
HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın r~Szüdür ı Halk bununla garür. 
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Japonların Teklifini Reddetti Çin H·ükômeti 

Cemigetl Akvamda Çin fiti 

Japon murahhasları M. 
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Sz11 "" Yoşizava 
Son lıarektitın inkişafını gösteren kroki ~ 

Çin - Japon harbi, heran Reis: 1 istedim. Bunları alır almaz 
vahim bir şekil alıyor. Cemi- - Muhterem Japon mu- ali meclisinize arzedeceğim 
yeti Akvamdaki Japon mu- rahhasınm mevcut ihtilaftan tabiidir. 

y bahsetmesini rica ederim. Reis, Çin murahhasma dö-
rahhasımn beyanatına ragmen, nüyor: 
Japon ktt'alara Çin arazisini Japon murahhası cevap - Muhterem Çin murah-
istila etmekte devam ediyor- verdi: hasının da bizi tenvir etmesi-

1 ·1 M'l - Mançuride Japon ve Çin ni rica ederim. ve emem 
lar. Bu vahim mese e ı e ı • Ç hh d b - r • askerleri arasmda vukua ge- . in mura ası a şu ceva 1 - Bu kavunları buradan 
letler Meclisi ilk defa ayın İstanbula götil receksin. Orada 

len hadiseler hakkında gaze- verıyor: 
yirmisinde meşgul oldu ve bu - Meslekdaşım Japon mu· müşteri arıyaci\kaın. Bir gün va-
nıeşguliyet te şu şekilde vu· telerde bazı malumat gör- rahhasının bahsettiği gibi ben klt kaybedeceksin. Bu kavunları 
kua geldi: düm ve hükfımetimden tafsilat (Devamı 3 üncil sayfada) (Devam ı 3 üncü sayfada) 
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Bir Yumruk İhracat Piyasamız Vazigefte,n Biraz Müteessirdir 

Hikôgesi Tacirler T oplan;;.ak Bir Müddet 

Terzi Güzide H. 
Enelkl gUn Beyoğlunda 

apartıman kiralamak yUzlln
den çıkan bir hAdise, bir 
kadının yaralanmasile netice
lenmiştir. 

[ Devamı 3 üncü 1ayfada] 

Mecliste Gazete Müzakereleri 
(Dün~ü nüshadnn Devam) 

Şimdi arkadaşlar, bu maru
latımla Hükumetin elinde bulunan 
kapatma ıaJahiyetlnl niçin kul
lanmadığını izah etmiş oldum 
•annedlyorum. Çünkü, cemiyet 

( Dnamı 6 ıncı sayfada) 

için intizara Kai-ar Verdiler 
İzmirin İhracat Vaziyeti Ne Halde Bulunuyor? 

İngiliz Jirasmın, bütün ci
han borsalarında para mikya• 

11 olmaktan çıkması üzerine, 
İstanbul Boraasında da bunun 
yerine Fransız frangımn ka
bul edildiğini yazdık. Bunun 
neticesi olarak kambiyo Bor
sasında diln (2,975,000) frank 
muamele görmüştür. 

İngiliz lirasının sukutundan 
milteesslr olmıyan yalnız Fran-

z frangıdır. Fakat Ameri-
sı · ı· tl 
k doları ve Italyan ıre an .. 1 bil llk farkla bir tenezzu ar-

y • t' Bir f ngiliz lirası, 
zetmış ır. l 
b h D 

başlamadan evve 
u ra l"ld 

(4 S,65) dolardı. 19 ~y u.. 8 

ls~anbul Borsasında hır türk 

1
. mulcabiliırfo ( 47) çent 
ırası · [Y" .1• "'ınıyordu uz 

(20) mı ım ' . . ·1· ı· 
t bir dolardır]. Ingı ız ı· 

çen .. d n itibaren sukuta 
rası ogun e d sukut et· 

b~ılay~::;e;01(;2) :ylUlde bir 
mq, nı ukabilinde (47,
ttırk lirası m 

ihracat /aallgtttl hir müddet durdurulacalc 
84, 17) çent almak kabil ol- Lirete gelince: ( 19) eylülde 
muştur. Dün de ayni şekilde bir tiirk lirası mukabilinde 
devam etmiştir. (9,2) liret almıyordu. i22) ey

INGILIZ LİRASI 
Buhran devam ediyor. 3 llncü aay

fada ıoa telgraflarımızı okuyunuz. 

lülde bu miktar (9,55,60) a 
çıkmıştır. Yani liret dLişınüş
tür. Dün ise liret bir parça 
yükselmiş ve bir türk lirası 

( Devamı 6 ınc1 ııaytada } 

Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım ... 

Kiel Tayyare Karargahında, Bir 
Alman Hodbinlik Hadisesi 

YAZAN: Sivil Taggarecl Hagrünntts 

Saoml B. o• talısil• tiden zabitlttrlmlz 

lstanbula geldikten on iki gtllf 
sonra da tayyarelerimiz yetişti: 
Ayni zamanda Berlinde yapı• 

' !anların inşaatı da tamamlan
mıştı. TecrUbelerinf ikmal et
mek üzere tekrar Berline dlSn
mek emrini aldım. 

Amerikan tayyarecilerinin Nev• J 
yorktan f.tanbuJa uçuıları, Tilrk 
tayyarecilerinin tetebbüssüzUiğü 
gibi bot - ve hak•ız bir iddiayı 
meydana attı. Bu abe. ithamı 

d~lillerle çürüten " Son Posta ,, , 
eski, yeni, faal, gayrifaal olan 
tayyarecilerimizi Türk halkına 

tanıtmak için ıivil tayyareci 
Hayrünnu Beyin yardımile ha
tıralarını topladı, neşre başladı. 

Birkaç gündenberi devam eden 
yazılar, korvet kaptana ve den:• 
layyareciıi Savml Beye aittir. 
Savmi 8. hatıralarının son kıs
mında Almanyadan tekerlekli 
deniıı: tayyarelerile Bulgarlıtana 
nası) uçtuklarını ve oradan trene 
bindiklerini anlatmıştı. Bu seya
hat, Bulgar ıeferberliğinin ilinı 
11ralarında oluyor: 

Bulgarlar mütemadiyen as
ker sevkediyorlar, yolculuk 
pek rahatsız icra ediliyordu. 

Bu emir üzerine 18 teşrini
evvel 33 l tarihinde tekrar 
Almenyaya hareket ettik. 
Tayyareleri yapan fabrikanın 
Baltık sahiline yakın bir de 
mektebi vardı. Bu mektep 
civarında da bir de ufak 
deniz tayyare istasiyonu mev
cuttu. Bizim üç deniz tayya
si oraya nakledildi, kuruldu. 
Fakat sular donmuş olduğun
dan bir hayli müddet orada 
bekledik. Uçmak mümkün 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

lngiliz Lirası Düşüyor 
- Gazeteler -

Dilşmeı kalkmaz bir Allah vardır. 
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Halkın Sesi _ A j B 1 Günün Tarihi 

J a ~~ T ecavÇ·· ~üneı~11miı•. r~k~Rma~l .. ısm:1~~~~~=----~~~~e~~.6L:Zi'mımftlESiieL::ş;::::r:;:;;:cig~a~t~~~: Başveki omaya 

u?.~~~~ .. ~ hiç b~e •• mı- Başkalarının a on a ıngı Davaları o!?~.~~~ .. ~leni sLkll 
yen bir zamanda harp pat- 1· v Etrafında Te k·kıer ,,,,. hk J İ•met Paşan\n varın akçanı Ankara· 
ladı, Japonya, Çin milletinin şine I QTlYOT lYLQ emeue la dönmesi ihtimali çok kuvvetlidir. 
boğnzına •nrıldı. Şimdi, Atina seyahatinin önümüzdeki çar· 
kanh bir maceradır gidlyor. M 1 T Ticaret Odasına Göre Damping Var, Fakat İki Mecmua Aleyhı·n- tnmba günü başiıyacağı söylenmek: utavassıt ar Bizim a- tedir. Başvekil ile Hariciye Vekilı 
Bu hadiaeoin bizim halkımız J T" M"" ·ı· U M l ~ deki lkı· Davaya Du""n Romaya da davet edilmişlerdir. Bıı 
üzerindeki intibamı aşnğıkl cirlerden Daha Fazla apon ıcaret um~ssı l cuz a ~atmanın Jtibarln ileride bir de Roma seyahati 
ııatırıarıa tcsbit ediyoruz: Para Kazanıyorlar Damping Olamıyacag" ını f ddia Ediyor Devam Edildi tertip oıunacRlctır . •. :~:ı~~·;; Bey suıeymanıyc sınanağa Balkan Konferansı 

Ticaret odasına aelen ma- Allkadar iktısadi mebafilin tahkikatına göre, Japonların Dün Birinci ceza mahke-
Uzak ıarkta Cemiyeti • · d (B ld ) · l Balkan konferansının (20) teşri· 

d h ı b l Ç 
IQmata nazaran Arjantine pamuklu mensucat üzerinHe damping yaptığı ve bu dam- 110 e ı ırcın gazetesı a ey- nievveldc şehrimizde toplanması 

Akvamn 8 i u unan in ve muhtelif memleketlerden ya- pingin memleketimi%de bariı: surette tesir glSıterdiği tabak- bine müstehcen iddiasile kal'i olarak kararlaşrnıştır. Bir gün 
Japon devletleri arasında ıllih kuk etmi•tir. açılan neşriyat davasına de- evvel komiteler ıon bir içtirn• 
Patladı, harp baaladı. Orta- pılan halı ithallb aeneden ıe- " d'l . t' M hk d yaparak ruznameye kat'i teklini 

.,. neye artmaktadır. Fakat bun- Ticaret Oduı da bu meaele ile ehemmiyetli ıurette meıgul vam e 1 mış ır. 8 eme e vereceklerdir. Konfcran.ta mevzu-
da harbi icap ettiren milhim da nazarı dikkati celbeden olmaktadır. Oda RaportlSrlerinden Hakkı Nezihi Bey bir gazetenin mes'ul mUdürQ Ke- ubahı olacak Yunao, Bulgar ve Sırf 
aebepler de yok. Guya Akvam mal Ahmet B. bulunmuştur. proje ve muhhraları tehrimi:ae gön· 

cihet ıudur.· Halı lthalit .. ·1an muharrlrimiı:e bu meıele etrahnda tunları ıöylemi•tir: derilmlttı"r l:'-a• ruzoa e tudur. Cemiyeti bu gibi ıillhlı ihti- \-il Y Davanın mevzuunu teşkıl • ı:A m · 
Jlflan bal ıçın kurulmuıtu. meyanında TOrkler ve lranlı- Odanm Fikri Japonlara Gelince·· eden ( Evlenecek gençlere Ruzname 
Çinlilerin maddeten, manen u- lar ehemmiyet.iz bir yer tu- -"Japonyada işsizlerin mik- Japon Sefarethaneainin ti- tavsiyeler) ıerlivhalı yazı 1 - Balkan miaakın1 tetkik. 

tuyorlar. tarı aittikçe artmaktadır. Bu- caret ataşesi de bu mesele okunmuş, Kemal Ahmet Bey Bunun latilum ettiği u•ulü muahede 
yıf bulunduğu bir zamanda Ja- H b k •· f d . h ve mecburiyetlerini müzakere. al u i asıl mlistahıil olan nun Uzenn· e htikümet, bir etra m a şu ıza atı vermiştir: bu yaıının Resimli perşembe- ., 8 Ik 1 d d . 11 ponyanın bu şekilde tecavüzü - - a an ar a emıryo arı, 

d . memleketimizin halılan Arı" an· kı · if k d' 'd • "- Matbuatın, ticari ve den nakledildig-ini ve milsteh- telefon, telgraf hatlarının irtibat 
Cemiyeti Akvamı hiçe in irmış, ıım aanay en 1 1 aresıne ııoai mahfellerin bir müddet- meaeleaini tetkik. 
llakkın bili kuvvetlilerle be- tine bir baylı ithal edilmek- almııtır. Diğer taraftan hU- ten beri ug-raştıklan glln me- çen birşey olmadığını ıöyle- 3 - Balhan tebeuınm aeyahat, 

tedir. Tahkikat neticesinde k l 1° tı' N ti d d v Mu·· d ı kl ' ı h ı d raber oldugu-nu göıtermiştir. Qmet azalan ihracatı çoğa t- selesi pamuk mensucatı ll.r:e- m ş r. e ce e a a, - • n, n aan at craaı usuı arın • 
anlaşılmıştır ki Arı" antinle hah k k · d J d · "dir J deiumuminin tetkiki için 3 •erbeatiıi. * ma için çeli ve ipek ıana- rın e apon ampıngı · a- 4 - Balkan devletlerinin aıbbl 

Huu Bey ( SultanahmetYerebatan ıs) ticareti yapanlar bizden halı yiine milyonlarca lira mua- ponlann bir damping yapma- Teşrinievvele bırakılmıştır. ve içtimai müeueaelerin tetrikl 
- Milletler ikbsadi buhran aatın alan Avrupa memleket- venet etmektedir. Japon mal- lan lazımgeldiğine dair arzu Dtin ayni mahkemede (Gü- meaaial. • 

denen ejderin pençesinde kıv- !eridir. Billhare daha yüksek ve tenıaytilUn bizden doğdu- vercin) gazetesinde çıkan 5 - Balkanlarda baoka mGeHe• 
h b• fi I b l A • . larının ihraç edilerek harici .x.. ... u anlıyamıyorum. Hepimi- !erinin tefriki meaai lmkAolan 

ranırken insan her angi ır at a un an rıantine sat- 1 d ki k ..... (Kadınları aldatanlar nasıl 6- Balkan devletlerinin medeni 
d b · · ki maktadırlar. piyasa ar a ra "plerine artı zı'n bı'ldı'gw ı"ne gıtre dampı"ng h k ki t hldl · k.e. 1 milletin harbe e ileceg-ını a a u h k t d 1 ) b 1 ki u u arının ev ım an arı. 

d C Halbuki memleketi"mı":zden gelebilmesi için yardımda bir malı, kıymetinden daha are e e er er aş 1 1 yazı 7-BaJkal'hlar araaında milfterek 
getirmezdi. Ortada bir e e- b 1 d · d kt" aile rabıtasını bozacak ma- bir Ticaret Odaaı teıklli. d u unması ampıng eme ır. ucuz ve düıük fiate yani za.-
miyeti Akvam heytilisı •ardı. doğrudan oğruya Arjantine Japonya ile hilkümetimiz rarına satmak demektir. hiyette &örüldüğünden do- Türkiye Ve Cemiyeti Akvam 
Cemiyeti Akvama ve~ailAblan tah- aevkiyat yapılıraa elde edile- arasındaki ticaret muahede.i- Bir Japon ıadece ıarar ga- layı açılan davaya da devam Cenevrede çıkan ( La Mecedo
clit arzuıuna rağmen Japonlann cek k'r pep fazla olacaktır. ne g&re, Japonlann damping yeaile malını nuıl satar, an- edilmiıtir. Gazetenin mes'ul nie) ıaıeteıioe Hariciye Vekili 
bu tecavllztı bize göıtermiştir ki Ticaret odası allkadarlan 1 müdllrti Burbanettin Ali Bey Tevfik Rüttii B. beyanatta buluna· 

yaptıkları tahakkuk ederse, amam. BUtiln hu gtirllltü •e rak Türkiye, Yunan ve Bulgar doıt-
inaanlar hlll harpten usanma- Yaziyetten haberdar etmiftir. hükumet bu mallardan aldığı şayiaların sebebi, ecnebi pi- bu yazının • baştanbaşa nasi- luğunun Türkiyenin Akvam cemi· 
mıılardır. Kuvvetliler daima Tacirlerimizin doğrudan doğ- ithalit reımını artbrabilir. yasalarda pamuklularımızın oy- hat olduğunu söylemiştir. Bu yetine rirmesinl teshil edeceğlnia 
uyıfların omuzlanna binmek ruya Arjantin ithalltçılarile Şimdilik Japon dampinginin nadığı role karşı ecnebilerin da tetkik için 3 Teşrinievvele doğru olmadığını, bu it içln Tür· 
için fırsat anyorlar. temasını temin edecektir. tesirlerine kartı gelebilmek propaganda!armdan başka bir talik edilmiştir. klyenln ıeraltin tahakkukunu bek· 

Jt- M yerde aranamaz. japonyada lediğini söylemiştir. 
ttlaamettın Bey(Koıka Haııanpaşa ıokak 55) Mısır Kıralı için de bundan başka çare 70 tane pamuk mensucatı V • M } • Su Parası Yok 

E C · ti' Akvam Çı'n yoktur. " fabn'kası vardır. Bunlar tama- ergi ese eSI - ger emıye - Belediye, kahvecilerin kahvelerde 
~pon, mUsellfih ibtilifi hallet- ısta n bu ı Ha ık 1 na Aldığımız haberlere göre, mile dahilde yapılmıı ve aı- Bazı Memurlar isticvap müşteriden ayrıca fiU parası alma· 
dleue bu cemiyet te tarihe kk B ld d• Maliye Vekaleti gümrüklere garl masrafla en büyük ıe- aınm doğru olmadığına karar ver• 

Teşe ürünü i ir ı ·· d d•v• · b' bl" d · k b Ed.ld.l kanşacaktır. fırsat düştükçe gon er ıgı yenı ır te .ığ e mereyı vermiyc a iliyetU ı 1 er mittir. 
her ıey yapabileceğini iftiharla Şehrimizde bulunan Mısır Japonyadan gelen pamuklu fabrikalardır. Bundan başka Eminönü ve Yenicami Ma- Botlarm Tecrübeleri 
bazan tehditle ilin edip duran sefiri, dün Belediyede Vali mensucatın metre murabbaı amelemiz de matlubu çok fev· Birkaç afin evvel limanımıza liye şubelerinde usulsüz ve • ti 
Cemiyeti Akvam meğerse kuv- Muhiddin Beyi ziyaret ederek aıkletlerinin tayininde azamt kinde iı kabiliyetine maliktir. getirin yeni hücum bo annın tecrn .. 

