp Kongresinin düa 

aabah Ankarada Batvekil tara• 
fındao irat edilen bir nutukla 
açıldığtna yazmııbk. l•met Pa .. 
nutkunda, bilhaua gıda mesele• 
ıine nazarı dikkati celbetmift 
Milli Tıp Kongrelerine bntün 
tetlrilit n. allka g8ıterilditinl, 
kongrelerde temaa edilen me_. 
lelerden ılyaai ve idari aahada 
umumi faydalar elde edllditfnl 
ıöylemit ve funlan ilave etmittirı 

"-Hekim olarak " Türk 
hekimi olarak rıda meaeleılnde 
vazifemiz fennin emrettiti ihti-
yacı esaah olarak telkin etmek, 
aaniyen bunların kabill tatbik 
olmaaı için çare d6ş6nmektlr. 
Sizin müzakere ve müşahedeleri• 
nlz dalma tatbikatta bu meaeleyl 
halledene memleketin kuvveti 
n inkitafı yolundaki birçok biz· 
metleriniz yanında bu bizmetinls 
de ayrıca parlıyacak bir yıldıs 

olacakhr.,, 
Batvekilden ıonra Sıhhat 

Vekili de kı1a bir nutuk ıaylemlf 
ve öğleden ıonraki celaede ... 
birde ve köylerde tegaddl, ço
cukların ~ıda meaelelerioe alt 
raporlar, mütalealar dlnlenmittir. 

(Zafer) Muhribimiz 
Roma, 21 (A.A) - Cazeteler, 

Türkiye hesabına fnta edilmekte 
olan Zafer muhribinin denize 
ıalınma meraıimlnden uzun uza• 
dıya bahıetmektedirler. Tfirkiye 
Bahriye Müatetannın kerimesi 
Feriha H. 94 metre uzunluk, 9,70 
metre genişlik Ye 1520 ton hacmi 
latiabisinde bulunan Ye Hatte 38 
mil sürat yapan bu yeni muhri• 
bin denize ıalınma meraaimind• 
lılm analığını yapmıthr. 

So'lt Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Dönmek 

1 ı Huan 8. - Bak oğlum, bu 
ton d&nyadır ••• Gllnefin etrafında 
ilner. Hiç pplacak 191 dejildir. 

gCSrdD
b6yle 

• 

Mli~HUR 

kE.SAP 

2 : Hasan B. - Bak buna da " döner j 
kebap " derler. Ateşin etrafında böyle dö-
ner. Ba da fqllacak teY değildir. J 

3 : Ha:;:m B. - Bu da makine çarkıdır, 
mihveri etrafında böyle döner, buna da 
ıaşma, hayret edilecek ıey detiJ.dir. 

4 : Hasan B. - Fakat Adanada 12 talr 
benin iki aene sınıfından dCSnmeıl, kovulm .. 
Te latanbulda 76 talebeDID dlameli lala,... 
bquu döndiirllr. 
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Her gün 
lngiliz 
Buhranının 
Manası 

İngilterenin Bahri muhit fi
losu efradı, maaşlarının kesil· 
mesini protesto etmek llzere 
isyan ettiler. 

İngiliz Borsasında panik 
başladı. f ngiliz lirası dilştil. 
Ve İngiltere Hükümeti borsayı 
kapamıya mecbur oldu. 

Bir hafta içinde biribirinl 
takip eden bu iki va'ka İngiliz 
tarihinde misli görülmemiş iki 
mühim hadisedir. 

lngiliz donanması ve İngiliz 
bahriyeliJeri, dünyanın en sa
dık askerleri oJarak tanınmiş· 
tır. İngiliz askerinin isyam 
ilk defa görUlen bir hadise
dir ve bu itibarla da gayet 
mühimdir. 

Keza İngiliz lirası, düuya
nın en kuvvetli parası olarak 
bilinir. Birçok memleketler 
borsalarını, birçokları para-
larını İngiliz lirasına istinat 
ettirmişlerdir. Dünyada ~ıy
metini kaybetmiyecek .yegane 
para, İngiliz lirası, tedıye ~n
b ili yeti sarsılmıyacak yegane 
banka, İngiliz Bankası adde
dilirdi. 

O halde İngiltereye ne 
oldu ? Dünyanın saı·sılmaz 
zannedilen bu iki kuvveti 
neden kuvvet ve kudretini 
kaybetti? 

>f 
İngiltere müthiş bir buhran 

içindedir. Bu buhran Alman 
buhranının arkasından patlak 
vermiş, gün geçtikçe genişle
miş, ve nihayet bugünkii teh
likeli vaziyet hasıl olmuştur .. 

lngiliz buhranının se?ep~~rı 
. şu suretle hulasa edılebılır: 

1 - İngiliz Bütçesinde bu 
aene 70 milyon İngiliz lirası 
açık zuhur etmiştir. Bu açık 
gelecek sene 170 milyon Jn
giliz lirasına varacaktır. Hü
kumet bu açığı kapatmak 
için vergileri ağırlaşbrrr.ıya, 
masrafları indirmiye ve bu 
meyanda ordu ve donanmanın 
da tahsisatını kısmıya mec
bur olmuştur. İngiliz donan
masındaki isyan buradan 
sıkmışbr. 

2 - lngllterenln tediye 
muvazenesi çok bozuktur. 
Geçen sene lngilterenin itha
IAb ihracatına nisbetle 700 
milyon İngiliz lirası fazla idi. 
Bu büyük açık İngiltereyi 
mütemadiyen dışarıya para 

çıkarmıya mecbur bırakmış, 
dövizini bozmuş, ve banka
larını zayıflatmıştır. 

3 - İngiltere şimdiye ka
dar Amerika ve Fransadan 
%3 faizle para al!r. Kısa 
vadeli ikrazlar halınde . bu 
parayı yüzde ( 8-1 O) faız~c 
Almanyaya ve diğer fakır 
memleketlere verirdi. Alman
ya kısa vadeli borçl~rını ö1e
yemiyecek hale ge.lınce, y n
giltere Almanyadakı alacagı~ı 
alamadı, borçlarını ödiyemedı. 
Bunun llzerine İngiliz Banka
larında paralan bulunanlar, al
bnlarmı geri çekmiye ~~~
bur oldular. Bu çekiş, butu~ 
ted~irlere rağmen devam • ~tti 
ve lngiliz Bankası bir ay ıçın· 
de alacaklılarına 700 milyon 
İııgiliz lirası altın ödedi. 

Bu v~ziyet İngiliz bankala· 
rmı ve lngiliz maliyesini sar-
ıanca Fransa ve Amerika fn
gilterenin yardımına koştular. 
Ona 400 milyon dolarlık bir 
kredi açtılar. Fakat kredi de 
az zaman içinde tükendi gitti. 

İşte İngiliz Bankasının vazi
feti bundan dolayı sarsıldı. 
lngiliz parası bundan dolayı 
düştü ve lngiliz Borsası bun
dan dolayı kapandı. 
Şimdi ne olacak? İngiltere 

bu buhrandan nasıl çıkacak? 
Bu da ayrıca tetkike değer 
bir meseledir ki, diğer bir 
)'azımıza menu yapacağız. 

SON POSTA 

Son Posta' nın Resimli Makalesi • Temiz Kalp • 

t - FUozof bir dostum var. Mütema• 
diyen araştırır, soruşturur, okur ve yazar. 

2 - Bu adam mea'ut bir yuva kurmu•· 
tur. Karısı onu, 0 , karaını anlar. Gayet iyi 
geçinirler. Onları her göriltte kıskanırım. 

3 - Sordum, •YlenlrkeQ kannı niçin tercih et· 
tin? Cevap verdlı Ç\lnkl tanıdı)'ım kırlar içinde 
kalbl en temiz olaa o ldL Bir kadının en büyük 
mezlyetlerfnden biri teml.ıı kalpli ve anlaylıh olmaktır• 

o• •• • 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

ış 
( Ba, tarafı 1 inci sayfada ) 

bozmıya knlkan Çin askerle
rile Cenubi Mançuri Demir
yolunun Japon memurları 
arasında çıkan ihtilaf ve bu 
ihti1iifa, Rus - Japon itilafı 
mucibince, Mukdende bulu
nan Japon askerlerile Çin 
kıtaatının karışmasıdır. 

Bu, Japonların noktai na
zarıdır. Çinlilere gelince: On
lar, bu hadiseyi mürettep 
addetmektedirler. Demiryolu 
köprüsünü kendilerinin bozup 
sonra Çinlileri itham ettik
lerini söylüyorlar. Bundan 
başka, asıl mesele, Mançurideki 
Japon kıt'alarımn Tokyoyakarşı 
kızgın olmalarından çıkıyor. 

Bunlar, Japon HUkumet mer· 
kezini Çin işlerinde zayıf 
hareket etmekle itham edi· 
yorlar ve bu kızgınlığın sev· 
kiledir ki çıkan ihtilAfı ganimet 
bilen Japon kumandanları 
meseleyi büyüterek bir harp 
şekline sokmuşlardır. 

Cenevre Cemiyeti Akvam 
mehafili de hadisenin, saydığı
mız bu son sebepten dolayı 
büyümiiş olduğunu kabule 
meylediyorlar. 

Ve Japonyanın, buna se
bebiyet veren kumandanı ce
zalandırmasile vaziyetin ilk 
safhasının tasfiye edileceği 
kanaatini besliyorlar. Buna 
mukabil Rus Sovyet gazete
lerinden İzvestiya, bu hareketin, 
bazı devletlerin muvafakati 
ile yapıldığına kanidir. Ve 
Cemiyeti Akvamın protesto-
sunu icap ettirmiyecektir. 

Rus Pravda gazetesi ise bu 
hadisenin menfaatleri Çinde 
ihtilaflı bulunan devletler ara
sınd ı bir hadise doğurabile-
ceği mütaleasındadır ve Ru~
yanın, vaziyeti dikkatle takıp 
ettiğini söylüyor. 

Son gelen telgraflar ise 

şunlardır: . . y. 
Tokyo- Vaziyet ciddıleştıgı 

takdirde Kor«; deki Japonkıt' al~rı 
Mançuriye sevkedileceklerdır. 

Bu karar Girnideki Çin asker-

Gazi Hazretleri 
Gazi Hz. evvelki gece ot~

mobille Eyilp, Rami ve Metrıs 
iftli y ini teşrif buyurmuşla~, 

ç g y ·ık ··yden trene bı-sonra eşı 0 . • 

k halk arasında Sırkecıye 
nere b'll 

l . l oradan otomo ı e ge mış er, . d. 
Saraya avdet etmışler ır. 

R 
. . Umhur Hz dün akşam 

eıJlC '. .. d 
da Sakarya motörıle Bogaz a 
bir tenezzllh icra buyurmUJ· 

lardır. 

