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Bedia Hanıma 
Yapılan Büyük 
Kabul 

Atina, (Hususi surette gi· 
den muhabirimizden ) - Da· 
rülbedayi artistlerinden Bedia 
Hanım buraya geldi. Mahalli 
matbuat , bu Türk artistine 
karşı büyük bir alAka göste
riyorlar. Buranın en büyük 
gazetelerinden sayılan Akro
polis, Bedia Hanıma kendi 
otomobilini tahsis etmiştir. 
Şimdiye kadar buraya gelen 
Avrupalı arfüıtlerin hiçbirine 

Bedia Muvahhit H. 
Yunan halkı bu derece alika 
göstermemişti. Hariciye ne.ıa
tcti de Bedia Hanımın şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Yunan hari· 

ciyesi tarafından Fransız artisti 
(Sesil Sorel) den başka hiçbir 
artiste ziyafet verilmemişti. 

~ 

Fransanm Yardımı 
Madrit, 26 ( A. A. ) 

Fransa bankası evvelce, İs
Panyava açmış olduğu 3 mil
Yon İ~giliz liralık krediyi 3 
ay müddetle tecdit etmiştir. 

Komşu Kav~~sı .. 
Ardaş isminde hırı bUyu~

derede evinin duvarını tamır 
ederken komıusu Şemsettin 
Efendile aralarında kavga 
Çınıış ve Şemsettin Ef. bıçakla 
Ardaşı yaralamıştır. 

Adana Bankaları 
Burada Verilen Kararı 

Tatbik Etmiyorlar 

Adana, 27 ( Hususi ) -
Burada şubeleri bulunan bazı 
bankaların İstanbuldaki umumi 
ttıüdürleri geçenlerde toplan
mışlar ve çiftçinin borçlarını 

tecile karar vermişlerdi. 
Fakat bu karara rağmen 

bu bankalar haciz muamele
lerine devam etmektedirler. 
tlindeki bütün mevcudu alın
~ak istenen çiftçi eğer böyle 
~derse ekecek ve hatta yi
}'8ecek bile bulamıyacaktır. 

llraUe tedbir a1ınmuı il· 
da. 

HERGÜN NEŞROLUNUR SON POST A Hallua ıaaüdür ı Halk bununla ıarür. 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla ltltlr. 
SON POSTA Halkın d 11td1 rı Halk bun'lnla ıa ler. 

Lirasının Sukutu Devam Ediyor 
Parada Albn Esasından Milli Takım 

1 kN D k . ? Bulgarlarla 
Ayrıma e eme tır. Karşılaşıyor 
Hasan Tahsin B. Bundan Sonra Para 
Esasının Ne Olacağını Anlatıyor 

Büyük, mali bir buhran neti· 
cesi olarak lnglltere, altı ay için 
parasına altını esas yapmaktan 
vazgeçti. Bu ne demektir ? 

Halkımıza böyle bir kararın 
ne demek olduğunu daha iyi an· 
Jatmıt olmak için Maliye ve lk
tısat müderriıl Ayni zade Hasan 
Tahıin Beyle görüştük. Tahsin 
Bey, "Son Posta 11 karileri için bu 
meseleyi bize şöyle anlattı : 

- İngilterede, son tasarruf 
kararları büyilk memnuniyet
sizlikleri uyandırmıştı. 

Diğer taraftan kağıt para
nın karşılığı olan Millt Ban
kadaki altınlar yavaş yavaı 

çekilerek, ecnebi memleketlere 
naklediliyordu. Bu vaziyet 
karşısında fngiliz banknotları 
kudretlerini uzun müddet mu· 
hafaza cdemiyeceklerdi. Nete
kim, altın stokunun bu tahvil 
kudreti ve kifayet] edemiye· 
cegı görülünce banknotlar 
için cebri tedavili usulil kabul 
edildi. 

Yani artık lngilterede, ev-
velce olduğu gibi banknot ve
rilmesi mukabilinde, İngiltere 
Bankaaı altın vermiyecektir. 
Bu hal İngilizlerin ötedenberi 
kabul ettikleri "Altın mikyası,, 
usulünün terki demektir. Bü
tün cihana ( Altın esası ) nı 

l , 
l 

Agni Zade Nasa11 Tahsin B. 
yapan İngilterenin bu usulü 
terketmesi ne netice vere
cektir? 

EvvelA şunu söyliyeyim ki 
Umumi harpten sonra altın 
esasına riayeti mu haf aza etmiş "' 
olan ynlmz lngiltereir. Bundan 
başka umumi harpte kağıt 
paraya göre prim yapmıt 

olan Felemenk, lskandinavya 
kısmen Danimarka ve İspanya 
lıükfımetleri bu usule riayet 
etmişlerdi. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

~~------------·-..----------~~~ 

Bin bir Derde Deva Gös· 
teren Bir Hayırperver! 
Satldet Yurdu Sahibi Salih Bey, 

" Evlenme Evini ,, Yaptırıyor 
Blltün dünyayı pençesinde 

kıvrandıran bir iktısadi buh· 
ran var. En zengin memleket· 
lerde bile kendisini hiSBettl· 
ren bir işsizlik var. Biltiln 
dünya ricali bu dertlere çare 
aramakla meşguller, dünyaya 
eski refah ve aaadetinl ver

miye çalışıyorlar. 
Sultanahmette bir çıkmazın 

içindeki kafes kadar idarehane-

( 27 ) eylül pazar: ( 1 ) Bal
kanyat Resmigeçidi (il) Tiirk -
Bulgar futbol maçı (IIl)Eskrim. 

(28) eylill panrtesi: Eskrim. 
(29) eylül salı : Eskrim. 
(30) eylül çarşamba : Bini-

cilik. 
(1) teşrinievvel perşembe: 

fut bol ve eskrim. 
(2) teşrinievvel cuma : 1 

binicilik, il eskrim finali. 
(3) teşrinievvel cumartesi : 

Binicilik. 
(4) Te,rinievvel Balkan 

futbol şampiyonasının son 
maçı. 

Yukanya kaydettiğimiz Bal-
kanyat programına nazaran 
futbol takımımızın Balkanyat 
:şampiyonasında alacağı derece 
kat'i olarak (4) teşrinievvel 
pazar akşamı belli olacaktır. 
Eskrimcilerimizin dereceleri 
nihayet (2) teşrinievvel cuma 
akşamı ve binicilerimizin de
receleri de 3 teşrinievvel cu
martesi akşamı belli olacaktır. 
Helecanla beklediğimiz bu
gü llerde bizi temsil edecek 
sporcuları mızın muvaffakiyet 
haberlerini bildirmek istiyoruz. 

Anadolu Ajansı bugilnkll 
maçı bu gece Radyo ile bü
tün memlekete neşredecektir. 

Feci Sukut 
Adada Bir Genç Kadı

nın Kolları Kınldı 

Dün Heybeliadada bir fa· 
cia olmuştur. Adada oturan 
tilccardan Abdullah Beyin 
gelini Emine Hanımla hizmet· 
çiai Hatice, beraberce balkon
dan hah silkiyorlarmış. Bir 
arahk balkonun önDndeki 
parmaklık kopmuş ve ikisi de 
altı metreden yere diltmüıler· 
dir. Emine Hanımın başı 
yarılmı~ ve iki kolu birden 
kırılmıştır. Hizmetçiye hiçbir 
şey olmamıştır. 

Garip Bir Vak'a 
Dün Kumkapıda garip bir 

cerh vak'ası olmuştur. Hasan ( 
isminde bir sucu sokakta 
giderken bir aralık durmuş, 
o sırada hiç tanımadığı bir 
adam yanına gelmiş ve : 
"Beni niçin gözetliyorsun? ., 
dedikten sonra sucuyu bı
çakla yaralayıp kaçmıştır. 

sine yerleşen Salih Bey de mem· 
leketimizdeki işsizlere iı, be· 
karlara karı ve koca, parasız
lara sermaye, dilencilere ka· 
zanma imkAnı, topraksıılara 
toprak bularak bunları refah
landırmak ve nUfuıumuıu ço
ğaltmak için binbir proje ha-

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

zırlıyor. 
Müessesesinin ada Saadet 

Yurdudur. Bu projelere naza· 

d"nyada ismi müsemma· 
ran u f' bi 

gun bukadar na ı r 
sına uy • . 

. tasavvur edılemez. 
mliessese 
Salih B. gazetelere gilnlerce 
sermaye olabileceğini söyledi· 
ği projelerinden bir kısmını 
diln bir mubarrirlmize anlat• 

mıthr. Diyor ki: 

Salih Beyin, Betlncl sınıf ltçl kadınlar 
için haı:ırladığı madeni roıetler 

- Ben birkaç lisan bildi· 
ğim için dünya ahvalini gtınll 
günUne ta~ip ediyorum. DOnya 
meselelerinin bqında nUfut 
ılyaaeti gelir. Her devlet büt· 
çelerin• mllhim paralar koya
rak nllfuılarını çotaltmıya 
çıhtıyorlar. 

( Dl'fuaı 7 lnıl aayf acla J 

(Dünkil nüshadan Devam) 
Bu mukaddesat hürriyettir. 

Vicdan hilrrlyetl, fikir hftrryetl, 
irfan hürriyeti, demokraıl ve 
bakikatperutliktlr. hme, fazilete, 
ulviyete, yilkaek inaanlıta 

an aamim pereıtif, hllrrlyete 
pereatlt vaalfealdlr. Arkadatluı 
dikkat buyuruyormuıunus, lrfaa 
Hrbeıtlslae, Yiedaa Hrbeatfılae, 

( Dnamı 7 lad 1arfacla ) 

Türk Ha va Kartal
larını Tanıyalım ... 
İsmet Paşa 

rında 
İle İzmir 

Arızalı Bir 
Semala
Uçuş. 

YAZAN: Sivil Taggareci Hagrünnas 

ismet Pa,11, Sat1ml Begln taggaresinde 
[Kenardaki yaııl tudur: Arkadatlık habrau
Savml Beyfendiye.. 26 Mart 9Ui lımetJ 

iki Amerikah tayyarecinln bu hizmetten sonra ihtiyat 
Nevyork • lstanbul hava ıeferlnl kaptan sıfatile Seyrisefain 
bir kanat dubeıinde yapıp yeni l ·1 T b t 
bi k t l t l i T

" k vapur arı e ra zondan nebo-
r re or eı s e me er , ur ... 

tayyarecilerinin teşebbüı kabili· lu ve dıget' limanlara asker 
yetinden mahrum oldukları gibi ve cephane nakliyab yaphk. 
bir iddia11 ortaya atbrdı. Bu, Bu arada da Amasrada bir 
bir kilfrandı. Bu milnaaebetle deniz tayyare istasiyonu teıi· 
Türk hava kartalların1 Türk hal- sine memur edildim. Sans6r 
kına tanıtmak vazifesini deruhte memurluğu ile İnzibat kuman-
eden "Son Posta,,, Korvet kaptana danhğı da bana verilmi:ştl • 
deniz tayyareclıl Savml Beyin Diğer deniz tayyarecisi arka• 
hatıralarını neıre batlamakla daşlar da Amasraya geldiler. 
üzerine aldığı hizmeti yerine r•· İs b ld 

S 
tan u a, tersane ambar-

tirmiye tetebbüı etmiştir. avml 1 d 
Bey, i millt mOcadelede, Gazal ann a mevcut tayyareleri 
romorkörlle Karadenizde yaptık- Amasraya nakletmlye, bunun 
)arı ılllh kaçakçıhtını anlatıyordı: içinde İıtanbulda muaYenet 

fl gruplarile temasa gelmiye 
337 senesi ilk aylarında tayyareci yüzbaşı Ahmet Nuri 

Ruslar Batomu işgal etmiılerdi. Bey memur edildi. Az mllddet 
Bu hareket, sabili takip sonra bu iş muvaffakıyetle 
ede, ede vazifemizi görmeyi bqanldı, tamire mllhtaç bir 
bir derece kolaylaştırmış ve kaç tayyare ile bir miktar 
tehlikeyi azaltmıştı. malzeme nakloundu ve bu 

Karadenizde bana verilen (Duamı 7 inci 1ayfada ) 

Sebebi Nedir ? 1 
o o o 

o O 

o 

- Adım baıında bir eskici YO kundura tamircisi var. 
Sebebi lktıaadl buhran mı ? 

- Hayır vesaiti nakliye buhrant 
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=~~~::··!,.~:! rı· .::: Vaziyeti 1 tf ai ye T eşkilitı Ve İstikraz 
verdi. Bu arada mevzu-

ubahiı olan milli gıda fsterlingle Beraber Do-
meıeıe.i üzerinde temas 
ettiğimiz halkın fikirlerini lar, Liret Ve Mark Ta 
yazıyoruz: Sukut Ediyor 

Fuat Bey ( Askeri miltekaltlerlnden 
Topkapı Beyazıtağa mahalleal 9 Dlln İstanbul Kambiyo Bor-

- Milli Tıp kongresinin sasmda (6,725,000) franklık 
konuştuğu işlerden Anadoluyu muamele olmuştur. Bu mikta-
( 5 ) gıda m.mtakasma ayıran rm bir kısmı Konsorsiyom. 
fikirleni çok beğendim. Ben 

tarafından satılmıştır. Fakat 
Anadoluda (40) sene askerlik 
yaptım. Bilhassa orta Anado- piyasada mark ve İngiliz lirası 
luyu baştanbaşa gezdim. Gı- üzerinden muamele olmamlş-
damız eskiden nakil vasıtaları br. Dolar üzerine az miktar-
az iken oldukça milli mahi- da muamele yapılmıştır. . 
yette idi. Bugünkü iktasadi İngiliz lirasınm sukutu de-
buhran bizi yine o milli gı- vam etmektedir. Dün 88 bu-
daya çevirmelidir. Bu mıntaka çuk franga düşmüştür. 
için pilav, ayran ve suböreği Dün borsada muamele gö-
milli gıda addedilmelidir. ren ecnebi paralarının vazı-

Pirinç ve konservelerle 
diğer Avrupa gıdaları güm- yeti şudur: 
rüklerimizden sokulmamalıdır. Dolar; bir Türk lirası 

.. 47,48,90 çent, Frank ; bir 
Hllaeyln B. Merkezefendi Mezarlık Türk lirası 12,06 frank, Liret 

aokak 43 
_ Her milletin en çok bir Türk lirası 9,36,70 liret, 

yediği yemekler milli sayıl- lsviçre frangı ise 2,43, 1 O dur. 
mışbr. MeselA Rusların burcu Görülüyor ki liret, dolar, 
ltalyanlarm makarnası, bizim ve mark ta mütemadiyen diiş-
de ayran ve bulgur pi.Avları- mektedir. Londra borsasında 
mız böyle olmalıdrr. Esasen da vaziyet aynıdır. Borsa 
Türkün ayram, darbımeselle- idaresi islerling sukutunun 
rimize hile girmiştir. Balkan devJetlerinde ne neti-.. 

