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HERGÜN NEŞROLUNUR SON P O S TA Halkın ı~züdür ı Halk bununla görür. 

SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla ı,ltlr. 
SON POSTA Halkın dl l l d l rı Halk bununla siSyler._ 

AMERİKADAN SERMAYE 
Ankara da Buna Emrivaki Nazarile Bakılıyoı 

!Türk Hava Karta 
larını Tanıyalım. 

= 
Çeşmede 
Kaçakçı 
Müsademesi 
Bir Yunan Rüsumat Mo
törü Sahillerimizden Bir 
Tayfayı Alıp Götürdü 

Çeşme ( Huıusi ) - Çeşme 
civarında, Çiftlik köyil yakı· 
nında vukua gelen kaçakçılık 
hadisesi hakkında şu tafslllb 
aldım: 

Ayın 26 ıncı gilnü sabaha 
karşı, lstanköyden gelerek 
lskafida burnu yakınındaki 
Pasparikb adlı Fener adamızın 
yanından geçmekte olan Tnrk 
bandıralı ve İzmir limanına 
mensup Gaffur kaptanın ida
resindeki beş tonluk u Elem ,, 
motörü, çifte direkli ve Yunan 
rlisumatına mensup olduğu 
.zannedilen bir motörün taki· 
bine uğramıştır. Rüsumat mo· 
törü epey yaklaştığı için hu 
hal her iki motör arasında 
bir mUsademe doğurmuş, 

Yunan motörUnden ablan 
kurşunlarla Elem motörünün 

[ Devamı 6 ıncı sayfada ) 

Balkan 
Konferansı 

Pulları 

lstanbvlda toplanması ya
kmlqan Balkan Konferansı 
münasebetile ve sırf konferans 
müddetince tedavüle cıkarıla
cak hibra pullarmın basılması 
bitmiştir. Bu pullar muhtelif 
kıymette ve bet ~ily?~ a~et 
tedir. Fakat şekıl ıtıbarıle 
hepsi ayni manzaray~, Bal-
k 1 üzerinden yükselen an ar . 
sulh ağacını gösterıyor. 

lngiliz Lirası 

Erzurum - Sıvas Hattı 
için Müzakere Y apıl~yor 
Bu Demiryolu Hakkında Yulyus 
Bergden Bir Kesifname İstenildi 
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Yeni yapılacak hattın kaba bir taslağı 

Sıvas - Erzurum hattının in
faS! için Yulyus Berger Şir
keti ile hükumet arasında 

mlizakereye başlanmışbr. Şir· 

ketten bu hattı nekadar za
manda yapabileceği hakkında 
bir ilk keşif teklifi istenmiı, 

hattın geçeceği yol hakkında 
da bir iptidai proje vücuda 
getirilmiştir. Müzakere henüz 

neticelenmemiştir. Keşif be
deli de tesbit olunmamışbr. 

Şirket, hükumetin istediği 
cevapları verebilmek için Al
manyada mensup bulunduğu 
inşaat konsorsiyomu ile mu
habere halindedir. Mevcut 
malumat, bu inşaatın, Sam
sun - Sıva• batının açılmasını 
müteakip başlıyacağı mer-
kezindedir. 

lsterlingin Sukutu 
Karşısında ilk Karar 
Bazı Eşyadan Alınan Gümrük 
Resimlerinde Tenzilat Yapılacak 

Ankaradan bildirilen bir habere göre, Hükumet İngiliz 
lirasının son zamanlardaki sukutunu ve bu sukutun memleket 
ticaretine yaptığı tesirleri tetkik etmiş, bu tesirlerin tediye 
muvazenesının ahengini ihlal etmesine meyd~ n kalmaması 
için bazı tedbirler ittihazını lüzumlu görmüştür. Verilen ha
berden, bu tedbirlerin en başında, hariçten ithal olunan bazı 
eşyanın gümrük resimlerinde tadilat yapılması kararı bulun· 
duğu anJaşıJmaktadır. 

Hükumet, yaptığı tetkikat ile son aylarda bazı eşya fiatla
rınm mühim nisbette ucuzladığı neticesine varmıştır. Ancak 
Hatlardaki bu sukut, o eşyadan alınan gümrük resimlerile 
olan muvazeneyi de bozduğu sabit olmuştur. Bunun neticesi 
olarak ta ortada, vergi a~ır!ığından mütevellit geniş bir kaçak
çılık imkanı husule gelmıştır. 

Hükumet bütün bu mahzurların önüne geçmek ve eşya 
fiatlarile gümrük resmi arasındaki ilk mu~razeneyi temin 
eylemek için Gümrük Tarife kanununda tadilat yapmaya karar 
vermiştir. Bu tadilat neticesinde fiatları düşen eşvadan daha 
az gümrük resmi alınacaktır. 

Tekrar Borsaya Kabu
lüne Karar Verildi 

Bununla beraber Gümrük resminde yaj:>ıJacak bu tenzilit 
ile bazı ithalat tacirlerinin tediye muvazenesini bozacak şe-

- kilde hareket etmelerine ve bilhassa fazla istok yapmalarına 
Kambiyo Borsası idare mec· 'mkAn verilmiyecektir. 

lisi dtın, bazı banka direktör- 1 Bu münasebetle ihracat üzerine hiçbir kayıt konmıyacağı 

merika 
ermage 

Verecek 
Ankar-a,- 3Ö-(-H.M.) / 

Amerikada mali mahafil 
ile temasa girecek olan 
Saraçoğlu Şükrü B. ls
tanbula müteveccihen ha
reket etmiŞtir. Başvekil 
ismet Paşa ile Amerika 
sefirinin uzun bir mlila
kattan sonra takarrür 
eden bu seyahat netice
sinde, Amerika sermaye
sinin memleketimiz işle
rine temini bir emrivaki 
olıcakbr. Ankara maha-
fili şimdiden müsait ze
min hazırlandığı kanaa
tindedirler. .. 
Şükrü Bey bu sabah 

şehrimize gelmiştir. 

Yeni Bir 
Opera 
San' af karımız 

Celile Kenan H. 
Bir zamanlar Saray Alem

lerine ait hatıralar neşreden 
Leyla Hanımm torunu Celile 
Kenan H. İsviçrede ve Viyana 
konservatuvarında musiki tah
silini ikmal ederek şehrimize 
dönmüştlir. 

Temin olunduğuna göre 
Celile H. teganni itibarile 
yüksek bir ses güzelliğine 
maliktir. Bu kış Opera cemi
yeti tarafından verilecek 
birkaç müsamerede san'atkar 
Celile H. halk huzarunda 
teganni edecektir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

lerinin iştirakile iki defa top· da anlaşılmaktadır. 
lanmış ve milhim kararlar ~,,_- F I' t (Dünkü nüshadan Devam) 
Verrni~tir. Verilen malumata =--Devlet Bankasında aa ıye A Bizim vaziyetimizde memle-
g<Sre ı· ·ı· l' u erı'ndeki skere Çag"ırılanlar k t' .. d k' . k 1 h ngı ız ırası z k 
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( Hususi ) _ e ın ıçın e ı ın ı ip cev eri, bir 

•ukuttan istifade etmek isti· Aıl ara, . . l kere feyezan ettikten ıonra te-
Ye l b im k b kası 3 teşrınıevve • Tam ve kısa hizmete rakld istiyen, mukaddesatı me-

n ere karşı bir ted ir o a Devlet an d · k 
llz B 1 l" · f 

1
. ete başlıyacaktır. tAbi olanlar için VilA- enıyeye aşan kuvvet değildir. 

t ere orsa meclisi ster ıngı de aa ıy • • Fikir, bugün memlekete hakim 
~krar Borsaya kabule karar İstanbul şubesı ıse yetin resmi tebliğleri olmuştur. Dikkat ediniz kJ bizde 
,,~tıniştir. Bugünden itibaren Bankanın onra açılacak· (4) Uncu aayfamızdadır. Avrupanın zıddı bir vaır:iyet var-
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Pilotla Rasıtlığı Ayırmaktan Me 
le ket Birçok Can Kazandı 

YAZAN: Siıtil Taggar~ci Hagrün 
Milli mücadelenin en hara-

retli zamanlarmda bütün hava 
işlerini bir merkeze bağlamak 
lüzumu duyuluyordu. Bunun 
için de bir Hava Kuvvetleri 
Umum Müdürlüğü teşkil edil· 
di. Başına da Garp cephesi 
Eerkanı harp Reisliğinde ve 
Milli Müdafaa Levazım Umum 
Müdürlüğiinde büyük hizmet
leri görüleI& Muzaffer Paşa 
getirildi. ( O zaman lılayma
kamdı). 