ç·nıi Silah Başın 
tleneceği Anlaşılıyor, Çi Jiler 

oprak Bile Feda Etmiyecekler 
~~~~~~~~~~~----- -

a 

terinin Çingtanva doğru ilerledik· Nankindeki mümtaz politi- erk6nı, iki fırka ile 12 k.ıdıır geminin 

h b 
. kacılar Çin Mançuriyi elden Yung - Çe ye müteveccihen hıırc!~ete 

Jeri a eri üzerıne verilmiştir. k . . l u1ade olduğunu gizlememektedirler. 

K · 1. d k ı:ıh çıkarına tan ıse 20 mıy on Japon aıkeri mahafıli Pekin flc 
oranın şnna ın e ararga h b ' 

kuran Çin askerleri ise Pe- kişiyi fedaya azır ulundu- 'Hen · Cin in Japonya tarafında'l işgal 
kinden emir beklemekte ve ğud~u açıktan açığa söylemek- ~~~:~:~~~eill~~!~mel bulunduğundan 
harekete geçmek üzere bu- te ır. Mukdende Panik 
lunmaktadırlar. işgal altmdaki Japon Kabinesinde ihtilaf Londra, 22 (A.A.) _ Muk-
bazı yerlerde kargaşalıklar Londra, 22 (A. A.) - Japonya dende panik hüküm sürmek-
rıkmı12tır. M · · ht l0 f k 
Y Y ve ançurının mu e 1 mer ez- tedir. Çinli ahali ile memurlar 

Katliamlar Mı ? !erinden verilen haberlere glSre yerlerini terketmişlcrdir. Si-
Pekin - Japon askerleri .-aziyetin silkün bulmaktan uzak , I olduğu anlaşılmaktadır. villerle asiCer er perişan bir 

ileriledikleri mıntakalarda ya~- h ld b d y k ı ~ Sovyetler, Mançurinin ,ima- a e cenu a ogru açmaK-
malar yapıyorlar. Bazı yerlerde t d I Jinde Japonlara kartı olan mem- a ır ar. 
katliamlar icra edilmiştir. nunıretsizlikterını 1iddetı1 bir Akvam Cemiyetinde 

Muharebe Şiddetleniyor aurette l'Ö•termEktedirler. Çin Cennre, 22 (A.A) - Cemiye-
Londra, 22 ( A. A.) - Bir kuvvetleri 40 kadar Japoayab71 ti akvam meclisi, aaat 10,30 da 

katletmltlerdir. Japonlu Muk· toplanmıftır. lçtimaın tehiri için 
fırka Japon askerinin Herbine denden bir tabur l'Öndctrmltlerdlr. maui urfedilmiıae de hiç bir 
doğru ilerlemek için emir Tokyo kabinemi içinde tiddetll netice vermemiştir. 
almıt olduğu Tokiodan gelen bir noktal nazar ihtilafı hilkBm Çin murahhası, Statüko'ya 
haberlere teyit edilmektedir. ıürmektedir. Dünkü şiddetli mü- rilcu edilmesini ve Japonya 

Böyle bir ilerlemenin Ja· nakaıalar hiçbir neticeye varma- tarafından tamirat bedeli te-
pon askerleri tarafından ya· mııtar. Japonya hariciye nezareti bu diye edilmesini istemiştir. 

Pılan askeri hareketlerin. da• hAdiaelerden dolayı eadiıe için- Japon murahhası, Çinlilerin 
1 t dedir. Bu nezaretin reımi bir vukuat hakkındaki rivayetlerini 

l·resı·nı pek ıiyade genıt e e- t k · · t' memuru, Japon kuv•etlerinin e zıp etmış ır. 
ceği sölenmektedir. vaziyeti müsait bulunur bulunmaz: Mumaileyh, bu vakayid~n 

Changhai mahafilinde yja· timendifer hattının beriıine çe- mütevellit mes'uliyetin Çine 
pılan bazı İmalara göre ~· kilmiye hazır bulundu~uau beyan raci olduğunu beyan ve Ja-
ponlar takriben yüz elli bın etmiftir. ponyanın Mançurjde mühim 
metre murabbaı mesahasında Mukden şekri sükuneti muha- menfeatleri olduğunu ehem-
bir araziyi askeri işgal alb~a faza etmektedir. Çin hükumet miyetle kaydetmiş ve 
almak maksadını gütmektedır. memurları ,ehri terketmiflerdir. Çin murahhasının tamirat 

Bugiln ıaat 18,40 da Tok• Firarllerle dolu olan katarlar bedeli namile Japonyanm 
Yodan gönderl.len bı·r telgrafa cenuba dotru muhacirleri taşı- d. b l te ıyatta u unması suretin-
nazaran Japon kabinesi evvel· maktadır. Japon takviye kıt'alar• d k' 1 b' . dd 1 

b dün Koreden buraya ... elmitlerdir. e ı ta e ını re ey emiştir. 
ce işgal edilen Mukden şe • • ç· hh d ' Evvelki vaziyete danOlmek ın mura ası, vermi' ol uğ'u 
rine doğru takviye kıt atı ihtimali bek •üphelldir. Mukden malumatın sıhhatini tahkik husu-
sevketmiş olan Japon Baş~- tophane daireaile tayyare karar- sunda bit;traf bir komisyona tev-
mandanıoın bu bareketıoi gihı tamamen tahrip edilmiftir. di edilmesine amndc olouğu ce-
tasvip etmiş, bununla bera• Şehrin zaptı bilamukavemet n vabında bulunmuştur. 
her yeniden asker gön. d~ 4 aaatten az bir zaman .zarfında J Mumaileyh, 'H.-rbe ;>ek fakın bu

1
u-

k 
t r ikmal oluomu.tur. nuyoruı,, demlşt!r. 

rilmemesine arar vermış 1 • J 1 1 ı· Çin, mediıln bütlln . euy• •e mu-
Çinde harp arzusu art· apon ar 1 er ıyor karreratına levfıki hareket eJecektlr. 

maktadır. Pekin, :ıs ( A.A. ) - Japon bahrl1• 1 000 Esir 
? . . - . . ,, 

ister inan, ister inanma l 
Japonlar, hiç kimseye arasında bu kabil ihtillf· 

haber vermeksizin, bir ları halletmek için bir 
o]timatoma bil tnzum Cemiyeti Akvam vardır. 
görmeksizin Çin sahille- Japonya ve Çin bu cemi· 
rine asker çıkardılar. . yetin aıalarıdır. 

Öyle bir zamanda kı Yine bu sırada bu Ce-
Çin daha henilz birkaç miyeti Akvam milletlerin 
yüz bin nüfusunun haya- silahlarını tahdit için tet· 
tına mal olan semavi bir kikat yapmakla meş
ifetten çıkmıştır. Top- guldür. 
raklarının bir kısmında Fakat hiçbir taraftan 
dahili muharebe ile meş- ses çıkmıyor. Kuvvetlinin 
guldür. Memleketin bir hakkı kabul ediliyor. 
kısmında açlık ve kıtlık Zayıfa ezilmenin mukad-
vardır. der olduğu gösteriliyor. 

Fakat Japonya zahire~, Artık bu vaziyet kar-
vaktile öldürülmüş hır şısında Cemiyeti Akva
zabitinin intikamını almak mın vazifesi hakkında cid
için sellemehüsselam Çine diyet fikri uyanabileceğine 
girivermiştir. ve dünyadan harbi kaldı-

Halbuki gfıya milletler rabileceğine; 

ister inan ister inanma/ 

Cenevre, 22 ( A. A. ) - Çin 
mümcHilinin Cemiyeti Akvam 
meclisinde okuduğu Nankiıı tel
grafında Japonların raphkları 
bombardımandar. en çok Chang
tlhou tehrinin zarar gÖtdüğü 
bildirilmektedir. 

Bu telgrafta mezkur şehrin 
yarı yarıya harap olduğu, 
alevler içinde kaldığı, asker 
ve sh il 600 kişinin öldüğü 
ve Japonların binden fazla 
esir aldıkları anlaşılmaktadır. 

Başvekil Geldi 
Başvekil ismet Paşa diln 

akşam Ankaradan, Dahiliye 
Vekili ve eski Maliye Vekili 
Saraçoğlu ŞükrU Beyle bir
likte hareket etmiş, bu sabah 
şehrimize gelmiştir. Başvekil 
Haydarpaşada trenden inince 
istasyonda Hariciye Vekili, 
meb'uslar ve hükumet erklnı 
tarafından istikbal olunmut
tur. Cumarteıiye tekrar An-
karaya d6nmul muhtemeldir. 

Sa:rfa 3 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok· 
lutundan dercedileme
miştir. 

• 
ister/ingin 
Son Vaziyeti 

f ngill• llraıı buhrantna dair bu ıa
bah mllhlm Merkeıtlerden aldıjtaus 

telgnflan yaıtıyorua. 

Newyork, 22 
İngiliz lirasının 
bahleyin kiiçük bir tenezzill 
vukubulmuştur. İngiliz lirasına 
tayin edilen itibari fiat 
dört dolar on bir sentten iba
rettir. Binaenaleyh vukubulan 
tenezzül 21 sent raddesinde
dir. Kanada dolan 9'l 1/2 
sente dü4mfiştür. 

Londra, 22 (A. A.) - Es
ham borsası yarın açılacaktır. 

Paris, 22 ( A. A. ) - Açılıı 
saatlerinde borsa açıktan açığa 
daha mukavemetli görünmüştür. 

Birçok muamelelerde yeni ve 
· mühim inkişaflar vukubulmuştur. 

Resmi kambiyo piyaı:asının 
açılışında lngiliz lirasına yüz 
dört, yüz beş frank fiat tayin 
edilmiştir. 

Madrit 22 (A.A) - M. Prieto 
gümrük müdüriyetine bir emir 
vererek lngilix liraııilc verilen 
çeklerin kabul edilmemesini 
bilc!irmiştir. 

Madrit, 22 (A.A) - İspan• 
ya bankası müdürünün bir 
emri üzerine kambiyo borsası 
kapanmıştır. 

Paris, 22 ( A. A. ) - Borsad• 
elektrik, kimyevi ec?a, madeni 
sannyi muamelatı ve maden kö· 
milrü ocakl rı esh3mında çolt 
mahsüs bir inkişaf ve tereffO 
hareketi görülmüştür. 

Berlin, 22 ( A. A.) - Gazete
ler İngiliz buhranı dolayııile 
ueşrettiklerf yazılarda yer yü• 
xilnde mevcut altının hepıinl 

Amerika ile birlikte eliadı 
bulunduran Franaanın kuvvetlJ 
vaziyetini ehemmiyetle kaydet• 
mektcdir. 

Bombay, 22 (A.A) - Pazar
larda büyük heyecan ve galeyan 
hüküm sürmektedir. Şehird1e 
rubya fiııtinin İngiliz lirası flati
le mütenasip olarak indirilece
ğine dir bir şayia deveran et
miştir. 

Brükreş, 22 (A. A.) - Bq· 
vekil M. Renkin, dün öğleden 
sonra büyük banka teıekkül-
leri müme$sillerini nezdine 
kabul etmiş ve bunlarla 
İnziliz buhranından mütevel
lit vazivetin icabı olarak 
alınması - l.izım tedbirler hak· 
kında görüşmüştür. 

Dostluk 
Biitün Yunan Fırkalan 

Buna Taraftar .• 
Atina, 22 - Bugün Yuna

nistandaki muhalefet partisinin 
en büyük lideri M. Çaldarisi 
ziyaret ettim. 

M. Çaldaris sorduğum su
allere cevaben dedi lci : 

" - Yunanistandaki Türk 
dostluğu siyaseti yalnız hükü
metin değil, bütün fırkaları• 
müşterek siyasetidir. Artık 
eski hesaplar kapandı. Emri· 
vakii kabul ettik. Türkiye ile 
dost yaşamak ve bu dostluğu 
inkişaf ettirmek bütün fırka
ların emelleridir.,, 

( Cürnlıurlyet) ----TUrk Ve Rum Mübadilleri 
Atına, 22 - Lozan muahedeal 

mucibince Türk ve Rum mOba· 
diller Türkiye ve Yunanlltanda 
ikamet hakkına malik değillerdir. 

Başvekil l.met P,. Hazretle
rinin Atinayı xiyarelinde bu mo-
HlenJn glSrilıülecetf, TOrk Ye 

Rum milbadillerin ikamet bakluı 
olmasa u ... , iki me01leket ua· 
11ada gidip gelmelerbae mGıaade 
edilme.i ihtimali çok •aUp ... 
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Orhangazide 

1 
H.L VE MiZAH 1 Ban~=~~;;; J 

Kahve Ağacı ·- ···----- Ve Kredi 
4 

Yetiştirildi ----·-----------------------· Tahdidatı 
Bir Müteşebbis İki Dir-1 Taganni 1 1 I. {lriç 1 Faizin Yükselmesi Kre-
hem Tohum dan Yüz dinin Azalıp Daralmasını 

Dirhem Kahve Aldı intaç Eder 

Orhangazi, (Hususi) - Bu· 
f rada eskiden belediye çavuş
luğu yapan Mustafa Efendi 
isminde bir miiteşebbis siltlü 
kahve çeşnisi veren bir kahve 
ağacı yetiştirmiştir. Bu teşeb· 
bUs bura çifçilerini çok se
vindirdi. Mustafa Efendi iki 
dirhem tohumdam yüz dirhem 
kadar mahsul almıştır. Ônll
müzdeki sene içinde daha 
geniş faaliyete girişecekt5r. 

Ekmek Rekabeti 
Mtirefte, (Hususi) - Bun

dan bir ay kadar evvel bu
rada birinci nevi has ekmek·. 
lerin kilosu 10 kuruşa satıldı. 
Fakat üzüm nakleden motör
lerle bazı milteşebbisler ls
tanbuldan ekmek getirmiye 
ve kilosunu (8) kuruşa satmı· 
ya başladılar. 

Bunu gören fırıncılar şimdi 
fiatlarda mühim tenzilat yap
mışlar ve bir kilo has ekmeği 
( 7 ) kuruşa satmıya başla
mışlardır. işte senede üç ay 
Mürefteliler ucuz İstanbul ek
meği yemektedirler. 

Talat Behçet 

Karar, Tatbik Edilmedi 
Mürefte, ( Hususi ) - Müs

kirat İnhisar İdaresinin bu 
havaliden Uzüm mübayaa ede
ceğine dair birçok şayia ve 
resmi ilanlardan sonra müspet 
bir netice hasıl olmadı ve 
bağcılar da aylardanberi bek
ledikleri mübayaa işinden 
istifade edemediler. 

Daha ilk senes! tamamile 
resmi ve birçok merasime 
tabi usullerle ticaret yapmıya 
teşebbüs eden Müskirat İnhi
sar İdaresi eğer her sene 
bu seneki gibi hareket ede
cek olursa bittabi hiçbir va
kit bağcının menfaati ve 
istifadesi için şarap kavı in· 
şa ettim diyemez. 

Talat Behçet 

Tarihi Bir Eser 
Orhangazi, (Hususi) - Gilr