Hasan Bey Sultanahmet Firouğa celer tevlit ettiğini tetkik et-
mahallegi 5 mektedir. Yunanlılar lngiliz 

- Can boğazdan girer der- lirası yerine doları vahidi 
ler. Eski Türkler kısrak sü-
tünden (Kımiz) içerlerdi. İsla- kiyasi kabul etmişlerdir. Çün-
miyetten sonra Türkün milli kü drahminin bankadaki kar-
içkiai ayran olmuştur. Dünya- şıhğı dolardır. 
lan fetheden aslan vücutlu 
dedelerimiz pilav ve ayranla 
tağaddi ederlerdi. Anadolu-
muz ayni zamanda ehli hay
vanlann mebzul yetiştiği bir 
yer olduğu için bütün et ve 
çebiçleri de çok meşhurdur. 

Bu saydıklarım tamamen yerli •e sağlam gıdalardır. 
* Zekeriya 8. Şeh:ı:adebaşı EmJn Nu-

rettin mahalleal 8l 

- Milli Tıp kongresi ayıT
dığı beı mıntakaya ait gıda-
lann .da bir listesini yapıp 
neşretm.eli ve bunun etrafında 
münakaşalar yapabilmeli idi. 
Bu milnakaşalar neticesinde 
en sıhhi ve muğaddi yiyecek 
ne ise bu kabul edilir ve bu 
suretle gıdai bir misak yapı
lırdı. Dünyanın en sağlam 
gıda maddeleri bizde yatişir
ken lüks ve fantazi olsun 
diye bu memlekete Avrupa
dan bir lokmanın bile so
kulmasım doğru bulmam. 
Hattl bu, hususi bir kanunla 
men bile edilmelidir. 

Ay Tutuldu 
Fakat Manasız Yere 

Birçok Silah Atıldı 

Dün tutulacağım haber ver
diğimiz ay, filhakika tutulmuş 
ve husuf akşam aJb buçuktan 
on buçuğa kadar devam et
miştir. Ay tutulması gayet 
tabii bir hadisedir ve bunu 
bilmiyen, görmiyen yahut işit
miyen yoktur. Fakat ay tutul- ' 

du diye dün akşam şehrin 
birkaç semtinde bazı kimseler 
manasız yere havaya tabanca 
sıkmışlar, lüzumsuz yere kor
kuya sebep olmuşlardır. Bun
lardan bir kısmı tutulmuş, 
ceza verilmek ü:ıere mahke
meye gönderilmişlerdir. 

Bu sebeple Kasımkaşada 

Veli ve Zeynel, Samatyada 
Ömer isminde üç kişi yaka
lanmıştır. 

fstanbulda (69) Sene Zarfında Yanan Binaların 
Adedi Tam (800) Bindir. ilk İtfaiye T eşkilah Da 

(1128) Senesinde Kurulmuştur 
... 

İtfaiye müzesinden bir köşe 
Dün Fatih İtfaiye Merkez malzemesi 1339 senesinde bele-

binasında İstanbul itfaiye teş- diyenin verdiği (55) bin liralık 
kilit ve tesisatının asri bir tahsisatla ilk defa vali Haydar 
hale sokulmasmın (9 ) uncu Beyin zamanında alınmışbr. 
yıldönUmü münasebetile bir İstanbulda asıl ciddi itfaiye 
merasım hazırlanmıı ve bu teşkilatı ( 1290 ) da başlar. 
münasebetle de ilk defa ola- Terkosta imtiyazı bu sene 
rak hazırlanan İtfaiye müzesi- almışbr. Terk osun İstanbulda 
nin küşat resmi yapılmıştır. saltanat sürdüğü elli senede 

Kfişat resminde (150) kadar dahil olduğu halde 1270 sene-
davetli bulunmuştur. Merasimi sinden 1339 senesine kadar 
Belediye Reis Muavini Hamit b\stanbulda 467,494 bina yan-
Bey Vali namına kısa bir mışbr. 

nutukla açmış ve sözü İtfaiye Asri tesisat alındıktan sonra 
Müdürü İhsan Beye bırakmış- da ( 8 ) sene içinde ( 4568 ) 
tır. İhsan Bey İstanbul itfai· bina yanmıştır .• , 
yesinin (220) senelik bir tarih- İhsan B. nutkunda ı.ı Bu-

çesini yapmış ve itfaiyemizin günkü teşkilihmız iyidir ve 
geçirdiği tekamül safhalarını tekamüle doğru gidiyor. Fa-
söyle anlatmışıhr: 1 kat yüksek tazyikli ve bol su 

-İstanbulda ilk itfaiye teşki- bulunmazsa bu tesisat ne 
latını (1128) senesinde İstan- yapabilir ,. demiştir. itfaiye 
bula gelen ve burada ihtida tarihile iştigal eden sabık 

ederek (Gerçek Davut) ismini belediye yazı işleri müdürü 
alan bir Frans1z yapmış ve bu münasebetle bir mukarri-
ilk itfaiye tulumbalarını ha- mize demiştir ki: 
zırlamıştır. Ondan sonra Ye- "- İhsan Beyin verdiği ra· 
niçeriler bu teşkilatı benim- kam yangm haritasına dahil 

semişler ve idame ettirmişler- olan rakamlardır. (20) bina· 
dir. (1241) senesine kadar dan aşağı olan yangınlar bu 
yani (110) sene bu teşkilatta yekfına dahil değildir. İstan-

bir yenilik görülmemiştir. hulun (139) bin binası vardı. 
Tulumbalar bu devirde sırtlar- (69) sene zarfında (800) bin-
da taşımrmış. ( 1290 ) sene- den fazla bina yanmıştır. Artık 

sindeki büyük Beyoğlu yangı· lstanbulun baştan başa kaç 
modan sonra sigorta şirket- defa yandığını ıiz hesap edi-
lerinin teşebbUsile tulumbalar niz.,, 

arabalara konmuştur. (1329) Merasim ve nutuklardan 
da da otomobiller kullanıl· sonra itfaiye Müzesi gezilmiş 
mıştır. Asri tesisat ve itfaiye ve itfaiye talimleri yapılmıştır. 

Sabık Maliye Vekili, 
Şimdilik Birşey Olma

dığını Söylüyor 

Eski Maliye Vekili Saraçoğ
lu Şükrü Beyin Amerikaya 
gidip mali müesseselerle te
mas edeceği haberi artık 
kat'i bir şekil almıştır. Bu 
seyahat Amerika sefiri Mister 
Gronun Başvekil ismet paşa 
ile mülakatmdari sonra takar
rür etmiştir. 

Şükrli Bey, bu seyahatin 
bir istikraz meselesile alaka
dar olup olmadığı hakkında 
sorulan suale karşı yeni ola
rak şu sözleri söylemiştir: 

14 İstikraz, bana para verir
m.ısın, yahut sana para 
vereyim; demekle olmaz. Ze
min ihzarı lazımdır. Şimdllik 

birşey yoktur. Fakat belki 
bu seyahatte böyle bir vaziyet 
hazırlanabilir . ., 

Şükrü Beyle birlikte İt 
Bankası Umum Müdürü Celal 
Beyin de hareketi muhtemeldir. 

Vekiller Heyeti, bugün An
karada yapacağı içtimada 
Şilkrü Beyle beraber Ame
rikaya gidecek Türk Banka
cılarını kat'i olarak tesbit 
edecektir. ----Serseri Kurşunun Marifeti 
Kasımpaşada oturan kol

tukçu Dikran bir serseri kur
şun ile yaralanmışbr. 

Hala Musiukları 
Bunları Koparan İki 

Kişi Yakalandı 

Bazı açık gözler tehirdeki 
Belediye helalarının muslukla-

rını kopararak boruların ağzı

na birer koçan sokup, sonra
dan da birkaç ibrikle oraya 

çöktükleri ve herkese para 

ile su sattıkları anlaşılmıştır . 

Polis dün bunlardan ikisini 
yakalamışbr. 

Kazadan Sonra Cinayet 
Suadiyeden gelmekte olan 

Bogosun idaresindeki 4 nu
maralı otübüs, bir dükkAnm 

önilnde oturan arabacı Fazıla 
çarparak ağır surette yarala· 

mıştır. F azılm kardeşi Musta
fa da hiçakla şoför Bogosu 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Eylôl 27 

Günün Tarihi 

Suadiyede Bir 
Otöbüs Devrildi 

Üıküdar - Kadıköy hattına 
itliyen şoför Mehmedin idaresin
deki (3611) numaralı otobüs dün 
sabah saat aekiz raddel~rinde 
Kadıköy iskelesi civarından kal· 
karap Maltepeye hareket etmiştir. 
Otöbüıte (18) yolcu vardı. Oto
büs Göztepede, Çukurçeşme 
önünden geçerken Suadiye plajı· 
na ait otobüs geçmek iatemif 
ve süratini arttırmış. Fakat bir 
nevi hafif viraj yapmak demek 
olan bu geçme yarışında otobüs 
devrilmiş, hendeğe yuvarlanırken 
kenardaki ağaca çarpmıştır. 

Otobüste bulunan jandarma 
yüzbaşısı Sami, Kerim, Recep, 
Neşet, Ati Rıza, Hikmet, Nusret, 
mülazim Cevat, Ruhi, zabit ve
kili Ferit, Ziya, Muznffrr, Naim, 
Nafiz Beyler muhtelif yerlerin
den yaralanmış, hastahaneye kal
dmlmışlardır. 

Bu hadise de gösteriyor ki 
gerek şehirde gerek Kadıköy 

ve civarında çalışan otobüılerin 

seyriseferini hallü fasletmek acil 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Doktorlar Arasmda 
Etıbba Muhadenet Cemiyeti 

geçen hafta toplanarak, Etıbba 

Odası idare Heyeti için bir nam
zet listesi yapmıtb• Fakat buna 
mukabil hariçte kalan doktorlu 
da bir liıte yapmıtlar, buna 
fimdiki Reis Tevfik Salim Pata 
ile azadan bazıları ithal edilme
mitti. intihapta ikinci listenin 
ka:ıanacağl ıöylenmektedir • 

Binicilerimiz Sof yada 
Binicilik milıabakalarına itti

rak için Sofyaya giden ıilvarJ 
zabitlerimh: orada büyük mera• 
aimle istikbal edilmitlerdir. 

Fransız Meb'usları 
Şehrimize ırelen Franaıı 

meb'uslarından mürekkep heyet 
parlamentolar konferanama iştirak 
için bugün Bükrete gidecektir. 
Konferaoıa hükumetimiz namına 
mütahit aza sıfatile ittirak et• 
mek üzere Necip Ali Bey de 
yarın gidecektir. 

40 Kuruşluk Taksiler 
Belediyenin ucuz otomobil 

yerine (40) kurutluk takai lhdaa 
edeceği yazılmıştı. Ucuzcu foför• 
ler bunun maksadı temine kafi 
olmadığını söylemektedirler. 

Ankara - Sofya Telefonu 
Ankara - lstanhul - Sofya te• 

lefon hattının Avrupa merkez
lerhıe temdidi me1ele1lnl müza
kere için Bulgaristan Telegraf 
Müdürü Umumi Muavini M. Kri .. 
tof şehrimize ıelmiştir. 

F ındıklarımız iyidir 
Ticaret borsası Rusyanın 

Kafkasya mıntakasında çıkan 
fındıklarını tahlil etmiştir. 
Neticede Türk fmdıklarnın 
bunlara nazaran daha mükem
mel olduğu anlaşılmıştır. 

1 Son Posta'nın Re_sı_·m_l_i_Hı_ı_·k_a_y_e_s_i: ___ R_a __ z_a_r ___ O_l_a_H._a_s_a_n_B_._~_e,_Ç_in_-_J_a_p_o_n_M_u_h_a_r __ e_b_e_s_i_-_3_,,Jj 

1 ı Tayyareci - Hasan Bey, evveli Çin- 2: Hasan Bey - Evveli Çinlilerin Bq-
lilerin kara~gi~ına inelim; ondan ıonra kumandanına gidelim ve " Son Posta ,, için 

L--~•twım&ıl.tlLJlWlıUllL.---~---------~------........ --""'~~-...---1 

3: Çinli Baş kumandam - Hasan Bey, biz 
ıulbperver bir milletiz. Fakat a onlar ola 

4 ı Hasan Bey - Dnnyanın bu gidiıine bakı· 
lırı:ıs · • · a avaklanır......ız.anu:~uaııs---.&---



Her gün 
Münderecatımızın çok
lutundan dercedileme
miştir. 

Kehle 
Nesli 
Mahvoluyor I 
Sabun Ucuzluğu (Bit) 
Denilen Müz'iç Hayva
nın Kökünü Kuruttu. 

Umumi b.;p-;enelerinde ve 
daha evvelleri kalabahk yer
lere ıokulanlar, tramvay• 
lara binenler ekseriya mOz'iç 
birer misafir alırlardı. Evvelce 
hapishanelerde bit besliyen 
ve bUDlan yanşa çıkaran 
ınfHller bile vardL 

Hattı tevkifane mflzeainde 
bayle mOsabakalar için yapıl· 
mıf huul bir kutu içinde 
mercimek kadar bir kotu 
kahramam tarihi bir babra 
olarak saklanmaktadır. Şimdi f 
ise kehle ve bit denilen bu 
miaafirler pek azalmıştır. 

Bunu, temizliğin Türkiyede 
ne demek olduğu iyi anlaşıl

dığına ve sabunun bol ve 
ucuz olmasına atfedenler var
dır. Büyük harp esnasında 
yakasında sıra sıra bitler gezen 
fakirler timdi g6rnlmüyormuş. 