Balkan ve Umumi harpler· 
de, erzak ve elbise depoları 
ağızağıza dolu oldukları halde 
bunlarm nasıl çürütülüp mil· 
let ve ordunun aç bırakıldı· 
ğı göz önüne getirilirse Milli 
mücadeleyi mahrumiy'et içinde 
idare edenlerin ne kadar 
namuskar çalıştıklarını anla
mak daha kolay olur. 

Çok zeki ve muktedf r bir 
insan olan Muzaffer paşa 
teşkilAtını az zamanda intiza
ma sokmuştu. 

Cephedeki bölüklerden bir 
grup vücuda getirerek mer
hum Fazılın idaresine verdi. 
Konyada da bir Tayyare istas
yonu ile bir de tamirhane 
tesis etti. Başlarına binbaıı 
Tahsin Beyi getirdi. 

Fakat Konyanın hava ah
vali müsait olmadığmdan ta-
lebe uçuşları için de AJanada 
bir mektep yaptırdı. Bunun 
idaresini de maruf tayyareci
miz Salim Beyin eline bıraktı. 

Muza/fer Pş, 
Kafkas ta bir Tayyare 

ğü fısiz, Samsunda da he 
hemen hurda halinde ta 
reler duruyordu. Bölüğu n 
tayyareleri de tamir ettir 
cephenin hava kuvveti 
artt&rdı. 

Asabi ve sert olduğu 
dar şefkatli bir baba du 
su taşıyan bu zatın İzmir 
tarılışı esnasında tayyar 
mizin gösterdikleri fedak 
ve muvaff akiyetlerde b · 
bir hissesi bulunduğu ka 
tindeyim. 

Milli cidalden sonra A 
pada yaptığ'I tetkik seya 
leri, Türk havacılığına 

( Devamı 7 inci aayfada 

Çare 

- Bu hava~a de~ize girilir mi? Bakaana yağm.ır yr..ğı 
- Daha faı.a yagarsa baıımı suvun icine sokarım r 
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Buhran, İngiliz .., 
LirasındanAyrı- Y~pagı 
lış Ve Şayialar Pıgasasında 

Türk parasına eaaa olarak Durgunluk 
fngillzlerden ayrılp frantJn 
kabul edilmesi, istikbal 
için zararlı bir vuiyet 
doğuracağını aöyliyenler 
var. Bu aayialar ve lakır
dıların ne derece dotru 
olduğunu anlamak için 
bizzat tüccarla temaa 
ettik. Aldığımız cevaplar 
tunlar oldu: 

lbahlm Bey (Sultanharnamı Zaman 
manifatura mııtazuı aahibl 46) 

-Hükümetin paramıza esaı 
olarak fırangı kabul etmesi 
çok isabetli bir tedbir olmuş
tur. Bugün Fransa dünyanın 
en çok altınına malik ve bi
naenaleyh en zengin ve mali 
devletlerinden biridir. Bütün 
topraklarını cennet haline 
sokmuş, blitun dilnyanın na
urlarını ve kirlarını Uzerine 
celbetmit olan Fransanın 
frangını kabul etmek bugün 
için bir zarurettir. Amerika 
uzak olduğu için muhabere 
ıür' atle yapılamaz. Halbuki 
bugün ticarette sür'atin mühim 
rolU vardır. Bunun için dola
rın kabul edilmemesi lazımdır. 

• Nuri AbdUrrahman mahtumlan Ali 
B. Sultanhamam knmlrcl 49-51 

-Bugün dünyada parası en 
aağlam memleket Fıransadır. 
Bugilnktı vaziyette paramıza 
Frangı esas tutmak çok doğ
rudur. Bugünkll buhranda en 
ziyade mutazarrır olanlar ih
racat tacirlerimizle peşin pa
ra ile iş gören zengin mll

Son Zamanlarda Anado
ludan Şehrimize Fazla 

Mal Gelmiştir 
YUn fiatlan, geçen ay zar

fında Rusların yaptığı muba· 
yaarun tesirile biraz yüksel
mişti. Fakat ıon zamanlarda 
Anadoludan devamlı tekilde 
mal geldiği ıçın fiatlarda 
durgunluk vardır. Satıılara 
gelince; temmuz ayı zarfında 

yapılan satış miktan (4900) 
balyadır. 

Bunun 3500 balyası Rusya
ya, 700 balyası Amerikaya 
ihraç edilmiş ve mütebaki 
700 balya da memleket dahi
linde satılmıştır. Amerikaya 
gönderilen mallar peıin para ile 
muamele gördUğü için okkası 
(46-48) kuruştan satılmııtır. 
Yerli fabrikaları satılan mik
tarda { 48-50) kuruştan mua
mele görmilŞtür. 

Rumeli cinsi{66-72) kuruştan 
satılmıştır. Bu satıılar da lngi
Jiı: lirası üzerinden yapılmıştı. 

Fakat vadesi henilz gelmediği 
için son buhran dolayısile ne 
tekilde tesviye edileceği mev
zuubahs olmamaktadır. 

Kitap Davası 
eueselerdir. MeseJA fiç ay (5) Müddeiumumi 
bin İngiliz lirahk kumaş alan 
ve bedelini peşin bir tacirle 
yine o vakit (5) bin lirahk 
bono ve itibarla mal alan bir 
tacir tasavvur ediniz. Birinci 
tacir borcunu (1030) la ver
miştir. ikincisi bugün (750) den 
ödeyecek ve malını piyasaya 
daha ucuza arzedecek. Peşin 
para ile mal alan tacir de bu
na rakabet edeceği için mtı
him zarar görecektir. Bu za
rara karşı da timdilik bir 
tedbir düşünmek imkAnsızdır. 
Ticarette zarar da kArın oata
ğı denerek sineye çekilecektir. 

Ceza 
istedi 

* Fent B. Ata Refik maia:u.11 Sul-
tanhamam 46 · 

- Frangın vahidi kıyaıi 
olarak kabuln hem hiikumet 
hem de tüccar için çok mü-

Verilmesini 
Muharrem Zeki B. isminde 

birinin yazdığı (Arzu ile Kam
ber) ve (Şeytanın Kızı) ismin
de iki 1'itap müstehcen neş

riyı1t iddiasile Mahkemeye 
yerilmişti. DUn davaya ikinci 
cezada devam edilmit, 
Müddeiumumi bunların müs
tehcen oldukları iddiaaını 
serdetmiş ve ceza tayinini 
istemittir. Bu kitapları basan 
Kurtuluş matbaası ıabibi Ah
met KAmil B. de maznun 
mevkiine alınmıştır. Muhake
meye pazar gllnU devam olu
nacaktır. 

nasiptir. Fransanın frangı bugün Bir Kadm Meselesi 
için tebeddUllta maruı kalmıya- Cemal iıminde birisi bir 
cak bir paradır. Dolar vahidi 
kıyuisine franğı tercih etmek kadın meselesinden Haydar 
de muvafık olmuştur. Bugün isminGe birini tehlikeli surette 
lsterling paramıza esas ol- yaralamışbr. 
maktan çıkmıştır. Biı banka- ----
lara frank arıediyoruz. B:m
kalar o franklarla Paris va-
11tasile lsterling satın alıyor
lar ve o alış fiatı üzerinden 
lıterlingin kuruş olarak fiatını 
burada tesbit ediyoruz ve 
borcumnzu ödüyoruz. 

otomobil Altmda 
Şoför Mehmcdin idaresin

deki 1742 numaralı otomobil 
Samatyadan geçmekte iken 
Aram isminde birine çarparak 
yaralamıştır. 

ihracat Yapan Tüccar jEsnaf 

D•• V . . G•• .. t•• Tarifelerinin un azıyetı oruş u Tasdiki 
İngiliz Lirasının Düşmesinden Zarar Gören 

Ticaret Sahipleri, Alacak İşinde Dünya 
Piyasasının Kararlarını Kabul Ediyorlar 

lngiliz lirasmm düımesi yüzünden zarar eden ihracatçılanmızı 
korumak için iki çare dilşünüldüğünü dün kaydettik. Bunlar
dan biri ithalatçıların kArı ile ihracatçıların ıarannını kapamak 
yolu idi. Dün yaptığımız tahkikata nazaran buna imkan ol
madığı anlaşılmıştır. 

lthalAt tacirleri bu tekle yanaşmamaktadırlar. 