leli İbrahim Efendinin tarla
sında tarihi bir eser bulunmuş, 
milzeye konulmak üzere Bur
aaya gönderilmiştir. 

Eser yontma resimlerle mü· 
zeyyendir. Büyük bir kıymet 
biçilmiştir . 

Bir Avukat Mahkemede 
Edirne Kırklarelinde 

Avukat Alaattin B. mevkufen 
muhakeme allına alınmış, fa· 
kat reddi hükkAm talebinde 
bulunmuş, bu talep Edirne 
mahkemesince kabul olundu· 
ğu gibi temyiz mahkemesi 
tarafından da tasdik edilmiştir. 
Aliattin B. kefaletle tahliye 
edilmittir. Dava Edirnede 
iÖrülecektir. 

6 Kuruşa Ekmek 
Edirne - Belediye ekmiye 

(8) kuruş narh koymasına rağ
men bazı fırıncılar (6) kurup 
ekmek satıyorlar. 

ilk Tahsil için 
Mersin, ( Husus1 ) - Vila

yet dahilinde ilk tahsil Çağın
daki çocukların miktarı tahkik 
edilmektedir. 

Hizmetçi- Ayol, aç kapıyı, 
içeriye kahve götüreceğim. 
Uşak - Olmaz. Hanım şarkı 

söylüyor. Kapıyı açarsam bü
tün misafirler kaçarlar. 

Reklamın 
Tesiri 

Tüccarın biri ötekine sor
mustu: 

- Kuzum, reklAmın ahali 
üzerinde tesiri görülüyor mu? 
ne dersin? 

Öteki fU cevabı verdi: 
- Çok tesiri var. Ben bir 

gün sermayemi işletecek bir 
yer aradığımı ilin etmiıtim, 
erleıi gece evim soyuldu! 

Bir Kadın 
Mektubu 

Bir kadın, her mektubunun 
altına mutlaka bir hamiş 
yazardı. Buna o kadar alış
mıştı ki bir tilrlü kendini kur
taramıyordu. 

Dostlarından biri ona de
di ki: 

- Samiye, sen himi~siz 
bir mektup yazamaz mısın, 

. kuzum? 
Samiye itiraz etti: 
- Niçin yazmıyayım? Sana 

bir mektqp göndereyim de 
gör t 

Samiye bu dostuna bir 
mektup yazdı, imzasını attık· 
tan sonra şu satırı yazdı: 
"Gördün ya, pek ali yazdım 
işte 1 " 
• 
iki 
Kardeş 

Uzun müddet biribirini giSr
memiş iki arkadaş, köprü üs
tünde karşılaştılar; 

- Ovvv... Maşallah... Na
sılsın? Biraderlerin nasıl? 

- Büyiik kard~şim ticaret
le meşgul. Fakat kilçüğll 
hamdolsun iyidir! 

Rüyanın 
Manası 

Sacide ile Ferdinin evlen
diklerinin yıldönUmiydi. Fer• 
dinin karısına hediye almaaı 
lbımdı. Sacide, kocasına 
dedi ki:' 

- Dün gece, rüyamda bir 
inci gerdanlık gördUm. Acaba 
mlnası nedir? 

Ferdi şu cevabı verdi: 
- Vallahi bilmiyorum. Yıl

dönUmilmilzde sana bir rüya 
tabirnamesi hediye ederim, 
bakarsın. 

Çin-Japon Cengi 

Muharebe alevlendi bak Çinde, 
Ruslar bile var bat_ işin içinde. 
Japon ayak bastı f.:in topratına 
Ayaklandı hep Çinliler "Pekin,, de. 

• Bu ne mUthiş Çin işi, Japon işi, 

Kan döküyor kimbilir kaç bin kişi 
Bu halleri benim gözüm tutmuyor: 
Kötüleşti bu dünyanın gidişi. 

Pa. O. Ha. B. J 
Doktor - İlacımdan fayda 

gördünüz mu? 
Hasta - Pek çok. lıAcı 

ben almadım, kaynanama 
içirdim, büsbütün hastalandı. 
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Hanım - Koş, Ahmet. eve hır.sızlar girdi. 

Uşak - Kahve sade mi olsun, şekerli mi? 

Otel Arkadaşı 
Şeref Bey gece yarısından 

sonra bir otele gitti. Tek 
yataklı bir oda istedi. Otelci 
dedi ki : 

- Tek yataklı odamız kal· 
madı. isterseniz iki yataklı 
bir oda var. Yatağın birinde 
bir mUşteri yatıyor. Oraya 
buyurun. 

Şeref Bey razı oldu. Boş 

yatağa girdi. Tam uyurken bir· 
denbire uyanmıştı. Müthiş bir 
gürültü. Sanki odanın ortasın· 
dan bir lokomotif geçiyordu. 
Şeref Bey biraz dikkat edin
ce gürültUnün nereden gel· 
diğini anladı: Odada ki ~teki 
müşteri horluyordu ! • 

Şeref Bey uyumıya çalıştı, 

başını yorganın altına ıoktu, 

parmaklarile kulaklarını tıka· 
dı, oğraşb, kendini zorladt, 
fakat uyuyamadı . 

Nihayet yataktan kalktı, 
müşterinin yatağına yaklaştı: 

- Beyefendi, beyefendi, 
diye seslendi; beyefendi... 

'

. Öteki bu sese gittikçe şid
detlenen bir horlama ile ce-

1 
vap verdi. Şeref Bey onun 
yaabğını aaramıya mecbur ol-

muştu. Nihayet beriki uyan
dı, gözlerini açtı. 

Şeref Bey dedi ki: 

- Affedersiniz... Yastığı· 
nız biraz kaymış olauk ... 
horluyorsunuz... Uyuyamıyo
rum. 

Bu ihtardan sonra ses ke
sildi. Şeref Bey uyumiy.ı 
muvaffak olmuştu. Fakat bir;u 
aonra, kuvvetli bir sarsınh 
f çinde uyandı, gözlerini açtı . 
Bu sefer de, karşısında, öteki 
adam! 

- Affedersiniz, diyordu, 
ıiz de horluyorsunuz, ben de 
uyuyamıyorum. 

Sabah yaklaşıyordu. ikisi 
de uyumamıya karar verdiler, 
karşılıklı birer cıgara yaktılar 
ve konuşmıya başladılar. 

Şeref B. sordu: 

- Evli misiniz? 

- Evliydim. Fakat zevce· 
min sinirleri bozuktu. Geceleri 
hiç uyku uyuyamıyordu. Ara
mızda geçimsizlik başladı, 

ayrıldık. 

Şeref Bey hayret etti: 
- Garip ıey 1 dedi, benim 

Faik Bey karısına sordu: 
- Sen eski elbiselerinle 

sinemaya gitmek istemiyorsun, 
değil mi? 

- Tabii istemem. 
- Şüphesiz... Ben de seni 

düşündüğüm için, şimdi sine· 
maya tek başıma gidiyorum l 

Talih 
Anahfarı 

Yüz sene evvel, bir mecliste 
uğurlu ve tılısımh eşyadan 

bahsecllliyordu. Kimi mavi 
boncukların nazara karşı fay
dasından, kimi de çörekotu
nun talih açiığından bahse-

' diyordu. 
İçlerinden biri dedi ki : 
- Bunlar birşey değil. 

Amcam bana öyle tıhsımlı 
birşey bıraktı ki onunla ha
yatta herşeye muvaffak oldum. 

Herkes merakla sordu : 
- Nedir o? 

1 - Ayda üç bin altın irat 1 

'Edebiyat 
Vazifesi 

Edebiyat muallimi, şu vazi
feyi vermişti. Talebe, tembel
liğin ne olduğunu tarif ve 
tasvir edeceklerdi. 

Ertesi derste muallim va
zifeleri topladı, birer birer 
yokladı . [İçlerinde bir vazife 
kağıdı bomboş, bembeyazdı. 
Ostünde yalnız talebeni tim· 
tası var<lı. 

Muallim seslendi: 
- Faruk Efendi, dedi, bu 

kağıt sizin mi? 

- Evet efendim. 
- Peki amma bir yanlış-

lık olacak, siz bu kağıda 

biçbir şey yazmamışsınız. 

- Yanlışlık yok efendim, 
siz tembelliği tarif etmemizi 
ıöylediniz. Tem belliği bun
dan iyi anlatmak kabil mi? 

de zevcemin si;lirleri bozuktu, 
geceleri hiç uyuyamıyordu. 

Arainizda geçimsiz!ik başladı, 
ayrıldık. 

Sonra, tevekkel içinde ila
ve etli: 

- Şimdi ayrılığımızın ha
kiki sebebini anhyorum. Ge
celeri bu müthit gilrültllye 

Kısa vadeli krediler vade .. 
lerinin pek kısa olması dola· 
yısile ıüratle hareket etme• 
mektedirler. Gazetelerde mU
temadiyen Avrupa ile Ame• 
rika arasında işliyen transat• 
lantik vapurlarının bahusua 
Avrupadan Amerikaya, tay• 
yarelerin İngiltereden Fransa• 
ya altın nokletmekte oldukla· 
rmı okuyoruz. Bu altın nak· 
liyatı kısa vedeli kredilerin 
ıeyahatini ifade etmektedir. 

Banka faizinin vazifesi ise 
bu altın olarak icra edilen 
nakliyatı • yani kısa vadell 
kredileri - · tanzim etmektir. 
(Bank of England) İngiliz Ban• 
kası faizi %3 ten %4 de çı· 
kardığı vakit Franaaya olan 
altın nakliyatını durdurmak 
ve bu suretle faizin ucuz 
olduğu Nevyorktan Londraya 
kısa vadeli krediler teklinde 
altın akmasını teşvik etmek 
istiyor. 

Kredinin Tahdidi 
Faizin yükselmesi kredinin 

daralması ve azalmasile tev• 
emdir. Pahalı kredi kendi 
başına bile kredi tahdidatını 

muciptir. Çünkü iktısadi hayat 
pahalı krediyi derhal hisset .. 
meki:edir. Fakat banknot ban· 
kalarmm bazı şerait dahilinde 
krediyi daraltmak vazifesidir. 
Mesela 929 senesinde Federal 
Rezeerv Bank Amerika Devlet 
Bankası fai<.i yükselterek kre
diyi daraltmak ve müfrit bir 
borsa spekülasyonuna mini ol
mak istemişti. Yine bu tarihten 
evvel Amerikada baş gös· 
termiye baş!ıyan istihrnlat 
(inflation) mebzuliyetine mani 
olmuştu . 

Reichs - Bank ( Alman Ban• 
kası ) para faizi % 15, Lom• 
bard Bankası faizi %20 ye 
çıkarmakla maksadı hariçten 
Almanyaya gelmiş olan kısa 

vadeli kredilerin geri git
mesi dolayısile kabarmıya 

başlıyan ( effet ) portföyünü 
daraltmak idi. Bittabi bukadar 
yüksek faiz mukabilinde kredi 
istiyenlerin mıktarı derhal 
azalır. Görülüyor ki banknot 
bankalarının vazifesi kredi 
hayatında fevkalade ehemmi• 
yeti haizdir. 

Banknot bankası alçak faiz 
gösterirse teşebbüs yapanları 
ve kredi istiyenleri teşvik ve 
bilhassa yüksek faiz gösterirse 
teşebbüsU tenkis ederek kredi 
istiyenlere kredi vermiyeceğini 
anlatmak ister. Gayet tabiidir 
ki kredi fazlalığı dolayısile 
bankaya hUcum edilmediği 
halde kredi tahdidatı dolayı· 

sile hücum ve şikAyet daimi· 
dir. Maalesef kredi hayabnda 
lüzumlu olan bu hareketleri 
tagyir etmek kabil değildir. 

Ne zaman kredinin fazla· 
lığına ve ne zaman da kredi 
tahdidatına ihtiyaç vardır 1 
Bunun yegane hAkimi banknot 
bankaJarı:u idare eden ellerdir. 

Diplomalı iktısatçı 

Sedat Zaim 
========------====== ~ 

tahammül edebilmeleri için 
siz de, ben de adamakıllı 
aağır birer kadınla evlenme
liyiz 1 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Spor MUnakaşası 
Memlekette senelerdenberi 

ihmal edilen atletizmin ancak 
ıeyahat arifelerinde hazırlan· 
nıaaı bir teamUI, bir moda 
olduğu şu senelerde bir işin 
kompetanları da ortadan kay
holmut ve saha ancak birkaç 
nizamname mütehassısmın 

elinde bırakılmıştır. BUtün dün
ya milletleri arasında bilhas
sa atletizmde en geri olduğu
muzu ve geçen Atina Olimpi-
dında aldığımız dereceleri göz 
Önüne koyup o suretle çalıf· 
bıamız lizımgelen iş tama
mile aksine oldu. 

yedi aylık uıun atleti~m 
'1levsiminde dahili ve hancl 
bir tek müsabakacık yapıla
nıadı, sahasızlık ve diğer bazı 
sebepler atletleri ldmanıız 
bıraktı. Çalışanlar. da toz, 
toprak, taş dolu arsalarda 
didindiler. Bu aralık btlttln 
cihan gibi Balkan komşuları
mız da sonsuz ve fenni bir 
tekilde Olimpiyada haxırlan
dılar ve birçok rekorlar yap-
tılar. Halbuki bizde atl~tizm 
heyeti biltçe me~elesınden 
istifa etti. Bugiln Atına Olim
piyadına iştirake karar ve· 
ren ve federasyonu temsil 
eden zat elindeki haki
ki dereceleri bilmiyen bir 
idarecidir. Bütnn insanlar, 
nıilletler spor temaslarında 
daima bir galibiyet ümidile 
harekete geçerler, hiçbir za
nıan yU.zde yUz garantili mağ-
lübiyetlere gi?erek eli. ~o~ 
dönmezler. Bıı bunu ıkıncı 
defa ve yine B~lkan . Olim
piyatlarında tatbık edıyoruz. 
Derecelerimiz meydandadır. 
Bütiln dilnyada en geri atl~
tizm yapan bir memleketın 
çok çalışması lAzımdı. Halbu
ki ne bir tek müsabaka yapıldı. 
ne de bir tek koşacak, atacak 
ıahamız var. Bir pistten mahrum 
nıemleketin atletlerini yabancı 
diyarlara götilrmek doğru 
değildir. 

lstanbulda bir müsabaka 
1apmadan Atinaya ~iden at
letlerimizin orada ellı, altmış 
l>ln kiti karşısında birden 
Lire koşması, atlaması fennen 
srayri mümkündür. Bunlara 
derece dütüklUğü de ilave 
edilirse vaziyet kendini gös
terir. İşte birkaç misal : 
Metre Balkan Türkiye 

ıo~- 10 3-5 11 
200 22 3-5 23 3-5 

400 51 4-5 56 
800 1, 59 2,12 

Son hafta TUrkiyede ve 
Balkanlarda koşulan dereceler 
bunlardır. Kıyme~i ~oşucu
nıuz Besimin Olımpıyatlara 
ademi iştirakini alkışl~r~~n 
Atinada muvaffakıyetımızın 
bir mucizeye bağlı olduğunu da 
hatırlatmayı faydalı buldum. 

9:t9: 4110 tam piyonu 