Villyet Sıhhiye M&dlirü Ali 
Riza B. bu hususta bir mu
barririmize demiıtir ki : 

- Memleketimizde temizli
ie doğru bllyük bir cereyan 
vardır. Bunda sabun ve zey· 
tinyağı ucuzluğunun büyftk 
roll olduğu gibi sıhhi teşki
lit ta çok mlleuir olmuttm:. 
Hakikaten fakir tabakalarda 
bile bit g6rillmemektedir. 

Bu vaziyet 11bbiyemiz için 
bir muvaffakiyettir.,, 
Diğer taraftan köylerde 

dolqan bir doktor da Kehle 
neılinjn (1) günden güne 
mahvolmak llzere bulundu
iunu teyit eder malümat 
vermiştir. ---İspanyada 

Kanunu Esasi Müzakere
si Hila Devam Ediyor 

Madrit, 26 (A. A.) - Kor
tu meclisi biitün gece devam 
eden ve ancak sabahleyin 
-t 7,45 te biten uzun 
ve gllriiltnlii bir mllzakere 
ıaeticesinde lapanyol Cnmhuriye
inin yeni kanunu esasinin 
birinci fulımn yazdış tarzını 
ye Dk maddelerini tasvip et• 
-:..: ....., ... r. 

Kabul edilen maddelere 
göre ispanya her 11Dif itçileri 
ihtiva eden demokratik bir 
dlmhuriyettir. 

ispanya devleti nahiyelerle 
bazı mmtakaların idari muhta• 
nna sahip olma11nı mflmklln 
kılacak bir mltttehit bllkiimet• 
ler teıkiline mlltemayil bir 
tekli haiz buluna~akbr. 

15 Seneye MahkOm 
Bundan iki ay kadar 

evvel Bakırk6ytbıde Zeki i.
minde birini 6ldilrmekle maz
.nun Mehmet Eminin Ağırce
zada muhakmesi dlln bitirilmit 
ve on bet ıene hapıe malı
kim edilmittir. Katilin arka
clqlan Sadullah ve Hllaeyia ' 
de birer ıeneye mahldlm ol
mntlarc:hr. 

so 

Son Postanın Resimli Makelesi • Fırsat • 

t - Futbolda kaleci, topa ........... 
plme•lnf bekler •• daima laulr bulunur. 
fık fınatta topu yakalar ve kaleye fırlatır. 
Eter ba finattan utifade etme.lal bllmlpe 
gol kaunalmııtır. 

2 - Hayatta bb ele •ol yapabU..ek 
&pn fır .. bn gelmdln bekleriz. Fakat 
hrHt .. ldiji uman ı.- wracak ıurette 
baur dejilaek fınab kaçınr " •ol 
yapamayıL 

S - Fanat bir dela .. Ur, Wr .tefa 
kaçardıDJZ mı. Wr .taba Hlamauanız. 
Fınab bekleylnls " dalma mGteyak• 
kas olaaua. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

GAZi Hz. 
Ankarada Merasimle 
Karşılandı Vekiller He
yeti Bugün Toplanıyor 

Ankara, 27 ( Hususi ) -
Reisicllmhur Hazretlerini ge
tiren tren dOn aaat Oçte g.. 
tuyona girdi ve Gazi Hz. 
bOyilk tezahllrat arasında kar
tılandL Btitiln bllktmet er
"im ve meb'uslarla kesif bir 
halk kitlesi btuyona birik· 
mişlerdi. 

Gazi Hz. kendilerini istik-
bale gelenlerin habrlarını sor
dular, iltifatlarda bulundular 
ve sonra Çankayaya azimet 
buyurdular. BapekiJ, Dahiliye 
Ye Harici,e- ft1ldl1eri de aym 
tr.ıe bW'8ya geldiler. 

Vekiller Heyetinin bugthl 
toplanarak bazı meseleleri 
intaç etmesi mukarrerdir. 
Başvekil ile Hariciye Vekili
nın Atina aeyahati için bura• 
dan salı veya ÇU1ambaya 
hareket edecekleri Anlqıl

maktadır. ---
Sırbistanda Muhalifler 

Belgrat, 26 (A. A.) - Mu· 
hafifler, 8 teşrinisanide icra 
edilecek olan tepil intiha· 
bata iştrak etmekten kat't 
suertte istinkif etmiye karar 
vermişlerdir. ---Rusya iştirak Etmiyor 

Moıkova, 25 ( Huausl ) -
Hariciye Komiseri M. Litvinof 
Ruayanın ikbsadl ademi te
cavüz meselesini tetkik etmek 
Ozere Cenevrede toplanacak 
komisyona iftirak etmiyece
jini bildirmiştir. 

Pamuk Fiati 
Yükseldiği Halde Borsa- 1 
nın Malômab Yok Mu? 

Adana, 27 ( H111usl ) - Bu
raya gelen Avrupa telgrafları 
Uverpol piyuasında pamuk 

fiatlerinin yiikseldiğinl bildir
mektedir. Fakat Borsaya gelen 
yevmi piyasa telgraflannda 
b6yle bir kayıt yoktur. 

Adanalılar Galip 
Adana, 27 (Hunıl) - Bu

radaki Seybanspor futbolcu
lerile Menin gençleri ar881ada 
bir maç yapalcla ye Seyhall
IPO' bir pUe pllp plclL 

Sukut Devam Ediyor HARP DURDU 
Alhn Ve Gümüş Fiatleri Yükse

liyor, Bir Banka iflas Etti 
Londra, 26 (A.A) - Rayter ajan11nm Calktltadan istilıba· 

nna gire Takeraanta • Pink bankası, hllk6met bonolan ifti· 
rua için aermaye çekilmesi ytızBnden tediyabm tatil etmiftir. 

Londra, 26, (A.A.)- Piyasa bugün bir Ons ince albn 

fiatım 114.9 tilin olarak tesbit etmişti ki 11.4 filin bir te
reffll demektir. Gllmüı fiabnda da 3 5-8 tilin tezayftt vardır. 

Londra, 26 (A. A.) - MekOllt ve fevkallde lllzumlu eşya 
fiatlarında mahsus bir fazl~D uzun bir zaman hAdis olma
ması için mOmkUn olan tedbirler alınacaktır. Maamafib yiin 
rilıumları lizerinde bir tez'ayntten bahsedilmektedir. Ezcümle 

sebze fiatlarında yiizde ~ kadar bir fazlalık müşahede olun· 
maktadar. 

Amer,ikva Müacaat Edildi 
Nevyorlr. 26 (AA ) ........ ltn ' •1111111 bir mlmı..W 

olcluju puaportundaa ••fatdan bir zat Aldtanta nparUe 
buraya ıelmiftir. M...n'1ia. gemide Paten İlminl talaalDlf 
idi. Mumaileyh, baldlrt Haviyetini ve Amerikayı ziyaretten 
makaadı ne oldupnu _,ıeme~n imtina etmiştir. 

Muhalifler Hdkumeti ltiham Ediyor 
Londra, 26 (A. A:) - Muhalefet reisi M. Henderıon, milli 

bOkümetio vazifesinde muvaffak olamallllf olduğunu, çiinkü ne 
dahilde, ne de hariçte itimat uyandıramadığını beyan etmiştir. 
Mumaileyh, itba'1bn tarihye tlbi tutulmasının lngilterenin ik
sabdl itilisına dahil olllllY•cağım IÖylemiştir. 

Nevyork Esham Borsasında Vaziyet 
Nevyork, 26 (A. A.) - Borsanın cuma celsesi, bir aene

denberi g6rftlmemlt c1ere«de kanıık olmuıtur. Celse, nagi· 
bani vaziyetler pstermİf ve speküllsyonlar bir gDn zarfmda 
birçok defalar a&ratle tebeddDI ve tahan&I etmittir. 

Kapanıfta, karfllıksıl utı!l~a kontrol lronulacatı baldoada 
esham bor88ll re1111f .-hafilı tarafmdan çıkanlan bir haber 
fb:erine mahıuı bir tereffl kaydedilmiıtir. Muamelit takriben 
3 mil 

08 
600 bia adet esham üzerine yapılmıfbr. 

y (Diter tafıilib betinci ~.!.famııda okuyacak•ımzJ 

Köy isimleri . Vali Yalovadı 
Dahiliye Veklleti k6ylen: Evvelki g6a Yalovadan ba-

ilimlerini teıbit eden ı,nyn raya gelen Vali Muhiddin B. 
bir kitap hazırlatmaktadır. tekrar Yalovaya gitmiıtir. 

• • • 
ister /nan, ister inanma/ 

Dlin, reami, hususi te
pkkGllerİD tebQleri, Tak
Iİm ıtadpmanda baZI 
klllpler arumda ~-
1 malar olacajını bildı-
, du Sn mer:ıkhlan 
nyor · . 
vaktinde Stadyom• git· 

mif, fakat hayreti• ljrea
miflerdir ki bu maçlar 
yapılmıyacakbr. Ç~kll 
birkaç ,on evvel yagmur 
Jaimlft saha JJlanmıfbr. 

Stadyom derdi, 1ene
lerdenberi intikal ede
gelen mOımio bir illet 
olmuttur. Bunun yapılmasa 
için karu •erilmif, yer 
g6aterilmif, para aynlmlf, 
fakat tek bir fiil adımı 
ablmamqbr. Bu vaziyeti 
g&rdtlkten sonra arfık 
bizde, verilen kararlarda 
ciddi kanaatin hlkim 
olduğuna, 

J*' inan /•ter inanma! 

Japonlar Son Kanlı 
Hadisenin Kabahatini 
Çinlilere Yüklüyorlar 

Tokyo, 25 (A.A) - Japon 
bDk6meti an'anevl liyuetine 
mllsteniden Japon ve Çin bD
kiimetleri beyninde doıtane 
mllnuebahn temadi.ine çahı
makta gayret etmekle beraber 
birkaç aenedenberi Çin resmi 
memurlannın ve balkının ha
reketi Japon milli hislerini 
rencide etmiftir. 

Son 1amanlarda Mançuria 
demiryolu gllzerglhında 220000 
Çin askerine mukabil yalnız 

14000 Japon ukerinin bulun
-- nalli: Mr Yaiyet iladu 
etmif olup yls binlerce Japon 
.. ,.baa muhafaza etmek için 
derlaal harekete pçmek mec
buriyeti bllıl olmllfhır. 

Japon bllktlmetioio Man
çuriyada hiçbir yeri istill 
etmek kub yoktur. Yeğine 
gaye Japon nllfusunun hak 
ve bayatını korumaktır. 

Tokyo, 26 (A. A.) - Siyasi 
mahafil, Japonya 'nın askerle
rini Mançuri demiryolu hattı
ma cenubuna çekilmek için 
emir vermekle Japon - Çin 
ibtillfımn nihayete erdiğini 
g61terdiji kanaatindedir. 

AJDi mabafi~ dostane bir 
teaviyenin ltillmlifknlit yapı 
labileceji lmidiai izhar et• 
melde ve Cemiyeti Ak•ama 
Mançuriye hususi bir tahkik 
komi.yonu g6oderilmC8i hak
kındaki telkinatın Japoa ru
ml mahafili tarafından ademi 
memnuniyetle kart1landığı 
kaydeclilmektedir. 

Berlin Seyahati 
Fransız Nazır lan Ber
line Hareket Ettiler 

Pariı, 26 (A.A) - M. Leval 
ile M. Briand Berline gitmek 
llzere saat 16,25 te Pariıten 
hareket etmiflerdir. 

Pari1, 26 (A. A.) - Bq•e
kil M. Laval ıazetcilere f1I 
beyanatta bulunm11flur: 

"M. Briand ile benim Ber
lin' e yapacatımız seyahate 
alellde bir nezaket eseri 
nazarile bakılmalıdır. Çlin· 
kn bu aeyahatin fiili bir ne
ticeye iktiran temeli lbım
felmektedir. 

Fnaaa Ue Alman,.._.. 

~lündericatımızın 
lutundan dercedilern 
miştir. 

Atina 

Atiaa, ( HUIUll) -
buhranımn tuiri tlzeriDe 
ham ve bmbiyo ı.o ...... 
tabvillt ilerinde 
baıl•m•fbr. 

On bet ,endenberl, 
17 faizli muhacir il" tila!ll 
tabvilltlarmm kıymeti 
Oradan 88 liraya dafllllltlr. 

19'28 istikrazı tabvillb 
mBddet zarfmda 86 elan 
ya inmiftir. 

BlltDn tahvillt ba 118911 
dllşmekteclir. 

M. Venizelosun rlyueltlad 
yapılan bir içtimu, 
Banka ve Devlet 
kası mBdDrlerile air 
ciler ittirak etmİf, bu • 
borsanın beı gllD kapa 
kararlqmışbr. 

Milli Banka le Devlet 
kail d8fmekte olan akli 
lann aukutuna mini 
için 200 bin liralık bir 
maye koymQflardır. Ba 
ile abiyon ubn alma 

Bonolann Borsaya 
GayrimObadiller, 

ne verilen bonolann ~
Borasına almmuma 
V eklletine teklif 
Dona idareli boaolm 
etmek içia Maliye Vı 
elen emir beldemeide6 

Fasulre Pirasaauz 
lıaret Oda•na ..... 

berlere nazaran ba -
prittanda tllttba mahmll 
dir. Fakat fuulye azdır. 
diye kadar Bulgar f 
harid piyasalarda fulİI 
mizle rekabet ecliy~ 
sene ba imldm b 
cakbr. 

Hayvan Sargisl 
Şehrimizde Ha,... 

16 tqrinievvelde 
Kayıt muameletiae ele 
11ndan itibaren bQlaaacı• 

Vergi Tıhkikall 
Emin&nil Maliye T 

besi mıntakuında iki 
mllkerrer vergi almmuf 
kındald tahkikat laSODen. 
edilmiftir. Ayrıca 
devam edilmektedir. 

daki mtlnuebetler 
dUzelirse. iki millet 
teıirli bir meaai iftiraki 
aeti tatbikine ıiritllec:ek 
u emniyet ve itimat 
la" '" venidea 
daba mrade k'11al'lllll ........... 