Hükumetin Yardımı Eski Ve Yeni Kıymet 
Hükümetin yardımma gelin· 

ce; ancak bat vurulacak olan 
diğer çareler milsbet bir ne
tice vermezlerıe tacirler müş
tereken bunu istiyeceklerdir. 
Şimdi tüccarın halline çalıştı· 
ğı mesele, Ecnebi müşterilerle 
anlaşmaktır. Dün Ticaret oda
ıında ihracatçılarımız toplan
mışlar ve bu mesele etrafında 
görüşülmUştilr. 

Ticaret Odası tehrimizdeki 
Bank direktörlerini de içtimaa 
davet etmiı ve bu husustaki 
fikirlerini ıormuştur. Netice· 
de Odanın tetkikat yapmasına 
karar yerilmiştir. Oda, dUnya 
ihracatçılarının alacaklarının 
tesviyesi bakkanda verecekle· 
ri kararlan tetkik edecektir. 

Bundan ıonra tacirler tek· 
rar içtima edecekler ve kat'te 
kararlarım verecekler~ir. DUn 
yapılan müzakerede tacirleri· > 
mizin ekserisi Balkan tacir-F: 
terinin tatbik etmek istedik
leri karan muvafık g&rmUtler 
Ye bunda ısrar etmişlerdir: 

Balkan tacirleri, alacaklarınan 
İngiliz lirasının eski kıymeti 
üzerinden ödenmesini iste
mektedirler. 

Bizim tacirlerimiz de ala
caklarının isterlingin eski 
kıymeti ilzerinden dolar ve 
yahut florin olarak verilme
sinde ısrar ediyorlar. Dun 
alakadar tacirlerden biri bir 
muharririmize demiştir ki : 

Bizim " Böyle olsun, 
böyle istiyoruz ,, dememiz 
para etmez. Bakalım mUı
teriler iıtediğimizi kabul 
ederler mi? BUtun cihan ta
cirlerinin verecegı karara 
tlbi olmaktan başka çare 
yaktur. Eğer herkes bu ıekll 
kabul edene müşteriler de 
artık buna itiraz edemezler.,, 
lngiliz lirasanın ıukutu malla
rın fiatlerini yUkıelttiti için 
ihracat durmuştur. lngiltereye, 
ıehrlmb:den biç ihracat yapı
lamamaktadır. Bunun bir 
müddet daha devam edeceii 
anlqılıyor.,, 

Çin Notası J Atina Seyahati 
Paris Sefirimizden Ha- Başvekil Yarın Şehrimiz-

riciyeye Gönderildi den Atinaya Geçecek 
Çin htikümetinin son Japon -

Çin ılllhh ihtilifı hakkında 
bütün devletler meyanında 
bize de verdiği nota Pariı 
ıefaretinden Hariciyeye gön-
derilmiıtir. Ayrıca Japon Ha
riciye nazın Tokyo maılahat
gUıanna beyanatta bulunarak 
harpten hOkU:netin haberdar 
olmadığını, Japonyanan Çine 
karşı harp emelinde bulun
madığını söylemiştir. 

Oç Esrarkeş 
Ahmet, HUseyin ve Ali 

isminde üç kişi Bakırköyde 
Muzaffer Hanımın odasında 
esrar içerlerken yakalanmıı
lardır. 

Hariciye Vekili Tevfik 
RUştn B. dün Ankaradan 
buraya gelmiştir. Bugün ismet 
Pı. Ankaradan hareket ede
rek yarın şehrimize gelecek 
ve burada hiç durmadan 
(Ege) vapurile doğru Atina 
ıeyabatine çtkacaktır. 

Gelen haberlere göre Pire 
ve Atinada muazzam bir iı
tikbal merasimi yapılacaktır. 

Şehir Tiyatrosu 
Belediyedeki Tiyatro komi• 

tesi dün toplanmıı ve yeni 
Konservatuvar ile Şehir tiyat· 
rosu binasının Şehzadebaşında 
yapılmasına karar vermiştir. 

Müracaatlerin F azlalı
ğından Belediyenin 
Merdivenleri Çatladı 

Belediye lktısat müdürlüğU 
tarafından han, hamam, otel, 
berber, sinema, tiyatro, dan
ıing gibi müesseseler ve tica
rethanelerin tarifelerini tasdik 
ettirmek için verilen müddet 
bu akşam bitiyor. Şimdiye 
kadar müracaat edenlerin 
miktarı henilz tesbit edilmemiı 
lıe de verdikleri tarifelerle 
1 dosya tamamen dolmuştur. 
Miktarı dört bin kadar tah
min edilmektedir. 

Diin yapılan müracaatler 
o kadar kalabalık bir ıekil 

almıttır ki Belediye lktısat 
müdilriyetinin merdivenleri 
bile çatlamış ve polis miida
balesine mecbur kalınmıştır. 
Şehrimizde bu gibi esnafın 
miktarı (15) bine yakın oldu
ğu söylenmektedir. Bu akıa
ma kadar müracaat etmeyen
lerden beş lirP :lan elli liraya 
kadar ceza alınacaktır. 

Ahçı Çırağı 
Hem Dayak Yemiş, 

Hem Yaralanmış 
TUtlin inhisar idaresi me

murlarından Salim Efendi 
Fenerde ahçı çırağı İhsanı 
fena halde döve!'ek yere 
düşürmüş ve başından ağır 

ıurette yaralanmasına ıebep 
olmuıtur. 

Poliste Bir Tayin 
Eskiıehir Polis Müdürlüğüne 

tayin olunan 2 inci ıube 3 tlnctı 
kısım başmemuru Mahmut 
Beyin yerine 2 inci şube 2 mci 
kmm aerkomiseri Cemal Bey 
terfian tayin olunmuştur. 

. Kaçmak istemiş 
Vitali isminde bir yankeıi

cinin Galata Sulh Mabkemeıi 
tarafından tevkifine karar 
verilmiıtir ; Vitali 247 4 numa-
ralı polis Kemal Ef. tarafm· 
dan tevkifaneye gatürillDrken 
kaçmak iı.temiı, bira.ı; uzak
landıktan ıonra tekrar y1.ka
lanmıştır. 

Taş Kavgası 
Langacla oturan M.:ıhir ve 

arkadaşı Hasan, F eni isminde 
birini tatla bRşından yarala
mışlardır. 

M. Zaimis 
Yunan Cümhur Reisinin 

Beyanatı 

Yunan Reiıicilmhuru M. Zal• 
mia (Cumhuriyet) muhabirine ıu 
beyanatta bulunmuttur: 

"- Bir Türk gueteciıf il• 
konuştuğumdan dolayı çok mem· 
nunum. Türkiye Cümhuriyeti hü-
kGmdl ricalinin önümüzdeki 
srünler zarfında vukubulacak zi· 
yaretleri, bir aene evvel Ankara
da teıbit edilen Türk - Yunan 
dostluğunun kuvvet ve azametini 
mü,ahedeye vealle olacakbr. 

Türkiye Cümhurlyet hfikumetl 
ricali Türk - Yunan dostluğunun 
yalnız hükumetçe, yalnız siyaai 
fırkalarca meydana getirilen bir 
eser olmadığını, bu dostluğun en 
mühim mesnedini halkın arzu ve 
iradesinin teşkil ettiğini g örecek· 
lerdir. Bu arzu ve irade Türkiye 
Uts Yunaniıtanda ayni zamanda 
ve ayni kuvvette izhar edilmek-
tedir. Ben bu itibarla çok menı· 
nunum.,, 

Nadi - Arif Oruç Beyler 
Yunua Nadi Bey tarafından 

aleyhınde hakaret dnvası açılan 

Arif Oruç Bey dün bir aene 
hapıe ve (200) liraya mahkum 
olmuf, fakat hadisede tahrik 
oldutu anlatılarak ceza takat 
edilmlttir. 