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Sayfa~ 

Dünyada Olup Bif en_ ·Hadiseler J Kadı"'1 Ve Kalp İşleri 
Bü~n Memleketle~ Şimili,~kan ~A-n_n_e_n-iz_e_K~o-ca_n_ı_zd_a_n~ 

Mali Buhrana Ka~şı J-!ar~retle Şikiyet Etmeyiniz 
Müdafaa 
Tedbirleri 
Alıyorlar. 

• 
lngiliz Bankası 
Cumartesi 
Parasızdı 

Lonra - Lortlar ve Avam 
Kamarası içtimaa davet edil
mişlerdir. Her iki meclis, al
tın mikyasının ortadan kal
dırılmasına dair olan hüku
met projesini milzakere ede
ceklerdir. 

lngilteredeki vaziyet neti
cesi olmak üzere kapanan 
Alman borsaları yeni karar
lar alıncıya kadar kapalı ka
lacaklardır. 

Londra borsası dün de ka-
palı kalmıştır. 

Bu son kararın İngiliz ticaret 
ve sanayiini kafi derecede 
teşvik edeceği ve bu yüzden 
Liberallerle Muhafaza~arlar 
arasında mevcut ayrılıgm da 
kalkacağı söyleniyor. . . 

Cumartesi günü Ingılız ban-
kasının gerek . Nevyo~k • ~e 
gerek Paristekı kredılerını.n 
tilkendiğini M. Snovden hır 
mektupla İngiliz bankasından 
haber aldığını Avam Kamara· 
sına bildirmiştir. 

Dançing Serbest Şehrinde 
Dançing - Şimdiye İngiliz 

lirası esasına dayanan Dançing 
şehri parası, a~ın yirm~. bi~in
den itibaren hır mıyar uzerıne 
istinat ettirilmiştir. 

Fransız 
Parası 

Sağlam 
Paris - İngiltere maliye

sinde bAsıl olan karışıklık 
üzerine Fransız Maliye erkanı 
uzun boylu vaziyeti tetki 
etmişlerdir. Fransa Devlet 
Bankası MUdilrü, kom~ 
memlekette vaziyetin düzel
mesi şayanı temenni olmakla 
beraber hAdisat ne ş~
kilde inkişaf ederse etsın 
Fransız frangının bundan 
müteesir olııuyacağını söyle· 
miştir. 

Başvekil Müıy~A L~val, Pa· 
ris borsasının tabu bı~ sure~
te çalışabileceğini ü~ıt e~t~
ğini söylemiş ve Parıs fngılız 
Sefareti Müsteşarı Mister Ka~p
bel ile görüştüğünü t~~ıt 
ederek Fıransa Hükfımetıoın 
kendi arzusile İngiltereye 
yardım teklifinde bulunduğu· 
nu söylemiştir. 

(21) de açılan Paris bo~sa
ııda büyük bir asabıye~ 
müşahede edilmiştir. ~cne?.1 

eshamın kayitli olmadıgı go
rUlmUş, muameleler Fransız 
eshamı üzerinde yapılmış, 
Fransız eshamı da yüzde on 
düşmüştUr. Az sonra bunla~ 
yine yükselmişlerse de eskı 
vaziyeti bulamamışlard\r. Kam
biyo piyasası kapalıdır. 

Düşündüğün şeye bak. 

Yeni Evlilere Nasihatim 
Bir genç kadın için bu 

tavsiyem tayanı hayret görü

nebilir. Yeni evli bir kadın 
için annesinden iyi dert ortağı 

olabilir mi? Zaten evleninciye 
kadar annesi kızının dert 

ortağı, fikir arkadaşı olacak 
değil midir? Bu arkadaşlık 

evlendikten sonra da devam 
edemez mi? 

Evlendikten sonra iş deği

tir, Yeni evli bir kız için 

uzun veya kısa bir alışma 

devri vardır. Genç kız yeni 

bir hayata girmiştir. Yeni bir 
insanla tanışmıştır. Bu alışma 

devrinde birçok sukutu ha-
• yaller, birçok sarsıntılar olur, 

erkek biraz sert olabilir. Ka
zancı az olabilir. Ne bileyim, 

lngllh: Ame'e Fırkuından Sir 
Moıley yeni lnglllz kabinesi aler 
hinde nutuk •Öylüyor. Halk ta 
buhrandan doğan haberleri en-

dişe ile bekliyorlar. 

Af manyadaki 
Endişeler 

f 
Bertin - Son buhran neti- \ 

cesinde dünya altın mevcudu
nun Amerika ve Fransaya 
akacağı endişeleri baş gös
termiştir. 

" Almanlar, aralarında sıkı 
l>ağlar bulunan . ~eynelmilel 
ihraç mliesseselerınm derhal 
toplanarak bir anlaşma 
vUcuda getirmeleri IUzumuna 

anidirler. Fransız nazır-
arının Berlini ziyaretleri 
esnasında, buhranla alAkadar 
diğer bazı devlet ricalinin de 
bu ziyartte hazır bulunmalara 
ihtimal fazladır. Müsyü Şaht 
lngilterenin, son hareketile , 
Beynelmilel borçların tekrar 
gözden geçirilmesine doğru 
gittiği kanaati vardır. 

SUveyş Kanalının Tedbirleri 
Paris - Süvey~ kanalı 

kumpanyası da 22 eylulden 
itibaren kanal rüsumunun 
İngiliz lirasile değil; İngiliz 
lirasının hakiki altın frank 
kıyeti üzerinden alınacağını 
bildirmiştir. 

Kanadada Akisler 
Ottava - Son İngiliz mall 

tedbirlerinin Kanadada fena 
akisler yapacağı kanaati bu
rada umumidir. 

[ Devamı 6 ıncı saytada J 

önüne geldikçe ve onun karı· 
ıı olmakla kazanacağı yüksek 

sabah erken kalkmayı itiyat 
edinmiş bulunabiJir. Genç ka

dın bütün bunlara kendisini 
alıştırırken içinde bir takım 

şikayetler toplanır. Bu şik~
yetleri dökmek ihtiyacı vardır. 

İşte bu ihtiyaç genç kadın
ları ekseriya annelerine ısev-

keder. Kadın annesinden yüz 
göreceğine emindir. Gider 
göz yaşlarını ona döker, der
dini ona anlatır. 

Fakat bunun çok biiyilk 
bir hata olduğunun farkında 

değildir. Bir defa karı koca 
kavgasında en fena hakem 

annelerdir. Çünkü anne me
seleyi akıl ve mantıkla değil, 
şefkat ve merhametle tetkik 

eder. Her işte kızını haklı 
bulur. Kız en ufak meseleler
de bile haklı olduğuna kani 

olarak tedricen kocasından 
soğur. Kavgalar ziyadeleşir 
ve ekseriya aile yılnhr. 

Yeni evli bir erkek karı
sının vaziyetini anlamak isti
yorsa kaynanasının yüzüne 
bakmalıdır. Eğer kadın surat 
ediyorsa, hoşnutsuzluk gös
teriyorsa, demekki evde 
bir geçimsizlik vardır. De
mekki gelin hanım memnun 
değildir. Kocasından bir şi
kAyeti vardır. 

Kaynana ile damatlann ge
çinememelerinin en büyUk ıe
bebi budur. 

Genç kadınlara nasihatim: 
Kocanızdan şikayetiniz varsa 
bunu yine kocanıza söyleyi-

O, mahçup ve 
mırıldandı : 

- Beceremezsem ? 

muztarip 

Hanımtegze karil•rin dert
lerine cevap verir. D11rdi
nizi biztt gazınız. 

niz. Annenize derdinizi söy
lemeyiniz. Kocanızdan başka· 
larına da şikayet etmeyiniz. 
Çünkü onun kusurlarını ıi:s 

hayatınızın en mahrem saf
halarında öğrenmişsinizdir. 
Bunları başkasına söylemiye 
salihiyetiniz yoktur. .. 

BiR DERS 
Bir kari yazıyor: 
"Senelerce beraber yaşa

dığım karımı biran evvel 
kaybettim. Bu hldise bana 
öğretti ki, biz elimizdeki saa
detin kıymetini bilmiyoruz. 
Eğer ölümün ne demek oldu
ğunu bilseydik, karımıza hid
detlendiğimiı zaman o kadar 
zalim olmazdık. Kızdığınız 
zaman karılarınızı ölilm yata
ğında far.zediniz ve ona \!Öre 
hareket ediniz. 

* FAKIR, FAKAT MES'UT 
Kasım paşada Necati Be) c : 
Saadet para ile olmaz. Az 

para ile evlenen öyle çiftler 
vardır ki, zengin konaklarında 
evlenen sahte çiftlerden da
ha mes'utturlar. Evliiik haya
tında paradan evvel kalp zen
ginliği lazımdır. Biribirinizi 
seviyor musunuz? Şimdilik o 
kafidir. 

* Kadırga <la F. N. Hanıma: 
Sevmediğiniz eri.ekle cvlen

meyiniz. Bugün hoşunuza git
miyen erkekte yarın birçok 
ku:;urlar daha ararsınız. Evde 
ıaadet, ancak iki tarafın da 
biribirini sevmesi, hiç olmazsa 
biribirinden hoşlanmast ile 
mümkündür. Diğer sebeplerle 
yapılan izdivaçlar ekseriya 
felaketle neticelenir. 

* Genç kızlar, kadınfordan 
ziyade roman okumasını 

severler. Kadınlar romanı ken
dileri yaşıyorlar da ondan. 

Hanımte_qze 

TAKVİM 
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Arabt 

10 Cemıızlye)cv.3SO -nkıt-eznni-vas'lti 

GUn~ıll.40 5.48 
Ö'°lc 5.59 12.07 

ikindi 9.25 15.3J 

Ruml 
10 - EylGI ~ 1347 

vakıt•ezıınt- •aaatl 
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Vallahi ürküyorum, yU-

BiR ELMASIN HiKAYESi 
Davul zurna çaldırmıyoruz, 

tellal bağırtmıyoruz ya. Başb~
ıa verip bir sınamaya [2] gı-
rişiyoruz. Umduğumuz ~ıkar· 
sa bizhize gülüşürüz. Kınıse· 

mevkii düşündükçe şu büyü 
işini behemhal yapmak istiyor
du. Fakat teşebbüsün husran 
ile neticelenmesi ihtimalini de 
düşündükçe içine hicap ve 
aza pdoluyordu.Peygamber Yu-

- Beceremiyecek ne var? 
"Babamın yadikarıdır, izinin 
olursa parmağına takayın,, 
dersin olur biler 1 

zUme güzüme hulaştınrım 

diye korkuyorum. Şunu biı 
bize sınasak ? 

- Sakın ha. Altın erkekler 
için yapılmıştır, kadın par
mağına geçer geçmez bozulur! 

YAZAN:* * =====~====::::: 

\ 

_ Dayın oğluna varmak 
Bu suretle kısa yol geçildi •e çadırın önüne gelindi. Bu

rada şehzade gülümseyerek: 
- Biz kır bekçiliği yapıyo

tuz, dedi; yanımızda kadın 
Yok. Onun için hizmetinizi 
akağalar görecek, kusura kal
ınayın. Birazdan kendi hizmetçi
lerinizi de yanınıza gönderirim. 
Şinıdilik soyunun, dinlenin. 

Jf-
0 gece yemekten sonra, Şeh-

tadenin ziyaretini kabul için 
hazırlanan Ayçiçek Hanım, elin
de tuttuğu gilzel blr yüzUğU -
lcıpkırmızı bir çehre Ye asabi 
l>ır tellıla-ıüzerek soruyordu: 

- Bu isi ille yapayım mı? 

istiyorsan yapacaksın. 
_ ya efsun tutmazsa? 

l _ Eni, boyu bir ıınama, 

ne kaybedeceksin? 
- Şerefim il [ 1 J 

(1] Tarlht bir tefrikada bir yeniçeri 
. 1 ''Onurumu bozmam!,, diye 

neferın n "H 
aıılı ordu. Franıızca on-

ba§'ırdığı Y Y f 1 k fakat onua 
den muharrc o ara ' 

neur,, l il za ~ ettiği nıoa 1 e aanımı 
ta:ıanınıund "Onur kellmeal henüz 
intikal e en dadı: Tanıı:lmattan bir 
elli, altmıt yatın k 'ıı lnııya başlan
ha 11 zaman ıonra u anı 

y 1 enlçerl o kelimeyi itil• 
mı9br. Hlçb r 1 dı Tarlht tefrikalarda 
medl ·ya kullanma • ldabna, temayüll• 
taıvlr olun.an aıruı 

nin haberi olmıyan bir işten 
şerefine kir mi bulaşır? 

Ayçiçek Hanım, bir tUrlil 
endişeden kurtulamıyordu.Şeh
zadenin zarif endamı gözünün 

k t ın muka· (2) Tec:rUbenln Tl1r çe a 

bili "Sınamak,, tır. 

bna ruhiyatına, klyafet ve rnal~et •t• 
kAIJ~e dikkat olunmak ll:r:ım olduğu 

d i ti a edilme• 
rtbl konutma tal'%ına a n 
ildir. Zira dUnkUler, bugUnkOler gibi 

bl k tefrlka-
koıtuımu:lardı. Halbuki rço 
tarda bu hakikatin paylmal edlldlğ'lnl 
ye nıeıell bet ytlz une evvel yatıyaa 

d bu<>'Onkll muharrirler ıılbl 
bir a amın .. 
konuttvruldutunv r&llyOTUS• 

ıufun eteğine ypışarak reddo
lunan Zelihaya benzemekten 
korkuyordu. Bununla beraber 
oehzadeye meyli galipti. istik
balin Kadınefendisi olmak ih
tırası muhakemesini altüst 
ediyordu. 

Gül hatun biraz sonra şeh
ıadenin çadıra geleceğini dü
şünerek genç prensesi tered
diitten kurtarmak istedi : 

- Fırsatı kaçırırsan pişman 
olursun, ölünceY-e kadar dö
•llnürsün. Aklını baıına al da 
halkayı tak. 

- Okuyup üflemek iste· 
mez mi? 

- Onu şimdide yapabiliriz 
Ye yalnız bir şart var: Halka
yı geçirirken Şehzadenin biraz 
canını yakmak lazım. Başka 

tUrlü efsun yerini bulmaz. 
Onun için dikkat edeceksin, 
halkayı takarken elmasın üs
tUne basacaksın, evire çevire 
deriyi çiıdire çizdire yUzUğU 
yerleştireceksin. 
-Dayım o~lunun buna canı 

ııkılmaı mı 1 

Bir Akağa, elinde Vene
dik kadifesinden bilylicek bir 
bohça ile çadıra girerek ha
nımların muhaveresini kesti. 
Sesi ince ve pürüzlU bir düdük 
gibi öttU: 
-Şehzade efendimizin he

diyeleridir, kendileri de teşrif 
etmek üzeredirler 1 

Bu sözü Ay Çiçek Hanıma 
hitaben: söylemiş ve aynı :za
manda genç Prensesin eteği-
ni öpmllıtU. Ml\teakiben Gül 
hatuna teveccl\h etti ı 

( Arkuı nr) 

• 
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Moskova Civarında Dinamitin 
Eserleri Her Yerde Görülüyordu 