Z alı dikkat gösterilmesini bildir- Bütün bu ıebepler pamuklu mfikerrer vergi almdığmdan heleri yapılmış, ( 30 ) mil süratll 
•ellilerin cemiyeti imiş. av ı Mısır Kıralı Fuat Hazretleri- dolayı bizzat Defterdar Şefik oldukları görülmüştür. 
Çinlilere acıdım. nin geçenlerde lstanbulda ve- miştir. Çünkü bu sıkletin eşyamızın nisbeten ucuz elde Bey tarafindan yapılan tahki- Binicilerimiz Sof yada 

KAmO Bey Baywt Emin Bey maballeal 9 fat eden hem•ileri Emine tayini gümrük resmine esaa edilebilmesinde ve satılmaıın- k d l 
h 11!!.L C · · Y d ata dlln de devam e imiştir. iki gün evvel buradan hareket 

Çin - Ja;>on i ti aıı emıyetı Hanımın cenaze merasiminde tutulmaktadır. a imil olabilir." Bu hareketin baıka yere eden annn zabitlarimlz Sofyaya 
Akvamdan ıefaat bekliyen mil- bı"••at bulundukları -e relenk k k 1 Yarmıtlar .,.. latuyonda Bula-ar 

.... " T Sel"' "k S · · d Gazı"no T b S kmışl na Jedilen eı i memur ar ta- f k 1 )etler irin bir intibah sesidir: ani ergısm 8 ya a anca 1 ar •porcuları tara ından arıı anmır 
T koyduklan için Kıral Fuat raf andan yapıldığı anlaıılm11 lardır. 

Kunetli bulunmalı ve ku•vetli Hazretlerinin lıtanbul halkına Bir hafta evvel Sellnikte Şiıhanede Jale gazinosu • O 
olmalı. Benim bildigvim budur. açılan beynelmilel sergiye bir sahibi Hakkı Beyin Sandalcı- olduğundan don bu memur- Yunus Nadı Beym avası 

ve Belediye reisine olan te- 1 C R 1 )ardan bir kısmı buldurulmu• Dü lk • c M hk ı Hak kuvvetindir. kısım tacirlerimiz ittirak et- ar emiyeti eis iğine intihap Y n ıncı eza a emea n-

Ahmet B. Şehudebaaı 23 

Abayı ıarktaki yeni bldise
den japonlan haklı buluyorum. 
Çinliler bftttln tehlikelere rağ
men bir tDrlil varlık1annı g~s
teremiyorlar. Aralannda milli 
bir birlik yapamadılar. Bitmez, 
tokenmez dahili harplerle ken
dilerini zayıf dilıürdüler. Yirminci 
uar çalışanlann ve birleşenlerin 
Urıdır. Kuvvet birlikten doğar. 

ıekkürlerini ılSylemiıtir. edileceği fayia11 üzerine san- ve iaticvap edilmişlerdir. Tah- de Yuoua Nadi Bey tarafındaa 
mittir. dalcı Rizeli Hua~, Mustafa kikat dUn de yazdığımız gibi (Yarın) Başmuharriri Arif Oruç 

ilk Mektep Muallimleri 
İstanbul lık Mektep mual

limleri tetkilAt proıramını 
tasdik ettirmek ll%Cre Anka
raya giden Maarif Müdürll 
Haydar Bey dün gelmiştir. 
Yeni teşkilit listesi muallim· 
lere tebliğ edilecek ve ( 1 ) 
T eşrinievvelde ilk Mektepler 
açılacakbr. 

S rgide memleketimizin keh- R ve me.'ul müdilrn Burbanettia 
ribar ve elifleri gibi mamuli- ve emıi gazinoya taarruz ve mtlsbet bir netice vermek- Ali B. ler aleyhine açılan hakaret 
tı bllyilk bir rağbet glSrmiiş tabancalarla ateı etmiye bat- tedir. Allkadar memur hak- davasına devam edilmiştir. Arif 

b k lamışlar, fakat Oçti de yaka- kmda adli ve inzibaU takibat Oruç Bey mahkemeye relmemlt 
ve nyn bir kıımı satılmıştır. lanmıtbr. yapılacaktır. ve nklll de veklletname g6ate-

s k k K 1 T t ld ---- remediti için Arif Oruç Beyin 
O a umarCI arı u u u Kaplam Soymak istemiş Efganhlar Ve TUrk"ıye bizzat mahkemede bulunmaaına 
Osman, Mardiros ve Kegv ork karar verilmif ve Burhanettin Ali Sabıkalı yankesici Nuri, T ld ı Ef 1 1 ik isminde Uç kişi Sultanahmet 1 apu arH a-an 1 arın a- Bey de mahkemede Etem Ruhi 

Beyoğ unda: (Andlroı) vapuru met mukaveleal aktolununcıya Beyi tifaben vekil tayin ettiğiol 
meydanında kumar oynarlar- "k" · k t y · Ef dl ı ıncı ap anı uvanı en - kadar TOrklyede emlak ve arazi ıöylemittir. Bu talep kabul olu• 
ken dirmU meşhut halinde nin cilzdanını3 çalarken yaka- sahibi olacaklannı alikadarlara narak muhakeme relecek pazara 
yakalanmışlardır. lanmıştır. l lldirmittir. talik edilmittir. 

1 Son Posta' nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tanrı Misafirleri 1 

1 ı Ahbap - Haıau Bey... Ben yaz kıt 

NyfJyede otururum. Bir ılhil misafir 1relir, 
ıttnlerce kalırlar. 

[] [l [] 

2 : Ahbap - Bu tanrı misafirlerinden kur
tulmak için herkese yanlış adres veriyorum, 
Heybelladada, Çamlimanında oturduğumu 
16yltıyorum. 

3 : Hasan Bey - Peki. . . Heybeliadada, 
Çamlimamnda otur muyorıun da nerede 
oturuyorsun ? 

4: Ahbap - Haıan Bey, Heybeliadac!a, 
Çamlimanında oturuyorum. Bize bir gttn 
buyur, Emi? 11 
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Her gün 
Münderecatımızın çok
lu/undan dercedileme
miştir. 

Gazi Hz. Ve~ 
KöylüRecepAğa 

ION r 

Son Posta' nın Resimli Makaleai 

' i ' 

• J, Ve insan • 1 

s.,ı. 3 

Sözün Kısası 
Harp 
Ve 
Sulh 

P. S. 
Sulh, gizli ve sessiz devam1 

eden bir harptir. Göze ve 
kulağa hitap etmiyen bu 
ıinsi kavga, milletlerin mukad-
derabnı yapan ana çizgi üs-

( Baş tarafı 1 inci aayfamızda) /)/1 tnnde, kanlı harplerden farla 
bur ada bana aataraan fazla kar / r I · ı d h 
etmesen bile yine karb çıkarsın. tesır i ir; atta, bana öyle 
ÇünkG yeniden kliye döner, bir geliyor ld, bu kanlı muhare-

araba daha kavun alır, fatanbula ı _ insanlar nrdır ki, vakitlerini ve 2 - Bir adam, kullandığı ileti• elini 3 - ft• ahımış olan ve fıt~n zevk alan bkeler, hakiktn vllletW~li hay~tl 
1rötürQrsün. Haydi on o.. Ura 1 1 k 1 d 1 .ı 1 k avgasınıa g r u ve sun • kalplerini yanlıt yere verir er. f zamanın- ya ana, çalışırken ıözü saatte o una, a am f z i ten hoşlanmaz. ÇalıAkan bu 
vereyim... da 1 - 0 1 V d d ld t d b db h ... bir taklidinden baıka biru!y da oynar, oyun zamanın f aor r er. • on an ne kend'ısine, ne • menaup o u u a amın en • a t zama"'• it ı kald ın -y-- Efendi, olmaz 15 Ura ve• .. - • s 1~.- dH»-ildir. 
rfr.sen veririm... tabii ikisinden de bir bayır olmaz. millete hayır gelir. ınlerdlr. -e 

Bu ıırada Recebin Ağabeyal olan Bütün milletler, ıimdi, si-
diğer bir klylü gelip muhavereye , **& yasi ufuklara tecessllı ve en• 

kar~uuv'.:~ ?::ı :z~~~:;!::/::er~~ BlfiGll .. Nıll .. W ~'E'LGJlAF H~~'R~E'R1• :::e;!: t.8:·)~~:fe~i ~:.!:'~ 
auba kavun JS Uraya verilir mi? J 
demiştir. nıanlar, hAIA, ölOmOn dehşe-

Gui Hz. ise şu mukabele- tini anlamak için, kızıl kan 
de bulunmuştur: rengi görmiye mOhtaçbrlar. 

-Bana bak hemşehri, sana ı s T E R L • N G ç• J F • H 1 N s Japonlar, ancak "Mukden" 1 
ne oluyor? Biz bu delikanlı 1 1 ın apon acıası 1 Dı' TANDA bombardıman edince uyanı· 
ile görüşüyoruz. Mal onundur. - yoruz, gözlerimizi hayret ve 
Onunla pazarlık ediyoruz. v B K d dehşetle açıyoruz, başımızı 

ikinci köyto malların ken· Buhranın Dünya Borsa- e l•r Ome ye ~ Kanlı Hidiıeler Dur- kaldırıyoruz ve perdesi açılan 
disine ait olduğunu, Recep larında Tesiri Nedir ? madan Devam Ediyor yeni bir haileyi tllylerimiz 
verse bile kendisi vermiyece- , ürpererek seyrediyoruz. Hal· 

R b .. J [ Baf ta fı t · · yf d ) haber veriliyor. Diğer taraftan 
g .. ini söylemiş ve ece e şoy e p . 23 (A A) B ra ıncı sa a a k ak • i d k C h i bu'-ı' daha dlin, Çın' de ~ 
b 

.. t arıs, . - orsa- de gazetelerde bazı haberler ite arışm sızın vazıyet i .. ac am re, 23 (A.A)- As· K. 
agırmış ır : nın açdışında umumi tema- kati• takı'p eden Amerika. k 1 k k il d • .nz binlerce kişi açlık· - Recep trava. il gördüm ve hükiimetimden .. • er ara o ara taarruz e en , .. 
Nihayet büyük müşteri ile yU er son derece şayanı mem- izahal istedim. Cevap alır al· (1922) de, Çinin tamamiyyetl mllslilmanların Uzerine sevke- tan yere serildi; fakat 

köylü uyuşmuş ve Gazi Hz. nuniyettir. Tesçillerin heyeti maz ali meclisinize arzede- esasına istinaden dokuz devlet dilen aakerler ıilAha davran· ~u vıh~ınllu•Jl;ano~ .. Çünkü 
b · b k ( S) lir umumiyesi kat'ı bir salah ceğim tabiidir. Şu kadar var ki tarafından Vaş.ingtonda imza- ak b . . d k .,, ım atun kız ısbyordu. 
ır ara a avunu 1 . aya göstermektedı'r. Sabah açılı- b h d' d ç Ianan mı' sak mucı'bince ve J•L m mec urıyetın e almuıl · Şimdi k d h · t d'" · · satın almıştır. u i ıse e in memur ve u- dır. MilslUma Jı:.-' .... z -oır !e a .. ar er ıs e ıgını 
Bu sırada ikinci bir şında, Londra, Arbitraj es- askerlerinin mea'uliyeti olma· zum iÖrilrae meseleye mUda- d o.z k . t F yaptıgına gore ... 

köylünün bir araba uzum hamına yeni bir faaliyet dığına sizi temin edebilirim. hale edebileceğini söylftyor • d4?k~ ..,.k_,tç edme ıs eör.U ila· ~ 
vermiştir. Bu faaliyette ali- V d k Bu hakkını da a1Akadar1 - c 1 a e ersen g r rs n H d · d' teklif 

fötürdüğünü gören Gazi Hz. kadar esbamın ekserisi vasi F:k:teJa;onat:::ıJ~ri tabii bildiriyor. ki kızım, bir tabloya bakbğımız tti- a;d~na ız ıvaç 
~nunl~~~. pazarlık ederek (6) mikyasta istifade etmiştir. Bu boş durmuyor. Önüne ~cJ ·.u c;SC'l.t!Sl zaman ilk defa dikkatimizi e m,

0 
.. gu . • 

kufe uzumil okkası (10) nevi eshamdan Fransız esha- maniaları yakıp •.. · celbeden ıey resim değil, !ledır o, her tuhaf 
kuruştan almış ve kendilerine. mına elı'nce ., hafta bı'daye- J S Cenevre İtalyan murah- d' şeye aüler. 
0 Dolmabahçe sarayında Gazı . g .. .. .. iyor · J'line bas heyeti silahlanmıya fası· çerçeve ır. • Jf-
P.aşa,, adresini yazıp vererek t~ndet ... ~uqnlarda g~~lm~!-ola~. M?k""'... . . )a verilerek bir~ nevi müta· Biz bir kadına giizeldir de-
maUarı İstanbula göndermir·.., r fiJ-Jnme ~~f&y~linde görü- ' Londra • Mali vazıyetio te- reke akti teklifinde bulunma· diğimiz zaman, bize güzel 
tir. Gazi Hazre\\zar - lüp göriilemiyeceğini soruyor. sirlerini bir An evvel gider· sına mukabil fikirlerini bildi- göründüğünü ifade etmiş olu-

ıka~e~eler er 
1 

l Ç k 1 Amerika borsalarının muave- mek için Ba,vekil Mak Do- recek olan murahhaslar 24 ruz. Bizde güzellik hissi bıraw 
ennı tanıt->vve an m h d k . l k d k t k .. 

1 
.. 
1 

'fe sabıl< Urfa neti vaziyeti düzeltmiye baı· nald, muhalefet Reisi Hender- ıaat mü let istemişler ir. an şey ıse, yanız a ının 
P~lisle:~ u et Refet Beyler lamışbr. sona, kabineye iştirak etme- Umumi kanaat, böyle bir yüzil değildir. Heyeti umumi-

~k i k 
8

., i , münakaşa ve ftafyan Lı'retı• sini teklif etmiştir. Müzake· mesele için Akvam Meclisi- yesi, ve elbisesidir. O kar1· 
~ k d . . . . nin salahiyeti olmadığı mer· hahrladıv.JB""· JÇ.:omiseri Adil Be-

" azi Pa.,~seder en er- İ reler ııı netıcelemrse Hen· ide 1 .. :rı...ı 1·. . M- -\fı ~l tı-'- 1 d k b d k 
ilk ettl

'k." ~ "".J"de bir sehiv Roma. -. tal ya Hnk!_ ;:.1iigiİtero • ........._ .J • • A a nın melce& iıa ni m ' o an y D ün n nnı amız a çı an 
u dair Japonya tarafından yapılan Harbini pek yakında lt&'al edecek- b b fık 

söylenmişlerdUk Refet Beyin altına ıstııınt_.M\ i\1. Joıia Stanp teklifin kabul edildiğini de lerini tahmin etmektedir. eyana nın son rası ma• 
ya götürünce ... 'koyıuı~c ınz İngiliz maliyecilerinin yakında bildiriyor. Maamafib bunlar Oradaki Çinli ahali pek zlyade küs olarak yazılmıştır. Tashih 

Kadm - Canımın ıçı söy
le.. Ben ölürsem başka bir 
kadınla evlenir misin? 