Bono Ticareti 
Gayrimilbadillere verilen bo• 

noları kırmak için bazı tefecile· 
rln huauai ticarethane bile açtıkları 
kaydedilmektedir. 

Telefon Müzakeresi 
A"lkara - Sofya telefonu _lçin 

iki taraf murahhasları araaındakl 
mfizakere hayli ilerilemiftir. 
Bugün bitirilec~ktlr. 

Urfa Valiliği 
Birinci Umumi rnüfettlılik 

Aakeri MOşavirl Kadri Patanın 

Buraaya detil, Urfa valiliğine 
tayin olunduğu anlaşılmıştır. 

GUrUltu Mücadelesi 
Belediye, veaaiti nakliye ıea

lerinln şehri fulA gürültülü bir 
bale aoktuğunu nazarı dikkate 
almıt, bu gürültü ile mücadeleye 
karar vermiş. 

Türk Tıp Cemiyetinde 
Türk Tıp Cemiyeti dün top

lanmıf ve Etıbba Odaaı idare 
Heyeti için Tevfik Sallm Pata, 
Mazhar Osman, Mehmet Kamil, 
Niyazi lamet TC Retat Ziya Bey
leri namı:et göstermiştir. 

Vecihı Beyin Uçuşlar1 
Tayyare~l Vecihi Bey yakında 

Garp villyetlerlmizde de uçutlar 
yapacakbr. 

iki Şarir Yakalandı 
Yo:rgat havaliılnde haydutluk 

yapan Kara Haydarın Ufakları 
diye •~ulan iki ıerir yakalan· 
mıştır. 

Yusuf Kemal B. Adliyede 
Adliye Vekili dlin A dJiye· 

ye gelerek Milfettişlik daire
sinde akşama kadar meşgul 
olmuştur. 

------------------------------------------~ 
j Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Komşu 

1 : Hasan Bey - Aman sana ne olmuı ? 
Kolun butun kırılmıı, merdiYenden mi düıtün? 

2: Komıu - Hayır Hasan Bey, merdiven- / 
den filin dUımedim. Daha beter, daha beter ..• 

3: Hasan Bey- Allah Allah... Daha beteri 
nedir ? Birisile dtıello mu ettin yoksa ? 

4 : Komtu - Evet, Hasan Bey, düello 
ettim, bir otobtısle dtıcllo ettim ! 



Her gün 
lngiliz Buhranından 
Alınacak 
Dersler 

lngiltere buhranının ilk baş 
döndürücü hamleleri geçtik· 
ten sonra, şimdi bu buhran· 
dan bizim için alınması lbım 
relen dersler üzerinde dura
biliriz. 

lngiltere nıçıo buhrana 
düştü? Bu sualin cevabı bizce 
alınacak dersleri de göster
miye kafidir. 

İngiltereyi buhrana düşüren 
aebepler dörde irca edilebilir: 

1 - Bütçesinin açık vermesi, 
2 - Tediye muvazenesinin 

bozukluğu, 
3 - ltha1itın ihracattan fazla 

oluıu. 
4 - Başka memleketlerden 

1ıtikra:ı ettiği parayı başkalarına 
ikraz: etmesi. 

Şimdi İngiltere bu dört 
sebebin izalesine çalışmak-
tadır. 

Dördüncü sebep İngiltereye 
bas birşeydir. Fakat diğer üç 
nokta bütün memleketleri 
alAkadar eden meselere temas 
etmektedir. 

Şimdi bütün lngiliz gazete-
leri tediye muvazenesini dü
zeltmek için iki şey tavsiye 
etmektedirler. 

Birlnclıi: Bir himaye usulü 
kabul etlllek. 

İkinciıi: Dahilde yerli mamu
libn aatıtını arttırmak. 

Bütün lngiliz matbuatı, hal
kı yerli malı almıya teşvik 
ediyor. Hemen her gazetede 
ıu mealde yaz.ılara tesadüf 
ediyoruz: " Vatandaş, lngili:ı: 
mala kullan. Memleketin iktı· 

ıadi kurtu:uşu İngiliz: malı 
kullanmanıza bağlıdır.,, 

İngiliz mallannın fazla sablma-
11 ithalAb azaltacak, bu da tedi
ye muvazenesindeki açığın k ..• 
panmuına hizmet edecektir. 

Biz itballtçı bir milletiz. 
tediye muvazenemizin dnzel
mesi yerli mallarına gösteri
lecek rağbetle mtimkündUr. 
Binaenaleyh İngiliz buhranından 
alınacak birinci dera ıudur : 

Yerli Malı Kullanınız 
lngilizle.- tediye muvazene· 

ıini dilıeltebilmek için himaye 
ıistemini kabul etmek mecbu
riyetinde kalmıılardır. İngil-
terenin himaye sistemini 
lrabul etmesi Liberalizmin 
lktısat sahasında son mes
aedini de kaybetmesi de
mektir. " Laisaez faire, laissez 
passer " sistemini İngilizler 
kurmuşlar, en ziyade onlar 
tatbik etmişlerdir. Bugün on
lar da bu siyasetten vazgeç
miye mecbur kalmışlardır. 

Bu hadisenin ispat ettiği 
hakikat şudur: Bir memleke· 
tin ihracatı bugünkü iktisadi 
ıerait karşısında, dağınık, ser-

b t te•kilatsıı bırakılamaz. 
es , ., d'l 

ihracat tanzim e ı mezse, 
memleketin tediye muvazene
sini düzeltmek mümkün ola
ınaz. Bir memleketin ihracat;: 
fertlerin teşebbüslerine, key 

1 

ticaretlerine terkedilirse, 
0 

memleketin ticari vaziyeti 

tehlikeye düşebilir. 
Bizim ibracahmız, bütün 

dünya milletlerinin ihracah~a 
nisbetle, bütün bütün dagı· 
nık, perişan ve teşkilatsızdır. 
ihracat maddelerimiz, günden 
güne pazarlarnu, kıymetlerini 
kaybetmektedir. Bu gidişle 
lhracabmızın gittikçe azal\nası, 
tediye muvazenemizln daha 
alyade acılmaaı mubtemellr. 

POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Planlı iş ~ 

J _ fordun fabrikasında İf öyle tanz:lm 2 - Ferdi teşebbüslerde böyle olduğu 3 - İktısadi hayat bizden muayyen bir 
d hT d t t' dil gibi, devlet işlerinde de hayatı dağınık, ve 

edilmif, öyle bir plan a ı ın • er ıp e - gevtek bırakmak ta doğru değildir. Memle- plin istiyor. Bütün milletler ildısadi bayat• 
mittir ki, hiçbir kimsenin bir dakikalık ket işlerini de öyle tan%İm etmek, öyle bir Iarını planlaştırmakla meıgulür. 
zamanı boş"' gitmez. fabrikada kullanılan plin dahilinde yürütmek lazımdır ki, hiç• Bizim de iktııadi pllnımm bir an evvel 

bir it aksamasın hiçbir çark işlememez-
maddelerin hiçbiri israf edilmez. lik edemesin. ' yapmak gerektir. 

-=~--==-=--~-=-===-~=======-===~=== =~====-=====-========~~_:.:...~ ==->-=============-.,..,., - .. ~· . 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

TERKOS 
Vaziyette Henüz Hiçbir 
Değişiklik Yoktur 

Ankara, 30 ( H. M. ) -
T erkos Şirketinin son vaziyeti 
hakkında malumat almak 
iiıere Vekalete müracaat 
ettim. Vekil Bey Ricamı ka
bul ederek dedi ki: 

- T erkos Şirketinin vazi
yetinde bir değişiklik yoktur. 
Şirketin hesabatına bakılmak· 
tadır, neticesi henüz alınma· 
mıştır. Şirket yapmayı taah
hilt ettiği klorizasion tesisatı· 

Dl yapmaktadır. 