4 Sayfa 

11 Memleket Haberler~ 
Ur/ada 

·Bir Şerir 
·Yakalandı 

iki Kişi Öldüren Bu 
Adamı, Saklıyan Da 

Adliyeye Verildi 

Urfa, (Hususi) - Üç ay 
evvel Hilvan kazasının Milli 
saray köyünden Osman Ağa
nın oğlu on sekiz yaşlarındaki 
Mehmet Ali ve ayni köyden 
Mustafayı ötedenberi arala
rmdaki husumete binaen öl
düren ve o zamandanberi fi
rar ederek hudut civarında 
saklanıp elde edilemiyen Milli 
saray köylü Abdu ismindeki 
terir son yapılan takibat ne
ticesinde cenupta ve Cümeyli 
aşireti reisinin çadırında bu
lunduğu öğrenilmiş ve terti
bat alınarak yakalanmıştır. 
Böyle bir caniyi çadırında 

gizleyen de adliyeye veril-
ıiştir. Sabri 

iki Kulüp Birleşiyor. 
İzmir, ( Hq,susi ) - Karşı

yaka Spor ve Karşıyaka Türk
spor kulüpleri birleşmek üze
redirler. Buna teşebbüs eden 
( K. S. K. ) ikinci Reisi A vu
kat Münir ve Karşıyaka Türk
spor kullüp Reisi Avukat 
Nahit Hilmi Beylerdir. Bu 
münasebetle çarşamba günü 
Karşıyaka da Ferah sinema
ıında umumi bir içtima akte
dilerek birleşme hakkında 
müzakeratta bulunacak ve 
heyeti umumiye halinde karar 
verilecektir. 

Yunan Takımı lzmirde 
lzmir, ( Hususi ) - Pirenin 

ikinci Etinkos takımı iki maç 
yapmak üzere gelecek hafta 
içinde şehrimize gelecektir. 
Maçlardan biri Karşıyaka 
spor kulübile, diğeri ise ya 
Altay, yahut lzmirsporla ola
caktır. 

Tokatta Bir Muhakeme 
Tokat, (Hususi) - Geçen 

ay yakalandığım telgrafla 
ltildirdiğim haydut Kasım 

peb!ivanın muhakemesine 
Ağırceza mahkemesinde baş

lanıldı. Şerir, sorulan sualler 

karşısında inkar yoluna sap
maktadır. Davacı ve şahitle-

rin celbi için muhakame baş
ka bir güne talik edi!di. 

Frengi Mücadelesi 
Balıkesir - Vilayet dahi

linde Frengi mücadelesine 
ehemmiyet verilmektedir. Ka
za ve nahiye merkezlerinin 
bir çoğunda Frengi mücadele 
istasiyonları açıldı. Yeniden 
(Sındırgı) da da bir istasiyon 
açılmaktadır. 

Sihhat Vekili lzmirde 
İzmir, (Hususi) - Sıhhat 

Vekili Refik Beyin yakında 
ıehrimize geleceği haber ve
rilmektedir. 

Bir Tahkikat 
lzmir , (Hususi ) - Manisa 

Ticaret Odası Umumi kitibi 
hakkında mmtaka Ticaret 
MfidllrlUğU tarafından tahkikat 
yapılmaktadır. 

lzmir Hayvan Sergisi 
İzmir, (Husuai) - Bu sene 

hayvan İergial (29) te~riniev
Telde ziraat mektebinde açı
lacaktır. 

SON POSTA 

AKHİSAR: GARBİ ANADOLUNUN 
•• •• 

TUTUN DEPOSUDUR. 

Alclıisarın pazar •~rlntle alıı wriş 

Aklıisarda Tayyare parkı Akhisar - Manisa futbolcuları bir arada 

İzmir muhabirimiz İzmir 
mıntakası kazalarını karileri
mıze iki haftadır tanıtmıya 

başladı. Bu hafta da Garbi 
Anadoluda ehemmiyetli bir 

mevkii elan ( Akhisar ) ı oku
yunuz: 

İzmir, (Hususi)- Bazı tütün 
kumpanyalarının fiatleri dü
şürmek için Akhisarda tütün 
piyasasını açmakta çok bati 
hareket etlikleri haber alın-

mıştır. Bu haberi tahkik ve 
Akhisar kazası hakkında ma-

lümat almak için bu hafta 
Akhisara gitmeyi faydalı bul-

dum. Dört buçuk saatlik bir 
tren yolculuğunu mllteakip 

Manisanın bu şirin ve zengin 
kazasına geldim .• 

Akhisarın servet membala
nnı tülün ve bağ mahsuJleri 
temin etmektedir. Bu kazanın 
93 t senesi rekoltesi 4,000,000 
kilo tütün ve 4000 ton kuru 
üzüm olarak tesbit edilmiştir. 
Bu hafta üzümlerin son partisi 

Yakalanan 
Kaçakçılar 
Ödemişle Salihli Arasın-
da Bir Yığın Kaçak 

Kağıt Y akal~ndı 
lzmir, (Hususi) - Odemişle 

Salihli arasında bir jandarma 
pususuna diişen kaçakçıların 
üzerinde 13530 defter cıgara 
kağıdı yakalanmıştır. 

Bundan başka Ödemişte 
Yetim köyünde Memişin 
llzerinde 187, şehirde Ken
dir pazarında Recebin üze .. 
rinde 30, Hamam mahalle
ıinde Mehmet oğlu izzetin 
üzerine 2 defter kaçak sigara 
kağıdı, Siyek köyUnde Alinin 
Uzerinde 2 deste kaçak iskam
bil kAğıdı, Seferihisarda Hı
zırlık mahallesinde Balta oğlu 
Etem ve Abmedin evinde 8 
kilo kaçak tütün yakalan• 
mıştır. Yakalanan kaçakçılar 
mahkemeye verilmiıtir. 

sergiden kaldırı]arak çuvallara 
doldurulmuş ve satılmak üzere 
Manisa Borsasına gönderil
miştir. Her yerde olduğu gibi 
Akhisarda da bu sene llzlim 
mahsulil noksandır. Fakat fi-
atlerin yüksek olması bu 
noksanlığı telifi etmit ve 
bağcıların yüzünü giildür
müştür. 

Bu sene sıcakların devamlı 
bir surette gitmesi tütün 
mahsulünün geçen seneden 

15 gün evvel kemale ermesini 
temin etmiş, tütünler topla-
narak denkler hazırlanmıştır. 

Akhisar tütünleri geçen se• 

neden daha noksan, fakat 
dada nefistir. Bu sene tntün 
tarJalarında bizzat köylüler 
tarafından yapılan hastalık 

mücadelesi iyi neticeler ver
miş, tütünlerde en ufak kın-

tık olmasına mAni olunmuş
tur. Eğer şimdi olduğu gibi 
sıcaklar daha 15 gün devam 
ederse tütünlerin toplanması 

ikmal edilecek ve her tehlike 
!!il olacaktır. 

Tütüncüler, kazaya tütün 
eİCsperlerinin gelerek malları 
kaldırmasını ve piyasanın 

açılmasını beklemektedirler. 
Tütüncüler arasında bir şayia 
vardır. Bu şayiaya göre ecne
bi tütnn kumpanyaların fiat
teri düşürmek için tütün alıp 
almıyacaklarım gizlemektedir-

ler. Ecnebi kumpanyaların bu 
şekildeki hareketleri tütün 
piyasasının açılmasına mani 
olmakta imiş. 

Yaptığım tahkikat, bu şa
yianın doğruluğunu meydana 
çıkarmamıştır. Bu sene tütünler 
erken yetişmiş, bu sebeple 
kumpanyalar hazırlıklarını vak
tinde yapmamışlardır. Fakat 
kumpanyaların hazırlıkları bit
mek üzeredir. Mubayaa için 

umumi merkezlerinden henüz 
emir de telikki etmemişlerdir. 
Esasen her sene kumpanya· 
lar mubayaa miktarlarını giz· 
liyerek rakipleri olan diğer 

kumpanyaları 

maktan ihtiraı 

kuşkullandır

ederler. Bu 
mıntakadan Glen, Geri kum
panyalarile, Razlıklı lbrahim 
Bey Ticarethanesinin 
yaatta bulunacağı 
edilmektedir. 

muba
tahmin 

Akhisarın zeytinyağı istih
salatı da bu sene çok iyidir. 
fstihsalat miktarı hakkında 
şimdiden isabetli bir tahmin
de bulunulamamaktadır. 

Akhisar zfaramın kredisini 
iş, Ziraat ve Tütüncüler ban
kaları temin etmektedir. Bu 

kazada iş Bankasının şube 
küşat etmesi köylüniln kredi 
ihtiyacını tamamen temin et
mi,tir. 

Akhisar Belediyesi, istasyon 
caddesi civarında güzel park, 
Tayyare Cemiyeti de 50,000 
lira sarfile bir sinema yaptır

mıştır. Bu kazanın iktısadi 

vaziyeti diğer kazalara nis
betle iyi addedilebilir. 

Adnan 

BİGA VE LAPSEKİDE FUTBOL Tokatta 

• 
iki takım oyuncaları bir arada 

Biga, (Husust) - Lipseklden buraya gelen futbolcülerle 

ıehrimiz gençleri bir maç yaptılar. Neticede Biga takımı 

(1-3) galip geldi. Burada spor ıllndeo güne hararetlenmekte 
he•eskirlar çoğalmaktadır. 

Spor Hayatı 
Gençler İş Başında 
Bulunanları Faaliyete 

Davet Ediyorlar 
Tokat, ( Hususi ) - Şehri

mizin gençliğini sinesinde 
toplayan yega.1e klüp Gençler 
Birliğidir. Birliğin gayet par
lak bir mazisi vardır. Fakat 
bugUnkll vaziyeti çok sönük
tür. Buna da sebep idare 
heyetinin, lizım olan gayreti 
göstermemesidir. 

Burada gençlik çok ateşli 
ve her an için yUkselmiye 
hazırdır. Ancak bu lıte ön 
ayak olacak mevkide bulunan 
idare heyetinin fazla çalışması, 
zemin hazırlaması lAzımdır. 
Halbuki bugün bir likaydi 
vardır. Birlikte spor teşkilAtı 
olarak yalnız bir futbol takı
mı vardır. Diğer spor şube
leri itibarile birlik çok fakir-
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Para Meselesi 

Para Ve 
Altın 

!Esası __ 
Hasan Tahsin Bey 
Para Esasının Ne 
Olacağını Anlahyor 

( Baflarafı 1 inci sayfada ) 

İngiltere bile umumi harp
ten sona u altın esası ,, nı, 

"yalnız harici mübadelede 
altın esası,, na tebdil etmişti. 

Yani umumi harpten evvel 
her banknot verene altın ver-
diği halde umumi harpten 
ıonra yalnız haricle mübade-

lede meskiık altın veri}'or, 
diğer müracaat edenlere kül
çe halinde altın veriyordu. 

Bugün bu usulü de büsbü
tlln kaldırması diğer memle-
ketleri, para için altın yerine 
diğer bir esas kabulüne mec
bur etmez. 

Zira söylediğim gibi bütün 

devletler altın ~sasından vaz ge• 
çmişlerdir. Altın para esasından 

çıkınca gümüşün bunun yerine 
kaim olması mümkün değildir. 

Çünkü gümüşün sanayide kulla
nılması altından çok fazladır. 

Bilümum memleketlerin evra
kı naktiyesine tekabül edecek 
miktarda gümüş dünyada 
mevcut değildir. 

Binaenaleyh bütün cihanın 

bundan sonra altın esasına da 
avdet etmesi imkAnı yoktur. 
Yalnız İngiltere buna avdet 
etmiye çalışacaktır. O, kapi
talistleri, çektikleri altınları 

Milli Bankaya depo ettireceğine 
ve altın müstahsili olduğuna 

güvenerek altı ay sonra altın 
esasına avdet edeceğini ilin 
ediyor. 

Fakat buna ancak yüzde 
bir ihtimal verilebilir. Bundan 
sonra altın bütün dünyada 
(kıymetli maden) haline gele
cektir. 

Bu da hiçbir tesir husule 
getiremez. Çünkü para esası 
artık kıymetten düşmilftür. 

Asıl paranın ehemmiyeti, bey• 
nelmilel ticarette bir memleketi 

alAkadar eden naktin istikrarı 
meselesidir. 

Her memleket istediği esası 
tesbitte serbestir. Bundan son
ra bütün cihanda vahidi ki

y asi, her memleketin ithal~t 
ve ihracatı esas olacaktır.,, 

Bir Oyuncuya iki Sene 
Boykot Kararı Verildi 
İstanbul Mıntakası Reisliğin

den: Fenerbahçe ıpor klübü aza
ıından hhami Beyin mezkur klüp
ten vukubulan iıtifanameıi tetkik 
edilirken, kJilp değiştirmek he
veıinin hot görülemlyeceğl ve 
binaenaleyh mıntakaca tecziyeıl 
teemmül edilmekte olduğu mu
maiJeyhe bildirilmit ve bu bapta 
dermeyan ettiği itiraza ile hare
kAtı vakıa.ı aruında küllt mü
bayenet görülmüş ve şu suretle 
Heyeti Merkcziyeyi işkil eylediği 
anlaşılmıt olduğundan vaki olan 
itirazının reddile iki ıene müd-

detle müsabaka boykotu verilmek 
ıuretile teczlye1ine karar veril
diği alenen tebliğ olunur • 

dir. Tokat gençliği, idare he
yetinin gayret göstermesini 
kendilerini ileri götürmelerini, 
yakın tehirler arasında spor 
temasları temin edilmesini çok 
arzu etmektedir. 
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Cevaplarımız 

Dzunköprüdc Zekeriya Beyin 
l\ezdincle Ali Galip Bey: 

Efendim, Şimendifer Mek

tebine hariçten talebe alınmaz. 
Devlet DemiryolJan idaresine 
llıerbut olan bu mektebe 
tneınurlar alınarak hareket 
fakirdi yetiştirilir. 
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giyi Allah güzeller yaratıyor, 
TEFRlKA NUMARASI 33 

BiR ELMASIN HiKAYES' 
demek her güzel kul bir 
sevgi yapabilir l 

- Hayır, her güı.d kul, 
sevgi yaratamaz. GUzel olur 
ki soğuktur, adamı dondurur. ---: YAZAN:* * 

~=========== _ iyi ama l!lultanım, onu Şehzade, bir kahkaha par-
Sarhoş ger.ç, kendisini ça- benim gibi bilmiyenlere nasıl latb: 

dırın bir köşesine doğru sü· - Mantık hocamın kulağı 
anlatırsın ? . b ı f t !iikliyen kadına itaat dti. _ Tahaf sorgu. Ateş nedır, çınlasın. Hiç te öy e ıa sa a 

l<uvvetli bir endişe ıçın· d' gibi birşey. Ateş, tertip edememişti. Sen lcue-
de bocalamakla beraber Gül ıu ne ır d r. sevgi de ti ezelden almışsın. 
hatunu dinlemekten, zevkyap ateştir; su, su u ' Ve sonra ciddileşti: 
oluyordu. sevgidir! d _ Şehzadeler sorguya çe-

- Söyle GUI, dedi ıeni - Ateş, yanacak ıey e~ kilmez Gül. Onlar yalnız söy-

k Su dag~ dan iner. Sevgı · · bfitUn 
dinliyorum. çı ar. , !erler ve söylediklerını 

Gül hatun, fitnekar bir nereden doğar? dünyaya kabul ettirirler. 
tnaksatla şehzadenin dizi di- Yfirekten. ) _ Ben harp esiri, Ulah 
bine çömeldi: - Kim doğurtur? · tutsağı, Çerkes halayığı deği-

- Sultanım, dedi, ıevgi Allah! u anla• lim. TUrkUm, mUslUman1m. 
... .u .. ") ____________ _._...__.,. .._,~-"""""'~---... --

nin İçine bc:ıim yüzümden 
bir sevgi doğmu~sa be:..i 
inandırmalısın, kandırmaLsm. 