Erkek bir kadınla ev· 

lenmem. rlı 
~ - • ' &o 

Rir ..:....acn · seyredebilecek a• 
dar felAket yakına gelmedikçe, 
dOnya hAdiselerinin farkında 
olmazlar ve sulh gllnlerini 
rahat günleri sanarak uyUf ur-

· ıar. lapalaşırlar, yufkalatırlar. 
edilmic, kendilerine yem. e.k intihabat icrasına aleyhtar oldu- dı Ç ki J heyecan içindedir. Dan Japon ederiz 

Y d 1 işin söz tarafı r. Ün ~· konıoloahane1fle Kure Banka1ına -=,,_·-=========-==ı::-=== 
çıkarılmış ve sa~ay g~z ırı - ğunu beyan etmiştir. pon istilası, Çinde her daki.- . ve muhtelif Japon rnUe11eselerlne bir unaur karışmamıştır. Çinliler 

Bilmezler ki insan. f asılasıı:, 
harp halindedir ve sulh, bil· 
yük beşeri hAileyi 6rten bir d'kt Ilışer lıra da Bal, 23 (A. A.) - Beynelmilel b b ı bl J k ı en sonra e ka genış· lemektedı'r. Bu vazı· om a ar a mıttı. apon onao- hl Çl J k f k 

'I • ·k· ko'"ylil Taı:nirat Bankasının fnaili.z llraaı- loau J k d d i d r n • apon on eranıı a -
ayrıca ven mıf ve 1 1 .. yet karşısında Japon kuman- apon uman anın an m at tedllmlt olduğuna dair olan 
Sevi.ne sevı'ne dönmüştür. nın kalkınması lehinde beynelmilel k' talep etmif, kumandan da orduya 

d danlarmın bir emriva ı yapa- h '- t h b ı haberlere ehemmiyet vermemek-Gazi Hz. y ecilköyde, birinci bir teşebbüs icrasını erpiş et4 are11e e azır u unmaıı emrini 

ki b
. bil tY al l yan mek üzere eylül nihayetinde rak istili ıabasını genişlet• vermiştir. tedirler. Saylendiğine göre Çin 

mev ır e mış ar, • mek istedikleri ve bu hUSUS<- Japonlar, Dçll zabit olmak murahhasları Nımkin hülıQmetinin 
ı d b l (Foks) ismin- içtima edeceal rivayet edilmek- d din- - 68 k 1 arın a u unan 6 ta hükumet merkezini e uzere ma tu ve yed lal zabit bidayette böyle bir tasavvurda 
deki köpeğe de furgon bilet! tedir. . lemek istemedikleri manası olmak üzere 95 mecruh vermft bulunmuf olduğunu ve fakat lhti-
kesti'rmı' cıler, fakat köpek Gazı Varşova, 23 (A.A) - Bor- k I k d olduklarını bildirmektedirler. 

Y k çı arı ma ta ır. Japonlar, Mukdende 200 adet IAfın 4umulil dolayısile muahbaren 
Hazretlerinden aynlmıyara sa açılmıştır. İngiliz lirasının Cemiyeti Akvam, ilk celse- askeri ve ticari tayyare, bir ta.. fikrini detiftirmit bulundutunu 
birinci mevkiie ge]ince biletçi : vaziyeti dolayısile hadis olan den sonra iki taraf murah- lam lokomotifler ve vagonlar beyan etmektedirler. 

- Efendim, affedersiniz bu buhran borsada kayda ıayan baslarım tekrar çağırmlf, zaptetmitlerdir. Nankin bükllmetl, Şimdiki halde Cemiyeti Ak-
köpek bu biletle burada ka· mes'uliyet bahsinin halline in- ih~lifın iki Japon ve ilç Çinll- vam Meclisi Reisi ile Fransa, 

d 
. . bir tesir yapmamıştır. . h k d d rul den mürekkep bir komisyon ta. 

)amaz, emıştır. [ Buhrana ait dlln gece ııelen tlzareo are atın ur U .. rafından halledilmeal suretinde Almanya ve Italya murahhıı.aları 
Gazi Hazretleri : haberler 5 inci sayfamı:ı:dadıT. 1 ması için bir takrir imzasına Japonya hükumeti tarafından Ud tarafı uıJaştırmak huauaun-
- O halde alınız, furgona davet etmiştir. Fakat bu tak· vaki tekUfi, davasını Cemiyeti daki mesailerine devam eyle- ' 

j'IStüriiniiz, demiştir. . . Bir Yumruk Hikayesi rir henüz imzalanmaoıışbr. Akvama tevdi etmif oldutunu mektedirler. 
Fakat köpek mütecavız ~ır Japon müfrezeleri Harbine ileri ıilrerek reddetmlttir. Muharebe Değilmiş 

--'y•t alınca bilet~•.' v .. azgeçmış-_ (Ba• tarafı ı inci sayfada) dog"ru da harakete başlamışlar- Avrupanm Gayreti 1 .,..,.LJ "' v j Tokyo, 23 (A.A.)- Japonlar Mançurl 
tir.Nihayet Bakırkoyunde tre,? Tahkihatımıza göre hidise- dır.Bu hareketin, oradaki apon Cenevre, 23 (A.A) - Bu aa• hldlıeılne bir ınuharebe değil fakat 
de Gazi Hz nin bulundugu nı'n şekli şudur: konsolosunun davetile olduğu hah Çin, Japon fhtiJifına yeni Çin hOkQmetlnln aıksık ihlll etttığJ hak 

1 
• b Ik ı·stas ye menf'eatlerfn l<orunrnaaı Jihumundllll 

anlacılmış ve cıvar a .. - "l d M' k .. d -r h tt Beyog un a ıs so agın a • • • narı a-eıraı, bır hıdıııe naurııe bakıl· 
yonda birikerek teza ura a (6) numaralı apartımanda otu- 1. T n 'sfer 'nanma .f mumda ısrar göıterdıkıerinden kükQme 
bulunmu,ıardır. B ster 1. na , .l ~ .l J tin CemlyeH Aknm veya Gçfuıcil b!r 

ran Güzide Hanım ursa de-.ıet tarahndan bu huıuıta harp aıer 

Maaş 
Yoklaması 
Müddet DBrdüncÜ De

fa Olarak Uzatıldı 
Ağuatoı yoklamasında rnü• 
racaat emiyen ( 2500) kadar 
yetim, dul ve mütkaitlerin 
maa,ıarı verilmemişti. Def
terdarlık dördüncü defa daha 
olarak bunların yoklamaları· 
nı yaptırmaları için müddeti 
uu tmııtır. Bunlar ( 26 ) ey
lülden ( 10) teşrinievnle 
kadar menıup oldukları 
MaJmüdürlüklerine mUracaat 
ederek yoklamalarını yapb• 
racaklar (12) teşrlnievvelden 
itibaren maatlarım alacak· 
lardır. Burada balunmıyan· 
lar veya hasta olanlar yok• 
lama)Ar1nı batkaları vasıta• 
dle yaptırabUueklerdlr. 

sokağında başka bir ev.e ta· Dün arkadaşlarımızdan O vakit yüreğime su hindeki misakı ileri aürmelerlne ve 
k · temı·ş ve (35) lıra da 'ld bu ml1&ka lıtlaat etmelerine rlza 

şınma ıs b' · 1 d serpı i. 
P

ey parası verm. iştir. .Fak_a, t ın an ahyor u: göıtermlyeceil umumiyetle lhaaı edil-

yeni
. evin sahibı evvelki gun. 0 Geçen gün" yazıhane• - Dur birader, dedim. mekted!r. Çünkü Japon hükdmetl bu 

ld• D h l d J • • k me•elenln Çin ile Japonya ausırda 

Gu .. zı'de Hanıma parayı gerı me bir memur ge ı... er a osye erımı çı ar-
d M J h ı b haUedılmeal lhım geldljl mUteloa-

vermiş ve evi kendis~ne. kira- .. Bey burada mı? ım. a iye ta si şu e• aında b"lunmaktQdır. 
layamıyacağını s.örlemıştır. GU- Diye sordu. sine parayı verdiğime dair Tokia, 23 ( A. A. ) _ Japon 
zide Hanım bu ışın bozulması- Bendcnizim, efen· olan makpuzu gösterdim. harbiye nazırı bir mülakat esna-
na eski ev sahibi Doktor d' dedim. Memur da hayret etti: sında vaki beyanabnda Japonya-
Oavit Takforran Efen~~nin, ım, Hakkınızda bir ha- - Öyle ise bir yanlış- nın Mançurldekl askerlerini ah-

eni ev sahibıne bazı sozler hk olacak, dedi. itizar val ve şerait müsaade eder elmes 
Y k ti'l bep oldu ciz kararı var da efendim. geri çekmiye haıır bulundu~"nu 
söyleme sure e se . - etti ve gitti. Fakat ben 5 " 
~ anlamış ve merdıven Der demez tepem attı. söylemiştir. 
gunu kf Ef ndi ile d d M makpuzu bulamasaydım, Nazır mevcut muahedel·rln başında Ta oryan e . Yerim en sıçra ım. e- "' 

b l mışhr Bır b h t' · eşyalarım pazara boylıya· ·japonyaya Mançurlnin cen~bun-
münakaşaya aş a : .. mur benim u ayre ımı k 

T kf Efendi Gu- ca lardı.ıı daki deınlryolu boyunca kilo 
aralık a oryan . görünce izah et ti : 1 

h 
1 b yum Bu vak'a stanbulda, metre ba§ına on bet askor ve 

zlde Hanıma ız ıca ırd' - - Geçen ayın ... ver- Babıali caddesinde (20) binaenaleyh b!itün hat boyunc.a 
ruk vurarak kadını mer ıven- gisi olan 65 lirayı ver- gün Jrndar evvel cereyan 16500 aaker bu'undurmak halrkını 
den aşağı yuvarlamıştır. B.u memi.şsiniz de... etmiştir. vermit olduğu halde b.ı!\'ün Man· 

k t eticesinde muhtelif I çurlde an:ak on dört hin Jar~n 
;:rı:rin:en yaralanan Güzide ister inan ister lm1n.nıa! ukeri bulunınakts olduı-unu da 
Hanım ha1taoeye kaldırılmıştır. _ _ ___ _J beyanatına ilive elırl4tlr. 

tiyatro perdesinden baıka hi9 
bir şey değildir. 

Milli Takım 
Giderken Ha
kem Ne Digor? 

Ballcanyatlara lttlrak etmek 
için ba%ll'laoan Milli futbol takl• 
mımız bu akşam alb buçuk kon• 
vansiyonelile Sofyaya hareket 
ediyor. Takımın kıymet ye kabl· 
Hyetl hakkında dün garnıtOtümtb 
antrcmör Mister Pegnam blıe 
şunları• s8ylemiıHr ı 

" - Bu takımı iki aydan• 
beri antrene ediyorum. Takım 
çok ahenkli bir haldedir. Mu· 
vaff ak olmamak için bir se• 
bep görmüyorum. Meğer ki 
oyunculardan biri kendi ka· 
naatine göre hareket ede. 
Esasen ortada karıılapcalr 
Uç takım vardır. 

Bulgar, Arnavut, Romen 
takrmlan. Bunların içinde ea 
kuvvetlisi Romen b.kınıı· 

dır. Eğer biraz da tali rı:rd!m 
eder de ilk oyualard:ı dua 
harici kalmaısak BaH«m lnı· 
pasını alarak avdet elm•m•ı 

çok mümk;indUr. 
B~n oyunlara ncınret cd•· 

rek oyuncularımız1 i!taz ede• 
ceğirn. Çok temenni edcı İt.'1 ki 
maçlan idare eder.ele hulrem 
de iyi intihap edilmiş ol~m;ıa. 

Çünkli hakemlerin ı:'liJıw!l• 
kalar Uurıode bU'ıiiitt h;.iir\ 
'"il "' r. q:ıı~n en k11'!.'l'll~i bir 
ti!.um hakemin \dMesi:z:i~f 
Detfceal m•J'IOp ol-avor. ,. 



4 Sayfa -1 Memleket Haberleri 

Adana 
Spor 
Hareketleri 
Mersin Ve Adana Genç
leri Yarın Bir intikam 

Maçı Yapacaklar 

Adana, ( Cenup vilayetleri 
umumi muhabirimizden ) -
Şehrimizdeki Seyhan spor kln
bile Mersin Gençler Birliği 
önümOzdeki cuma günü bir 
intikam maçı yapacaklardır. 
Bu maça burada çok ehemmi
yet verilmektedir. Şimdiden 
meraklılar arasında bahisler 
tutulmaya başlanmıştır. 

Merain Gençler Birliği ev-
velce Seyhan sporu ( 1 - 3 ) 
mağllip etmifti. ( 30 ) ajııs
toıta da Saneyh spor, Toros 
ıpora ( 1 - 3 ) galip gelmişti. 
Bu iki klüp te 2 teşrinieY· 
velde bir intikam maçı için ha
zırlanmaktadır. Durmuş Ult1i 

Bir Müzayede MUnasebetile 
MUrefte, (Huıust) - Bura

da oldukça btıyUk bir kilise 
binası Yardır ki deYlete lntl

m\Uetui -iülir,.lı'l!ı)fil kiti ala-... 
ıetinnezdi. Ortada bir de l,e-

miyeti Akvam heyülisı vardı. 

Cemiyeti Akvama ve~ıilAhlan tah
dit anuauna rağmen Japonlann 
bu tecavtlztl bize göstermiıtir ki 
imanlar hllA harpten usanma
llllflardır. Kuvvetliler daima 
uyıfların omuzlanna binmek 
için fu·sat anyorlar. ,.. 
ıltbamettln Bey(Koıka Hasınpaşa ıokak 55) 

- Eger Cemiyeti Akvam Çin -
lapon, müsellfth ihtilifi hallet

c 'xur.ı..., c-.emiyet te tarihe 
· Kaçak Cıgara Kag'firt\ilcrP. 

lzmir, (Hususi) - Bcdrum 
civarında gümrük muhafaza 
memurlarile bir takım kaçak
çılar arasında müsademe ol
muş ve neticede (3700) defter 
cigara kağıdı müsadere ectil
miş ve bir kaçakçı da yara
lanmıştır. 

iki Kardeşi OldUrdUler 
izmir, (Hususi) - Tirenin 

Kesreli köyünde llyas oğlu 
llyas ismia.de biri, kadın yü
zündrn köy kahvesinde Ali 
oğlu Hasan ve kardeşi Ah
metlc ağız kavgasına başla
mış, neticede İlyas tabanca
ıınt çeker ı-k iki kardeşi de 
öldürmüştiir. Katil, bu çifte 
cinayeti y!\ptıktan sonra kaç
mış, fakat jandarma tarafın
dan yakalanmıştır. 

Amca Zadesini Vurmuş 
Balıkesir - Sandıkçı oğlu 

Halil isminde biri amca za
desi marangoz Hüseyini bı
çakla yaralamıştır. Sebebi 
iki akraba arasında çıkan 
ağız kavgasıdır. 

Bir Tevkif Kararı 
İzmir, (Hususi) - Bundan 

bir müddet evvel şehrimize 
komünistlik beyannamesi atan
lar hakkındaki tahkikat ne-
ticesi olarak bi~ şehsıri ifadesi 
alınmış ve hakkında tevkif 
müzekkeresi kesilmiştir. 

Akhisarda Spor 
Akhisar, (Husus) - İzmirin 

Kar:şıyaka Spor takımı bu haf
ta şehrimize geldi. Buradaki 
idman Yurdu gençleriyle hu
susi bir futbol maçı yaptı. 

Oyun 0-3 Karııyakalılar lehi-
ne bitti. A. 