YAZAN: M. KAZIM 

Taşbntte bir Özbek ailesi 

-104-
Şimdi dUşündüğUm bqlıca 

mes'ele: 
- Moskovaya gidebilmek

tir. 
- Fakat nasıl ? 
Daha bilmiyorum, amma el

bette bir yolunu keşfedeceğim. 
Mevki kumandanına müracaat 
ederek hiç olmazsa araba 
buldurmasını rica ettim. Ara
balar bulundu, binerek yola 
koyulduk. 

Vakit geçti, birkaç saat 
ıonra karanlık basacakb, fa
kat: 

- Hiç olmazsa beı on ki
lometre ilerlemiı oluruz, di
yorduk. 

Saat (7,30) da (Kodill) kö
yüne vardık. Geceyi nerede 
geçirecegımın bilmiyorduk. 
Rastgele bir evin kapısını 
çalarak: 

- Para mukabilinde bize 
bir oda vermelerini rica ettik. 

- Buyurun, dediler. 

Kapıdan içeriye girdiğimiz 
ıaman karşımıza biz.im köylü
lerin boyalı sandıklarına ben
ıiyen bir masa, üzerinde kA
ğıttan yapılmış bir lamba; 
duvarda Meryem ananın resmi 

• çıktı . 
Odaya ayak basanlar baş

larını açıyorlar ve resmin 
6n!.inde eğilerek baç çıkarı-
7orlardı. Biz bittabi bunlardan 
hiçbirini yapamadığımız için 
nazari dikkati celbettik. Fakat 
birşey söyliyen olmadı. Birer 
kenara yaslandık. Az sonra 
yemek getirdiler. 

Ördek suyundan güzel bir 
çorba yapmışlar tabaklara da 
ördek kızartması ile yoğurt 
koymuşlardı. 

Yatmadan evvel helayi sor
duk. Odanın kapısını açarak 
tarlaları gösterdiler. Kendimi 
bir an içinde Arabistanda 
zannetim. 

Geceyi kaputlarımıza bürü
nerek kuru tahtanın üzerinde 
geçirdik. 

Sabahleyin bize ıilt, tere
yağı, yumurta ve ekmek ge
tirdiler. Bunun Ustüne bir de 
şekersiz çay içtik. 

Arabalarımıza binerken ev 
sahibinden borcumuı:un ne 
ettiğini sordurdum Adamca
A'ı• cevap verecek yerde 

cebinden bir allrll klğıt para 
çıkardı: 

- Ben bunlan bile saklı· 
yacak yer bulamazken ıiz 

bana hAli yUk yllklemek 
istiyorsunuz, dedi, parayı ka· 
bul etmedi. 

Bu köylüler pek saf ve 
misafirperver insanlardı. Ara• 
ba seyahatinin ikinci günll 
pek kısa sürdU. 

Filhakika köyden ayrıldık
tan üç saat sonra bir otomo· 
bil ile karşılaştık. ŞoflSr ara· 
baların yanında durarak 
sordu: 

- içinizde Kazım B. var 
mı? 

- Benimi 
Otomobil bizi almıya ıel· 

mişti. Arabalardan inerek oto
mobile bindik. Araba geri, 
otomobil de ileri iıtikamete 
hareket etti. Fakat talisizliğe 
bakınız: Bir müddet ıonra 
otomobil kuma saplandı. 

Civarda bir köprüyü tamir 
etmekte olan amelenin yardı· 
mı ile çıkarttık. Fakat aakat
lanmışb, sür' ati dörtte bire 
inmitti. Güç bal ile demiryo
lunun bozuk kısmını geçerek 
(Akbulak) istasyonuna vardık. 
Bu istasyonda harekete mil
heyya bir tren vardı. Yol ko
miserinin müsaadesile bir va
gona sıkıştık. 

Geçtimiz yerler kıyametten 
bir nümune idi: KlSprlller yı
kılmış, demiryollan kesilmiı, 
şöseler tahrip adilmif, köyler 
yakılmıştı. Her tarafta dina
mitin eserleri vardı. Doğrusu 
Ruslar ecnebi hesabına kendi 
memleketlerini yakup yıkmak
ta büyük bir gayret göster· 
mişlerdi. 

(Mabadı 1arın) 

Mal Ol Gazileri Davet 
Mütekait Harp Malulleri 

Cemiyeti Ummmi Merkezinden: 
930 senesinde tütiln ikra

miyelerini aldıktan sonra ge· 
rek 930 senesinde gerekse 
931 senesi haziran ayına ka· 
dar olan müddetler zarfında 
vefat edip te bu defa tevzi 
olunacak ikramiye için asker
lik şubelerince tanzim kılman 
defterlere kaydolunmıyan ma-
101 ailelerile on senelik maaş
larını aldıklarından dolayı def· 
terlere kaydedilmiyen malül 
gazilerin vesikalarile derhal 
Veznecilerde cemiyet merke
zine müracaat etmeleri. 

SON POSTA EylUI 23 

Tekaütlerin Yoklaması _,.._._s 1 NEMA L A R 
Defterdarlık, bir daha temdit için 

Vekalete müracaat edecek 
lıtanbulda ( 23) bin dul, ye

tim ve mUtekait vardır. Bun· 
lardan ( 20,683 ) ii son yokla
malarda muamelelerini yaptır
mıılardir. Bunların alacağı 
paranın yekunu ( 1, 196,360 ) 
Ura ( 26 ) kuruştur. 

11 Eylillden 15 Eyinle ka· 
dar devam eden tediye mild-

deti zarfında bunlardan ( 2041 ~ 

kitiye ( 1, 183,67 4) lira ( 51 ) 
kurut dağıtılmış yalnız ( 270 ) 

kiti bu günlerde maaşlarını 
almamışlardır. 

Bunlar her ne vakit müra· 
caat ederse paralarını alabi· 

leceklerdir. Ağustos yoklama• 

ıına gelmiyenlerin yoklamala· 

nna devam için 12 eyltilden 

(20) eylille kadar mnddet 
Uçllncn defa uzatılmııtı. Bu 

müddet zarfında müracaat 
edenlerin maaşları da (23) 
eylillden itibaren verilecektir. 
Yoklamaya gelen (3) bin ki-

tinin yoklamalan mart yok· 
lamasile beraber yapılacakbr. 
Maamafih Defterdarlık Maliye 

Veklletlnden dlSrdtincO bir 

temdit yapılıp yapılmıyacağını 
soracakbr. 

Buhran Karşısında Nakit Borsa
larımız Kapanmıyacak 

[Baı tarafı 1 inci sayfada ] 
• Şimdiye kadar bizim Borsa· 
larımızda vahidi kıyası İngiliz 
lirası idi. 

V c Türk parasına nazaran 
(1030 .. 1030,5) kuruş arasında 
temevvüç ediyordu. lngiliz li· 
rasının düşüşü gittikçe artın
ca, buhranın inkişafını bekli
yen ve ihracat eşyamızı :ıa

rardan kurtarmak isti yen 
(Konsorsiyom), isterlingin fia· 
tını sabit bir halde tutmaktan 
vazgeçmiş ve dün, uzun 
milnakaşalar neticesi bu para
nın Jstanbul Borsasında da bir 
mikyas olamıyacağı esası ka
bul edilmiştir. Şimdi vahidi 
kıyaıl ittihaz edilen para, 
Franıuı: frangıdır. 

Bu giln için bir Tilrk lirası 
1 

(12,03-12,06) Fransız fırangıdır. 
Bir lngiliz liraıı da bu hesaba ' 
glSre ( 875) kuruta kadar 
dUşmilf demketir. 

Alınan bu kararlar netice-
sindedir ki batka birçok yer· 
lerde olduğu gibi İstanbul 
Borsasının kapanmasına lüzum 
glSrillmemiıtir. 

Bu mUnasebetle Konsorsi
yom Reisi Adil Bey bize şu 
malumatı vermiştir: 

Adil Beyin sözleri 
- İstanbul Borsaıım mu

•akkaten kapamak gibi bir 
fikir varit değildir. Memleketi 
bazı zararlardan kurtarmak 
için lngiliz lirasını tutuyorduk. 
Fakat bu hususta daha fazla 
ıebat edersek memleket için 
umumi bir zarar doğabilece· 
ğini anladık ve bıraktık. Bu 
yüzden müteessir olacak kim
seler ellerinde lngiliz lirası 
bulunan ihracatçılarımızdır. 
Konsorsiyomun elinde mevcut 
İngiliz liralan pek mühim 
miktarda değildir. Maamafih 
son vaziyete kadar sabrede
ceğiz. Bunlan elden çıkarmı -
yacağız." 

Bizim tahkikahmıza naza
ran İngiliz lirasının İstanbul 
Borsasında da sukutu, lhra
ca tımızın oldukça müteessir 
edecektir. Zira bazı ihracat 
maddelerimizin müşterileri , 
Bulgaristan ve Yunanistan gibi 
rakıplermizi tercih edecekler· 
dir. Bunun ıebebi de şudur: 
Bulgaristan ve Yunanistan 
İngiliz lirasını düşürmemiştir. 
Bulgaristaoın bu husustaki se
batı Milli Bankanın sermaye
ıinin İngiliz lirası olmasıdır. 
Yunanistan da ihracatını naza· 
rı dikkate alarak sebat et
mektedir. Bu vaziyet karşısın
da, mubayaat mukabilinde 
İngiliz lirası verecek olan 
müşteriler bunu eski fiabn· 
dan alacak olan memleketleri 

. 
tercih edeceklerdir. fıte bu 
yüzdendir ki ihracatımızın bir 
miktar müteessir olması bek
lenebilir. Maamafib salahiyettar 
bir zatın söylediğine göre va
ziyetin salah kespetmesi en 
fazla 15 günlük bir mesele-
dir. Çünki buhran, fngilizlerin 
harice olan muhtelif borçları
nı, Bankalar mevduatı ve bu
na mümasil matliibatı, altın 
yerine kağıt para ile öde
mek istemelerinden fazla
laşmıştır. Şimdi ise İngiltere 
altının harice çıkmasını menet
miştir. Alacaklılar da alacak
larını kAğıt para ile olarak ka
bul etmemektedirler. Vaziyet bir 
müddet böyle devam edecek-

1 tir. lngilterenin hariçten altın 
olarak birçok alacağı vardır. 
Bunları tahsil edince borç.Ja-
ryn yine altınla ödeyecektir. 
Mesele de kalmıyacaktır. 

Ajansm T ehli ği 
Ankara, 22 (A.A) - Bor

samızda Türk parasını kıy· 
meti için lsterling esası ter· 
kedilmiştir. Bir TUrk lirası 
muadili 12,06 Fransız frangı 
itibarile bugünden itibaren 
frank esasına göre muamele
başlanmıştır. Keyfiyet Borsa 
komiserliğinden banka ve 
müessesata bildirilmiştir. 

Brezilyalılar 
Bizden Zeytinyağı 
Almak İstiyorlar 

Berezilya hükumetinin, Tür
kiye ile olan ticari münase
babnı inkişaf ettirmek istedi
ğini yazmıştık. 

Brezilyanın İstanbul konso
losu dün de Ticaret Odasına 
gelmiş ve bir müddet bu hu-
susta tetkikatta bulunmuştur. 
Oda, zeytinyağlanmız hak
kında kendisine mufassal ma
lumat vermiştir. Haber aldı-
ğımıza göre Brezilya bizden 
mühim miktarda zeytinyağı 
almak istemektedir. 

Bey'iyeler 
Tevziat 

Emir 
için Dün 
Verildi 

Tütiln ve diğer inhisarlar 
bey'iyelerinin malul gazi!ere 
tevziine dair dün emir gel-
miştir. Yakında yapılacak o
lan tevziat fU şekilde olacaktır: 

Derece Rütpe Lira 
1 zabit 139 
1 efrat 70 
2 sabit 24 
2 efrat S6 
5 ublt 97 
5 efrat n 
4 ır:ablt 12 
4 efrat 28 
S zabit 70 
5 efrat 14 
6 ır:ablt 56 
6 efrat 1' 

-GLORYADA: Bu hafta -•il 
Zengin mlıanıenll biriocl Franıizca ı3zlü film 

MARKiZ DÖ POMPADUR 
ANDRE BAUGE ve MARCELLE DENYA 

tarahndan temıll edilen harlkulld• bir operet. 
-----· lilveten: "OSWALD,, canlı reılm. lllll'im_ml_lll 

Cıvn vı sill <i 1:c1:. 
KısTEMAECKERS' i" 

eserındeN 

" iki Kalp birleşince ,, filminin sevimli mümessili 
WALTER JANSSEN 

Bu Perıembe akşamı A R T İ S T İ K ıinemasında 
CHARLOTTE ANDER ile birlikte • temsil ettiği 

YALNIZ .... SEN 
( NUR DU ) WfLLI WO LFF'un yeni Alman operetinde g"nin ecektir. 

Radyo 1 

Bu Akşam Neler 
Dinliyeceksiniz ? 

23 Eylill Çarşamba 
Oıtrava 263 metre 11 ldlovat 
19 : Kabare konıerlerl 
21,30 : Klavye ,. 
Bratislava 227 metre 14 kilovat 
20,25 : Keman konserleri 
Muhlaker 360 metre 75 kilovat 
19,45 : Gramofon, musahabe, 

konıcr 

Belgrad 429 metre 215 kilovat 
20,30 : Madam~ Butterfly 
Roma 459 metre 60 kilovat 

21 ı Milli İtalyan şarkıları 
Viyana 516 metre 20 kilovat 
20,10 Operet Veiae fraht 

Peşte 550 metre 23 kilovat 
20 : Darülfünun konseri 

· 22 : Viyola konseri 
Varşova 1411 metre 158 kilovat 
19,25: Gramofon 

19,25 Gazete haberleri 
20,15 : Konser 

Könlgrvüıter Ka vscn 163S met
re 35 kilovat 

20 r Konferanı 

21 : Opera Zveierlel matı; 

Üsküdar Hale sinemasmda 

Titina Kıraliça 
Milmessilleri : Lilyan Harvey 

Villi Triç. 

Yeni Neşriyat 

Mimar ecmuası 
Mimar Abidin B. tarafından 

neşredilen aylık (Mimar) mec
muasının 8 inci sayısı çok 
nefis bir şekilde intişar et· 
miştir. İçinde mesleğe ait 
faydalı yazılar vardır. 

Diş Tabiplerini Davet 
Türk Diş Tabipleri Cemi

yetinden : 25 - 9 - 931 cuma 
günü saat tam ( 10) da eskl 
Türkocağı binasında topla
nacak mpumi içtimaa bütün 
meslektaşların teşrifi rıca 
olunur. 

Tevkifhane Hastanesinds 
Müddeiumumilik tarafından 

tevkifhanede yapılan bftiş ne
ticesinde Tevkifhane hastane
sinde ilaç, tentürdiyot, pamuk 
ve sargı bezi gibi eksiklikler 
tesbit edilmiş ve dün blr kı
sım eşya alınmıştır. 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 
( Ba; tarafa 5 inci sayfamızda ) 

Avusturyadada Borsa Kapalı 
Viyana - Matbuata beya· 

natta bulunan Avusturya Ma