- Kandırırsam ne olacak! 
- Kandmrsan dUşUnUrüm, 

yüreğimi yoklarım, i7ime ge
lirse kocamdan ayrılırım, ken
dimi sana mal ederim. 

- Kazanamazsam? 
- O vakit ayaklarına ka· 

panırım, ''lrzıını r yıkma, beni 
kirletme,, diye yalvanrım. 

- Dinlemezsem? 
- Kendimi öldürürüm. Çtin· 

kO bir kuşak gibi bugün 
bele sarılmak, yarın köşeye 
atılmak istemem. 

Şehzade bir nebze dalgın
laıtı. O gllne kadar hiçbir 
kimseden., böyle sözler iıitme· 

Cemiyeti Ak
vam Sarayı 

Cenevre - 1930 da Cemi
yeti Akvam . sarayıma bir 
keşfi yapılmıştı. Bu keşif 
bu sefer tekrar edilmiş ve (20) 
milyon Fransız frangı fazla 
masraf gösterilmiştir. Muhte
lif murahhaslar, buna itiru 
etmişlerdir. 

Amerika işsizleri 
Vaşington - Amerikada 5 

milyon 600 bin işsiz bulundu
ğu tahmin ediliyor. 

Reisi M. Lerroux mecli~hı 

Çin - Japon ihtil.f.fımn mem
nuniyeti mucip bir surette 
haliediJeceğ·i limidinde bulun
duğunu beyan etm;ştir. 

Kafası dumanla dolu olan 
fehzc:de, işittiği sözleri layı

k.ile tahlil etmekten acizdi. 
Yalmz müphem bir tesir al
tında düşünmiye savaşıyor

du. Kadına hak vermek l,a. 
tırma gelmiyordu. Çünkü 
hakkın ancak kuvvetten ve 
ku11vetin de şehzadelikten iba
ret olduğuna kani idi. Şu ka
kar ki kadını, ceffelkalem 
haksız da çıkaramıyordu, pe
rişan bir düşünce içinde c.ial
gınhk geçiriyordu. 

Nihayet kararım 

ma rık bir Şehzade 
den ayrılmamayı 

gördü: 

verdi, tı· 
vaziyetin

milnasip 

- Epeyce konuştuk, dedi, 
yetmez mi? 

Sayfa 5 

lira maaşla 
evlenip mes'ut olunabilir mi? 
Bunu benim aklım almıyor. 
bir defa bu paranın içinden 
beş on lira ev kirası çıkar· 
mak lazım. Oda ve ev. Kalan 
kırk lira ile, yani günde bir 
lira ile yaşanabilirmi? Daha 
gözünü açmadan arkadan 
bir de çocuğun feryadı geldi 

miyidi, artık o evden hayır gör. 
Saniyen bu kadar az bir 

para ile evin içine bir de 
anne sokmak, faciayı evvel
den hazırlamaktır. 

Yavrum, sen etrafından hep 
cesaretini kıracak sözler işit
mişsen, sebebini &enin gibi 
saadet esbabını temin etme-
den evlenenlerde aramahsm. 
Anayı düşünmeden, hazırlı· 
ğını tam yapmadan evlenen· 
ler elbette mes'ut olamazlar. 

Sen de kazancım arttırmaya 
çalış. Bir çifti mes'ut edecek 
dereceye geldiğin gün evlen· 
meyi düşünebi!lrsin. 

Hanımtegz:ı 

1 İnsan Dururken 
Hayvanı himaye 

Berlin- Avusturya Hayvan

ları Himaye Cemiyeti, bir 

tayyare tutmuştur. Bu tayy2u 
Alp dağlarında soğuktan don

muş güvercfaleri toplayıp 

Venediğe götürecektir. Kuşlar, 
fena hava yüziinden yolda 

kalmışlardı. Kuşlar, Venediğe. 
salıve ı:ecektir. 

ispanya Kırar Ailesi 
Paris - İspanya tahtı üze· 

rinde hakkı olduğunu iddia 

eden Burbon ai!es?nden dorı 

Cen, eski kmıl on üçüncü 
Alfons ile '"1an.şmışhr. 

- Bı.ıraya çene ya.·ı~hrmı· 
y~ gcln~eci'!m ya. 

- Anlaşm~c!ık mı? 
- Anlaşacak birşey yo!:. 

Fikrimi söyledim ya. Oka
dar kafil 

Mustafa sultan çadıra gi· 
rerken sinirlerinde c~olaşrn 
yakıcı alcvledn o sırad~ azal
dığını hissediyordu. Tuhaf 
bir kesel içinde idi. Vücu
dunda bir gevşeklik dolaşı
yordu. O, bir nevi küng!lr
lemeyi andıran bu kesaleti, 
bol bol içtiği şarabın şearne
tine hamlederek hiddetleni
yordu. Maama~ih vaki olan 
teklifi, 1 ter istemez kabul e~ 

- Peki dedi, hatırın hoı 
olsun • 
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Meşhur Nerimanof Beni Çiçe
rinle Bir Türlü Görüştürmedi 

.... 
YAZAN : M. KAZIM _ ~· ~ ..J 

lloskooatlo, Kremlin Soragıntla Bolınlk Reisl11rlnln toplanııı 

-108- de Almanya ile Ruayanın 
20 Tefl'lnl•n•I Puar tefriki mesai etmeleri neti-

Bu dakikada taliimin lltif cealnde istihsal edilebilecek 
bir tecellisini ıilkranla habr· menfaatleri birer birer saymıştı. 
ladım: Fakat bu izahatın yapbğı tesir, 

"Kibil,, de sıkııtığımız za- biç değilse timdiki halde bir 
man karşımıza doktor Münir hiçten ibaretti. 
B. gibi muhterem bir sima Bunu bir defa da Möıyö 
çıkmışb. (Herat) ta ise Ce- (Çiçerin) ile görllştilkten sonra 
neral Haşim Handan, Mezan daha iyi anlıyacak, Moskova 
Şeri~e de vali Osman Han· ricalinin kabiliyetleri hakkında 
dan yardım görmüştük. Şimdi daha iyi bir fikir edinecektim. 
de yine sıkıştığımız bir daki- * 
kada ayni müsait taliio yo- Gece Hariciye komiıerliği-
lumuza sevkettiği Abdürreşit nin daveti üzerine Moskovanın 
lbrahim Efendinin irşatların- Milli tiyatrosuna gittik. 
dan müstefit oluyoruz. Fakat * 
Moskvada vaziyet o kadar Sabahleyin aslen Kafkasyalı 
müphem, Sovyet hükumetini bir Türk olan N~rimanofu zi-
ldare edenlerin kafalarında yaret ettim. Maksadım beni 
mevcut kararlar o derece ( Çiçerin ) ile konuşturması 
müşevveş ki derhal harekete için ricada bulunmaktı. Fakat 
aeçmek mümkün olmuyor. maalesef umduğum yardımı 

Bir gün Kremlin sarayını göremedim. 
ihata eden Siyonist gönüllüle- Bu zat beni anlatılmaz bir 
rinin gerdikleri ağı yararak gururla karşıladı ve giiya 
bizzat Leninle konuşmak iste- annesinden Komlinist olarak 
dim, bir vasıta aradım. HattA doğmuş gibi slSzfine ( Kari 
yüksek mevki işgal eden bir Marka ) ın nazariyelerini izah· 
kadınla konuştum. Fakat la başladı. Sonra bu naza-
(Çiçerin - Nermanof- Karahan) riyelerin muhtelif memleket-
cephesini yarmak mümkün lerde yapabileceği tesirleri 
olmadı. Ruslar burada bulu- anlattı ve nihayet sözü TUr-
nan Efgan ve Hint murah- kiyeye getirdi ve hiçbir sebep 
baslarına karşı (Kremlin) sa- ve mlinasebet mevcut olma-
rayını bUtün cihan siyasetini dığı halde Türklerin maıipe· 
idare eden esrarengiz bir rest olduklarını ve bu se-
perde ile muhat bir daire heple terakkiden mahrum 
ıeklinde göstermek istiyordu. kaldıklarını anlattı. 

Maksatları ve hakiki prog- Arkamda Türk yüzbaşısı 
ramları ne idi, bilmiyorduk. forması vardı. Ordumun bana 
Yalnız yapılması llzım gelen verdiği üniformayı Efganis-
ıeyi bir siyaset tıstadı olan tanda ve Bubarada olduğu 
Bereketullab Efendi pek gibi Ruıyada da çıkarmamıı-
eyi göstermlt ve ıark itlerin· bm ve galiba bu da Nerima· 
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----------- Muharriri 

Her gün 
Ri/at Galip _.....JJ 
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--------------.---------------------------------~ SiNEMALAR 
ÔnOmüzdeki 

MELEK 
Çarşamba akşamı 

SİNEMASI 
Mevaimin birinci G A L A S 1 münasebetile 

KÜÇÜK DAKTİLO 
filmini takdim ediyor. 

WIARY GLORY ve JEAN MURAT 
tarafından temsil edilecek bu harikulade eser 

tarafından tekraren görülmeğe şayandır. 

AŞK RESMİGEÇiDi 

bre kes 

MAURICE CHEVALIER • JEANETTE MAC DONALD'ın 
sözlü şarkılı muhteşem filmi. Yarından itibaren 

MiLLi SiNEMADA 

Ne zaman hırs ve tama 
bah.i açılsa, rahmetli Zihni 
kalfayı hatırlarım. Onun cim· 
rilik vadisinde öyle müstesna 
marifetleri, öyle ıah.eserleri 

vardır ki, gözle görülmese 
belki de mübalağaya hamledi
lir. Size birkaç tanesini nak
ledeyim: 

kalın bir sigara sardı. Ateı 
aramıya baıladı. Hiç birimiz 
vermiyoruz, "kibritim bitti" 
diye baştan savuyorduk. Ni
hayet meyus bir halde yanı
ma geldi. f ç cebinden kibrit 
kutusu çıkarıp sigarasını yakb 
ve çöpll tekrar kutuya koydu. 

- Yanmış kibrit çöpünn 
ne yapacaksın Kalfa ? dedim. 

------ Matineler 2,30, 4,30 suvare 9,30 ------
Bir giin yaz1hanede otur

muş, yemek yiyordum. Yiye
cek meyanında torik tavası 
da vardı. Masanın bir tarafın
da da kalfa oturmuş, yemeğe 
hazırlanıyordu. Bu adamın 
yaıama tarzındaki hususiyet
lerine bir derece vakıf oldu
ğu~ iç.in, dikkat etmiye baş
ladım. Evvell çantasından üç 
dilim bayat ekmek çıkararak 
bunları bıçakla 24 lokmaya 
ayırdı. Sonra gene çantasın
daki bir kesekiiğıdına elini 
sokarak sayı ile tamam sekiz 
tane zeytin çıkardı. Bu şaha
ne yemeğe karşı, ağzı sulana 
ıulana, kollannı sıvadı ve ke
mall iştiha ile yemiye başladı. 
Zihnen hesap ettim. Üç lok
ma ekmeğe bir zeytin isabet 
ediyordu. Ve göz ucile ben 
onu, oda, nedense, beni tet
kik suretiyle yememıze de
vam ettik. 

Tek zeytin tanesini üçe -
taksimden sonra masaya koy
duğu çekirdek o kadar cilalı 
ve o kadar temiz bir halde 
çıkıyordı ki. Bu ara ben 
önümdeki balığı bitirmiş, baş

ka bir yemeğe başlamıştım. 
Zihni kalfa hayretle: 

- Siz hiç balık yemesini 
bilmiyorsunuz, dedi. 

- Neden? 
Ônllmdeki kılçık dolu ta

bağı gösterdi: 
- Burada daha iki kiıiyi 

doyuracak balık bırakmışıınız 

da ondan. 
Ve sonra tabağı 6nllne çe

kerek benim yenmez hilkmll 
ile bırakbğım metnıkAb ta
mam iki dilim ekmeğe ka
bkl yapb . Bitirdiği zaman 
tabakta balığıo kafasından 
eser kalmamıtb . Yalnız, oy
madan nefis birer eseri 
san'at halinde pırıl pırıl bir 
kaç iri kılçık göze çarpıyordu. .. 

Zihni Kalfa tiryaki bir 
adamdı. Sigara içmeden ya
pamazdı. Bir gUn yazıhanede, 
muziplik olsun diye, onun 
sigarasına ateş vermemek için 
sözleştik. Kalfa bu karardan 
habersiz, yorgun argın geldi. 
Bermutat tabakasını çıkarıp 

nofun hoşuna gitmemişti. 
Nerimanofu sükünla dinle

dikten sonra sordum : 
- Lütfen söyler misiniz ? 

Komünist akidelerine kaç sene
denberi taraftar smız ? 

Nerimanof bir saniye tered· 
dntten sonra cevap verdi: 

- 1909 danberi. 
- AlA, o halde söyler mi· 

ıiniz? Mademki siz de TürksU
nilz, bu tarihtenberi milletinizi 
bu yUksek diişllncelerinizden 
niçin istifade ettirmediniz ? 