Geçen lıaftalci çocıık 
6ilmecemizi doğrıı lral
l«lenlerin listesi garın 
1 inci sag/amızdt1dır. 

,•----------------------~ 
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OCUK SAYFASI J Ankara Mektubu ] 
• 
lstanbuldan 
Ankara ya 
Dönüş Başladı 

Şimdi Herkesin Ağzında 
Sakıt Gibi Ciğnenen 

Mevzu İstanbuldur 

Bizim delikanlı 7umrujuna 
pek ~üvenlr. Yolda, mektepte 
kime rut.else baaar yum· 
ruju. 

Arkadatları bir güa ona 
bokı öfreamulal tavsiye elUler. 
"Bokı6r olurna dOaya71 yener
ıln,, dediler. 

O da bu ı3ze kandı. Bokı 

ağrenmed- rlare çıktı. ku
flllndakl çocufu rörOace oaa 
acıdı. 

Fakat 87le bir dayak 7edl 
ki, eli kolu tatmaz oldu. S.r
ıemledi n kaçtı. 

En d8adUfG saman ba• 
ba11 bile onaa taaı7amadı. 

sut d5km0t kecll7e d5n
mUttO. 

Ankara, ( Huzusi ) - Ey
lnlün nihayetine yaklaştık. 
Burada hiJi sıcaklar devam 
ediyor. Ankarada yaz mevsimL 

Güzel Oyun Ve 
Oyuncaklar 

Bu Haftaki Bilmecemiz Bunlan.Bilmiyor-
. sanız Öğreniniz 

ni fstanbulda geçirmenin bir 
taamlll ve bir zaruret oldu
ğunu evvelki mektuplanmda 
bildirmiıtim. Şimdi peyderpey 
Ankara kalabahkla,mıya baş· 

BULABiLiR MiSiNiZ? 

Ev içinde birkaç arkadat 
toplandığınız zaman etlenmek 

için oyun ararsınız. lıte ıize 
meraklı Ye gtlzel bir oyun. 

EYde piyano varıa çocuk
ların biri bir piyanoya oturur. 
Biri de ebe olur, dışarı çıkar. 

lçerde kalanlar odadaki eıya
dan birisini tayin ederler. 
Piyanoda oturan çocuk çal
ıa11ya baılar, bu, dııardakl 
çocuğun içeri gelmesi için 

"K,, ile Başlıyan Eşyayı Bulunuz 

ctb·aiaarettir. • 

aeykiyat yapılmt:· - - + it f ~~~ilfi~~l~llll~EJlın~M~-
cek kir pep fazla oladkt~ . • 
Ticaret odası allkadarları ...... ~u resımde bırçok eıya vardır. Bu eıyanın iıimlerini 
Yaziyetten haberdar etmiftir yaptıkları ~ ılc.şl.m. ismi (K) harfile baılıyan kaç eşya bu-

T · l · • · d .. d d ,,, · hükumet bu mallardan Bldığı ıa, '"'lerini bize yazınız. En 
acır enmızın ogru an o5 - • 1 d 

A . t' "thallt 1 ·1 ıthalit resmını arttırabilir. yasa var a paa.. l,ediyeler verile-
ruya r1an ın ı çı arı e ş· d"J'k J nadıg l k im l l apon da • · ı ro e ar•ı t. •.dilecektı"r. 
temasını temin edecektir. . 

1 
• k mpıngmın Y 

tesır erıne arıı gelebilmek propagandalarından başRa ı ... ı.r 

Mısır Kıralı 
Is tan bul Halkına 
_Teşekkürünü ~ildirdi 

laıtıkça '"'" ' J.-J.,nan Mısır 
tıkça kısılır. Bu suretle Ç'1~-ı: 
yavaş yavaş eşyaya doğru 

yak!aşır ve aradığını bulur. 
Evde piyano yoksa, bunu 

el çırparak de oynıyabilirsiniz. 

KAGIDIN iÇiNDEN 

GEÇER MiSiNiZ? 

Olur olmaz klğıttan değil, 
iskambil klğıdı boyunda bir 
kAğıdın içinde reçer misiniz? 

f.u ıuali 

oku yunca 
gilleceksiniz 
amma bakın 
size anlata
yım. O vakit 
siz de baş
kalarına ya
par şaşırtırsınız. 

1skambil kiğıdı boyunda 
bir kiğıt alınız. Resimde gö
rüldüğü Uzere bu kAğıdı or-

tasmdan uzunlame iki kenara 
doğru kesiniz. Sonra kesik 
yerinden katlaymız. Tekrar 
makası alıp bir defa kesik 
taraftan öbür kenara, sonra 
bu kenardan kesik kenara 
doğru kesiniz, fakat 
kopmamasına dikkat 

Sonra açınız. Büyük 
varlak olacaktır. 

uçların 

ediniz. 
bir yu-

için de bundan başka çare yerde aranamaz. Japonyada 
'- 70 tane pamuk mensucatı 

yoıdur. " fabrikası vardır. Bunlar tama-
Aldığımız haberlere g6re, mile dahilde yapılmıt ve aa

Maliye Vekaleti gümrüklere garJ masrafla en büyük se· 
gönderdiği yeni bir tebliğde mereyi vermiye kabiliyetli 
Japonyadan gelen pamuklu fabrikalardır. Bundan başka 
"",, "' /.mP.lemiz de matlub ır-J\L- fe --,, ""· 

-= 

Bu gemiyi kibrit kutusundan yapabilirıiniı, Ye dikkatle 
yaparsanız sizi hayli eğlendirecek bir gemi olur. 

Bu gemiyi yapmak için bir boş kutu ile, diğer bir ku
tunun içini alınız. Resimde glSrUldüğü nzere kutu içlerini 
karıılıklı taraflardan ayni kapak içine geçiriniz. Sonra iki 
kullanılmış kibrit alıp bunları da kutunun ortalarına dikiniz. 
Çöpleri biribirine iple bağlayınız. Yelken yerine de kiğıt 

yapıştırınız.Şimdi suda yüzdürecek bir geminiz var demektir. 

En iyi Buğday 
Buğday dünyanın hemen 

her toprağında yerişir. Fakat 
en meşhur ve en iyi buğday 
nerede yetiıir biliyor musu
nuz ? Amerikada, Kanada 

denilen büyük toprak parça
ıında. Kanada deyip te geç-

meyiniz. Burası Avrupa kadar 
büyük bir yerdir. Peki Kana-
da buidayları niçin daha 

meşhur ve daha pahalıdır, 
biliyor musunuz ? 

Çünki insan vücuduna yara
yan ve azot denilen bir mad
de vardır ki bu, en çok bu 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon:18 

Şlmden IODra Son Poıta KIObUne 
aza olabilmek için her hafta bu 
aayf ada netredecetlmlz kuponlardan 
dör tane toplayıp wetlrmek veya 
göndermek lhımdır, Bu lcuponlan 
kulp topla71nız. 

Kanada buğdaylarında bulu
nur. 

İşte ondan. Bir daha yiye

ceğiniz şeylerde çok azot bu

lunmasma dikkat ediniz. vn
cutça çok istifade edersiniz. 

T AKVIMI KiM iCAT ETTi? 

Zamanı aylara, ıenelere, 
haftalara Ye gilnlere ilk defa 
taksim edenler eıki Mııırlı
lardır. O vakit seneyi on iki 
mUsavi aya ayırmışlardı. Her 
ay otuz gündü. Seneyi dol
durmak için de bet ınn 
bayram yaparlardı. 

SU IÇMIYEN iNEK 

Hawaii adalarında iyi sığır 
çıkar. Burada çıkan ıığırlar 
dünyanın her tarafına aev· 
kolun ur. 

Fakat bu adada· yaııya ve 
yetiten 11ğırlar hayatlara müd
detince bir dirhem ıu içmez
ler. ÇünkU ada çok kuraktır. 
Akar suları yoktur. Bazı ne-

ladı. Artık İstanbul trenleri 
dolu geliyor. 

Bu mevsimde Ankarada 
konuşulan yegAne mevzu ls
tanbuldur. lstanbuldan avdet 
edenler yazı burada geçir
mek mecburiyetinde olan An
karalılara mlltomadiyen latan• 
buldan bahsediyorlar. latan• 
bulda ne yaptıklanm, nasıl 
eğlendiklerini, nerelere git· 
tiklerini, vapur, otomobil, 
sandal gezintilerini, sayfiye • 
hayatlanna, maceralarını bal
landıra ballandıra bin müba
lAğa ile anlatıyorlar. Ankara• 
da evde, otobOste, sokakta, 
heryerde şu mükilemeler geç
mektedir. 

- Ah, geçen ay bugün 
nerede idin? 

- Bebekte kUrek çekiyor• 
dukl o mehtabı, o mehtaplı 
geceyi ömrümde unutamıya
cağıml 

batlar vardır ki, büyUk yap- Jfo-
~ A. ·~•--u• ....... mda a•• ... ı,ı,. .

1 
Adada yaptığımız pikniği 

Vergi Meselesi 
Bazı Memurlar isticvap 

Edildiler 

--·-~i ,-liicıünüyorum da .. 
Su Para-ıa ne bahtiyar 

Belediye, kahvecih kıskanıyorum. 
müfteriden ayrıca a"t lstanbulda, 
ıınm doğru olmadığıt\cadaşları var. 
mittir. onun muhiti 

Eminönü ve Yenicami Ma- Botların Tecr•r burada da 
, Birkaç gfin c~ıenırdik: 

yordu. lerinde uıulsllz ve getirin yeni hücum uapbn ha. Ya 
Alim, bahklarınkuhııdınıoo"'>o · 'ııri . va.D&lrwa"ı.i~l. Adayı nerede 
karak kaç yaşında olduklarım bulacaksın. n ·~•U\tuı .r.am 
bulmak mtimkün olduğunu havasını! 
keşfetmiıtir. - Doktorlar giiya beni 

Balığın kulağının içinde denizden mennetmitlerdi, val-
kemikli bir parça vardır. Bu lahi gece gündüz denizden 
kemiğin içinde de kUçUk bi:- çıkmadım. Guya böbreklerime 

dokunacakmış. Hiç birıey de 
tat vardır. Balık ihtiyarladikça olmadı. 
bu taı büyilr. Taiın btiytik- * 
JOğilne bakarak balıgı:ı yatım - Aman efendim aman. 
söylemek mUmktindUr. Caddeikebirde kimlere rast· 

lamadım. Anadolunun dört 
SÜT iÇiNDE BALIKY AGI tarafıııa yayılan arkadaşların 
Zayıf çocuklara bahkyağı 

içirirler. Bazı çocuklar tiksi
nirler, balıkyağı lçemezler. 

Doktorlar çocuklara bir 
oyun yapmayı dilşünmUşler 

ve ıunu yapmışlar : lneb.lere 
balıkyağı içirmişler. İnek 
balıkyağından aldığı gıdayı 
silte veriyor. Çocuk bu ıfitil 
içince balıkyağı içmiı gibi 
oluyor. Amma, içinde bahk
yağı vardır diye sakın timdi 
de süt içmemezlik etmeyin, 
bizim ıl\tlerimizde balıkyağı 

yoktur. .. 
Portakal evvelce armut 

teklinde kiraz boyunda kUçük 
bir meyva idi. Bu hale ıel· 
mek için 1200 sene geçti. 

hepsi sözleşmiş ve Beyoğlun· 
da randevu vermişiz. Kaç 
ıenedenberi göremediklcrimi 
hep orada buldum. Hele bi
zim Ankaralılar. Hepsi cad
deye dökülmfitlerdi. Adım 
başında bir Ankaralı vallah1 
yalan ıöylemiyoruml 

* - iki senedenberi l"tanbu-
la gitmemiştim. Bu ıene tren
den inip Haydarpaşa vapu
runa !>inince kendimi kaybet
tim. A deta yürümemi ıa~ır
mııtım. Bana öyle geliyordu 
ki bUtun vapur halkı bana 
bakıyor. Bu yabancılık ve ya
banilik böyle devam etti. Bir
kaç gOn sonra anladım ki bu 
benim ke".di kuruntumdan 
lbaretmiı. 

• lıtanbuldan dönenler böyle 
konuıuyorlar. Bu bahis Ye bu 
mevzular Ankarada da o ka
dar taze ve o kadar eskimez 
birer cevherdir ki bir sakız 
gibi btıtlln kış geceleri Anka
ra sakinlerinin ağızlannda 

çitnenir durur. Adeta latan
bul Ankaranın &ğız:nda bir 
ıakızdır. Gelecek yaz mevsimi 

Bu resimleri kesiniz. Bir mukavvaya yapııtmnız. Soura noktaile lpret edilen yerlerinden kırıp ayak Oıerl durdurunuz. Bakınız 
ne ,UZel oyuncaklar kazaıımıı olacakıımz. 

latanbul akım baılarkeu b'1 
aakız da ağızlard1.n çıkar. 

Sahalaattin R~şlt 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Olup Biten Hôdiseler Kadın Ve Kalp İşleri 

Mali Buhran Uzak Şarkı Felce Çirkin Kızların 
Uğratb - lngiliz Amele Murahhaş- Güzelliği Nerededir? 

Posta Bey'iye Şubeleri 
Bir ihtiyaçtır 

Gazetenizin 403 No. ve 8 eylül 
tarihli nibhaa1nda bey'ly• tahıl· 
••t.ızhğmdan dolayı bazı tube
helerin kapatıldığı bu cilmleden 
0 1arak Sultanahmet Bey'iye tube· 
•inin de ıettedilditl tenkit edil· 
lbektedir. Gerçi bu ıene verilen 
tahıisatın vü1ati dahilinde bazı 
düşünceler Vftrit olmuş ise de bu 

ları Da Kabineye Giriyorlar Mı? 

dütünceler esnasında Sultanah· 
lbet tubeıl kat'iyen mevzubas 
ol~adığı gibi bu ıahada kat'iyen 
filıyata da geçilmit değildi. Maa
lbafih bazı tedbirler 1ayeıinde 
hütGn tubelerin idamel faaliyeti 
temin edilmit olduğundan tiliyata 
feçrneden evvel mevzubahıı olan 
ll'ıeıele hakkındaki neşrlyahnızın 
tavzih eden bu mekt;.ıbu aynen 
lleşrini rica ederim efendim. 

lıtanbul Poıta ve T.T BatmüdilrU 

Hüsnii 
Son Posta: Biz bu 4ubelere 

••kiden ayda (6) lira verildiğini, 
tiındi iıe bu paranın verilemi~e
eeğini yazdık ve bunun ne netıce 
•ereceğini anlattık. Meıelıi Sul: 
tanahmettekl bayi üç aydanberı 
hu parayı almamıştır. B~ zatın 
Pul satmaktan vaz geçtlğı de an

laşılmaktadır. Posta İdaresi bayi: 
Uğin Gcretıiz yapılmasını llerı 
ıürmüş, bunlardan bir kısmı 
kabul etmemitlerdir ki hakikal te 
budur. 

Cevap!ar 
Kadıköy Kartaltepe Asım 

Beye: 
Efendim, artık vaziyet bir 

emrivaki halini almıştır. Gidecek 
oyuncular seçilmiş, hareket gü
nü de tesbit edilmiştir. Mütalea
larınızdll ekseriyetle muhik oldu
lunuz anlatılmakla beraber bu 
emrivakii kabul ederek neticeye 
h6snü niyetle intizar etmek 
IAzımgeliyor. 

Tashih Ve itizar 
Birkaç gün evvel Çankırı 

meb 'usu T alAt ve sabık Urfa 
meb'uıu ishak Refet Beyler 
arasındaki lisan münakaşa ve 
ihtHafından bahsederken der
cett.iğimiz resimlerde bir sehiv 
YUku lbulınuş, İshak Refet Beyin 
resmi ytrine Urfa meb'usu 
Refet Beyin resmi konuh~ut· 
tur. Tashih ve itizar ederız. 

Mevlidi Nebevi 
Yarınki Cuma günü öğle na· 

ınazından ıonra Kadıköyünde 
Oımanağa camii terifinde Harbiye 

Nezareli Mektupçusu merhum 
Ali Rıza Beyin ruhuna Hafız Ke

lllal Efendi tarafında mevlidi te
rif kıraat olunacağından arıu 
denlecrin teşrifleri rica olunur. 