Tetkik Seyahati 
Ankara, 30 ( H. M. ) 

Avrupada bir tetkik seyaha
tine çıkacak olan Ziraat Ban
kası heyeti bugünlerde hare
ket edecektir. 

Bir Facia 
Adanada Bir Komiser 
Kömür Haline Geldi 

Adana, 29 (Hususi) 
Evelki gece burada sabaha 
karşı Yıldızpark gazinosun
da bir yangın çıktı. Karga
şalık sırasında taharri serko
miseri Necip B. kopan bir 
elektrik teline temas ederek 
kömür haline inkılap etti . 
Cenazesi dün ihtifalle kaldı
rıldı . 

Türk Eserleri 
Viyanada Bu İsimde 

Bir Sergi Açılacak 
Ankara, 30 (H.M.) - Vi

yanada açılacak olan " Türk 
eserleri ,, sergisi için Sefaret 
v.ısıtasile Topkapı sarayından 

bazı eserler istenmiştir. Bu 
meyanda Viyana muharebesini 
yapan Kanuni Sultan Sü!ey
manın elbisesi de vardır. 

İngiliz buhranından istifade 
ederek bu ~eselenin tetkiki 
ve bir an evvel teşkilatlandı

rılması icnp eder. 
Binaenaleyh İngiliz buhra

nından alınacak ikinci ders 

şudur: 
ihracatımızı teşkilatlan· 

d rmak tazımdır. 
ı Ö üncü ders, bütçemizde 

ç . . l" l d 
muvazene temını uzumd~l u~. 

u ıuzum ıaten kabul e ı mış 
B ,, . in uzerinde ayrıca 
oldugu ıç ' 

lUzuın yoktur. 
durınıya 

Fransa - Almanya 
Son Seyahatin Verdiği Neticeden 

Herkes Memnun Oluyor 
Paris, 29 (A. A.) - M. Li°val ile M. Briand bu sabah 

saat 7,50 de Berlinden ayrıldılar. 
Berlin, 29 (A.A) - Sol cenaha mensup hükumet taraftarı 

gazeteler, Berlin mülakatlarının müsbet neticelerini müsait bir 
surette karşılamışlardır. Bu gazeteler, iktısadi itilafı ihzar ede
ceğini ümit etmekte ve resmi tebliğde bir takım nezaket 
cümle ve düsturlarından pek fazla şeyler bulunmakta olduğunu 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

Bu tebliğ, iki hiikfimetin daimi bir Fransız - Alman komi-
tesi ihdas etmek suretile Acilen teşriki mesai edilerek iktısadi 
buhran ile mücadele edilmesi hususundaki arzularını açıktan 
açığa göstermektedir. 

Paris, 29 (A.A) - Gazetelerin cümlesi, fiili bir Fransız
Alrnan mukarenetine doğru ilk adım olarak telakki etmekte 
oldukları Laval - Briand seyahatinin neti~lerini memnuniyetle 
kaydetmektedir. 

Nasıl Yenildik ? 
Milli T ak~mın Son Müsabakasında 
Fena Ve iyi Oynıyanlar Kimlerdir 

Mitli takımımız Sofyada pa
zar günü Bulgar Milli takımile 
ilk Balkan maçım yaptı ve 
bire karşı beş sayı ile feci 
bir mağlübiyetc uğradı. O za
man maçın neticesini bildir
miştik. Oyuncularımızın nasıl 

, oynadığı hakkında gelen 
son taf:Jilit <la şudur: 

Kaleci Avni oyunun ilk 
zamanlarında güzel oynam_ış: 
fakat önünde bulunan ıkı 
müdafi hiç muvaffak olama
mış, bu yüzden çok defa 
kaleden çıkmıya mecbur ka!
mıştır. Umumi netice ~ kalecı
nin az kabahatli oldugu şek
lindedir. Fakat ikinci d~vre~e 
Avni tamamen itidalsıı hır 
oyun oynamışlar. İki müdafi, 
Bürhan ve Hüsnü hiç muvaf-

• 

1 
falc olamamışlar, çok fena oyna· 
mışlardır. B~rhan~a Hüsnü oyunun 
devamı muddetmce hiç anla
şamamışlar, çok ahenksiz kal-

mışlardır.Mithat, Nihat ve Sami'
ye gelince, bunlar ilk devrede 
iyi . oynamışlar, fakat ikinci 
devrede yorulmuşlar, istenilen 
oyunu hiç gösterememişlerdir. 
Bu üç muavin hücum hattına 
faydalı olamamışlar, müdafaa 
oyunu yapmışlardır. 

Hücum haUmda Niyazi gü
zel oynamış, Rebii zaif kal
mıştır. Merkez muhacim Hakkı 
çok iyi oynamıştır. Hücum 
hatta ilk devrede gayret gös
termiş, birkaç tehlikeli akın 
bile yapmıştır. Fakat ikinci 
devrede çok ağır ve muvaf
fakıyetsiz bir oyun göstermiştir. 

• • 
ister /nan, ister 

• 
inanma/ 

Yalovadan dönen bir 
arkadaş <1nlattı; 

"Ote!ae havanın bozuk 
vldu~u, fstanbula döne
cek vapurun erken kal-
kacağı bildirildi. Herkes 
e~yasıııı topladı. Erken
den iskeleye indi. Vapura 
yerleşti Bursadan gelen 
yolcular, eşya, kazlar ör
dekler de vapura doldu. 

"Vapur, artık hıncahınç 
olmuştu. Başka yolcu 
alacak hali kalmamışb. 

.. Fakat vapur bir türlü 

kalkmıyordu. Bir çeyrek 
bekledik. Yarım saat 
bekledik. Bir saat bekle
dik. Nihayet bir buçuk 
saat sonra iskeleden bir 
yolcu göründü ve bu zat 
vapura biner binmez va• 
pur hareket etti. 

.. Herkeste bir merak. 
Vapuru bir buçuk saat 
beldeten bu zat kim? 
Merak uzun sürmedi. 
Haber kulaktan kulağa 
yayıldı; Yalova kayma
kama.,, 

ister inan ister inanma/ 

iKi NOTA 
Çin - Japon Harbi 

Son Safhada 
Vaşington, 29 (A. A.)- Mu

hasamatın önüne geçilmesi 
hususunda ısrar eden M. Stim· 
son, Çin hükümcti tarafından 
verilen cevapta, Çin hüküme· 
tinin hukuku düvelin amir 
olduğu tanhhüdatın, Japon 
askerleri tamamen çekilme
dikçe ve Japonya tarafından 
tam bir surette tamirat bedeli 
verilmedikçe yerine getirilmiş 

olacağım tasavvur edememek
te olduğu beyan edilmektedir. 

Japonyanın vermiş olduğu 
cevapta ise, Mançuri mesele· 
sinin hallini açıkça ve samimi 
surette yapılacak münakaşa
ların teshil edeceği ümidi 
iz.har olunmaktadır. Japon 
askerleri, bu esnada, Japon 
menafii, tehdide ınaru'1. kal· 
madıkça her türlü muhaıa
mattan içtinap edeceklerdir. 

Bir Facia 
Küçük Bir Çocuğu!l 

Bacağı Kırıldı 

Bu sabah Çar~ıkapıda bir 
tramvay faciası olmuştur. is
hak isminde kl\çilk bir çocuk 
bir tramvayın arkasına asıl
mış, arkadan gelen (368) 
numaralı hususi bir otomobil 
hızını alamamış ve çocuğu 
sıkıştarmıştır. 

Neticede çocuğun bir ba· 
cağı kırılmış, hastaneye kal· 
dınlmıştır. 

Üç -M-a-hkiim 
Hasta Oldukları için 

Affedildiler 
lstanbul hapishanesinde bu

lunan Uç mahkum dün affo
lunmak suretile tahliye edil· 
mişlerdir. Bunlar Menemen 
Divanı harbi tarafından üç 
seneye mahküm 72 yaşlarmda 
müftü Yusuf Ziya, lzmir Ağır 
Cezası tarafından bir katil 
meı:;elesinden on yedi buçuk 
sene~e mahkü!Il (60) yaşında 
Kimıl .oğlu Ömer ve gasp 
maddesınden yedi sene iki 
ay~ . mahküm Süleyman oğlu 
Alı ısminde üç kişidir. 