liye Nazırı M. Redlih İngilte
re ve Almanyadaki buhranın 

Avusbıryaya dokunmayacağını 
söylemiş ve altın dövizi mil· 
dafaa tertibat.mızı aldık, d~ 
miştir. Bu beyanata rağmen 

'

} ayın (2 l) inde Viyana borsa
l sının muvakkaten kapatılma

sına karar verilmiştir. 

lsveçte Vaziyet 
lstokholm - İsveç ilankası 

iskonto fiahnı yükseltmi7tir. 

Japonyada Altm Vazıyeti 
Tokyo - Maliye nazırı, al

tın ihracatına kona tahdidatın 
şiddetlendirilmesine şimdilik 
lüzum olmadığım söy!cmiştir. 

Eranmz Başvekitini Davet 
Paris, 21 - Bugün Ameri

ka Sefiri M. La\•alı ziyaret 
ederek Amerika riyaseticüm
hur sarayından gönderilen ve 
Amerikayı ziyaret etmesini 
rica eden bir mektubu mu
mnileyhe te·.rdi etmiştir. M. 
LA.vıtl teşekkür etmİ:Jtir. Ve
rilecek ceva!J, nazırlar mec
lisinin içtimaında takarrür 
edecektir. 

Davetin k:ıbulüne mu~~kkak 
nazarile baliilma!dad!I'. 

Romanyada Bir Kaza 
Bt!kreş - İki petrol katan 

çarpışmış, (50) vagon yanmış, 
beş kişi kömür hal•ne gel
miştir. Hasar mühimdir. 

Macaristanda Buhran Yok 
Budapeşte - Bir kabine 

buhranının patlak vermek üzere 
olduğuna dair çıkanlan ha· 
berleriı.. yaclıt o!duğu beyan 
edilmel-tedir. 

Vat:ındaşhğa Kabul 
Eskiden Ru:ı tabiiyetinde 

olan Meb'us Yusuf Akçora 
Beyin akrabalarından İbrahim 
Akçora B. Türk vatandaşlığı· 
na kabul edilmiştir. 

SON POSTA 
eTID1, Slyut, Havadlı •ıı Halle gazctul 

idare : fstanbul Nuruoananly• 
Şeref sokağı 3S - 37 

Telefon lıtanbul - 20233 
Posta kuhııu ı lıtanbul - 741 
Telgraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÖRKfYE ECNFP.I 

1400 Kr. t ~n• 271'.iO ~r. 

750 il 6 Ay ı.oo .. 
400 

" 5 
" 

800 ,, 
150 
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SON POSTA 
Meclisteki Müzakerenin 1 

Zabıtlarını Aynen 
Yazıyoruz 

( Baf tarafı 1 inci tayfada ) 
veıile ile kendiıinl matbuat diline 

Sayfa 7 

Türk Hava Kartal
larını 

~bdülhamidin, Lorley Süvari
sine Yol Değiştirtmiyen Hareke
tini Sadece "Ümit,, Hamlediyorum 

Tanıyalım ... 
düfürüp te bayıiyetinin Öraeleın- ( Baştuafı ı inci aayfada ) 
mesfnden, inıan yüzüne bakam1- d S 

ora a ırbistana karşı hava-
yacak hale gelmeainden korkuyor. dan ketif ve taarruz yapmak 

Arkadaşlarf Eğ'er bir memle- Uzere yüksek dağların ete-
kette erbabı namus liakal eşlrra ğinde ufak bir tayyare mey-
kadar ıabur olmaua, o memle- danı vardı. Tayyareler 
ket behemehal batar. ( Sfirekll meydanın bir kenarında ku-
alkıtlar) Halk idaresi, hepimh:in kuruldu. Motörler prova edil-
ldareıi, millet ldareıl diyoruz. di. Her şey gözden geçirildi. 
Bu iddiada bulunan herke.in ihtiyaç nisbetinde, benzin alın-

Jedim. Kimse görünmedi. Yüz
başı tayyarenin başına bir 
Bulgar nöbetçi koyarak beni 
şehirde en büyük askeri ku
mandanı olan süvari alay ku
mandanının nezdine götürmek 
istediğini söyledi. Birlikte 
yola çıktık. Yüzbaşı yolda 
hayretini saklayamadı. Rasat
sız ve hem de şimdiye kadar millete taalluk eden meselelerde dı ve buna mukabil rasat NAKL~DEN: ZiYA ŞAKİR 91 

(Her lıakkı malıfuzdar) 

Güneş, yavaı yavaş gurup 
ediyor. Uzaktan gelen ezan 
•esleri, derin ve niyazkir bir 
lhiinacat gibi •ürüklenerek 
bize kadar uzuyor. Ufuklar, 
kıplurmızı. 

hfsıe1I ye mes'uliyetl olmak J&- mevkileri yedek malzeme ı'le 
•ımdır. Eğer bir hükumet bütün 

~ j hürriyet içinde her ttlrltı ıuikast meseleleri halledecekse onun ku- dolduruldu. Tayyarelerin gUvde-
·~ l "ehminden azade bir surette ha- runu vutta paditahından ne farkı lerine yedek birer pervane 

gördüğü tayyarelerden daha 
büyük bir tayyare ile yalnız 
olarak nasıl buraya kadar 
geldiğime pşıyordu. 

Bu sakin havada dağılamı
)'an dumanlar, şehrin üstUnU 
lbelül ve kasvetli bir perde 
Kibi örtilyor. Yatın baş ta
rafından ağır bir hırıltı ge
liyor .• ince ve beyaz bir bu
har slltunu yükseliyor.. Yat 
demir alıyor: 

- Dan, dan .. Dan, dan ... 
Vardiya çanı demirin alın

dığını ihbar ediyor. 
- Tiring, tiring.. Tiring 

tiring ... 
Süvari, makine dairesine 

hareket emri veriyor. Yat, 
birdenbire titriyor. Makine, 
harekete geliyor. Dilmen su
lan, birdenbire köpfirUyor. 
Bu narin ve zarif gemi, Ak
denizin ıakin ve lacivert su
larına doğru sUzülüyor. Ve 
yavaş yavaş Selanikten uzak
laıırken, bu mamur ve şirin 
belde acı bir hüzün ve melal 
içinde görünüyor. Kaleiçi, sık 
evlerile hafif meyilli sırta 

doğru yilkseliyor.. Yalılar 
ciheti, ağaçlar arasına gizlen
ıniş köşklerile ( Kapıcılar ) 
k d 

w .,. 

öyüne ogru serpı.ıyor .. 
Uzakta (Tophane), (Beşçmar) 
tarafları limandaki vapurların, 
gemilerin direkleri arasından 
ıeçiliyor.. Ve sonra, (Kaleiçi) 
ilin sık ve mebzul minareleri. 
Yamında bir hıçkırık işittim. 

Başımı çevirdim. Vasıf Bey, 
dirseklerini kUpeşteye daya
ftıış, ba.şmı avuçlarının içine 
ılmıt hazin hazin ağlıyordu. 
Bu asil ruhlu Türk · zabitinin 
fu ande duyduğu acı ıstırabı 
hissederek, onun şu ande 
nıuhtaç olduğu sükfıne~ ihlal 
etmemek için sessizce çekil
dim. 

Kıça, bayrak gönderinin 
altına gittim. Başımın Ustünde, 
Alman kudret ve haşmetini 
temsil eden siyah kartallı 
laarp bayrağı dalgalanıyor ve 
ıanki ( zavallı Selanik ) in 
endite Ye ıstırapla gölgelenen 
ınuhtazır hayatına bir teselli 
sellmı yollıyordu. Yalılarda, 
beyaz kulede birkaç eviıı ca· 
nıı, gurubun aksile parlıyor .• 
kanlı yaşlarla dolu gözleri 
andınyor.. Ve ıüpheıiz şu 
ande koca Selinik, için için 
kan ağlıyordu. 

Benim de gözlerim doldu. 
Göğsümde kabaran bir hafa
kanla boğularak: 

- Zavallı SelAnik .. Elveda •.• 
Belki de, ebediyen elveda. •. 

Dedim ve şu satırlan yaz

j Yatının ıon demlerini sakin ve nrdır. ( Bravo •esleri, alkışlar ) bağlandı. Bu sırada Sırbistan, 
1 

Benim görüşüm matbuabn haldı Romanya ve Macaristan hu-
. endiı:.eıiz geçirmeyi büyük bir h k tarı'zlerı'le t k'tl 

l 
., veya a sız ' en 1 e· dutl81'ı arasında ve Tuna Uze-

l ictiyakla arzu etmiştir. Eh, d n · tif d 
y rilc geçen zaman a 11 a e rinde sıkışmış kalmış olan tuhalde niçin bunu yapmadı?.. edllmiftir. Endiıe veren yerlerini 

f 1 Kendi kendime sorduğum bu t~barilı ettirdiğimiz gibi iıtifadeli Adakaleden Türk tayyarecile-
. l suale, yine kendim, bir tek olan yerleri de tasdik etmeliyiz. rinin kendilerine yakın bir ye-

i kelime ile cevap verdim: istifadenin başı bence, bilha11a re geldiklerini duyan Adakale 
Ü 't matbu.atın çok faal bulunduj'u Müdürile halktan bir iki 

1 - mı... ~ d d ld 
'7' lıtanbul a gör üğüm tekimü ür. kişi ziyaretimize gelmişlerdi. 

Sofraya, vapurun süvarisi fıtanbul çok neşriyat ve miica- Sırbistan topçularının kendi-
riyaset ediyordu. Sağmda delita muhatap olduğu hald~. lerini top ateşile pek ziyade 
Arif Hikmet paşa, solunda efkirı umumiyesinde ulim bi: izaç ettiğinden bahsederek 
da Şerif paşa, onlardan son- ıükünet ha11l olmuştur. 

d R M V f Bı·r de asıl gördü"'üm t~rakki, şikayette bulunduiar ve aske-ra a asim, ahmut, ası ıs 
Salih Beyler karşılıklı otur- matbuat meaelelerinin bütt: ı ri vaziyet hakkında bize fay-

y ınemlekette uyandırdıA-ı heyecan dalı havadisler verdiler. Yo-muşlardı. emek, oldukça 
ve infialdir ki, Büyük Meclis ona lumuz tam ada üzerinden net' eli geçti. Muhtelif mevzu- h' r kJ ·11 h 1 

b buaün şa ıt o ma a mı etin geçeceği ci et e bizi gözlerile lar üzerinde irçok şeyler e 

k efklra umumiyeıılıne tamamen ter- takip edeceklerini, bütün ada gorüşüldü. Yemekten alkıla- cüroan olmuştur. Böyle bir akıLJ- balkının selametle mahalli 
cağı esnada yatın süvarisi h • i 

kalı k k b. lamel ve auasıyet n uyanması maksuda v11 sıl olmamıza dua ayağa Kara ısa ır nu- tb t h- · tt • ·ı r a 
bence ma ua urrıye nın suı 11 ı- edeceklerini söylediler. O ci-tuk söyledikten sonra (Hakanı ınaline l!lahno olan bir memlekette 

&abıkm bakıyei hayatının isti~ bOyük bir terakkidir. Eğer fikirle- var, o mevsimde daima sisli 
rahatle imrarmı) temenni ede- rinıizde, siyaai hayatımızda müestir bulunuyordu. 331 eylülünün 
rek şerefine (badenuş} oldu. olmak iddiaaanda matbuata kartı nispeten az sisli bir güniydi .• 

Süvarinin bu nutkuna Şerif bütün memleketin alakasını ve Sabahleyin motörümü bir da-
Paşa mukabele etmek istedi. heyecanını ayni dereceye vardıra- ha tecrübe ettikten ve her-
F akat, yüzüne gözüne bulaı· bilirsek meaele yoktur. Matbuat ıeyin yolunda olduğunu gör-

1 
mürakabe altına girmiştir ve k d 

brdı. Evveli ayağa kalkmadı. fazla ıöylediklerf atgın ve tatkm dükten sonra ar a aşlarla 
Bunu, ya unuttu ve yahut ta gittikleri itler için milletin milra· ve diğer Alman ve Macar za· 

Nöbetçi olan Nuri Ağa, azametine sığdıramadı. Sonra kabeıl altına firmi,lerdir, Hal- bitanile vedalaştık. 
derhal salona giriyor ve, el da iki lakırdıyı bir araya buki bugün demiyeyim dün~ Motörüme yol vererek mey-
pençe divan duruyor; getirip söyliyemiyerek adeta kadar vaziyet akıine idi. Tecavüz dandan havalandım. Diğer 

mırıldandı. Alman .zabitlerine edenler Devletin reımi kuvvet- ilci arkadaşım da beraber 
- Efendimiz?... lerini dahi kendi teairleri altina olarak beni takiben havala-ç v b vapu- karşı çok mföı.kül bir vaziyet d d id'I H" ı t - agır ana fU Y almak fd iasın • ı er. urr ye nacaklardı. Meydanın etrafı hAsıl oldu. Bereket versin B k 

run süvarisini... •uii•tlmalatına kartı eğer üyli dairen madar yüksek dağlarla 
Nuri Ağa, çıkıyor. Bir da· Mahmut Beye... Mahmut Beyi Mecli•in a1ikaeı, matbuatın mü- çevrilmiş ve tayyare ağır ol-

kika ıonra, salona telasla ayağa kalktı. Sol elile masaya cadeleıl, halkın intibahı, efkarı doğundan lizımgelen yüksek-
- · · · (R ) di dayandı. Alman . ve .. Türk teyekkuz balinde bulundurı:ı.biJine 1. v. k k l b' l suvarı gırıyor. ap... ye ondan aonra kanunların iyi itle- ıgı tutma o ay ır şey o -

t b. t k ordoları arasındakı munase- d ç·· k'' ''k ı d vı ser ır opu vuruşundan son· meai ve doğru tanzim edil- ma ı. un u o yu se t ag ar 
Abd ıh betten tutturarak Sell·s, veciz, d ht l'f c e ra i.i amidin önünde d k hu''tün meai için zemin ihzu edilmiş arasın a yere mu e ı er -

dimdik duruyor: bir nutuk irat e ere demektir. yanlar vardı. 1650 metre irti-
- Emir buyurunuz. Şev- Alman zabitlerinin uzun alklŞ (Devamı var) fada bir müddet dolaşıp 

ketmeapf... ve takdirlerini kazandı. arkadaşları bekledim. Fazla 
Diyor. Abdülhamit, sert bir (Arkası var ) Üsküdar Hukuk Hakimli- dolaşmak fazla benzin sarfını 

sesle emir veriyor : ğinden: Ayşe Han~mı~ Su icap ediyordu. Bu da doğru 
_ Çevir şu vapurun bur- ·Beyoğlu ikinci Hukuk Hikim- şehrinin Buldur karıyesmden değildi. Çünkü tayyare, mal-

nnnu.. Doğru ( Hamburg) liğinden: Doktor FakaçeliB ve Zebo oğlu Mehmet oğlu Mah- zeme ile dolu olduğundan 
( M h'bb' hasslll Doktor Kuremeno Efendilerle mudun harbı umumide kay- benzin de ona göre hesaplı ıı·manına.. u 1 1 - C d t K • k 