--== TAKVİl" 
Citin SO -24 Eylül • 931 Hınr 142 

Rumi 
Arabi 

11 Cemaziyelev.3SO l 1 • E~ - t:WT 

ukıt-~vas.ı.H vakıt·e:r.an1· yaeatl 

GUnet ' l 1.42

1 

5.49 

Öit-ı/ 6.00 12.07 
lkiadı 9.25 15.31 

Aktııın'12.- 18,09 
Yatıı 1 1.31 19,35 
laıeak 10.02 4.09 

• 
lngiliz Buhranı 
Uzak Şarkı 
Durdurdu 

Londra - Röyter Ajanaı 
Tokyo ve Şanghaydan bildi
riyor: 

lngilterenin altın esasından 
ayrılması Uzak Şarkta müthiş J 
tesir yapmıştır. Çin ve Japon· 
ya efkarı, bu iki devleti si· 
liha aardıran hidiselerden 
fazla bununla meşgul oluyor. 
Çünki Uzak Şarkta bütün 
işlere hakim olan lngiliz 
lirasıdır. Vaziyetin düzelme
sine intizaren bütün işler 

durmuştur. 

Çünkü kredi blAnçolarının 
çoğu Amerikadadır. Gelen 
haberler, Japonyada da altın 
esasından ayrılmayı istiyenle
rin bulunduğunu gösteriyor. 
Kanaate göre İngilterenin ka
rarı Fransayı bir az mütees
sir edecekse de vaziyeti sağ· 
lamlaştıracak ve Alman tami
rat meselesini halledecektir. 

Nevyork Taymis gazetesi, 
lngilterenin altın esasından 
ayrılmasının gümUş esasına 

bir dönme mahiyetinde görü

lüp görülemiyeceğini soruyor. 
Amerika borsalarının muave
neti vaziyeti düzeltmiye bat· 
lamıttır. 

ltalyan Lireti 
Roma - İtalya Hnkümeti, 

altına istinat eden lirete ait 
vahidi kıyasinin değiştirileceği 
haberlerini tekzip etmektedir. 
Paris Borsasında · liret bir 
miktar düşmüştür. 

lngiltereye Seyahat Pahah 
Londra - Nakil vesaiti 

kumpanyaları, Londraya olan 
sefer ücretlerini yüzde yirmi 
artırmışlar3ır. 

lngiliz Maliye Nazırı Snovden 
bütün lngiliz vatandaşlarına 
bir beyanname neşrederek 
paralarını ecnebi memleket
lerde israf etmemelerini bir 
vatan borcu olarak tavsiye 
etmiştir. 

Mısır Borsalarmda 
lskenderiye - Kahire ve 

İskenderiye borsaları da ka-

panmıştır, 

8'
1
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- Başka bir yoldaş, sizin 

bohçanızı çadırınıza götiirdil. 
Oraya giderseniz tehzade ar· 
nıağanını kapıda bekletmemif 
olursunuz. 

::: b 'lihı kullanmazsa kendisi, 
u 81 

• k lan Gedik Ahmedin azız ır . -

Her iki kadın, bu tebliğin 

bir ayrılık teminini istihdaf 
ettiğini anlamışlardı. 

Gül hatun, şehzadenin Ay 
çiçek Hanımı ziyaretten sonra 
kendisini görmiye geleceğini 
lıcuvvetle tahmin ediyordu. 

Halbuki tqıdıiı ıllllıı, Ay çl
cek Hanıma YermatL Prenıe1 

v 1A olmak felaketıne 
cı mag up 

gı ' k lacakh 1 Heyecanın 
namzet a l 

. etmemiye çalışmak a 
bellı A içek Hanımı bir 
beraber Y ç 1 k 

. tmeden ayrı ma 
daha teşçı e 
istemiyordu. . . t 

H t işte bu bıssıya 
Gül a un 

v kalkb: 
içinde ayaga . · di 

Ben • dedı • gı 
- üreğimi yanında 

yorum, Y ki ııkıl· 
Umanm 

bırakıyorum· x-1unu da 
daV1D 05 maz&IDt ı-

M•llf Çin bUkQmetl relıl Marıal Şan - Kıy - Çekin, mlUt bUkQmet rlyaeetl 
mllddetl yakında biteceğinden iıtlfa edeceJI blldlrllmektedir. Bu lıtlfanın ıon 

Japon hldiıelnlle allkaeı olup o!madıjı bildirilmiyor. 

• 
lngiliz 
Muhalif !eri 
Ve Kabine 

Londra • Mali vaziyetin te
sirlerini bir in evvel gider
mek için Başvekil Mak Do
nald, muhalefet Reisi Hender
sona, kabineye if tirak etme
•İni teklif etmittir. Milzake-
reler iyi neticelenirse Hen
derson Dahiliye nazın ola-
caktır. Maamfih Deyli Herald, 
muhaliflere nezaretler teklif 

edildiği haberini tekzip et

mektedir. 
Londra Esham Borsası bugün 

açılacaktır. 

Bir Banka Kapandı 
Auclairı - Mevduat mik· 

tan dört milyon dolara baliğ 
olan (Auclait) bankası kapan· 
mıştır. 

Alman Devlet Bankasm~a 
Berlin - Rayhşban iskonto 

fiatını yükseltmiştir. 

Viyana Borsasmda 
Viyana - Borsanın esham 

kısmın kapatılmasına karar 
verilmiştir. Mevcut işler tas· 
fiye edilecektir. 

aıkmazsın. 

Sabit ve manalı bir bakış· 
la süzdükten sonra çıktı, 
kalbini bastıra bastıra diğer 
çadıra doğru yürüdü. Ay çiçevk 
Hanımınkinden hiç te aşagı 

olmıyan bu güzel otağ, on 
adımlık bir mesafede bulunu· 
yordu. L5kin kapı önünde, 
aırmalı ağır bir kumaştan 

yapılma şık bir bohçayı ta 
başının üstüne kaldırarak 
beklemekte olan Ak ağayı 

görl1nce kendini topladı : 
- Sizi beklettim, dedi, ha

berim yoktu, kusura kalmayın. 
içeri girerken gayri ihtiyari 

başını çevirdi, Ay çiçek Hanı· 
mm çadırına doğru baktı; 

Silahlar 
Meselesi 

Cenevre - İtalyan murah
has heyeti silahlanmıya fası-
la verilerek bir: nevi müta
reke akti teklifinde bulunma-
sına mukabil fikirlerini bildi
recek olan murahhaslar 24 
aaat mühlet istemişlerdir. 

Umumi kanaat, böyle bir 
mesele için Akvam Meclisi
nin salibiyeti olmadığı mer-
kezindedir. MeselA bu tek
lif kara silahlan için bOyOk 
b · şey ifade etmiyor. Sonra 
Rusya gibi bazı devletler de 
askeri masraflarını gizlemek
tedirler. 

Murahhaslarm tereddüdll 
işte bundan ileri geliyor. 
• 
ispanyada 
Yeni 
Grevler 

Madrit - Valinsiyada umu· 
mi grev ilan edilmiş, Bilbaoda 
altı telefon merkezi grevciler 
tarafından berhava edilmiştir. 

Vefat eden sabık diktatör 
Primo dö Riveraya ait olup 
mes'uliyetleri tesbit komisyo
nunca evinden musadere et
tirilen evrak açıldığı zaman 
hunların mühim kısımlarının 

kaybolduğu görülmiif tür. 

gözleri, Şehzadenin zarif enda
mına çarptı: Fatihin oğlu, 
halazadesinin otağına doğru 

ağır ağır yüriiyordu. Fakat 
oraya girip girmemekte mü
tereddit imiş gibi bariz bir 
teenni gösteriyordu. 

Gl\lhatun, o teenniyi sezdi 
ve asabi bir hamle ile Akağa
nııı elinden bhoçayı kaptı. 

- Teşekkür ederim, dedi, 
çok teşekkür ederim. Şehzade 
Hz. beni utandırdılar. 

Sonra, devrin adetlerini ha
tırladı, çadırın bir köşesinde 

duran heybesinden çil akçe 
dolu bir kese çıkararak Ak
ağaya uzattı: 

- Azımı çoj'a tutun, harç-

Çirkinler Sevilemez 
ismini vermiyen bir genç. 

kız yazıyor: 

"Ben çirkin bir kızım. Bir 
kız için bunu itiraf etmek ı 
kadar acı birşey olamaz. Fa-
kat ne yapayım, hakikati ol- 1 
duğu gibi kabule mecburum. 
Gnzel arkadatlarım var, ne 
yalan aöyliyeyim, onJan kıs- l 
kanıyorum. Tabiatin hakkım- 1 
da verdiği bu zllim hilküm-

1 
den kurtulmanın, yani kendi· 
mi aevdirmenin lmklnı yok 
mu ? ,, 

ikincisi canlı olunuz. Buglln 
oynak, ruhlu ve canlı bir kız, 
durgun güzellerden çok daha 
makbuldür. Şahsiyetiniz, etra• 
fına insan toplıyan bir ca
zibeye malikse, çirkinliğiniz 

görünmez bile. 

Kızım, Sen briç, poker, 
altmq altı veya herhangi bir 
klğıt oyunu bilir misin? 
Oyunda birli veya koz mli
him rol oynar. Bir kadının 
sıftzelliği, klğıt oyununda koz 
veya birli çekmek gibi bir
ıeydir. 

Fak at oyunu kazanan, mut· 
laka koz ve birli çeken de
ğildir. Oyunu bilen adam, 
diğer klğıtları da yerinde 
ve iyi kuJJanmasını bilir ve 
kolaylıkla oyunu kazanabilir. 
Şüphe yok ki, her kız bir 
tabloya benzemek ister. Fa
kat dikkat edersen görUrsiln 
ki kızım, bir tabloya baktığımız 
zaman ilk defa dikkatimizi 
celbeden ıey resim değil, 
çerçevedir. 

Biz bir kadına güzeldir de
diğimiz zaman, bize güzel 
göründüğUnU ifade etmiı olu
ruz. Bizde güzellik hissi hıraw 
kan şey ise, yalnız kadının 
yüzil değildir. Heyeti umumi
yesi, ve elbisesidir. O kadını 
hatırladığımız zaman elbise
nin renklerdeki ahengin, vü
cuda getirdiği umumi man
zarayı göz önüne getiririz. 

Binaenaleyh ıizi güzel gös
terecek birinci vasıta elbise
dir. Tablonun çerçevesine çok 
ehemmiyet veriniz. Öyle gü
zel giyininiz ki, gözler yüzü
nüzün çirkinliğini farketmiye 
vakit bulamasın. 

Cemiyeti 
Akvam 
Meclisinde 

Cenevre - Avrupa Birliği
ne ait hükumetler komisyo
nuna Türkiye murahhası iştirak 
etmiştir. Arjantin ve Rusya bu 
daveti kabul etmemiştir. 

Maamafih Rusya İtalyanın 
silahlanmayı tatil teklifini ha
raretle kabul ediyor. 

hk edin! 
Parayı verişinde, ıöz söyle

yişinde öyle bir eda vardı ki 
Akağa, fazla duramadı, is
tiskale uğramış gibi kadını 

ıelamlıyarak çadırdan ayrıldı. 
Gülhatun; yalnız kalmak, 

dUşUnmek, tehaddUs edebile
cek vaziyetlere karşı sinirle-
rini hazırlamak ihtiyacında 

idi. Hemen bir mindere atıldı, 

düşünmiye daldı. Şehzadenin 

kimbilir neler, ne nefis he
diyeler saklıyan z:arif bolıça

sına el ·bile değdirmemişti. 
Ayçiçek hanım ne yapa· 

caktı? işte düşüncesi hep bu 
noktaya inhisar ediyordu. 
Genç prenıea, zehirli halkayı 

Cao:tip olmanın en büyük 
sırrı konuşmasını bilmektir. 
Konuşurken mevzu bulmakta 
mUşkUIAt mı çekiyorsunuz. 
Muhatabınızdan bahsediniz. 
Hiç kimse kendisinden bahse
dildiği zaman lAkayıt kalamaz. 

BUtUn bunlan tedricen ya
pınız, o vakit güzel zannetti-
tlniz arkadaşlarııuzın sizi kıs
kandıklarını glireceksiniz. 

* - Tebrik ederim, yeni biı 
çocuğunuz doğmuş. 

- Evet, teşekkür ederim. 
- Kız mı, erkek mi? 
- Vallahi bilmiyorum am· 

ma, kız olacak galiba. Çünkü 
bizim hatun kız istiyordu. 
Şimdiye kadar her istediğini 
yaptığına göre ... 

" - Handana izdivaç teklif 
ettim, güldü. 

Öyledir 
ıeye sıüler. 

o, her tuhaf 

.llf-
Kadm - Canımın içi söy

le.. Ben ölürsem başka bir 
kadınla evlenir misin? 

Erkek - bir kadınla ev· 
lenmem. .. 

Bir insan mes'ut zamanında 
aaatin itlediğini duymaz. 

Bir kamp 
lerce erkek 
fakat kadın 
kurar. 

"' kurmak için yüz· 
bir araya gelir, 
evi başlı başıııa 

.llf-
Seven kalp daima gençtir. 

* Hayatta aşkı bulamayan, 
hiçbir şey bulamadım ölmiye 
mahkumdur. 

Hanımte_qze 

• 
ltalgada 
Fırtınalar 

Roma - Şiddetli fırtınalar 
olmuştur. Mahsulat hasara 
uğramıştır. Camlar kırılmış, 
bazı do]u taneleri (300) gram 
ağırlıkta görUlmüştür. Rüz
gar bazı arabaları kaldırıp 
duvarlara çarpmıştır. Serin
polde, halkı panike uğratan 
bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

şehzadeye takmıya muvaffak 
olursa zafer, tehlikesizce ta
hal{kuk etmiş olacaktı. Koca• 

sının teminatına göre çok 
ustalıklı yapılmış olan yüzük• 
deki zehir, gayet kuvvetli idi. 
Deride husule getirilebilecek 
küçük bir çizik, zehirin dera· 
kap kana karışmasını ve 61· 
dUrücU tesirini meydana ge
tirmesini intaç edebilirdi. 
Eğer böyle bir yaracık, bir 
bulii! noktası peyda edile
mezse zehrin mesamattan, 
kıl diplerinden vilcuda nüfuı 

etmesi muhakkaktı. Aıacak 

bu seferki tesir, ni.ııbeten geç 
vukua gelecekti. 

(Arkaıı nr > 



Ceneral Naviski Bana 
Harp Hatıralarını 

YAZAN: M. KAZIM 

Uınumi 

Anlattı 

Türkistant!a bir 
-105-
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Efgan heyetini götüren 
tren ( Orenburg ) istasiyo
nunda bin bekliyordu. Heyete 
tahsis edilen vagonda bize de 
iki komparbman ayırmışlardı. 
Tren gündüz sabahtan akşa
ma kadar yürüdükten sonra 
( Samra ) istasiyonunda durdu 
ve geceyi burada geçirdi. 

Fırsattan istifade ederek 
her nasılsa kurşuna dizilmek· 
ten kurtulan eski Ru Jene
rallerinden (Navtiski) nin otur
duğu otelde hükumet namına 
Yr.rilen bir ziyafete ziyafet
ten sonra da bir at can
bazhane9İ.ne gittik. 

Genç bir san'atkAr ağzile 
muhtelif sesler içinde tam bir 
bandoyu taklit ederek bir 
hava çald1., muhtelif yaştaki 
çocukların ağlamalarını, dört 
köpeğin birden kavga etme
ilini taklit etU ve çok alkış
landı. 

Müteakiben at cambazlan
nın mutat hünerleri gösterildi. 
Oyundan sonra tekrar Jene
ralin evine gittik. Rus ideti
oe göre gece yarısı kahve
altısı ettik. Müsahabe esna
sında Jeneral harbin ilk beŞ 
senesini Alman cephesinde 
geçirdiğini söyledi ve eline 
bir kurşun kalemi alarak iş
tirak ettiği muharebelerin 
planlarını çizdi. 

Bu arada kendisine İngiliz
lerin Çaoakkaleye hücum et
tikleri sırada Ruslann neden 
karaya asker çıkarmıya te
ıebbüı etmediklerini sordum: 

- Bunu düşündük, hatti 
Odesada bu maksatla bir 
ordu tahşit ettik. Fakat de
nizlerde hakimiyet elimizde 
değildi. Hesap ettik ki, ana 
Yatandan uzakta, ecnebi tol>'" 
rağına çıkarılacak bir Rus 
ordusunun muvasalası bu 
vaziyette daimi bir tehdit 
altında kalacnkh. Vaz geçtik 
ve bu orduyu Galiçya cep
hesine gooderdik. 