Bunların iyi olamıyacak de
recede hastalandıkları sabit 
olduğu için vilayet tarafından 
hususi surette affedilmeleri 
hakkında Adliye Vekaletine 
milracaat edilmişti. Bu talep 
hükumetçe muvafık görülmüş 
ve affedilerek serbest bıra
kılmaları dünvillyete tebliğ 
olunın uıtru Tahliye muameleıi 
dun akşam yapılmııtar. 

Sözün Kısası 
Bir 
Lokomotif 
Kaçmış 

l Ankara istasyonunda 
lokomotif, içinde hiçbir ad 
olmadığı halde, birdenb· 
harekete gelmiş ve kaçım 
başlamış t Arkasından bir 
komotif daha yola çıkarılır' 
ve firari yakalanmış. 

Raylar üstünde cerey 
eden bu heyecanlı hırsız· p 
lis oyununu, bugünkü gazet 
ler, birinci sayfalarında, W 
türlü tefsir ediyorlar. Bn 
bu tefsirlerden şu anlqıhyc 
Bir lokomotifin kendi kene 
ne hareketini fennen izı 
etmek mümkün değildir. 

Pek doğru. Bir lokomo 
evveli " nasıl ,, , ikincisi < 
" niçin " kaçar? Bir rea 6k 
zün ahırdan kaçmuını W. 
etmek mümkündUr; bir ma 
kumun hapishaneden, b 
çocuğun mektepten, bir dtl 
man askerinin orduda: 
bir uşağın evden, k6ttl b 
politikacının memleketten ka 
masını izah etmek te kolaydı 
fakat şuursuz: bir lokomotift 
zeka bulunduğunu farzetm 
dikçe bu meseleyi halletme 
pek güç 

Hintli bir ilim, cansız el 

yada da bir nevi teneb 
kabiliyeti, bir nevi sinir, hatt 
gayet hafif derecede bir fUl 
ve zeka bulunduğunu ideli 
etmişti. Bu iddia doğru İlt 
cansız şeyler de hiuediyc 
ve düşllnebiliyorlarsa, be 
öfkeleniyorlarsa ye bu kaça 
lokomotif gibi firarara kUf 
veren daha bir ailril vaıoı 
tramvay, ev, han, hamaa 
apartıman varaa halimiz a 
olur? Diğerlerine fena &me 
olmasın diye, ibreti Alem içi 
bu kaçak lokomotifi mahkc 
meye vermeli! 

Amerikalıların 
Petrol 
Tetkikatı 
Bir Şirketin ikinci Rei 

lstanbula Geliyor 

Amerikanın .. Mid kantlnenf 
petrol ıah~ılarında çalı... Y' 

en bllyUk petrol ıirketleria 
den biri olan ( Lllal Petro 
lium ) şirketinin ikinci reiı 
M. ( Rulf F ay!r ) , Tnrldyed 
mevcd gaz madenlerini g6r 
mek ve bu mahallerin r.e 18 
retle işletileceğinin mtımktt 
olacağını tdkik etmek llzer 
cuma günO tayyare ile fstanı 
bula gelecektir. 

M. Fayir lstanbulda kaldıi 
müddetçe Türkiş Amerikaı 
Petrolium şirketinin umum 
vekili M. T oma Obraynd 
nezdinde miufir kalacaktır. 

OünkU Müsabakalar 
Sofya, 28 (A.A.) - Sofy, 

civarında Dina havuzunda ya 
palan Balkan yüzme milsaba 
kasına yalnız Yunan ve Bal 
gar eporcuları iştirak etmİf 
Yunanlılar (31) , Bulgarlar (30 
puvan kaz.anmışlardır. 

iki Gazete Kapatıldı 
Şehrimiz.de çıkan Aıtaral 

ismindeki Ermenice gaz 
Vilayetçe kapatılmıştır. Sebeb 
vaziyetinin Matbuat kanunun 
uygun olmamasıdır. 

Aym s hepten Buraadald 
(Kardeı) gazetesi do kapabl-; 
mıştır. 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberler~ _ _JI 

Takip 
Edilen 
Şerirler 

Adana, ( Cenup Vilayetleri 
Umumi Muhabirimizden ) -
Geçenlerde Osmaniyenin ileri 
relen eşrafından Emir Ağanm 
pusuya düşürülerek öldürül
düğünü, fakat katillerin kaç-
tığını bildirmiştim. 

Bu hadiseyi yapanlar)<\. ge-
çende Veysiye İstasyonunun 
kasasını soyan adamların ayni 
ıerirler olduğu tahkikat neti
cesinde anlaşılmıştır. Bunlar 
daha başkaca birçok suçlan 
irtikap etmişler, bu arada 
H ıliliye köyünden balcı Meh· 
met ağa ile kaymbiraderlerinin 
atlarını da cebren alıp savuş
muslardır. 

Öğrendiğime göre bu şerir
ler altı kişidir. Bunlardan üçü 
Coşlu Mehmet, Livlikli sarı 
Hasan oğlu Mehmet ve Cey
hanm Şeykiye köyilnden Abat 
oğlu Alidir. Şiddetle takip 
ediliyorlar, 

Dqrmuı l.J ifil 

Buyuk Bir Zarar 
lzmir, (Hususi) - Burada 

Osmanlı Bankası deposunun 
altkatından geçen büyük su 
borusu patlamış, iki saat 
mütemadiyen akan ıular bü
tiln katı istilA etmiş, mallar 
harap olmuştur. Yüz bin lira
lık bir zarar hesap edilmiştir. 

Haydutlar Teşhir Edildi 
İzmir, (Hususi) - Tirede 

bir Museviyi dağa kaldıran 

iki haydudun yakalandığına 
bildirmiştim. Haydutlar Tireye 
retirilince davul ve ıurna ile 
teşhir edilmiştir. 

Köylüye Tohumluk 
lzmir ( Hususi ) - Ziraat 

Bankası yakında muhtaç köy
!Oye tohumluk dağıtacakhr. 

Her Yerde Soğuk Var 
Balıkesir, (Hususi) - Birkaç 

rftndenberi havalar soğuk ve 
7ağmurlu gidiyor. Hemen her 
kes pardeıU ve palto ile gez
miye bqladı. Hararet dere
ceıi (8) e kadar düştü. 

Bir Kaçakçıhk 
Balıkesir - Küpler nahi

yesinde bir adamın evinde 
(1080) defter kaçak cıgara 
kAgıdı yakalanmıştır. Kaçakçı 
adliyeye verilmiştir. 

Bu Sene Ozum Az 
Mürefte, ( Hususi ) - Bir 

haftadanberi havalar kararsız 

Ye yağmurlu gitmektedir. Bu 
nbepten üzüm sevkiyatı bir
kaç gün yapılamamıştır. Bir 
iki iÜDe kadar da bağlar 
bozulmağa başlanacaktır. Şa
rap imalathanelerine alınacak 

ll7Umlerin fiatı kararlaıtml
mamııtır. Üzümlerin miktarı 
hakkında evvelce yapılan tah-
minlerde isabetsizlik mevcut
tur. Bağlardan götürü olarak 
üzüm mubayaa eden tüccar
lar, yarı yarıya mah~ul almış
lar, zarar etmişlerdir. Bu 
ıene uzum mahsulünün az 
olmasıııa sebep salkımlara 
hastalık düşmesidir. 

Talô.t Behçet 

Yeni Kaymakamlar 
Ankara, 30 (Hususi) - Bu 

aeneye mahsus olmak lizere 
birsenelik stajıni ikmal eden 
maiyet memurlarının kayma
kamlığa tayin edilecekleri 
söylenmektedir. Bu ıekilde 
kaymakamlıla tayin edilecek 
maiyet memurlarınm adedi 

5 

PAZAR OLA VE MİZAH 
.. ,~ .. • . . . • . ·.. .. ' . t . : 

Tehdit Yüzme 
Şampiyonu 

J Bir .__ ___________________________ llesap 

- Meşhur yüzme ıampiyo
nunun başına geleni biliyor 
musun? 