1 h ev e ve amil Beyler ve Zeh- d k ı'plı'gv ıne arar k t bas ) im Kayzer Vilbe m a.z- bolduğun a. n . a . _. onmuş u. 
ra Hanımın •ayian ve müştere- l bil k me eyledıgı M l d b k l f. ı'tmek l• k y itası ta e e ı a otör erin e ir Arıza çı .. retlerine m sa ır g .,.. en muta5arrıf oldukları Gahıta- d h 
da Lüleci hendekte Hocaali so- davanın cereyan e en mu a- ması ihtimalini düşünerek 

tiyorum. k d 99 O k d ·1 hı'n sefer l f zl b ki . 1 
Su··vari, (rap .. ) diye bir daha ağın a ' 1 1 ve 103 numaralarla emesin e mumaı ey on ari a a e emıye üzum 

t murakkam tahtında alta dükkanı berlikte askere gidip şimdiye görmedim. yoluma deva-topuk vurduktan sonra, ser müştemil bir bap apartımanın t d j 
· ) ·ı k hükmen l:ralei şuyuu zımnında kadar hayat ve me~a 1~ ~n ma başladım. lk merhale 

bir (soldan gerı 1 
e çı ıyor. arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. bir haber almamadıgı ıddıa Bulgaristanda Lumpalanga ka-

Derhal kaptan köprüsüne ko- (1) Gayri menkulün kıymeti 70 1 edilmesine zevci mumaileyhin sabası idi. Tunayı bulduktan 
şuyor. Dümenciye: bin 150 liradır. (2) gayri menkul hayat ve mematmdan haberi sonra hep Tuna üzerinden 

_ Alabanda sancak 1.. bet katlı olup her katta ikişer l ] üdd l 
daire vudır. Daireler dörder ve 0 an arın bir sene m et e uçuyordum. Sırbistan hudu-

Emrini veriyor. h ı ilanma karar verilmiş oldug"' un-
Kl'mbı'lı'r? Belki de, (Ham- beşer odayı ve birer e ayı ve d duna yakın geçerken Sırp 

banyo mahallerini havidir. Ve an mumaileyh hakkında 1 b • 'dd ti' b' 
burg) a kadar gidecektim. bodrum katında odunluk ve kö· ~alümatı olanların bu bapta- topçu an enı şı e 1 ır 
Bereket versin, yemek k~- mürlük ve cephesinde altı dük- lu malumatlarmı bildirmek oarapnel atefİ altına aldılar. 
Panası çalındı da kendime klnı ve üat katta Ostü açık ta- tizere keyfiyet ilin olunur. Romanya sahiline sokulmak 

A k rara Ye üstil kapalı çama,ıraoe- · t d' B f R alı geldı·m.. Yat, ynaroz açı. - • ıı e ım. u se er omany -
al vardır. Elektrik ve ıu tesiaatı Zayi - 1930 senesı· Halıcı l . d . 1 B' ıannı geçiyordu. Kartı aahıl- JDevcuttur. 3 gayri menkulün ha- ar pıya e ateşı açtı ar. ına-

k l i k h · k 4 oğlu lisesinden aldıgv ım .ıııeha- nal h b 'k' t d lerde Yakın Yakın t~•lı lar en pote n ac7t yo tur. d ... e ey u ı ı a eş arasın a 
.,. etnamemi zayi ettim. Yeni· · d t db' J • k Ak h tlpuca müseccel ve gayri müsec- !cap e en e ır erı yapara 

yükseliyor. şamınk mal ~ur cel hak aahiplerl tarihi ilandan sini alacağımdan hükmü yok- yoluma devam ettim ve niha-
gölgeleri içinde bu aya 1 a- itibaren yirmi gün içinde müra· tur. 1255 Numaralı yet mahalli maksude muvaaa-
rın tepesile sema birleşiyordu. caat eylemeleri akıi takdirde Zeki oğlu: Avni latla kasabanın cenubu garbi-
Kendi kendime düşündüm ; aatış bedelinin payJ&,maaından sindeki küçük bir meydancı-
acaba Abdülhamit, geminin hariç tutulurlar. Fazla tafsilat · ·r ğa indim. Sırp topçusunun 

" ve benim almak latlyenJer 931 - 175 numa- ON iKiNCİ kaptanını çagırır . k bana yetmiş · sekı'z mer-l b rah doaya herkeae açı br. 
hayalimde can anan u emrı Müzayedeye iştirak edebilmek P A TRQN KUPONU mi attığını bilahara Adakale-
verebilir miydi? .. Evet, verirdi. için yüzde 7 buçuk teminat göı- --- liler Macaristandan hareket 
Pek alA amma,niçin veremedi? termek Jizımdır, Gayrimenkulü No. 14 ettiğimiz tayyare istasiyonuna 
Acaba aklına ını ge~medi ? mezkQr tarihi ilandan itibaren gelip anlatmışlardı. 
Hayır' aldina gelm.emıı d. e- bir ay zarfında yaol 25 teşrini- Gazetemizde on bef g(lnde bir Öteden beriden birçok 

d evvel 931 pazar günü saat 14 te vermekte olduğumuz Patronu 

Memduh Paşa 

Nuri l... 

Almanlar bile rasatsız uç· 
madıkları halde bir Türk za
bitinin yalnız olarak uçabil-
mesini havsalasına sığdıramı .. 
yordu. Bu yüzbaşı İstanhulda 
Bulgar sefaretinde atefemiliter 
olarak bulunmuş. 
Kumandanın yanma gettik. 

Terceman vasıtasile bizi istin· 
tak etti. Benim tayyaremle 
buraya ineceğimden Alman 
Hariciye Nezareti tarafından 
Bulgar hükumetine yazıldığını 
ve müsaade ahndığmı söyle
dim. Kendisine henüz bir 
haber verilmemiş. Sofyaya 
yazın, sorun dedim. Pasapor
tumu aldı ve şehirden dışan 

çıkmamaklığımı tenbih etti. 
Kasabada adeta bir esir gibi 
idim. Tayyaremin yanına gi
derek bavulumu almak iste· 
dim. Bulgar nöbetçisi süngü
sünü gösterdi. 

Tekrar kumandana müraca
at ederek birlikte tayyarenin 
yanma gidip bavulumu çık81'
dım ve talebi üzerine açıp 
muhteviyatını yavere göster-
dikten sonra yanıma alıp bir 
otele yerleştim. Etrafımı bir
çok Müslümanlar sardı. Bun
larla epeyce dertleştik. Ben· 
den üç gün t. vvel Macaristan
dan hareket edip motörüne 
Arız olan bir sakatlıktan do
layı Lumpalangaya inmiş bir 
Alman tayyarecisi vardı. Rası· 
dmı orada bıraliarak tayya
reci Sofyaya hareket etmiş. 
Oradan da Edirneye geçip 
tayyareyi sökmek üzere bir 
motörcü gönderecekmiı. Yüz
başı rasıdı, o ufak kasabada 
evham kaplamıı. Beni görün· 
ce fevkalAde sevindi. Bir an 
evvel buradao uzaklaşmak 
istediğini anlatb. 

Tayyareyi sökmek için 
motörcünün gelmesine hacet 
olmadığını ve kendisine bu 
iyiliği yapabileceğimi söyle-

yince hayretten ağzı açık kaldı. 
Telefonla Sofyadaki tayyareci 
yüzbaşıya bildirdi. 

Herhalde tayyareci yüzbaıı 
benim tayyareyi s8kebile
ceğime inanmamıı olacak ki 
muvafakat etmedi. Fakat 
risıt yüzhaiı bana tayyareyi 
sökmemi rica etti. Ben de 
meydanda tayyareyi söktnm 
ve trene yerleştirdik. Rasıt 
sevincinden boynuma sarılı
yordu. Nihayet trene binip 
gitti. Benim arkadqlanma 
gelince; Yüzbaşı Sami Bey 
havalandıktan sonra motör 
Arızasından dolayı meydan 
cıvarında bir harman yerine 
inmiş. İsmail Bey ise benzini 
bittiğinden Lum palanganın 
kırk kilometre yakınındaki bir 
köye inmiş. Ben üç gün 
bekledikten sonra gelen 

ğildir. BiIAkia belkı e en kıymeti muhamminesi üzerinden tedava almak iıtlyorHon, bu Müslüman ve Bulgar halk ve 1 
18 Tetrlnlevvel 328 evvel bunu dUşünmlld' V~ Çb.k en fazla bede) veren .ıabo uhde- kuponu keeip saklayınız n ıs bu arada bir süvari yüzbaşısı 

(Lor)ey yatında) sevdigıv. hayatına enk .ışesı~ t' ır ıine bırakıbr. üzerine ihalesi ic- kupo,., toplayınız. Patronlarımıı· yanıma geldiler. Bu yüzbaşı 

lbak içi kamarama indim. müsaade Uzerine tayyaremi 
söküp trene yerleştirdim. Dör
düncü gün de diğer arka
daılanm geldiler. Onların 
tayyaresini de birlikte söküp 
trene yerleştirdikten sonra 

t ı t b d )• ·· a d yi dan pek memnun olacakıınıı. f 'h Tü k k Abdülhamit, salonda bir 1 ti'kba1 temin etme ıs emış ır. ra kt ınan za e e 1 muz ye e gayet ası r çe onuşu- , 
1_ S dd ( d köşkü) beş ,,...."n zarfında mahke. me vez-. Patronlar ne,recllldllderl güıı• d Hü , et' . d 
ICÖfeye çekilmfı oturuyor. Uzun mil et or u neıi:; teılim edecektır. ~ksı den itibaren lıtanbul karll"rırnıı yor u. yıy ımı, nere en 
kavları çabk ve gazlerindo nde mahpus kaldıktan sonra takdirde bilcümle zarar ve z1yan bir hafta, tapa karllerlmh oıı geldiğimi ve ne yapmak iste-
d lıtanbulda da ayni hayatı ve faiz andan taımf n ettirilir. siln içinde kuponlarını ırOnder- diğimi sordu. Ben do cevabım 

erin bir kin var. Birdenbire A mn kuy• Talip olanların mOraeaatları ilin melidirler. Bu mllddet geçUld.n verdim. Meydanda hemen bir d .. ı G ohak ya•amaldansa, vrupa ıoııra kuponlar kabul edilmez. f l ogru uyor. Ur ve mllt • ., bir ıaatten az a arkadARlan bek· ,~~=====:._l._jtu_Jb~k~k~öfe~a~in~d~e~,~tam~~~~~o~l~un~u~r.:._~~~~~~~~...!..=:=:=:================:!.l~=-=.=..~--=.::::==:....=:.=.:==-r!.:.::~~~ 

hareket ettik. Bulgaristan işte 
ogünlerde ıeferberliğini ilin 
etmiıti. 
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Saraçhanebaımda Mtınir Pqa konaklanada • • • 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Talebe 
sabah evlerinden mektebin otomobillerile alJnır ve aktam ayni vasıta ile evlerine ıranderilir. 

El:k iSTiKLAL LiSESi N~~~~ 
Dühul imtihanlarına 24 Eylül Perşembe günn saat 1 de başlanacaktır. Allkadar talebenin 

lık, Orta ve Liıe kısımlarım muhtevidir. Bütün sımflan mevcuttur. 

mezkur gfinde mektepte bulunmalan ID.zumu ilh olunur. 
Talebe kaydine devam olunmaktadır. Her gün müracaat olunabilir,. 

Her gün 10 tlan 18 e kadar müracaat edilebiJlr. Telefon : 20530 
latiyenlere tarifname gönderilir. Telefon 22534 İstanbul -

f 

B 1 k Y v • • J b h h } H K b • J•d• Kansızlık, romatizma, ııraca, mide, damar, sinir, kemik verem hastalıklarına 
a l agı IÇeIDtyen er e eme a asan UVVet ŞUrU ll IÇMe l Ir•nafidir. Balık yağından daha kuvvetli olup cihanşiimul şöhreti haizdir. 

i VAPURLAR 1 
Bugun Beklenilen Vapurlar ı 

Karadeniı: - Türk • lzmirden 
Dumlupınar - Türk - Rize den 
Asya - TUrk - Mudanya 

Gemlikten 
Daçya - Romanya w İsken

deriye Pireden 
Diana - İtalyan - Odesa 

Köstenceden 
Kaldea - İtalyan - Kösten

ceden 
Assunzione - İtalyan - Ba

tum Köstenceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Vatan - TUrk - Rizeye 
Seyyar - Türk - İzmire 
Bursa - Türk - Cideye 
Marmara - Türk - Mudan-

yaya GemHğe 
Güzel Bandırma - Türk -

Bandırmaya 
T eofil Gotye - Fransız • 

Beyruta 
Assirya - İtalyan - Köstenceye 
Afrodite - İtalyan - Kös

tence 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acentaaı: Galatada KöprU 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mil· 
hUrdar zade han 2. 274() 

MERSiN POSTASI 
(Anafarta) 25 Eylül Cuma 

10 da Galata Rıhbmmdan 
kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 
(Cumhuriyet) 24 Eylül per-

şembe 17 de. 

CENUBİ AMERiKA YA 
Gitmek . isteyenl~re 

ROY AL MAiL Lir"~E 
İngiliz Transatlantik kumpan
yasının vapurlarını tercih ediniz. 

Türkiye acentası : N. A. 

KOST ANTINIDIS Galata Rıh
tım caddesi 27/29Tel. B. O. 3126 

-
Toptan Fiatına Perakende Satış 

Galata 

Erkekler için 
lngiliz 

Muşambalar1 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Liradan 
2 itibaren 

121
12 " 

Muflon ile gabardin22 1 / 

PardasUler 2 
' ' 

Trençkotlar 13 1 l 2 ,, 

lngiliz biçimi 18 1 / 

KostCmler 2 
' ' 

Cihanşümul marka 

D1AD DELBER6 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

• 1 Karaköy 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 ı / uradan 

Musambaiar 1 ıubaren 
' Muflon ile gabardin21 ı / 

PardesUler 2 
'' 

ipekli 21 '/ 
Muşambalar 2 '' 

Çocuklar için 
lngiliz 

Mu~ambaları 

Trençkotlar 

VUnlU 
Paltolar '' 
Erkeklere mahsus par

desüler, paltolar, kos

tümler ve muşamba

larla Hanımefendilere 

mahsus ipekli mantolar 

ve muıambalann miin-

tahap çeıitleri 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvalık Postası 