Jeneralin söylediğine bakı
lırsa, Anadoluya çıknnlması 
diişünillen orduya Jeneral Bro
lilof kumanda ediyormuş. 

lki askerin kar~ı kUŞ1ya 
geldiği zaman mesleklerinden 
bahsetmemeleri mümkün de
ğildir. Binaenaleyh söz uzadı. 
Harbin ilk .zamanlarında Ru
lann Karadcnizde tahtelbahir 
kuvvetlerini arttırmıy:ı çalış
bklarım duymu~uk. Sordum: 

-Evet, dedi. İngilizler Bal
tık sahillerinden itibaren 
timendifcrle muhtelif tahtel· 
bnhir aksamı gönderiyorlardı. 
Bwıları Karadeniz tersanemiz
de birlqtiriyor, sonra yüze-
bilecek bir hale ıokuyorduk. 

ZehJrli ıulara k&J'fı kulla· 
..ı.. ... kelerden de bablı 

Ôzbek canbazı 
açıldı. Rus Jenerall anlab
yordu: 

- Biz bu maskelere niha
yet üç saat tahammfil edebi
liyorduk. Halbuki Almanlar 
beş alb saat maske kallana· 
biliyordu. Düşmanımız bu 
muharebe esnasında dört defa 
muhtelif gaz kullandı, muhtelif 
tecrübeler yapb ve her tecrü
bede gazın öldürücü kuvvetini 
biraz daha arttırdı. Halkımız 
maske kullanmıya bir tUrln 
alışamıyordu. .. Çok zarar 
gördük. 

Biz kon~urken aşağdan 
irili ufaklı, inceli kahnlı bir 
sürü otomobil kornesi yüksel
di. Şoförler sabırsızlanmışlar: 

- Konuşmanız artık yeti
şir, demek istiyorlardı. İkinci 
bir nümayişe sebebiyet ver· 
memek için jenral ile nazik 
refikasına veda ederek ay
rıldık. 

* Tren ertesi gün de hare-
ket etmedi. Bu m~buri te
vakkufu istasiyonda geçirmek 
bizi sıkıyordu. Binaenaleyh 
Ruaların davetlerini cana min
net bilerk topçu, makineli 
tüfek ve istihkAm zabitlerine 
mahsus talimgahları gezdik. 
Her birinde merasimi askeriye 
ile karşılandık. 

Görülüyürdu ki komllnistler 
zabitsiz ordunun bir İşe yara
mıyacağını nihayet takdir el· 
mişler, orduyu fen ile teçhize 
başlamışlardı. .. 

Askeri müesseselerden son
ra bir konserva fabrikasını 
gezdik. İddiaya nazaran bu 
fahrikada kullanılan usul bir 
Rus milhendisin eseri imif. 
Anlatayım: 

Kesilmiş etler veya balıklar 
fıçılann içine istif ediliyor, 
üzerine tuzlu su konuluyor. 
Sonra fıçının ortasından ge
çen bir mihver vastasile elek
trik cereyam aevkediliyor ve 
bu şekilde 8 Ul 15 derecei 
hararette 24 saat elektrik 
cereyanına maruz bırakılıyor. 
Sonra et ve balıklar fıçılardan 
çıkanlıp asılryor, beş alb 
saat içinde kurutularak 
tahta kutulara yerleştiriliyor. 

iddiaya nazaran elektrik 
cereyanı sayesinde tuzlu su 
etin Ye balıklann mesamtma 
kadar nüfuz ettiği için bun
ların dayanma kabiliyetini ve 
lezzetini arttırıyormuş. 

Hakikaten bugün yemekte 
bize bu konservelerden ver
diler, cidden lezzetli ,idi. 

il 
Öğleden sonra Volga neh

rinde bir npur seyahati yal>'" 
bk, alqam üzeri de ( Samra ) 
pbriad• ayrıldık. 

(Mabadı JU'lll) 
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ihracat Piyasamız Bi
raz Müteessirdir 

SİNEMALAR 
Bugün 

-
( Bqtarafı 1 inci aayfac:la ) 

muk~bilinde ( 9,27,70) liret 
alınmışbr. Düyunu muvabbide 
evvelki glin (52) idi. Dfhı İM 
(49} da açılmış ve (51,5) ta 
kapanmııtır. Borsada lngiliz 
lirasının muamele g6rmemesl 
ihracatçılanmızı şiddetle ali· 
kadar eden bir lıidisedir. Bu 
yüzden ihracat yapılamadığı 
gibi, buhran başlamadan eY
vel lngiliz lirası üzerine yapı· 
lan ihracabn bedelleriinide 
m&lsahJpleri lngiliz lirası üze
rinden kabul etmemektedirler. 

Vaziyetin böyle miiflrill bir hal 
alması şehrimizdeki ihracat 
tacirlerini müşterek tedbirler 
almak için miiukerelere sev
ketmi.ştir. Dün, blltün ihracat
çılar, İhracat Ofisinde fevka
lide bir içtima aktetmişlerdir. 
lctimaa Ofis Müdürü Cemal 
Bey riyaset etmiştir . İctima 
bir buçuk saat kadar sürmüş 
ve tacirler bu hususta biçok 
fikirler ortaya atmışlardır. Neti
cede şuna karar verilmiştir: Va
ziyet tebellür edinceye kadar 
intizar vaıiyetinde kalmak, bir 
iki gün zarfında bütün dünya 
ihracatçılarının tatbik edecek
leri bu husustaki usule tabi 
olmak. Tacirlerimiz, bu karan 
verdikten sonra dağılmışlardır. 
Haber aldığımıza göre bun• 
lardan birçoğunun buhran 
başlamadan evvel Avrupaya 
ihraç edilmiş mallan vardır. 
Bunların bedellerini de henüz 
almamıılardir. Fakat konturato 
mucibince İngiliz lirası olarak 
almak mecburiyetindedirler. 
Fakat ihracat noktasından 
bundan sonra en fazla müte
essir olacak İzmir ihracatçıla
ndır. Bunlar şimdi incir ve 
üzüm üzerine it yapmak oiec
buriyetindedirler. Ve bu mal
lan en nyade lngiltere çek
mektedir. 

• lzmirin vaziyeti hakkında 
da şu telgraf gelmiştir: 

İzmir, 24 (Hususi) - İngi· 
liz lirasının düşmesi, lzmirde 
de tesirini g<>stenniştir. Bilhas• 
sa ihracat mevsimine tesadnf 
etmesidir ki fikirleri meşgul 
ediyor. Vaziyet mfistehlik ih
racatçı zurradan ziyade ibra• 
catçı tticcan alakadar ediyor. 
Neticede, vaziyetin lehe döne
ceği ve ihracatın yüzde (20-
30) nisbetinde artabileceği de 
söyleniyor. 

Bankalar İngiliz ilzerine 
muameleyi durdurmuşlardır. 

İncir ve üzüm borsasında 
muamele tabiidir. Çünki İzmir 
tiiccarlarından Avrupa ile 
alivere sabş yapanların u 
olduğunu teshil ettim. Hükü
met, bankalara tebligat yapa
rak tOrk parasım koruma Ka· 
nunu abklmının tatbik edile
ceğini bildirmiştir. 

Adnan 

lzmirin Kararı 
lzmir, 24 (Hususi) - ihracat 

tüccarları, bugün Avrupa 
merkezlerindeki alıcılara hn
kümetin sabit para hakkın
daki tebliğini bildirerek mah
sul fialarının frank, dolar üze
rinden tediyesini istemişlerdir. 

lsterlin üzerine hariçteki 
alıcılara yapılan taahhütlerin 
hükümetin yeni tebliğinden 
sonra muteber olup olamıya
cağı tüccarlar arasında mliza· 
kere edilmiştir. Birçok tüc
carlar bu mallan teslim et· 
memek llmmandan bahaet-

mektedirler. Bunu müzakere 
etmek ve karar vermek üzere 
Borsada saat 17 de bilumum 
ecnebi ve Türk ihracat tnccar
lan ve kumpanya mümessilleri 

MELEK sinemasmda ELHAMRA sinemasmd 
FRAKLI ADAM 

( Yvu Mlrande ) nhl komedisinden 

mulrtebeı n FERNAND GRAVEY 

tarafındar. temıil edilen çok ıen bir 

SUZY VERNON 
( GENERAL PLATOFF ) 
HÜKÜM GECESi 

iÇtima etti. İçtima iki saat vodvll, Fran•ızca •litlU ve ıarkılı Mcvsfmln birinci Fransızca •&111 

devam etti. Üzerinde en fazla bir flllmdir • bllynk dramında. 
ısrar edilen fikir bu taahhnt- ilaveten : Sesli ve slSzlll Paramount halihazır dünya 
ı · · 1 • k havadisleri ile sesli varyeteler. 
enn yenne getiri memesı şe - Her ikisi de Paramount filmidir. 

linde idi. Üç İngiliz ve Ame- lrml'Ell_m:l _________________ rl 
rikan kumpanyası mümes
sili isterlingiu dOımesinden 
mütevellit farkın yan yanya 
taksimi suretile iki tarafın da 
çekmesini teklif etti. Bu teklif 
mutedil görüldü. Fa cat itiraz 
edenler bulunduğundan İzmir 
Ticaret Odasının Triyes
te - Brüksel Ticaret mn
messilliklerimize telgraf çeke
rek diğer hükumet tüccarla
rının ne suretle tediye ettiği
nin tahkikine karar verildi. 
Cevap geldikten sonra tüc
carlar tekrar toplanarak ka
rar ittihaz edeceklerdir. 

Adnan 

Satış Pek Az 
lzmir, 24 (Hususi) - fngiliz 

lirasının geçirdiği buhran 
üzerine Borsadan mal alıcı 
tacirler kendi aralarında istişa
relere başlamışlardır. Borsada 
pek az mal satılmıştır. 

Dün akşama kadar ancak 
(64) çuval fizüm satıldı. incir 
ve diğer ihraç maddeleri üze
rine biç muamele olmadı. 

Adnan 

Şaşılacak Şey! 
Bir ldarei Hususiye 
Müdürü Kaçak Rakı 

Yapıyormuı 

Çankırıda çıkan ( Duygu ) 
gazetesinde okuduğumuza göre, 
VilAyet ldarei Hususiye Mtı
dürü Halit Beyin evinde rakı 
çekildiği haber verilmiş, arat" 
brma neticesinde imbik, kazan, 
anason, derce ve d&rt şiıe 
rakı yakalanmıştır. 

Yıldızda Tetkikat 
Dlin Belediye Reis Muavini 

Himit Beyle Ruşen Eşref B. 
Balkan konferansının topla
nacağı Yıldız sarayına gide
rek yapılan tadillt ve tami
ratı tetkik etmişlerdir. 

BORSA 
lstanbul 23 Eyini 1931 

- Kapanan flatlaı -

NUKUT 
l8terlla 
Dolar Amerlkaa 
20 Fr-k Franm 
20 lJnt ltaty-
20 Fruk Belçika 
20 Drahmi Yunu 
20 Frank laviçre 
20 Leva Bulrar 
t Florin f eleınealır 

.20 Koro• Çekoılonk 
1 Şilin AYUSturya 
l Raybfmark Almaaya 
1 ZeloU Lehlatan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar YuplayYa 
1 Çervooeç Sovyet 

KAMBlYO 
Londra 1 laterlln lrurut 
NUy. 1 Türk llraaı dolar 
Parla 1 Türk liraaı Frank 
Mllino I ,, ,, Liret 
Brilkıel ı ,, ,, Belra 
Clnevr• 1 ,, • Fraıak 
Sofya 1 ., ,, Leva 
Amestcrdam 1 T. ,, FJorla 
Madrlt 1 Tllr lirası Pezta 
Berlla ı ,, ,, Mark 
V atfOY• 1 ,, ,, Z.ı.tl 
Blikr.. 20 Ley kurut 
Ruqa 1 Çenoae.tf kW11f 

-.-
212,0I 
1'7,St 
m,oo 
ıt6, 

S5,5t-
820, 
30,50 
83,SO 

124,25-
29,SO 
49,50,-
22,50 
25,25,-
76.00 .-
-.-

0,47,44,30 
l'l,06,00 

9,27,70-
3,41,15 

2,43,60,-
-,-
-,-

4,4.5,00--
-,-
--.--,--.-

.. ;m..,. Bu Akşam,_.,-• •----------MAJİK Sineması EMiL JANNİNGSIN 
Albert Prejean ve Florelle Temsili Olan 

tarafmdan temsil edilen ILAHLARIN SEVGiLiSi 
DiLENCiLER OPERASı 

Tamamen Fransı:r.ça ıö:r:lil ve ıarkılı 
ııUperfllm ile 

YENiDEN AÇILIYOR 
Reji: G. W. PABST 

Blletlerlnl~I tedarik edinl:ı. G~eler 
saat 10 dan itibaren açıktır. 

Fiatlar: 
Hususi (Kırmızı kadlfeH yeni kol

tuklar) 90 - Parter (maruken koltuklar) 
70 • Balkon koltukları 70 - Birinci 55 
Balkon 40 - ikinci 35 kunış - Localar 
3 ve 4 rradır. 

ALKAZAK - Vahşiler g eliyor 
ALEMDAR - llıtıras Adası 
AR11STIK - Viyana Aşktan 
EKLE l - Volga, Volga 
ELHAMRA - Sihtrba:r. 
E.TU VA L - lklmlı yalnn:kcn 
FERAH - Muhtelif temslller 
GLORY A - Markiz d5 Pompadur 
KEM/\L B. - Çelik kasa 
MAJfK - Dilenciler Kırah 
MELKE - Fraklı Adam 
OPERA - Calp fener 
SIK - Atk Vaı.ı 
Üsküdar HAie - Tıtlnn Kırallçe 
Talulın bahçcıl - Vnryetc 

Giireş, Voleybol 
latanbul Mmtakası Güre' He

yetinden: Mıntaka güreş birincilik 
milsabakalarına 25 - 9- 931 cuma 
günü C. H. Beyotlu kaı.a merke
zindeki mıntaka idman salonun
da devam edilecektir. 

Tarh 11 den 13 e kadardır. 
Müsabaka tam 13 te bathya-
caktar. 

* lstanbul voleybol 
bol heyetinden: 

Bu aene latanbul 

ve Basket-

birincilikte-
rine iştirak edecek klüp\erin sah 
günleri 18,30 a kadar mıntaka 
merkezindeki heyetimize müra· 
caat ederek isimlerini kaydettir
meleri ehemmiyetle tebliğ olunur. 

Muazzam filmde 
Othello ve Lohengnn'in 

taganni edildiğini 

dinleyeceksiniz 

Radyo J 
Bu Akşam Neler 
Dinliyeceksiniz ? 

24 Eylfıl Perşembe 
Oıtrava 263 metre, 11 kilovat 
19,05 : Danı havaları 
20 : Belgrat operuından nakil 
Heilabc:rg 276 metre, 70 kUovat 
20 : Künigsberg operuından 

nakil Koıi fantut 
Brüno 341 metre, 35 kllovat 
20 : Belgrat operasından nakil 
Mühlakcr 360 metre, 75 lrilont 
20,30 : Frankfort operaaından 

nakil Die Bettler 
Roma 441 metre, 75 kilovat 
20,35 : Gramofon 
21 : Senfoni 
Milano 500 metre, 70 kilont 
22 : Operadan nakil Die KlSnlg 
Viyana 516 metre, 20 kilovat 
19,30 : Cazbant 
20 : Viyana Glaraonl konıerf 
20 : Akşam konıerl 

Pette 550 metre, 23 kllovat 
20 : Belgrattan nakli 
22,20 : Gece konseri 
Vartova 1411metre,158 kllont 
20 : Belgrat operaıandan nakil 
Königrvfisterhavzen 1635 metre 

35 kilovat 
20 : Hamburgtan nakli konıer 
22 : Gazete haberleri, aece 

konseri. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
Abcliii lctrim F fendi: Gözü 

dir. intizam 
eder. 