Cevap veremedi, devam 
ettim: 

- Esasen ben burada Türk 
milletinin terakki edip etme-

Benim anlayışsızlığıma hayıf
lanır gibi baıını sallıyarak 
cevap verdi: 

- Geceleri evde bir llmba 
ve iki idare yakanı. Bu 
çöpler olmasa belki de her 
birine ayrı bir kibrit çak· 
mak ister. Halbuki bu çöp
ler v;ırl<en, hiribirindeo tutuş
turmak suretile hem lamba
ları yakar, hem hazan sobayı 
bile parlatırım. Aman ıiz de 
bu çöpleri atmayın, bana 
verin ... 

* Zihni kalfanın Zeyrekte bir 
evi vardı. Orada otururdu. 
Bir akşam Unkapanı köprüsü 
üzerinde rasgeldim. 

- Bugün ekmek gllnüm de, 
Beşiktaşa kadar uzanacağım, 
dedi. 

- Ekmek günü ne demek, 
diye sordum. izah etti: 

- Ben ekmeği sizin gibi 
hergün almam. Zaten buranın 
ekmekleri de hamur oluyor. 
Onun için her Pazartesi Be
t\ktaşa kadar gider, bir haf· 
talık ekmeği birden alır, ge· 
lirim. 

Sonradan öğrendim. O sı
ralar Befiktaşta bir fırın ek
meği on para noksanına aab· 
yormuş. .. 

Zihni Kalfa bekArdı. Y aşh 
bir kadıncağız ev hizmetini 
görllr, boğazı tokluğuna Kal
fanın çamaşırını filAn yıkardı. 
Güntın birinde ufacık bir 
hastalığa mukavemet edeml
yerek göçüp giden zavallı 
Zihni Kalfanın bir hayli mi· 
rası kalmıştı. 

Kırk küsur senelik devamla 
bir çalışmanın, devamlı bir 
mahrumiyet ve esirgemenin 
mahsuln olan bu metrukAt, 
vefatile beraber, Kalfanın 
yegane varisi olan genç ve 
çapkın yeğenine intikal et
mişü. 60 senelik blltün bir 
hayat imtidadınca en aziz 
candan bile kıskanıla kıska· 
nıla, itten ve dişten arttırıla
rak meydana gelen bu değerli 
miraı ise, çapkın yeğeninin 
ancak alb aylık israf ve sefa
hatine dayanabildi. 

diği hakkıoda sizinle müna
kaşa etmiye gelmedim. Zi· 
yare timden maksat beni 
M. (Çiçerin) ile konuşturma
nızı rica etmektir. 

- Ne hakkında? Şark me· 
selelerini mi konuşacaksınız? 

- Evet. 
- Şark meıeleleri müdürü 

benim, ve bu işleri iyi biliyo
rum. Raporlarım işte şurada, 
bu cnzdanın içindedır. Maa
mafih ( Çiçerin ) yukardadır, 
isterseniz gidip görebilirsiniz. 

Bakbm ki bu zat lif anla
mayacak, yukarı çıkıp Çiçeri· 
ne doğrudan doğruya müra
caat etmiye karar verdim. ı 

(Mabadı 7arta) 

Hanımlar ve Beyler 
Kahkaha ve sinema Kıralı 

CHARLIE CHAPLIN 

sizlere hoş saatler geçirtmek 
üzere pek yakında tekrar 

İstanbul'a gelecektir. 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

BAHAR NEŞİDELERİ 
mümessili: 

Lora Laplnat 

~GLORYA 
Bu hafta 

HENRY KISTEMAECKER 
in Fransızca sözlü büyOk dram 

CEPHEVlaiR6ECf 
... ~... •Dıewutt Jr..,...&ılh t.ow."'1UJ\ / 

f~ıt· ılı.Midi - _l'.ı.----
. . . ....... Yı 

lıheten : SA1NT GRANIER 
tarafından bir SKEÇ 

OSSO filmdir. 

Tiyatro Ve Sinemalar 

ALKAZAR - Vahtller geliyor 
ALEMDAR - Cennet yolu 
ARTiSTiK - Yalmı Sen 
AS R l - Ötnm makineıl 
EKLE :t - Volga, Volga 
ELHAMRA - HDküm a-eceıl 
ETU VA L - Rlyo Rita 
FERAH - Muhtelif tcmılller 

GLORY A - Cefıhede bir a-•<'• 
KEMAL 8. - Çe lk kua 
MAJIK - Dilenciler Kıralı 
MELKE - Fraldı Adam 
OPFJ~A - Calp fener 
SIK - Atk Valal 
Uaküdar HAie - Bahar n•tldelarl 

'fakılm bahçeal - Varyete 
Çifllkparla - Saıs • 
Kıa kuleal parka - Darllttallm 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabıatinizi Sögligelim ... 
Haydar U. · Ağırbaşlı ve 1 

işgüzardır. Me-
şekkate,müşkll· 1 

lita tahammnl 
etmek ister. 
Gevezelikten 
kendini gös-
terici nüma· 
yişkar hare-

ketlerden ve 
şarlatanlıktan 
i:1Ücteniptir. 

lğbiran devamlı olur. Muhit 
ve muhatabına itimat telkin 
eder. Rahatına pek düşkün 
değildir. 

Cemal B. : Bqkalarına 

minnet etmek· 
ten endife e
der, sayılmak 

ister, atak •• 
atılgan değil
dir. Seaaizliği 
tercih eder. 
İzzeti nefı me-

sailinde kıı· 
kançtır. Fikir

-.;;.a;...ıillılıl--..-..~ ' ·rinin kabul 

edilmesini isler, kusurlannın 

fÜyuundan hicap duyar. 

R d 1 
Ağaçtan Duştu 

.__ ____ a __ Y __ o ___ .J. Karagümrükte oturan kah· 

B Ak N 1 
veci Tevfik Efendinin 13 ya

U şam e er şındaki oğlu Muzaffer, incir 

Dı·nıı·yeceksı·nı·z ?. ağacından düşerek tehlikeli 
surette yaralanmıştır. 

27 Eylül Cumartesi Zayi - (1867) numaralı tek 
Ostrava 263 metre, 11 kilovat atlı yük arabamın plakaaı 
19,55 : Radyo musiki cemiye- kayboldu. Hükmü yoktur. 

tlnin ilk konı ~ri 
22,15 : Gazete haberleri, dans hacer Durrüefşan 

havaları 
Heilaberg 276 metre, 75 kilovat 
20 : Berlinden naklen halk 

konserleri 
Mühlaker 360 metre, 75 kilovat 
19,45 : Frankforttan naklen 

mandolin konseri 
20,30 : Frankforttan naklen 

Nobel mükafatları hakkında kon· 
feranı 

21 : Konser 
Bükreş 394 metre, 16 kilout 
20,20 : Gramofon 
21 : Radyo orkeatrnsı 
21,45 : Konser 
Belgrad 429 metre, 2,5 kilovat 
20,30 : Radyo musahabeıi 
21 : Keman konseri 
22 : Halk konseri 
Roma 441 metre, 7S l.;tlont 

20,10 : 
20,30 : 
21 
Viyana 
20,30: 

perde 

Gramofon 
Cazete h~berleri 

ltalyan havaları 
516 metre, 20 kilovat 
fstrazburg operet S 

22,30 ı Konser 
Peşte 550 metre, 23 kilovat 
19,40 ı Şarkılı komedi 
22,30 : Konser 
Va:-şova 1441 metre, 158 kilovat 
20,15 : Halk konserleri 
Königsvüıterhavıen 1554 metr• 

35 kiloyat 
1l : Laypzlgten naklen konıel' 
20 : Kolonyadan naklen op•" 

ret (Madam Fa•ar) 
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- Hava Kahraman- Bin bir Derde Deva Gös· 
larımızı Tanıyalım • 

- <Ba,t•rah~ .. yf.da) /teren Bır Hayırperver! 

es 

' ın 

sayededir ki Karadenizde do-

Abdülhamit 
Bastırdı: Ben 

Derhal 
1 l le 

.! • 

Itır azı 

Çıra-

laşan Yunan torpitolarına (Bat tarafı ı lncl •ayfad•J Salih Bey bir de düğün ko-
bomba hllcumları yapıldı. Bu Geçenlerde Yunanlılar Ame- nağı hazırlıyor. Buraya rnuh-
b~skınlarda rahmeti~ tayyare rikaya bin kız göndererek teşem mobile koyacak. Ev-
yuzbaşısı Cemal Beyın muvaf- l d' d'I 8' d · b' 
f k · · k d t · b' k ev en ır 1 er. ız e ıse ırşey lendireceği gençleri masraftan a ıyetmı ay e meyı ır a- I M b' 
dirşinaslık bilirim. . . . yapı amı~or. eıell . ır bab.a kurtarmak için anahtarlarını 

15 ağustus 338 tarıhlı bır kızını kımseye teklıf edemı- bir hafta kendilerine verecek • emirle de Hava kuvvetleri yor. Annesi de 6yle.. Konu ve burada bal haftası geçir-
kumandanhğı emrine verilerek komşu da allkadar olmuyorlar. melerini temin eder.ek. 
lzmire gitmek icap etti. 12 Kız ise hiç açamıyor. Genç· Salih Bey tefecilerle rnii· 

"" gan isterim. Saı·avını 
NAKLEDEN: zf1A ŞAKIR __ 

(Her hakkı mahfuzdar) 
20 tetrlnicvel 528 - 1.taabul -

Güverteye çıktığım zaman, 
iUneş Çamlıcanm liatünden 
Yllkıeliyor ve fıtanbul, pembe 
bir sis altında görUnUyordu. 

Yat, Kızkulesine doğru 
ilerlerken iki istimbot geldi. 
Bunlardan biri, yata rampa 
etti. İndirilen merdivenden 
( İstanbul muhafızı Memduh 
Pş. ) , yata çıktı. Patanın 
nıaiyetinde, erkanı barbı - ve 
daha ziyade akıl hocaaı ol
duğu anlaşılan - yllzbqı NeY
res Beyle yaver vardı. 

Bu küçük heyet, doğruca 
yanımıza geldi. Biz, damat 
paıalar da beraber olmak 
üzere bir grup halinde gil
vertede duruyorduk. Memduh 
Paşa, yaı:ıımı~a gelir gel
mez hemen cebinden öküz 
boynuzuna benziyen boru gibi 
birşey çıkanp hazırlıyarak, 
damat paşalan sellmladıktan 
sonra: 

_ Safa geldiniz efendim. 
Dedi. Raıim Bey kendisini 

ve muhafız arkadaşlarını tak-
dim etti. Memduh Paşa, Nev
res Beyin de yardım ve mua
venetile ( Zatı Şahane ) nin 
( aellmı mabauıu ) nu tebliğ 
ettikten ıonra Abdülhamit 
için ( Beylerbeyi ) sarayının 
hazırlandığını söyledi. Ayak~a 
uzunca silren bu mllkAlemenm 
en garip ciheti, Memduh P1-nın .b. 
kulağına koyduğu boru i1 1 

alete rağmen yine lakırdıyı kıt 
anlaması ve bOtftn cevaplarda 
Nevreı Beyi vasıta yapması 
idi. Derhal anladım ki zavallı 
Memduh Paşanın yalnız kula
lı değil, dili de ıağırdır. 
Hem de, manen, Ye madde
ten .•• 

Heyetin geldiği ve (ikame~ 
ıeniye ) leri için Beylerbeyı 
laraymın hazırlandığı Abdül-
hamide tebliğ edildiği zam"? 
AbdWhamit derhal itiraz etti. 

_ y ooo.. Ben, Beylerbeyi 
larayında oturamam. Benim 
romatizmam var. Orası çok 
rGtubetlidir. Hemen biradere 
arzolunsun. Ben ( Çırağan 
•arayı ) nın barem dairesini 
laterim. 

Dedi. Abdülhamidin bu ar-
zusu, Memduh Paşadan ziyade 
Nevres Beyi şaıırttı. Çünkü 
ev.,ell Çırağan sarayı, ya.nllllf 
kal olmuttu. Bunu Abdülh~
nıit bilmiyordu. Sonra da bır 
başka yere nakli tertibat 

'1mıya mDtevakkıftı. Kendisinde 
doğrudan doğruya bir (lstan
bul muhafızı ) hakkı kelamı 
bulan bu çaçaron zat, damat 
paşaların önünde ezilip büzli· 
lerek ellerini uğuşturmıya. 
bqladı: 

- Aman efendim .. ( Hakanı 
aıahlu Hazretleri ) nin bütün 
arıuları bizce mukaddestir. 

Fakat bilmem ki birdenbire 
bir bqka yere nakil nasıl 
olur; yeniden arzedip (iradei 
••niye) istihıal etmek epey
ce zamana mlltevakkıf. Hal-

95 

Abdüllramldin oturmagı 

buki bu mOddet zarfında 
deniz fistünde beklemek (yar 
ve ağyar) e karti pek çirkin 
g6rllnür. Hele şimdi (Beyler
beyi) ne tqrif buyursunlar 
da ... 

( Halisklr ) grupunun nam-
d11r kahramanlarmdan olan 
Nevres Beyin bu mfttaleasile 
Abdülhamidin mükerreren 
vaki olan itiruı epeyce sürdü. 
Artık, uzaktan da Beylerbeyi 
sarayı görünüyordu. 

Bilvasıta cereyan eden bu 
münakaşa neticesinde uzun 
müddet deniz üzerinde kalmak
tan hiııl olacak dedikoduyu 
Abdülhamit te istememiş 
olmalı ki nihayet saraya çık-
maya razı oldu. 

Yat, Beylerbeyi sarayının 
önüne mümkün olduğu kadar 
sokulmu9tu. Sarayın deniz ka
pısının iki kanadı da açıl
mışh. Rıhtımda ve saray 
bahçeıjnde, bazı zabitler yilk
ıek sesle emirler veriyor, 
neferler de oradan oraya 
koşUfuyorlardı. 

Abdtıllıamit, yata girerken 
yapılan ayni merasimle yab 
terketti. Yanında Kadınefen- • 

istet/ili Çıralan saragı 

diler ve Damat Pafalar ol
duğu halde Memduh Paşanın 
istimbotiJe ıaray rıhtımma 
çıktı. 

Abdülhamit, Beylerbeyi sa
rayına ne hislerle giriyordu? 
Tabii, bunu kendisinden bq
ka kimse bilemez. Fak at, 
dikkat ettim. Lorleyin mer
divenlerinden inerken, istim-
botla giderken ve saray nh
tımına çıkarken ; daha dik, 
daha çevik görüomiye çok 
dikkat ediyor.. Sanki, biitün 
dostlarına ve düşmanlmna 
kartı; 

- Nasıl?.. Görüyorsunuı:
ya.. Daha ben ölmedim.. Bü
tün sıhhat ve kuvvetimle y~ 
şıyorum. 