~~~a~7~~~ı.~ •ı-•K•E:·~·=~-A-M• ELi0

HA YAT'İ Lis:::~!~~ret 
den hareketle Gelibolu, Ça
nakkale, Ktiçiikkuyu, Altın
oluk, Edremit Burhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet 

.. ~ .. . . ... :.. . . _.... . . ·, : 

Doğum ve kadın hutalıklan 

mütebassw DOKTOR 

Hüs eyin Naşit 

edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da ve

rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: fst. 22l0 

Veni den Hneslnde qafldakl tekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihtl
aaıla atmak ilzere lisan ve ticaret proa-ramlarını teV1İan tedri1ata ba9hyacaktır. Mektepler iki devre 
olup birinci devreleri Oçer Hnedlr. Bu devreye ilk mektep mezunlarile. o derecede t~ıil (Örenler kabul 
edlllr. ikinci devH tkl 1eaedlr. Orta mektep mezunları veya bırincl lbttaaa tıcaret mektepleri 
mezunlan kabul edilir. lkind devre muhtelittlr. 

Kayit için cumarteal, pazute1I, per99mbe •ünleri aaat ondan on altıya kadar mlracaat 
edilir. Eıki talebenin kayltlerlnl 28 eyUll tarihine kadar yenllemeal liıımdır. 

Kıı - Cağalotlu Dilyunu Umumiye kartısında T. L 22731. Erkek - Cağalotlu T. L 23630 

Seyahatten avdet etmiftir. 
Hastalarını Ttirbe karıısında 

eski HilAliahmer binasındaki 

muayenehanesinde herglln öğ-

leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon l.t. 22622 

İstanbul Dördüncil icra MC!<' 
murluğundan: Cemile Hanımın 
Suat Kudret Hanımdaki 1ala
cağmdan dolayı birinci dere
cede ipotek irae edilen Şeh
zadebaşmda Hoşkadem ma
hatlesinin Selim Paşa yoku
ıundaki ve yeni 17 numarala 
bir bap hanenin nısıf hissesi 
otuz gün müddetle ihaleyi 

• evveliye müzay ~desine vazo
lunmuştur. 

Ahşap kapıdan zemini taş 
döşeli methale girilir methal-

den tefrik edilmiş malta dö
teli taşliğa geçi!ir me:ddir 

taşhk üzerinde üç basamak 
ile çıkılır bir oda ve taşlığa 

maklup aydmlık mahali gayri 
mestur alaturka ocaklı maa
tulumba kuyulu bir mutfak 
mevcuttur taşlıkta iki adet 
gömültı klip vardır. Ahşap 
merdivenden birinci kata çı

kılır bir sofa üzerinde bir 
hala mevcuttur ikinci kat ta 
aynıdır. Birinci ve ikinci kat
larda sokağa nazır şahniş 

olup mezkur hane derununda 
elektrik techizatı vardır. 

Bina ahşap ve muhtacı ta
mirdir. Derununda borçlu 
sakindir. Hududu sağ tarafı 
Sadık Beyin zevcesi Raziye 
Hanımın hanesi arkası Osman 
Efendi vereselerinin hanesi 
sol tarafı Sadık Beyin zevcesi 
Raziye Hanımın hanesi arka
Osman Efendi vereselerinin 
bahçesi ~n tarafı tariki im 
ile mahduttur. Mesehası 40 
metre murabbaı araziden 38 
metre murabbi hane ve mll
tebakisi aydınlık mahalidir. 
Kıymeti muhamminesl tamamı 
1500 lira olup talip olanlar 
hisseye musip miktarın yU.zde 
onu nispetinde pey akçeleri
n! alarak 928-6363 dosya 
numarasile · saat on dörtten 
on yediye kadar 31-10-931 
tarihinde İstanbul Dördtlnctı 
icra mumurluğuna mllracaat 
etnıeleri ilin olunur. 

PaıU Darll~ünunundan 
mezun 

Ta~tı MEHMET Ri F AT 8. 
Catalotlunda Kapahhrın kar
p11ndakl muayenebanealnde 
haıtalarıaı kabul ve tedavi 

etmektedir. 

Ümit 

Büyük 
Klzım Sevinç Bey tarafından 

İlk Mekteplerin 4 ve 5 inci sınıflan Sabun D eposu s:::::::Dr.HORHORUNi~ 
Muvaffakıyet 

1931 senesi beynelmilel Budapeşte sergiı,inde teşhir edilen 
Ümit ve Hacı ilan ıade sabunlarımız pek büyük takdir ve 
taltifler kazanmıştır. 

ahunlnrımızın nefa~eti 600,000 kişinin 600,000 torbasile 
karşılaşmıştır mallarımızı bilnıiycn ve görmiyenlerin birer 
tecrübeleri icldia ınızın hakikatine kafi bir delildir. 

İstanbul : Zındankapı Dörtyol ağzında No. : 53 Omit Sabun 
ve Yağ depo:5u. Telefon 207 12 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi eylülün 24 

lbactl perıembe sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tari
feler aifelerde ublmaktachr. 

için yazılan 
Türk Y avhılarına 

YURT SİLGİSİ 
ÇIKTI. 

Müracaat yerleri : Dilsizzade Hanı 2 numarade Sıtkı Hamit B. ve 
Ankara caddesinde Cağaloğlu yokuşunda Kainat kütüphanesi No. 28 

İstanbul Ziraat Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Mektebe kayit için müracaat müddeti temdit edilmiştir. 

Şimdiye kadar müracaat edenlerin ve bundan sonra milracaat 
edeceklerin teırinievvelin birinci günü mutlaka Y qilköy 
cİYanndakl mektepte iıpab ricut etmeleri. (26 l 1) 

Cilt ve emraz! zUhrevlye tedarihaneal Her wla sabahtan aktama kadar 

iıb:~==~~- Taksim Zambak mokalı No. 41: 

Türkiye Hila liahmerCemiyetinden: 
Cemiyetin İstanbul'da Yeni - Postahane civarında Aksaray· 

lılar hanının 3 numaralı bürosunda mevcut nilmunesi veçhile 
(650) adet hamam peştemalı 28 eylül 931 tarihine müsadif 
pazartesi gflnü tam öğle vakti aleni münakasa auretile mubayaa 
edilecektir. NUmııneyi görMek için Büro mlldllriyetine mUra· 
caat edilmesi. (2600) 

ZA YI - Seyriseferden aldığım 
2683 numaulı otomobil plakası 
zayi olduğundan diğerini alaca
ğımdan hük:oü olmadığı ilin 
olunur. 

Mezkur otomobil sahibi 
Mu~a~d•• Salp 

-
MATBAAİ EBUZZİYA 

Sahipleri: Ali Ekreııa, Selim Ragıp 

Nept1at llWMı S.Um RarıP 