- Ne olmuş 1 
- Zavallıya bıçak sapla-

mışlar, öldürmüşler. 

- Yine talii varmış. 

- Neden 1 
- Şimdi de kan içinde 

yüzüyor 1.. ----
Tasarruf 
Kararı 

Memur- Affedersiniz efen
dim, tasarruf zaruretile benim 
maaşımdan da bir miktar 
kesilecek mi ? 

Müdür - Hayır, müsterih 
olunuz, çünkü ... 

Memur - T eşekkilr ederim, 
efendim. 

Müdür - Çünkü maaşlar 
kesilmeden evvel size yol 
vereceğiz r ----

Kederleri 
Boğmak 

- Dostum, çok rakı içiyor

sun, yazık, sıhhatin bozulacak. 

- Ne yapayım? lKederle

rimi boğmıya çalışıyorum. 

- Boğabiliyor musun bari? 

- Hayır, kAfirler öyle yllz-

me biliyorlar ki! 

Çürük 
Mal 

Bir müşteri, öfke ile mağa
zadan içeri girer ve bağırır: 

- Böyle çürük mallar sat
mıya utanmıyor musunz? DDn 
aizden bu şemsiyeyi üç liraya 
satın aldım. Baksanız a bugün 
ne hale geldi. 

Mağaza sahibi ıemıiyeyi 
muayene etti: 

- Allahallah... diye mırıl

dandı. 

Şemsiyenin demirini, yayını 
ve kumaşını muayene ettikten 
sonra dedi ki: 

- Kabahat şemsiye de değil 
efendim, sizde. 

Müşteri hayretle ıordu: 
- Neden? 

- Bu ıemsiye yağmur 
yemişi 

Her 
Akşamki 
Bira 

Lokantada müşteri, her ak
şam içtiği biranın lezzetini bu
lamadı. Garsonu çağırdı: 

- Ayol, dedi, bu akıam
ki biranın tadı biraz tuhaf, 
her akşam içtiğimize benze
mıyor. 

- Nasıl olur Efendim? Her 
akşam ayni birayı veriyoruz • 

- İstersen, bir tadına bak, 
sen de anlarım. 

Garson müıterinin birasın
dan iki ·yudum içti: 

- Ha ... dedi, anladım Beyim. 

Hırsız - Para clizdanını çık bakalım. 

Yolcu - Başüstilne, çıkayım amma, içinde birıey bula

mazsan kızma. 

,r 

lngiliz Lirası l 
Sertleştikçe Arna vudun tırası, 
Köpürdükçe Alamamn birası, 

Yükseldikçe bütün sular, denizler, 
Alçalıyor İngilizin lirası. 

Çözülüyor keselerin örgUsil, 
Gıcırdıyor kasaların sürgiisü, 
Düştükçe hep parasının kıymeti, 

DüfUyor bak lngilizin süngüsü. 

Bu devirde sapır sapır: Padişah, 
imparator, Papa, Prens, Kral, Şah, 
Hatta bakın hacıyatmaz İngiliz 
Dilşilyor hep. Düşmez kalkmaz bir Allah. 

Kusur 

- Ne anladın? A H b Kadın - Annem... Annem... nnem... ep anneme Ü· 
- Bu akıamki bira amma, 

bu akşam, nasılsa, içine IU cum ediyoraun. Annemin ne kuıuru Tar? 

- 500 sene senin naza
rında ne demektir? 

- Bir dakika demektir. 
- 5GO kuruş ne demektir? 
- Bir kuruş demektir. 
- Öyle ise bana senin 

hesapla bir kuruş ödünç 
verir misin? 

- Öyle ise benim hesapla 
bir dakika bekle! 

Altın 
Yutan Çocuk 

- Aman Doktor, bizim 
çocuk bir altın lira yuttu. 

- Zararı Yok. Muayene 
ederim, lüzum görürsem, bir 
kaç günden sonra ameliyat 
yaparım. 

- Acaba ameliyatı yarın 
yapmak milmkü değil mi? 

- Okadar acelesi yok. 
- Acelesi var, doktor. 

Yaran ev kiramı vereceğim. 

Geciken 
Koca 

Kadın ( Öfke ile bağırarak) 
- Saat sabahın dördü. Bu 
vakit eve gelinir mi? 

Koca ( Zilzurna ) - Karı
cığım saat tam bir. Demin 
aşağı sofadaki saat çaldı, 
ben duydum. HattA birkaç 
kere, üstüste saat biri vurdu. 

Ameliyat 
Masrafı 

Hasta - Doktor, ameliyat 
olmıya razıyım. Fakat beş yüz 

lira veremem. Biraz tenzilat 
yapamaz mısınız? 

Doktor - Bir lira eksiğine 
bile idare etmez. 

Hasta - Pahalı, çok pahalı. 

Hem hastalıktan kurtulacağı· 
ma da emin değilim. 

Doktor - Ben size yalmr 
bir kolaylık yapabilirim, ame
liyat parasını sizden almam. 

Hasta - Kimden alırsınız? 

Doktor - Varislerinizdenl 

Ne 
Çalıyor? 

Bir salonda ev sahibi piya· 
no çalıyordu . 

Musikiden çakmıyan misa· 
firJerden biri ötekine sordu: 

- Bu Hanım ne çalıyor? 
Peşver mi, semai m

0

i, beste mi? 

Öteki tereddiitsüz şu cevabı 
verdi: 

- Hayır piyano çalıyor! 

• 
Iktısat 
Ve Tasarruf 

iki arkadat yolda gidiyor· 
lardı. Biri ötekinden iki adım 

6nde gidiyordu. Arkadaıı 
ıordu: 

- Ne koşuyorsun yahu? 

Öteki, arkasını d6nerek fU 
cevabı verdi: 

- Eh... Şimdi lktısat ve 
taıarruf devri, Potinlerim es-

kimesin diye iki adım yerine 
Mtir. ~~~~~~~~~-.L.~k~•~tm!!!!!!•ıı.a...~un~u~tm~u~l ~~~~~..._~K~o'.Jl!!ml--_.:.__...._ 

Askerlik 

Askeri 
Hizmete 
Çağırılanlar 

latanbul Vilayetinden: 
1 - İhtiyat zabitan ka 

nunun muvakkat maddebi 
( D ) fıkrasına tabi ( Piyntj 
Levazım, Sanayii Harbiye) 
nıflarına mensup olanlar 
milen (t Teşrinisani 931 ) d 

2 - 322, 326 ( dahil ) 
ğumlu ve bunlarla muamel 
tibi (Piyade, Levazım, San 
harbiye ) sınıflarına mens 
ve yüksek ehliyetnameli ol 
lar kam ilen ( 1 T eşrinis 
931 ) de. 

3 - ( Piyade, Levazı 
Sanayii harbiye ) sınıfları 
tefrik edilmiş olup ask 
ehliyetnamesi olmıyan k 
hizmei.lilerden 322, 323, 
( dahil ) doğumlular ve b 
larla muameleye tabi olan 
ki mil en ( 1 Teşrinisani 931 } 

4 - (Piyade, Levazım, 
nayü harbiye) sınıflarına a 
rılmış olup yetlerinde ehliy 
namesi olan kısa hizme 
lerden: 

A - Orta ehliyetnamelil 
klmilen (1 Kanunsani 932) 

8 - Tam ehliyetnameli 
kimilen ( 1 Mart 932 ) de. 

5 - ( Slivari, Topçu, Ö 
me, İstihkam, Muhabere, H 
va, Nakliye, Demiryol ) sın1 
!arına tefrik edilmiş 322, 3 
( dahil ) doğumlular ve bu 
larla muameleye tAbi ola 
lardan: 

A - Ehliyetnamesizler ( 
T eşriniaani 931 ) de. 

B - Orta ehliyetnamelil 
( 1 KAnunusani 932 ) de. 

C - Tam ehliyetnamelil 
( 1 Mart 932 ) de. 

D - Yükıek ehliyetnam 
liler ( 1 Mayıs 932 ) de. 

6 - Deniz sınıfına ayrıl 
olanlardan 322 , 323 , 3 
(dahil) doğumlular ( 1 Tetri 
sani 931) de. 