\!ktir. Ameli 
işlerde muyaf
fak olur. lıle
rine bile ve 
kurnazlık ka
nştıramaz, ol· 
duğu gibi g6-
rnnmiye müte
mayildir. Ra
hahna fazla 
düşkün değil· 

kuyudatım ihmal 

"F. z.. l' . · Husasbr. 
-Yali mev

zuları, heye
cana bitap e
den hldiseleri 
cazip bulur. 

Sadeliği se
Yer, allyiften 
ve nOmayiıten 
milçtenip tir. 
Sevgi mesai· 
linde macera· 

ja m&temayid~ ManeYI var
lıklan tercih eder. 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
1 arını Aynen Yazıyoruz. 
( Baş tarafı 1 inci 1ayfada ) 

içinde matbuat hfirriyetinin müı• 
bet veya menfi kullanılmasının 
eşkall teı.ahür etmedikçe Hüku
metin elinde bulunan ıalabiyetin 
kullamlmaaından ne bir mlna 
çıkar, ne de bir fayda hlaıl olur. 
Bu yal naz bir şey ifade eder; 
Hükumet kendi takdirine i'Öre 
tenkide maruz olmaktan korktufu 
için ... o salahiyeti fevltalide kul
lanmıştır. Bir hülciimet böyle bir 
hDkme maruz olmayı arzu etnıeıı, 
Fakat . bu nihayet ,ahıi bir me• 
aeledir. Hükumet kanunun ken
diıine Yerditi aalihiyetl, kanunun 
göıterditl lüzum ve zaruretler 
karşmnda ıahsl hialerden tecerrtlt 
ederek kullanmı1a mecburclv. 

Bu nokta! nazarından !aakkıoıı 
vardır.Fakat milli bayatta matbuat 
hilrrlyetinin faydah n mahı:urlcı 

teairlerl hakkında ~lr intiba •• 
muhakeme hasıl olmadıkça tak· 
diri aalıihiyetlerin kullanalmuın• 
dan fayda çıkmaz. 

Bence bupo içinde bulu11• 
duf:umuz devir, hukuktlna1ları• 
devridir. Matbuat ne marifetler 
yapıJor. Bu hu•ucta görmediğiıııl• 
tecrübe, g8rmediğimlz misal kal• 
mamıştır. Mahkemeye alderlet• 
daha dan yapılmadan efkltl 
umumlyede hikimler Oı.erlııd• 
tulr yapmak için aumJ pn~J 
yaparlu. 
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~bdülhamit, a an 
lerinin Türkiye Aleyhine irleş
nıelerini Bir Türlü Anlıyamıyordu 

NAKLEDEN: ZiY A ŞAKİR 92 

(Her lı«kkı malr/ıızdar) 

(Adalar denizi) nin sakin ve 
lacivert ıularını yara yara 
( Çanakkale ) ye doj'ru ilerli
)'oruz.. Bu seyahatten en ılf 
hislerle en çok memnun olan 
Abit Efendi.. Hayab görmiye 
baıladığı gündenberi ( Ordu 
ldSşkn ) nün elem ve kasvet 
veren duvarları arasında bil
yUyen bu talimiz ( Osman 
oğlu ), ılmdi bu hudutsuz 
ufukların df havası içinde 
mest ve mes'ut .. Kıç gllverte
ainde, küpeşteden küpeşteye 
koşuyor. Maddi ve manevi 
hürriyetin bütUn ıevkını ta
tıyordu. 

Gemide herkesi eğlendiren 

ıevimli bir mahluk vardı. 
Bu da, yumuk yumuk bir 
ayı yavruıu idi. Gemicilerin 
büyük itinalarla bir kedi 
yavrusu gibi terbiye ederek 
tamamen munis bir bale ge
tirdikleri bu ayı yavrusundan 
Ahit Ef. pek boşlandı. Gitti. 
babasına da anlattı. Esasen 
hayvanları pek çok ıeven 
Abdülhamit, Ayı yavrusunu 
ıörmek istedi. Yavru, Ab· 
dülhamidin de pek hoşuna 
gitti. ... 

Bugün, sabah çayında be
raber bulunduğu damatlara 

diyordu ki: 
- Düşünüyorum.. Dütünn

yoruın.. Aklım, havsalam, bu 
meseleyi bir türlü almıyor. 
Balkanlılar nasıl ittifak eder 1 
Bu milletler, hilkatte bile biri· 
birlerine dargın yaratılmış· 
lardır. Bunları birbirlerine 
yaklaşbracak , birleştirecek 
Amiller zuhur ediyor, sebepler 
cereyan eyliyor da, htihômet 
nuıl bunlara lakayt kalıyor .. 
Soruyorum ıiıe; lıtanbulda 
Rum patrikhanesi vardı; o 

yerinde duruyor mu? 
Şerif Paşa, bu mühim suale 

derhal kemali talAkatle cevap 

•eriyor; 
- Evet efendimiz. .. 
- Bir de Bulgar ( Eksarih-

hane ) si vardı; o da duru
yor mu? •. 

- Evet efendimiz. .. 
-Allah, Allah ... Bu iki ma-

kamt senelerdenberi biribirinin 
kanına susamış iki düıman 
aibi karşı karşıya duran .b~ 
iki müessese birdenbire bırı
birinin kucağına atıhyor, ba· 
nııyor, dost oluyor da devle· 
tin naaıl haberi olmıyor? 

- 1 ••• 
Birkaç dakika süren bu 

aUkütu müteakip Abdülha
mit yine sözllne devam ediyor; 

- Şaşılacak şey... Benim 
bildiğim bu iki unsur arasın
da ebedi husumeti tevlit ve 
temin eden yegane ıebep, 
kiliseler ve mektepler mese
lesiydi. Bu mesele nasıl ka
pandı? 

Bu ıuale, Arif Hikmet Paıa 
cevap veriyor; 

- Efendimiz.. Hnkümet, 
memleketba iki mnlıim unaunı 

olan Rumlarla 
Bulgarlar ara
ıindakf ihtillf 
•• husumeti 
kaldırarak bil
bas1a Rumelide 

mUnazaata niha
yet vermek için 
mevcut mek
tepleri bir ta-

rafa verdi, öteki 
tarafa da yeni
sini yaptırdı. Ki
liseler için de 

ayni siyaseti 
takip etti. 

Abdülhamit, 
elindeki çay 
fincanını tabağa 
bırakarak buna 
hayretle muka· 
bele ediyor; 

- O halde .. 
Desenize, biz 
felAk~ti kendi 
elimizle davet 
etmişiz... IY a· 

• 

ıık, çok ya- Bt!glerbe11i saragının yalnız irade ile 
ıık... açılabilen deniz kapısı 

Aradan yine birkaç dakika Osmanlılar ıçın en bUyilk 
sükut ile geçiyor. Abdülha- felaket başlıyacaktır. 
mitt bir yudum çay aldıktan AbdDlhamidin bu slSzleri, 
sonra tekrar söze başlıyor; beni acı acı gOldürdU. Bugün 

- Malümya, esasen Rume- başımıza gelen felaketlerint 
lide çarpışan başlıca iki siya- bütOn o otuz üç senelik (ida-
ıet vardır. Biri, İngiliz, diğe- rei mas!ahat) siyasetinden 
ri de Rus siyaseti... Vakıa ileri geldiğini acaba düşüne 
bunlar arasında biri de Avua- miyor mıydı?... Abdülhamit, 
turya siyaseti vardır amma, bütün bu gayri memnun un-
o, bizzat mücadelenin içinde ıurları, nişanlar ve ihsanlarla 
değildir. Fer'ldir. uyuşturarak lier işi pamuk 

Ben makamda iken Rume· ipliği ile bağlıyacağına onları 
lide mlinazaalann şiddetlen- ciddea ve hakikaten memnun 

d kk t d d" edecek ve Tilrk unsuruna 
diği ıaman i 8 e er ımi candan ve kalpten bağlıya· 
ıiya1et cereyan •c tazJikı cak çareler bulsaydr, daba 
nueden geliyor?. Eğer Rus- iyi etmiş olmaz mıydı? .•. 
lar tarafından geliyor da 
Bulgarları milliyim tutmak 
icap ediyorsa, hemen Bulgar 
eksarihi ile kapı kAhyasını bir 
bahane ile Saraya getirtir, bir 
ziyafet verir ve bir miktar 
da ihsanla taltif ediverirdim. 
Bir de bakardım ki derhal 
Bulgarlar sllkfınet bulmuş .. 
Ortalık, süt limanlık olmuş ..• 
Şayet, İngiliz siyasetini ok
ıamak Ii.ıımgelirae, Rum pat· 
riğini çağırtır, onun da yUıilne 
güler, Rumları. da böyle.ce 
memnun ederdım. Fakat hıç
bir zaman, ikisini bir araya 
getirmezdim. Çlinkil, Devletin 
umumi siyasetini ihlAl etmemek 

için patrikhane ile eksarihhaneyi 
biribirine dargın yaıatmak 
}Azım geldiğine kanidim. 

1 te zaman ve hidiıat 
ş ' . 1 

gösterdi ki, bu kanaatim e 
de hiç hata etmemişim .. Çok 
i i biliyordum ki bu ikı un-
y n biribirile uyuşarak elelc 
ıuru R ı·d ' 
verdikleri gOn, ume ı e 

( Ar kası var ) 

lranda Elektrik 
Tahran, ( Hususi ) - Bir 

Belçikalı ıirket İran Hllkii!11e· 
tinden nç şehrin elektnkle 
tenviri ve iki şehirde de tram
vay tesisi için imtiyaz almışbr. 
Bu şirket ayrıca Tahranda da 
elektrikli tramvay yapacaktır. 

Korera Kurbanları 
Bağdat, (Hususi) - Irakta 

hüküm süren koleradan 
Ba1rada timdiye kadar (415) 
kişi ölmilştilr. Yapılan bir is-
tatistiğe göre koleraya Y.a: 
kalananların yfizde yetmışı 

kurtulmuşlardtr. Şimdiye ka
dar Basrada (2905) kişi ko-
leraya yakalanmıştır. 

Yeni Neşriyat 

s. o. s. 
ErcUment Behzadın şiirleri çıkb. 
Tevzi yeri Sinan matbaası 

fiati 30 kuruş. 

~- o. s 
Ercüment Behr.adan şiirleri 

Ç 1KT1 

.-

Kiralık e'riııb dalrcnh:, il S tılık cşyanı:ı: var mıdır? ll 
d d 

Dok torat dişçi}e tcı~ ye 
o ann: var mı ır ? Satılık efya anyor muaunu:ı:? 

Klrahk ev, daire, oda iş mi lıtlyoreunuz ? ve sıılreyc 
arıyor ~uıunu:ı:,? ltçl uıl lıtlyor1unuı: ? var mıdır f 

Aramak ve sormakla vakıt geçırnıeyiniz Masraf etme)riniz (25) kuru~la b · · L·ı· · · 

lhtlyacını:ı: 

. . • . ~ ~ . . . • •. :. u ır.;ı ) apa ı ır<-11117.. 
(16) kclımelık hır ılan kafıdır. Her kelmıe fazla~ı için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDİ 
Zührevi ve dahlli hastalıklar. 

Hane: Beyoğlu. Tnrlabaşı caddeal 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeai. No. 164. --11 

PARls TIP FAKÜLTESiNDEN MUllll 

KOLONVACILAR 
MiS FABRiKASI MÜSTAHZERATI 
Kolonya, lavanta, uan&, dlt macunu, 
yapı:ı: krem, pudra, aabun ve biryan· 
tfndlr. Mla mUıtahuratıru blr defa 
tecrUbe edenler dalma ve dalma ondan 

ayrılmazlar. Her yerde bulunDr. -41 

Cilt " ZUhrevi ha1lalıklar mUtehuın11 -----------
Dr. BAHATTiN ŞEVKl KIRALIK 
Kabul 1aatleri aabah aelı:bden 

alrpm yediye kadar Babılll 
M.,enet oteli kar,ıaında No. 135 
bfrfncl kat. -102 

Jerlla Tıp Fak0lte1lnden ctldlye ve 
ı:Uhrcylye mUteha111aı 

Dr. A. LEBIP SELiM 
Sirkeci • Orhanlye cad. No: 26 

Cumadan maada her ,.aa 1abahtua 
aktama kadar - ı ------

GÖZ ve GÖZLÜK mütebaaaısı 
Tıp Fakillteıi ıaz haatahkla-ı 
ıabık muavini doktor Fuat Az"~ 
Bey - Muayene ile l'ÖzlOk aat -
Jır. Muayene ücreti alınmaz. 
Babçelı:apı Hamldiye caddesi 50 
numaralı ma~aza -12 

DIŞ TABiPLERi -
DIŞ TABİBi CEMAL ZIYA 

KlSprDba,ı EminlSnG ban ikinci 
kat No. 4. Sabah dokuı buçuktan 
aktam yediye kadar hHtalannı 
kabul eder. --6 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyeai için meşhur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet g(ln 
evvelden baber verilmeai. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ıatan
,bul 1486 -12 

APARTIMAN 
ANKARADA KlRALIK APAR

TIMAN - Çocuk Hrayı cadde

alnde No. 136 Aparhmanın Gat 
katı, hava razı ve saire 'Yardır. 
Her ıaman mağazadaki terziye 
müracaat. -2 

SATILIK 
SATILIK BOSTAN - Koca· 

muıtafapaıada Celll Beyin Y enl
çeıme boatanı, 12 d8nGm arazi, 
•ıçan mOamlre, ve bir aileyi 
seçlndlrlr lklter odah iki haneyi 
hui bir boıtan aabhkbr. Gör
mek için yerinde, pazarlık için 
LAieli aparbmanları kartmnda 
kahncl Ali Ef. naıtaalle Celil 
Beye mOrac:aat. -4 

MEMUR VE MEMURE 
MEMUR .,.. MEMURE iSTiYO

RUZ - ltlnlıte, vazifenize halel 
relmiyecektir. AYDA 90 LİRA 
kazanabillrslnlı, bize mektupla 
ıorunuz, içine 6 kuruoluk pul 
koyunuz. lıtanbul poıtaneıinde 

400 
-5 

MÜTENEVVi 
ŞAYANI HAYRET BİR fH· 

TIRA - Bundan böyle knpıyı 
açmak zahmetinden kurtulac:ılt
ıınız. Ufak ve ucuz. bir tertibat 
aayesinde her kaçıncı kattn olur
ıanız, düğmeye baaınca kapı 
kendiJiğinden açılacaktır. Pangaltı 
polia karakolu karıısında No. 16 
Avadla -5'-

ÔRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 
pve yeniti elbiaeler emsaline 
faik •urettc belllaiıt C>rillür. Be
yoğlu latikJil caddeal Pasaj Az.
onur No. 13 - 8 

ZA YI - Hüviyet vara kamı zayi 
ettim. Y enialnl çıkaracatımdan 
eakiılnln hükmü yoktur. 

-1 
Tıp Fakllltealnde 723 

MUKDIM 

ZA YI- Seyri•eferden aldığım 
2688 numarah otomobil pllkaaı 
zayi olduğundan diğerini alaca
tımdan bQkroü olmadığı ilan 
olunur. 

Mezkür otomobtl sahibi 
Mukaddeıı Saip 

PARA KAZANDIRIYORUZ -
latanbuJda, taıra vilayetlerde, 
kaularda, nahiyelerde erkek ı,çi 
lıtiyoruz, bize mektupla aorunuı. 
içine 6 lcuruıluk pul koyunuz. 
Okuma yaxma bilenler murac
cakbr. lıtanbul poıta kutuıu 

548 -5 

1 s ARIYORUM 
' 

ELEKTRiK VE MEKANiK 
MÜHENDiSiYiM - Müsait bir iş 
arıyorum. Son Posta vasıtniile 
mühendiı GlSr~yef. - 3 

Türk Hava Kartallarını Tanıyalım .. 
t a., tarafı 1 inci aayfada] 

olamadı. Tayyareler, oradan 
Baltık sahilinde Alman askeri 
ltleniz tayyarelerinin tecrübe 
ve tesellüm komisyonunun 
bulunduiu istaaiyona nakle
dildi. 

Tecrübe edildiler. Fakat 
l!zımgelen evsafı g6ıterme
dikleri için reddolundular. 