Demek istiyor gibiydi. 

* Bu zarif saraya girer gir
mez gördüğüm nefis san'at 
eserleri karşısında, Abdülha
midi de kendimi de unut
tum. Ortalık karmakantık. 
Hele şu gürültü mayna ol
sun da ondan sonra yazıma 
devam ed~yim. 

( Arkası var ) 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
larını Aynen Yazıyoruz. 

eylül 339 da da İstanbul, işgal !erimiz ~önill eğlendirmekle cadele için cüzdan sahipleri· 
kuvvetlerinin hükmünden kur- Yakit geçiriyorlar. Bu yüz- ne birer aylık faizsiz para 
tulmut oluyordu. Fransızlar den de evlenmeler azal 

fı d Y ·ıkx d kı B ıyor. verecektir. Muhtaç olan aza-lara n an eşı uy e smen ugün Romanyanın nilf s 
tahrik edilere~ bırakılmış d.e- bizi geçiyor. Ben öyle de:i~ sına da ayda (20) lira kadar 
n~~. ~ayyarele~ va.rdı. Getır- ki nüfus meselesi bütçe rne- faizsiz para verecekmiş. Keıı-
dıgımız motorler~ bunl~r~ lesi1Jden dnha mühimdir. disi: 
tatbik eder~k . bır tancsmı Bütçe nasıl olsa tevzin edi- "- Ben asri değilim. 
harekete gebrdık ve bu su- lebir fakat bir hllkümet bu- Ciddiyeti çok severim. 
retle i9galden .~onra fsta~bul gün nüfusla alAkadar olsa Diyor. Salih B. ayni zamanda 
havalarında Turk. bayrng~nı, bir harp neticesinde açığını bekArdır. Şöyle bir tasavvuru da 
bir Türk tayyaresınde dalga- ancak (20) senede kapatabilir. vardır: ( IO) bin bilet bastıra-
landırmıya muvaffak olduk. F l · hlJ:.kt k. f. 

ı v enmemenın a " a ı men ı cak bunları kör, topal kam-
Bundan sonraki zaman, s- tesirleri de aize caba ... 

tanbul Hava şubesi, lzmirde Ben bunun için (JO) bin bur, çopur kızlara birer liraya 
K a Tayyare kt b' ü ı satacak. Bu paralan t:vlene-ar me e ı m - iramı ve Yalova sahillerineki 
dürlükleri vve !z!'lir .Gruı~ ( ı) milyon d6nüm arazimi bu cek fakirlere sarf edecek. 
kumandanlıgı .gıbı vazıfeleı ı işe hasredeceğim. Son kuru- Sonra Notere gidecek bu 
yapm~kla ~eçtı: şumu alıncıya kadar çalıp- ( 1 O) bin 1akat kadının numa-

lımırdekı vazıf em esnasmd.1 cağım. Ondan sonra da benim rası llzerinden bir plyanko 
Başvekil. ismet Pap ile yap- işim tamam oldu, ey zengin- çektirecek ve taliine hangİll 
tığım ~ır uç?f, geç~n ufak ler, ey hOkGmet, siz buyurun çıkarsa onunla evlenecek. 
bir bidıse münasebetile hah· mabadini tamamlaym diyece-
ramda yeri canlı kalmışhr. iim. amma ya bu kadın ahllksız 

AnJ
8

abyor1um.. d Salih Bay Neler Yapıyor ? çıkarsa, itte onu dOtllndllren 
en zmır e vazife ifa bu noktadır. 

ederken ismet Paşa da 28 Salih Bey belediyeye bir " - Bu kaput bezinden 
nıart 1926 da lımiri teşrif mektup yazarak latanbulda de- don değil ki bozup ta g6mlek 
etmişti. mode olmUf, yatkın nekadar 

Kendilerinin tayyare ve tay- eıya Yana peşin para ile yapayım, diyor. Bunuda halle-
yareciliğe bliyftk allka ve alacağını Ye bunun için lhım dene kat'i kararanı verecektir. 
ıevgileri vardır. Bir uçuı yap- gelenler nezdinde tqebbOıte Salih Bey birçok para 
mak arzu ettiler. Kendileri bulunulmasını rica etmiştir. sarfederek Darplaanede be-
benim tayyaremde bulunuyor, Bunlan alacak Ye fakirlere tinci muf kadınlara dağıbl-
yedi tayyareden mürekkep datıtarak satbracakhr. mak llzere birer de rozet 
bir filo da bizi takip ediyor- Nftfuı bahsinde İ9e Salih yaptırmıfbr. Fakat Salih Beyill 
du. lzmirin Gülbahçe koyun- Bey mDesseselİne yalnız tetebbllaleri de T6bl atacına 
dan Sıgacık körfezine geçer- beklrları kaydetmektedir • benzer. Henllz ilk ıınıf ka-
ken motörüm bir arıı.aya Şimdiye kadar ( 12 ) dllğtın dınlan ayırmadan birden bire 

uğ~dı.bir umaa içinde dem yapmıfhr. Bugltnlerde bir dl- beşinci aanıfa çıkmıftır. Bunlar 
azaldı. iftne daha hazırlandıtını say- ifç.i ve bekar kadınlardır. 

T lfiyor. Uzun projesinin ana 
ayyareyi derhal baş aşağı hatJan tonlardır: Ve bunlar- Bunlar reamini koyduğumu 

vererek iniı vaziyetine geçtim. dan yalnız kendisinde kaydi numaralı rozetleri g6ğfialerine 
Bu v sırada da Paşaya baktım. olanlar iıtifade edebilir: takacaklar. Bekir erkekler 
Soguk kanlılığını biç bomıa- 1 - Mukayyet olanlara kı- bunlan g6recekler Ye Salih 
~ışb. O derecede ki pi•kin 
b t 7 ••n ucuz et yedirmek için Beye mllracaat ederek evle-ır ayyareci de ancak bu de- ,,.. 
rece soğuk kanlı olabilirdi. ıucuk yaptırmaktadır. Bunları nebileceklerdir. 

Az sonra motör tabii bir kııın okka11 ( 30 ) kuruştan Erkekler için de başka tekilde· 
surette çaJışmıya başladı. An- satacaktır. rozet makineleri hazırlamııtır. 
laşılıyordu ki benzin borusu 2 - Okkuı 3 kurut 35 Bu rozetlerde dokuz renk 
tortu ile tıkanmış, sonra tek- paradan kömür temin ettiğini vardır Ye her bir renk beklr 
rar kendiliğinden açılmıştı. ö IOyo 

ismet Paşa, 6nDmüzdelri ı ~ - r İşlek bir yerde mu- erkeğin tahsilini, aeviyesinl, 
tahta J kumar oynayıp ovn•madı7tm ya şu satır arı yazdı: kayyetlere bir kahvehane J- •-

"Hertey yine eski vaziyeti açıyor. Burada altmıt paraya içki içip içmedijini gBateriyor. 
buldu." kahve verecek. Salih Beyin müeuea:ai Sul-

Kararglha d6ndüğfimüz Ye 4 - Bir fınn tamir ettiri- tanabmettedir. Saylediklerinl 
denize indiğimiz zaman Pqa yormuı. Burada maliyet fia- yapıp yapamıyacağına gelince, 
beni iki yanağımdan aptO, bna, meseli bugen ( 5 ) ku- buna da, ey okuyucular: 
savuşturulan kazadan dolayı k k k 
t b ·k d k ·ı f ruşa e me sattıraca · /st.r lr.anın, ister inanmaıgı• 

( Baştarafı. 1 inci ~ayfada ) 
fikir serbeatiaıne hakıkaten do•t 

c n e ere ~ ti at göıterdi. 5 _ Mukayyetlere birer 
· ta cellit kemendi yapmıya benzer. Bu sıralarda Almanyanın tayyare bileti hediye ediyor. 

(Bravo sealeri) Yapılmış ve gö- Rorbah tayyare fabrikasma (Azim menfaatlere rağmen BORSA 
olan inaan, her vesile ile bu ıer
bestilerl bu faziletlere karşı bir 
bomba gibi kullanmak iatiyen 
inaanlara düfman olmak mecbu
riyetindedir. Binaenaleyh matbuat 
bOrrlyetine, fikir bOrriyetine sa· 
mimi dost olan hiçbir ıey
den korkmakaızın kanaatiae 
doat olan bir insan onun mahiye
tini tahrif edecek olan herıeye 
düşman olmakla mükelleftir. Şu 
halde yapılan tey nedir, bunu 
.Okün Ue ve samimiyetle tetkik 
edelim. Arkadaılar; yapılan feye 
iateraeniı irfan kasaplığı deyin\z 
lsteuenlz fazilet karmanyolacılı~ 
deyiniz iateraeniz Türkfln idraki
ne karşı kuttaı tariklik deyiniz 

08 
derseniz deyiniz, bizim bugBn

kil mukaddesatımızı kendi aefil 
111aklatları ye ihtirasları uğrunda 

k di e kullanmak iatemektir. 
Uf& y l d" • f Bizim takdlı etmek ıte ığ~m ı 
mefhumları, kendi hlzmetler~nde 
ufak diye kullanmak demektir. 

Arkadaılar; bu hareketi tnHn 
nasıl tasvir edebilir. Vaktile birıey 

b Dedim ki bu dotrudan 
yasmıt m. 
dotrur• haıtanın IAl'll••DI çıkarıp 

rülmüt olan şey budur. Burada beheri (450) beygv ir kuvvetin- Salih Beyin defterine kayit 
bugün aöz s6yliycn bu icb l nJ d d• (70) · bul · de iki bombardıman tayyresı· o a arın a e ı ı ma-6mrünü tenkitle geçirmittır ye J 
heyeti muhtercmenizi ve :iüldi- sipariş edilmişti. mıştır. 

latanbul 26 Eylül 1931 
- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

meti birçok defalar tenkit etrn\- Bunları tetkik etmek üzere 6 - Salih Bey bir fotoj'- f.terlln 
• d" d • b• tt af ak" • al br Fak" Dolar Amerl!caıa fJm ır ve ~uma derin ır sure e beraberimde lamail B. (mitte- :r P> ınesı ID1f • ır- 20 Fraıılr F .. anıı• 
hürmetkarı bulunduğum lamet kait İzmirde) olduğu halde lerin (7,5) kuruşa vesikalık 20 Liret ltı:.iıaa 
met Pacıa Hazretlerinin matbuat f tnJ!r fi k B 20 F ,. Almanyaya hareket ettim. o .,.ra atını yapaca · un- rank Belç!ka 
hakkındaki vaki olan bütün l da b k S ı·h D - • k 20 Dr h Bu fabrı·ka Berlı·nde idı·. ar n a9 a a 1 ueyın ço a mt Yunu 1renl1 beyanabndan anlıyorum ki hi b. bb d h 20 F k 1 
heyeti içtimaiye tenkitten korkan Kopenhagda da bir ıubeıi mü m ır tcşe üsil a a ran •• çre 

birfey değ'ildir. vardı. Sulh muahedesi muci- Yardır. O da dilencilere vesi- ~ ~:~. F:ı'::!~u 
(DeYamı •:...:~::===}===-= bince Almanlar harp vasıtası ka Yermektir. Salih Bey bir 20 Koroıı Çckotlonk 

-:~;.:::::=:=:::::::2=:=:~:::=~.... yapamıyorlardı. Bunun için ltsizin ayda ( J 4 ) lira ile ı Şmn AYUaturya 

muhtelif fabrikalar, muhtelif geçineceğini hesap etmiş ve t Rayh,mark .-Jm-ya ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 
• 

No. 3 
Gasetemtıde on bet gllnde bir 

.ermekte oldujumuı Patronu 
bedna almak fstlyoraanıı, bu 
kuponu kesip ukla11n11 •• 15 
inip<>:" toplayıruı. Pııtronlarımıı
clan pek meınııun olacakaınıı. 

Patronlar netredlldlklerl gil11-
den itibaren fatanbul karll•rl:nll 
bir hafta, tatr• karllerlmll om 
,an tçlnda kuponlannı g!Snder 
melidirler. 811 mllddet geçdkt .. 
soDta kuponlar kabul edllmeı. 

ecnebi memleketlerde ıubeler (3340) Yaraklı, dört renkli ve 1 Zelotı Lehistan 
h b • ğ 20 Ley Romeya açmışlardı. er ır yapra ı onar, yirmişer, 20 Dinar Yuroala.ya 

Tayyareler askeri oldukları kırkar ve ylizer paralık birer ı Çenol'jeç So.-yet 

için tecrübeleri de Kopen- zımbalı cüzdan yaptırmıştır. KAM B!YO 
bagta yapıldı. Tecrllbe UÇUf- Yardıma muhtaç olanlara çi-
larında ben de pilotun yanın- kolata, biskllYI, karemell, ço-
da idim. Yapılan manevralar- rap ve aynca bu cüzdanlardan 
dan sonra ve pilotu müteakıp da birer tane verecek bunlar 
aynı manevraları tekrar ettim. hem bunları satacaklar, hem 
Bu hareket çok beğenilmif de halktan sadaka aldıkça bu 
olacak ki Komisyon reisinin cüzdanlardan birer yaprak 
imzasile yeni tayyareleri mü- koparacaklar. Tuhafı fU ki 
kemmel surette idare edebi- Salih B. çok sadaka verenlere 
leceğime dair bir veıika ver- de 100 liralık ikramiye vade-
diler. diyor 

Londra 1 laterlla Jnmq 
NUy. 1 Tllrk Hr11a1 dolar 
Parla 1 nır;ı llrua FrHk 
MUlno ı • • Llrf't 
Brllksel 1 • • Belga 
Clnnre l • • Frulc 
Sofya l ,, ,, Leva 
Ameaterdarn 1 T. ,, florin 
Madrft 1 Tür llruı Pezta 
Berlhl 1 ., • Mark 
Varfova 1 n n ZeloU 
BUknt 20 Ley lnınıt 
lluaya ı Cervoamç lınarvı 

-,-
212,00 
169,00 
224,00 
118, 
49,00· 

122, 
26,80 
85,00 

112,- -
2',-
50,-,• 
25,00 
21,-,-
70,00 .-
-,-

0,47,48,91 
12,06,00 

1

9,56,70-
5,4:>,90 

2,43,01,-
-,-
1,

s,so,ıo-

-,-
-,-
-,--.-
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B J k v • • J b h h 1 H K t b • ı•d• Kanıızlık, romatizma, ııraca, mide, damar, sinir, kemik verem baıtalıkların<i 

a 1 yagı ıçemıyen er e eme a asan UVVC ŞUrU U IÇMC l 11. nafidir. Bahk yağından daha kuvvetli olup cihanşümul töhreti haizdir. 