Bahriye nezaretile muhabe
re neticesinde Alman bahriye 
nezaretinin de rey •e fikri 
alınarak lstanbula götürdüğil· 
müz tayyarelerin - bu müddet 
zarfında - daha ziyade tekem
mül edenlerinden alb tayyare 
sipariı edildi. Bunlar ikmal 
edilinciye kadar kısmen inşa
atı takip ettik ve tayyare 
karargAhlarile fabrikaları ge
zerek birçok tetkikatta bu
lunduk. Nihayet tayyarelerin 
inşaab ikmal edilerek (2 nisan 
3~2 ) tarihinde İstanbula gel
dık. Tayyareler de gelmişti. 
Kuruldular. Tecrllbeleri yapıl
dı. lzmirdeki kolordu emrine 
verilecek olan Uç tayyareden 
mürekkep tayyare bölüğü ku
mandanlığına ben tayin edildim. 

İki buçuk seneye yakın bir 
ı:aman, buradan, Yunan ve 
ltalyan adalarına karşı keşif 
ve bomba taarruzları yaptık. 
Sakız adasına yaptığımız ta
arruzlarda bize karşı atılan 
topları mesafe yakın olduğu 
için bizim karargahtan sayar 
ve sonra bize söylerlerdi. Bir 
paznr günü Sakız adasına 
yaptığım bir uçuşta limanda 
bulunan monitöre taarruz et
miştim. RAsıdım bulunan bah-
riye yüzbaşısı Reşit Bey (şim
di Diyarıbekir tayyare park 
humandanı binbaşı) monitöre 
iki isabet temin etmişti. Buna 
rağmen monitör bize baş 
tarafta bulunan otuz buçuk 
santimetrelik topile mukabele 
ediyordu. Çe,mc istikametin .. 
de uçmakta olduğumuzdan 
prapuelln parçaları Çeımoye 

dUımDf orada topçu kıtaatı 
tarafından tolanmış bir ara-
ya getirilmiş •e bunlann 
( 30,5 ) luk top mermileri 
olduğu anlqılmıştı. lzmirdeki 
faaliyetimizin tafsilitı uzun 
atlreceği için geçiyorum. Bu 
aırada Almanyada tayyareci-
lik tahsil etmek nzere yedi 
bahriye zabitinin ayrıldığı bil
dirildi. Bunların tahsillerini 
takip ve nazaret etmek üze
re de ben memur edilmiştim. 
Almanyaya gönderilmesi mü
nasip görülenler yüzbaşı Sa
Jihattin (şimdi tekafit), yüz
başı Ahmet Ali (bava müste
ıarlığındat binbaşı), yüzbaşı 
Ahmet Nuri (hava müsteşar
leğında, binbaşı), yüzbaşı 
Hüsmen ~ımirde, binbaşı)t 
yllzbaşı Ahmet Ali (Afyonda 
yüzbaşı) Hilsamettin (tekaüt), 
ytizbatı Hayrı ( ecelile vefat 
etmiştir ) Beylerdi. 

20 şubat 334 tarihinde hep 
beraber Almanyanm ( Kici ) 
limanına hareket ettik. Bu 
münasebetle Alman zihniyet 
ve hodbinliğini çok iyi ifade 
eden bir misali kaydetmeden 
geçemiyeceğim. 

Hava tnlim karargahındat 
zabitlcrimizin yetiştirilmesine 
Gebel isminde ve onbaşı rüt
pesinde bir uçuş muallimi 
memur edilmişti. Bu iş için 
de çifte kumandalı iki tayyare 
ayrılmıştı. 

Zabitlerden Rodoslu yüz
başı Ahmet Ali B. otuz altı 
uçuştan sonra yalnız uçabil-
mek kudretini lcazanmışb. 
Muallim, usuli veçhile raporu
nu verdi ve Ahmet Ali Beyin 
yalnız uçabileceğini istasiyon 
kumandanı kıdemli yüzbaşı 
(Plüschov) a bildirdi. Fakat 
kumandan bu raporu kabul 
etmek iıtcmiyor: 

- Almanlar iki yüz uçuı· 
tan aonra yalnız uçabiliyorlar, 
nuıl olur da otuz alb uçuıtan 

ıonra yalnız uçulabilir ? di
yordu. 

Maksadı, bir Alman ve 
Türklük mukayesesi yapmaktı. 

Demek istiyordu ki Alman
lar ( 200 ) uçuştan sonra tek 
baılarına tayyare kullanabili
yorlar. Türkler ( 36 ) uçuşla 
ayni mertebeye varabilirler 
mi ? Münakaşa büyümüştü. 
Nihayet müdahaleye mecbur 
oldum. Zeki ve istidadın her
keste bir olamıyacağmı ku
mandana münasip lisanla an
latbm, muallimin mlltaleuma 
benim de iftirak ettiğimi 
söyledim. Nihayet istemiye, 
istemiye uçu' mfisaadesini 
verdi. 

Ahmet Ali Bey de tek ba· 
şına yapbğı milkemmel uçuşla 
Alman kumandanını mahcup 
etti. Baltık denizi sahilindeki 
istaıiyonda buna benzer geçen 
bir vak'ayı da yarın anlata· 
cağım. 

Dnn ncpettitımlz hatıralar mU· 
nasebetlle tayyarecl SaY1Df Beyin 
talebesi arasında blr reımlnl 11er 
retmlttlk. Bu rcıılmdc g5rlllen ı:cvabn 
hepsi Savml Beyin talcbul doğlldir. 
\irupta birkaç zat daha vardır ki 
bunlar da uçu9 muallimlcrldlr. Tavslh 
edlyoru:ı:. 

ON iKiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 15 
Ga:ı:etem1zdc on beş gllnde btr 

Ycrrnekte olduğumuz Patronu 
bedava almak uUyorsanı:ı:, bu 
kuponu kcılp aaklayınu •• 15 
kupo:'\ toplayınız. Patroni:uımız· 

dan pek mıımn!lıı olacakaıııız. 
Patronlar netredildlklcrl gUıı• 

den itibaren lılllnbul kıırll•rlmll 
blr haft•t taıra kArllerlmll on 
ıUn iç nde kuponlannı gllader· 
melldlrler. Uu mUddet geçtikte• 
Hara kuponlar kabul eddmu. 



8 Sayfa SON POSTA &11UI 24 

Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, Ademi iktidar, Damar hastalıklanna mutlaka Hasan Kuvv~t Şurubu 
c::::=============================-=============:::::ı===========================================================================================--1 VAPURLAR i H AVA G A Z 1 .. .. .. 

B~~~r !e~~~~il~n.1:~:~ DQLMABAHÇE KQK KQMURU 
Pire lzmirdeo ( BEYQÖLU HAVA r,. 6 7.J f ABR~IKASJ ) -

Marmara • Tllrk • Mudanyf . ~ - • ı 
Gemlikten Merkezı teshinat v' bilcümle ev işleri için en elverişli ve en mükemmel kok 
te:eni Dünya-Türk-lzmit- GAZHANE KOK KÖMÜRÜDÜR 
Bandırma - Türk - Karabi- MÜSTEHLIKLERE DOGRUDAI'1 DOGRUY A SATIŞ y APILIR. 

gadan 1 
Karamani - Fransız - Mar- DOLMABAHÇE GAZHANES 1 o 

sityadan BEYOOLU ŞUBESiNDE iSTiKLAL CADDESi No 1 O Tel : e. . 8981899 

te~~;ean- ltalyan - Odesa Kös- GAYET ucuz BiR NAKLiYE TARiFESi iLE VE ŞiRKET MEMURU 
Kaldea - ltalyan - Kösten- REF AKA TiNDE EVLERE TESLiM OLUNUR. 

ce~:sunzione - ltalyan - Kös- SİKLET VE CİNSi TAMAMEN GARANTi EDiLiR 
tenceden 

Penay • Rus • Batumdan Saraçhanebaıında Münir Paşa konaklarında 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Ctimhuriyet - Tilrk • Hopaya 
Adnan • Türk • lzmire 
Selimet • TDrk • Ayvalığa 
Cide - Türk • Cideye 
Nilofer • Tiri • Mudanya 

Kız ve erkek 
Leyli ve Nehari BAYBiYE LiSELIBI~~:.! 
Tekmil aınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıtbr. Tedriaat, Türkçe, Fransızca ve lngilizcedir. Talebe 
aabah evlerinden mektebin otomobillerile ahnır ve akşam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. 
Dnhul imtihanlanna 24 Eylül Perşembe günO saat 1 de başlanacaktır. Allkadar talebenin 

Gemliğe 
mezkür gtinde mektepte bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

Vienna • ltalyaa • T"ıryeateye 
Daçya - Romanya • Kasten· 

ceye 

Her giin 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon : 205.10 

Andro• • Yunan • Pire Mar-
Leyli ve Nebarll~~TTITTAAP L "ICJ~TE'RJ• Ana, l~k, 
Kız ve erkek 1 ~-11..ı.LJ ıA:J.1.:.iLJ Orta Uae 

kısımlan 
lilyaya Miiea•l•I NEBIZADE HAMDI 

Diana • ltalyan • T riyesteye 
Kaldea - ltalyan-Triyesteye 
Aaunzione • ltalyan • Ceno-

Rumi den pr~amlanm tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisata, ecnebi mekteplerine kat'lyyen lll:ıum 
bırakmayacak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye hey tleri memleketimiııln en wUıılde muallim we mDrebbilerladen 
mUrekkeptlr. Ana Ye baba, yavrulannı iNKILAP LiSELERiNE her huau•ta tana bfr emniyet ve huııuru kalple talim 

edebilirler. Mufa111al izahname \"eıeceğın·~ adr !I • nönderilir. Mektep Nuruo•ın•nlyededlr. Telefon: 20019 

nya 
Penay • Rus - Batuma 

Atinaya seyahat 
24 EylOI 931 tarihinde yapıl

•••• mukarrer Atina ae1.ahatl 
1 teplnlevvel 931 tarihine kal
mıftlr. Veı 

Uzunköprü 11 inci Hudut 
Tabur Kumandanlığından: 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 
k&Jlı en mDeHlr den SERVOIN hap
landır. Deposu, lataabulda Strked'de 
Ali Rıııa Merkeıı ecsanealdlr. Tqraya 
150 kunat poata ile s3ndertllr. lamlr'de 
lrsat paurbtclakl, Trabsonda Yeni 

Sığır eti 30,000 Kilo 

Hf:LUAN :k:r~e':-t: 
Uzunköprildeki asker ihtiyacı için 20 gün middetle v 

kapah zarf usulile mlnakuaya çıkanlan 30,000 kilo sı~r 
Ferah ecsaaelertnde buluaur. 

._.. bdlatlfade aenahlar Balkaa 
.Umplyat o,ualanna hasar bullllUlbOe
celderdlr. Fala tafalllt lçla Galatada 

lbhbm caddealnde T1 - 29 No. N. A. 
Ko.ataatlaldt. ac-t•htana mllracaat 
eclebUJrler. Telefoeı 8. O. 512' 

etine verilen fiat makamatça kabul edilmediğinden 15-9-931 
tarihinden 15-10-931 tarihine kadar pazarlık ıuretile müna· 
kasaya çıkarıldığından talip olanların her gün Taburda mti· 
teıekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

AYAKLAAI TfRlEYENLERE 

HiDROL 
TUi .. ııoııu~u DEltHAl KESER VUCUOA 
ZARAR VERMEZ HER ECZANElfE BULUNUR 

ŞiŞLi - OSMANBEY 

YENi TORKiYE MEKTEBi 
YUVA, IL.K, ORTA 

Pazartesi Pe11embe 

kaydedilmektedir. 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTI 
Bahçe 

ALA RAKı 
Nefaset, Lezzet ve Safiyet 

San'at •• fennin birer harikuaclır. 

lstanbul Ali Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimizin 10 • 10 • 931 cumartesi gilnil açılacajı ye 

clenlere o glln bqlanacağı illn olunur. (2722) 

Memleketin Dk •• huaaal TDrk Koleji olon : 

IST ANBUL TÜRK KOLEJİ 
Mektep kıs ve erkeklere leyli ve neharidir. 

ANA, iLK, ORTA ve LiSE sınıflannı havidir. 

Lisan Dersleri : lngilizce ve Fransızcadır. 
latanbul, Caf aloflu, Kapabfınn kartıaında. Tel. 2JSSS 

ICaJlt •• .. el••lae 9 daa 19 a kadar her rGa denm edilir. 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 
üncü Keşide 11 Teşrinievvel 1931 dedir 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LiRADIR 
A Y R l C A: 40,000 15,000, 
10,000, Liralık ikramiyeler 
VE : 30,000 LİRALIK BiR 
MÜKAFAT VARDIR 

letanbulda Fındıklıyan hanında 
3 GncG katta Me1rup Apikyan 

Efendiye 
latanbul 3 iincü icra Memur• 

luğundan: 

Klmil Beyin zimmetinizde 
batlim matlubu bulunan SOO Ura• 
nın maa maaraf ve yüzde 12 
faiz ve 40 lira ücreti vekiletin 
tabılll hakkında vaki takip 
talebi Ozerine tarafınıza rlSnde
rilen ademe emri zahrına mGba
tiri tarafından verilen metruhatta 
mezkOr mahallinde olmadıj"lnıu 

ve elyevm ikametrihınızın meç· 
bul bulundutu paterllmaine 
bl.-en laaldunıscla ilbea taltllpt 

ifaeına karar verilmittir. Tarihi 
ilinden itibaren bir ay zarfında 
müracaatle bir itiraı dermeyan 
etmez ve anı takip eden 8 gün 
içinde borcu eda veya borca kifl 
miktarda emval ve aalre röater
medltf n iz takdirde gıyabınızda 
muamelih lcralyeye devam olu
nacaj"I mezk6r 8deme emrinin 
teblit makamına kaim olmak 
Gzere ilin olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zOhrevl baatahklar tecla
vibaneaL KaraldSy bGyGk mahal· 
leblcl yanında 34 

AÇILIYOR 
Tıksim'de: MULEN RUJ (Kırmızı değirmen) 

24 EylUI Bıı Perşembe Akşamı 

Bu !..~ı t- ınevcut kadroya illveten Mahmure Hanım ile 
Kemani Nubar, Sahibinin sesi kıymettar mugannilerinden Zeki 
ve beatekir udi Sallhaddin cllmbtıı ve viyolonist Cemal 

Beylerin iştirakile on dokuz kitiden mllrekkep 

ASRf TÜRK AiLE MUSiKi HEYETi 
Her akşam icrayı terennftm edecektir. 

MUHLiSiN ÇOCUKLARI BÜYÜK OPERET HEYErt 
27 EylUI pazar G Q L f A T M A MiDi operet 

rUndllz aaat lS te 1 perde 
MBelllf ve beateldnı Uatat MUHLiS SABAHADDiN Bey, 1S kftlllk orkeetra 

2 te,rlnle•vel Cuma MQN BEY Telefon ı 
,Undüz Hat 14,30 da 8. O. SSS 

2500 Lira Mükifatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievvelde Çekiliyor. 

-~ 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye (yüzer liradan) 1000,, 
10 kişiye (ellişer liradan) 500,, 

( Türkiye İş Bankası ) 

oo;um "f• kadıa hastalıklan 

mlltebaum DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiıtir. 

Hastalarını Türbe kartısında 
eski Hililiahmer binasındaki 
muayeneh ... .,esinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon l.t. 22622 

Cilt ve zührevi ~Htalıklar 

Mütehauıaı 

DOKTOR 
Ömer A~durrahman 
!ı;tanbul emr.ıı::ı %Uhrev1ye dlapan· 

seri batheklml 

Ankara cadrleai ikdam 

Yurdu karıısında No.71 

SON POSTA 
evmt, Slyut, Havadla we Hallı rueteal -idare ı latanbul Nuruo•ul'anlye 

Şeref aokata 3S • 37 

Telefon latanbul • 20201 
Posta kutusu : ıatanbul • 741 
Telrraf ı l.tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKIYE - f.C"..NEBI 

1400 Kr. 1 Sene 
750 ,, 6 Ay 

- " 3 .. 
150 " 1 ~· 

2"" Kr. 

1400 " .,, " 
500 .. 

Gelen ewrak geri ,·•r!1m•ıı. 

hanlardan me•'uliyet ıo.lmm:u. 
Adres deilftlrllmeal (2nı kuru~tur. 

MATBAAI EBUiZİY/\ 

Sahlplerh Ali Ekre•, Selim Rawı:> 

.... t'17at MiWll+. Seli:. tu ;' • 