1 VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurlar 1 ATINA Yl ZİYARET EDtNlZ 

B T .. k c·d d ismet Paıa Hazretlerinin Ati-ursa - ur - ı e en . . 
A T .. k M d naya tarıht zıyarellcri münaaebc-
s~a - ur • u anya tila fereflerine tertip edilecek 

Gemlıkten istikbal mcraaiminde ve bütün 
Güzel Bandırma - TUrk - Balkan milletlerinln lttirakile 

Bandırmadan Stadyumda icra edilecek OLfM-
Kırlangıç - Türk - İzmitten pfy AD oyunlarını seyretmek ar-
Bandırma • . Tilrk • Kara· ıu edenler için 1 te4rinievvel 

b d perıembe günü saat 10 da Ga-
iga an lata rıhtammdlln hareket edecek 
Heluan • İtalyan • Triyes- olan Loyd Trlestinonun muhte-

teden tern 

Regele Karol - Romanya - H E L u A N vapurile 
Kötenceden yemek ve vize masarifleri, azi-

Gastein - İtalyan • Triyes- met, avdet dahil olmak ve birin-
teden) el mevki 80 lira, ikinci 60, ikin-

Uzun müddet RADİUM tıraf 
bıçağını imal ve piyasaya sev
ketmit olan Rot - Bühner fabri
kası bu kere evvelki sevkiyatı 
yerine MOND - EKSTRA tırq 
bıçağını muhterem müşterile
rine arzeylemektedir. 

MOND - EKSTRA bıçağı fen
nin bir ibdaıdır. Cihanşümul 
bir şöhreti olan Rot - BUhner 
fabrikası bu yeni bıçaklarile teravet ve sıhhatini mu
hafaza etmek istiyenlere emsalsiz bir hizmet daha 
gösterilmiştir. MOND - EKSTRA yı tecrübe etmelerini 
teveccühlerinin mazhariyetile müftehir olduğumuz 

muhterem müşterilerimize hararetle tavsiye ederiz. 
i el ekonomik 40, ve üçüncü ye-

Kostantinopoli - talyan - mekal:ı 22 lira ücretle bir seya· Her Yerde Bulabilirsiniz. 10 Adedi 75 Kuruştur. 
Cenovadan bat tertip oluomu,tur. 

Kapo Vado - ltalyan • Ce- Fazla malumat için Galatada 
mahalli: Galata, Kürkçü Başı han No. 4 PİYER PiF 1 VJY AN 

) Telefon: Beyoğlu 973 ( 
novadan Rıhtım caddeaiode No. 27-29 N. 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk - İzmire 
Tayyar - Ttirk - Ayvahğa 
Dumlupınar - Türk - Rizeye 

Marmara - Türk - Mudan-
)'B Gemliğe 

Yenidünya - Türk - lzmite 
F eyaı. - Türk - Bandırmaya 
Rrinçipesa Marya - Roman-

ya - Köstenceye 
Kapo Vado - İtalyan - Tri

yesteye 
Penay - Ruı - Batuma 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
~~p~;~, Çarşamba 
giinü akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

• Fazla tafsiJAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lığına müracaat. Tel. 21515 

lıtanbul İkinci icra memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz: ve satılması mukarrer 
1339 Belediye numaralı ve ( Şev
role ) markala kapah bir adet 
müstamel otomobil 4 - 10 - 931 
tarihine müsadlf pazar günll saat 
10 dan 12 ye kadar Takaimde 
Şehit Muhtarbey caddesinde Levis 
Hek ve şeriki şirketi Amerikan 
garajında açık arttırma ile satı
lacağından talip olanların yevmil 
mezkOrda 930- 3363 dosya numa• 
rasına hamilen mahallinde hazır 

bulunacak memurumuza müraca
ları ilan olunur. 

İstanbul 8 inci İcra Memur
luğundan: Alacakla Ahmet 
Fevzi Beyin borçlu Fatihte 
Dülgerzade Mahallesinin Ma
car kardeşler Tramvay cad-

desinde kain perükar Muhar
rem Şevki Efendi zimmetinde 
matlubu bulunan (177) liranın 
temini istifası zımnında mah
cuz bulunan eşyayı zayidesi
nin furuhtuna karar vcrilmiı 

o!makla bermucibi karar em
vali mahcuzenin 4-I0-931 ta
rihine müsadif pazar günü 
s.:ı:ıt IO dan 12 ye kadar 
b·lmüzayede satılacağından ta
lip olanların ycvm ve vakti 
mezlcurda mahallinde hazır 
bulunacak olan ıcra memuru
na müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

A. KONSTANTINfDfS npur 
acentalıtına pazartesi öğleye ka
dar müracaatleri rica olunur. 
Tel. 8. O. 3126 

ARNAVUTKÖYÜNDE - TRAMVAY CADDESİNDE 

~:::İFEYZİA Tİ LİSELERİ.~:k --------------------------
TA Vf L ZADE VAPURLARI 

Ayvalık - lzmir Postası 
ANA SINIFI iLK KISIM - LİSE SINIFLARI ... 

17 ye kadar mürcaat edilebilir. 19 eylul cumartesi günü "~~~~.~!. başlamıttır. Talep edenlere mektep terifname.si gönderilir. Telefon, Bebek 210 

zartesi akşamı 17 de Sirkeci-
den hareketle Gelibolu, Ça
nakkale, Ayvalık ve İzmire 
azimet ve Çanakkaleye uğrı
yarak avdet edecektir . 

fstanbul Üçüncü ft'ra Daire- ıı füi'"f& ~ 1 
:!:,~:n :çi~il.ac~:d~r::.iş ö::0;:~:~n~ I Devlet Demiryollan. Ilanatı 
çevrilmesine karar verilmİf olan ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g;~~~~~~~~~ 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemi~te Tavilı:ade 
biraderler. Telefon : fst. 2210 

Fiat marka ve 31021320 motör D ı D il 
numaralı 509 model ve böcek ev et emı·ryo arı 
~~~:!:li rbi:g:h~;!:hıa:r,·;. he::. • 

YÜREK ÇRRPINTISINA 
NEVROLCEMAL 

dört kitilik az kullanılmıt oto· L 1 1 l 
mobil 1-10-931 perşembe günü ve ı·man arı ş etme saat 10 dan itibaren Taksimde 

1 Mim Garajda açık arttırma ile L 

satılacaktır. Talip olanların ma· u ı•d d 
hallinde hazır bulunacak memu· mumAı aresı·n en·. runa mOracaat eylemalerl ilan 
olunur. DAN 20 DAMLA ALMAK KAFiDiR 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
3 üncü Keşide 11 Teşrinievvel 1931 dedir 

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

19 ............................... ... 

Harita Umum 
dürlüğünden: 

M .. u-

Umum Müdürlüğümüz. hesabına Avrupaya mesaha mühendis
liği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 12, 13 
ve 14T eşrinievvel 1931 tarihlerinde üç gün müsabaka imtihanı 
yapılacakhr. 

Muhtelif liselerce talebe kanununa tevfikan namı.et göste
rilmiş olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da aıağıda 
yazıla liselerden birine müracaatla f mtihana iıtirak etmeleri 
IAzımdır. · 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için IO. 10. 1931 akşa
mına kadar hüviyet cüzdanları ve Hse şahadetnameleriyle im
tihan olacakları lise müdürlüğüne kendilerini kaydettirmeleri 
mecburidir. 

Kastamonu, Bursa, Askeri, Kuleli Aıkerl, İzmir, Ankara, 
Sıvas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Erkek liseleri MU
dnrlnklcrine müracaat edilmesi lazımdır. 

Y alunda Selanikte küşat edilecek olan beynelmilel pana
yırı ziyaret ed\!cek zevat veya mezkür panayırda teşhir etmek 

üzere Devlet Demiryolları üzerinde nakledilecek eşya atideki 
ş rait dairesinde yüzde elli tenzilatla yolcu ve eşya tarifele
rm\Jen müstefit olacaklardır. 

1 - Tenzilat Devlet Demiryollarının herhangi istasiyonundan 
Haydarpaşaya gidecek yolcular ve eşyaya munhasırdır. 

2 - Yolculardan azimet ve avdet ilcreti peşinen Rlımr. 

Mukabilinde biri gidişe ve diğeri dönüte mahsus olma~ üzere 
iki bilet verilir. 

3 - Avdet biletleri muteber olabilmek için bu biletlerle 

beraber sergi komiserliğinden musaddak bir vesika ihraz 

edilmek lhımdır. Aksi halde bu biletler hliknmsfi:ı addolunur. 

4 - Eşya nakliyatında gidiş ücretleri peşinen mahreç 

istasiyonunda umumt tarife üzerinden tam olank alımr. Bu 

eşya avdette sergi komiserliğinden musaddak bir vesika ve 

eşyanın ilk sevkinde alınan hamule senetleri Uzerbe mecca
nen mahrecine iade olunur. 

-=Dr .HORHOR UNi==ı::tl 
Cilt ve emrazı ıUhreviye tedavlhanul Her gUn nbahtan ak,amr. kadar 

Takalm Zambak ııokak No. 41: 

-- - -------

İstanbul Ali Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimi:ıin 10 - 10 - 931 cumartesi günü açılarağı "Ye 
derslere o gün başlanacağı i!an olunur. (2722) 

umumiye, iştehasızhk ve kuvvetsizlik hal.ttında 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSF.ATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Yazıhane Nakli 
Merkezi BUkrette bulunan STEAUA ROMANA (Etual Rumen) Petrol Sanayi 

Anonim Şirketi lataabul tubHI Galatada Toptu han UçOncU katta bulunan 

yazıhanelerhal Galatada ÇlalU Rıhbm han Uçündl kata aakletmlt bulunduğunu 

lllD eder. Ynl teleha aaatra•ı numaraea '911. "12 

ELDiVEN F ABRIKASi 
Kadın işçileri arıyor. Her 

gUn saat 8 den 10 a kadar 

Sirkecide Sanasar hanında, 34 

numaraya müracaat. 

Beyoğlu Beşinci Noterliği 
canibi alisine 

Efendim, 
Bankamızın lstanbulda Sultan

hamamı meydanındaki Bürosunun 
yakında diğer bir mahalle nakli 
mukarrer olup itbu mahalde hu
susi kasalar daire.si bulunmadı· 

tındnn Sultanhamammdald Büro· 
muzda isticar edilmiş bulunan 
hususi kasalar müstecirlerinin ni
hayet bir ay ıarfmda Bankayı 
tetrifle kasalarını botaltarak ter· 
keylemelerl lüzumu beyan Ye 

akıi takdirde müddeti mezkOre• 
nln inhızasında boşalblmıyan ka
salar masarifi rnüıtecirlere ait 
olmak iizere Noter huzurunda 
kırdırılarak muhteviyab tesbit ve 
Bankada muhafaza ecf ileceğl ve bu 
yüzden Bankanın bir runa mes'u
liyet kabul etmiyeceği kasa mns
tecfrlerinln malumu olmak ve ona 
göre hareket etmek ve Bankamı
zın bilcümle hukuku mahfuz 
kalmak üzere lıbu ihtarnamemlz 
aslının dairei allyelerlnde hıfzlle 
birer suretinin tehrimizde münte
fİr Vilayet Gazeteıile ayrıca 
Milliyet, Cümhuriyet, Yakıt, Ak
fam, Son Posta ve Fransızca 
Stambul ve Rumca Apoyevmatinl 
ve Ermenice Norlur gazetelerin
de ilin ettirilmesini ve bir nuıbal 
musaddakasının tarafımıza itasını 
talep eyleriz efendim, 

Kredi Lyone Bankası 
Anonim Şirketi 

No.: 15430 - 20 
Dairede mahfuz aslına muta

bık olan bu ihtarname, neşrü llln 
edilmek üzera Son Posta gazete
sine gönderildi. 

23 Eylül 1931 
Beyoğlu Beşinci Noteri 

HALİM 

lstanbul ikinci Ticaret mah
kemesinden: fatanbulda Yemişte 
ticaretle rr.eşgul iken mahkmece 
ilAnı iflasına karar verilmiı olan 
Hafız Sait zade Esat Beyin bu 

kerre esbabı m.tlubu ile aktey
lediği kongord~tonun tasdiki mu
amelesi 30 teşrinievvel 931kolma
yıp 30 eylül 931 Çl'ırfamba rünil 
aaat 13,30 da olduğu taahihen 
ilan olunur. 

Kadıköyün<le Hasırcıbaşı ao
~ağmda 3 No. hanede mukime 
iken elyevm ikametgahı meç-

hul Şaziye Hanıma 
lıtanbt.Al 4 üncü İcra Me

murluğundan : Hca.yim Ef. ye 
olan borcunuzu nrmediğiniz
den dolayı vefaen ferağ eyle
diğiniı F eriköy:inde bir kıta 
arsa bilmilzayede satılacağın-
dan tarihi iland2n itibaren bir 
ay zarfında borcunuzu ver-
me:ıiz aksi takdirde hakkı
mzda muamelei icraiyeye 
devam edileceği malumunuz 
olmak üzere ikametgahınıım 
meçhuliyetinc binaen birinci 
ihbarname makamına kaim 
olmak Uzere ilan olunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Slyast, lfavadls ve Halk gaı:eteş, -ldııre : latanbul Nuruosmaniye 

Şeref sokağı 35 - 37 

Telefon İstanbul • 20203 
Poıta kutııau : lstanbul - 741 

• Telgraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 il 

400 " 
ıso 11 

1 Sene 
6 Ay 
s ,, 
l .. 

2703 K•. 
1400 ., 

801) ., 

300 " 

Gelen evrak ge·l verilm,.z. 
IUl.nlardan mes'u'lyd alıı:ımıız. 

Adru dcğlıştirilmcsl ('l!)) l.uruştur. 

MATBAAİ EBUZZiY A 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rarp 
Nefl'lyat Mlldlril: S.llm Ral'•P 