Balidakl 6 maddede ım 
ları doğumları ve ehliyetna 
dereceleri yazıla ihtiyat zab 
yetiştirilecek efendiler göst~ 

rilen tarihlerde celp ve se 
kedileceklerinden mezkur ıe 
tarihlerinden azami 5 gün e 
veline kadar kayıtlı oldukl 
n veya mmtakalarında b 
lunduklan Askerlik şubele 
ne müracaatları ilan olunur. 

Tam Hizmetliler 
İstanbul vilayetinden: 931 Te 

rinievvel celbinde ailih altı 
alınacak tam hizmete tabi efr 
dm sınıf ve doğumları atağı 
gfüteril miş tir. 

I - 931 Teşrinievvel celbin 
ailih altına alınacak tam hizme 
tibi efrat. 

A - İki ıene hizmete ta 
olan efradın 324 ve 325 doğu 
luları. 

B - Deniz ıınıfına ayrılm 
olanların da keıa 324 ve 3 
doğumluları . 

C - Jandarma ıınıfına ayr 
mış olanların 324, 325, 326 d 
tumluları. 

D - 1741 numaralı Af kan 
nundan istifade edip hen 
aevkedllmemiş olanların sınıfla 
rına ve doğumlarına bakılmakıt 
zın bepıi celp ve aevkolunacaktı 

2 - Celp ve sevke 10 Tetr 
nlevvel 931 tarihinde başlanac• 
tından 1 inci maddenin (A) (E 
(C) (D) fıkralarında ya:ıılı efra 
dın mezkur tarihte ltayıth veY 
mıntakalarında bulundukları 81 
ktrlik ıubelerine müracaat • 1, 
meleri ·ve bedel vereceklerid 
Tetrinievvel 931 akıamın• ka • 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

lktısat Vekaletine 
Açık Mektup 

le . Vekiletinizle sı,.orta tlrket-
rı araaında münaklt nizamname 

halkı ezici n yakacı mably•tt•· 
dir. Bunu afatıdakl maddeleri• 
izah ediyorum: 

. 1 - Oturdupm klçlk bir 
•vını için •İl'orta bedeli olarak 
••nede 77,S lira Yermekteylm. 

2 - Bu Ocret •il'orta tarife
rnde ıs metre muhitindeki ••• 
•rln kurblyetl nazarı itibara 
~lllarttk tahail edilmektedir. Hal· 

uld tehrimlzln nekadar aık •• 
kGtekAalf oldutu dltlnülGnc• 
• •eriyet bu madde yOıünden 
1•hlı bir para vermektedir. 

3 - sı,.orta poliçeleri arka
llndaki maddeler maatt .... ıf 
~•men •il'ortacınm lehin• •• 

•ilcan zararınadır. 
4 - Siıorta kumpanyalan 

haıalabmn nadanı milli nulraaaa 
•ernaektedir. Acaba bu Ocret 
••Hr:a terkedilemeı mi? 

S - Keza milli reaaOranı 
1olcken ıirorta ıirketlerinden 
ld1Dln alacalı kahnıtbr.? 

6 - Bu ıekll ihtiyar edlllpte 
lcretler yan yanya lndlrlllrae 
oıaman berkeı makal bulacata 
bu tarifeden dolaya mlllderlnl 
ılRortaya koyduracak, hem •••or
ta tirketlerl it bulacak hem de 
.. rvetl milliye mah•olmak tebli· 
lr:ealnden kurtulacaktır. 

7 - Ocretlerln bu Jlkaektlti 
yGılndea •• bu.lnkü buhrandan 
dolayı bir çare bulunma11a ben 
Ye .. nim kaaaatimdekller ıiıor• 
talara mm ter ketmek mecburiye· 
tinde kalacafıı. Hayati bir mahi
yet arıeclen bu muhik maruıa· 
b1Dın kemali dikkatle nazarı 

itibara ahnmaamı çok rica ede· 
rl1D efendim. 

lhaUba 
N11cdn Olıu 

Yine Ekmek Meselesi 
27 eyUll 1931 tarihli nOıhanı· 

sın .. kari sasne ıördllderlml• " 
ıGtununda karllerinlıden Nami 
Sabri lmzaaile çakan mektupta, 
ekmeklerden alınan yirmi para 
fazlalık için dlter pek '°k fırıa
..ıana 1'•pt1ldU1 kadar tam ki· 
loluk plflrlr ,,. aarb lzerladen 
1atabllirler, deniyor. 

Dlter pek çok dedij'I fınnla-
ran ekaerial narh tlzerinde detil, 
narhtan af&t• flat ile ekmek 
&atarlar. 
· Ekmeklerin hiç birialnin tam 
kilo ıelmeai ihtimali yoktur ve 
onun içindir ld belediye nizam· 
nameılnde ekmeklerin ( 1001 ) 
ıramdan ( 1100 ) ırama kadar 
J•pıbp aatllacatı yazılıdır. 

Tezılhların alıcılara kartı 
hiddet ve infial ı<Sıtermelorl 
lllÜfterllerinl azaltmalarını icap 
ettirecetinden kendi sararla· 
nnadar. 

• 

-=::: TAKViM -

aa. ıo - 30 Eflnl - 931 Hınr uı 
Arabt Rumi 

17 Cemaılyelev.350 17 • EyHll • 1547 - -Hktt·nant·vasatt vıkıt•eunt· ya.ati 

Cilbıet 11.59 S.55 
Öile 6.09 12.04 

ikindi 9.28 lS.24 

Aktım 12.- 17,55 
Yataı 1.31 19,28 
lauak t0.19 415 

TEFRiKA NUMARASI 36 
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Evde Saadeti De O Yapar, -Bedbahtlığı Da 
iki komıum var. Bunlann 

lklai de hemende biribirlerine 
benzerler. tkiıide otuz yaşla
nndadırlar. lkiainln de dörder 
çocuğu var. lkiıininde koca
l~. aabahtan akşama kadar 
dıdınen, bal ve vakti orta 
derecede kimıelerdir. Her 
lkiai de iyi ev kadınıdarlar. 

Kocalar da biribirine çok 
benzerler. ikisi de çabfkan, 
namuılu adamlardır. BtıtOn 
enditelerl, evlerinin nafakuım 
çıkarmaktır. içki içmezler, 
kumar oynamazlar. Hıayatlan• 
nan bütün saadetlerini evle
rinde ararlar. 

Fakat kan kocalann mllta· 
beheti burada biter. Birinin 
evi neşe ve saadet içinde ge
çer. Ötekinde gllrlllttı, pabrtı 

ken bir köşeye oturup onlan 
mes'ut ve betGf bir çehre 
ile seyreder. Evi sakız ıibi
dir. H~r işini kendisi l'Örllr. 
Fakat bir glln ıikAyet et
mek aklından geçmez. Allah 
ne vermiıse onunla geçinirler. 
Çocuklar 11hhatli, neşeli ye 
zekidirler. Evin içinde daıml 
ıurette bir aaadet ve nep 
havuı Yardır. 

itte size iki aile ki, bllttla 
Aadet ve fellketinl kadınlara 
borçludurlar. 

Bu iki miul bana ıu haki
kati öğretti ki, kadın, evin 
barometresidir. Kadın sinirli, 
ıuratlı, nepıiz olursa, onun 
bu linirl Ye neşe•izliii bntlln 
havaya Iİrayet ediyor. Hata• 
hkh bir hava yaratıyor ve 
herkeıi bedbaht ediyor. 

Y alcalarında çiçekle se"1etlerinin erimesini segrede'll Londra zenıinleri 
eksik olmaz. 

Tetkik ettim Ye ıunu g6r
düm: 

Hepimiz ıinirli ve titiz ol
mak için bin bir ıebep· bu
labiliriz. Fakat bayat, bu 
kadar ciddiye alınmaya de
ğecek kadar kıymetsiz midir? Silahlanma 

Mütarekesine 
Doğru 

Cenevre - Tahdidi teslibat 
projeıi hakkında yeni birta
kım mütküllt çıktığından bir 
tesviye ıekli bulması için 
proje taJI komiteye havale 
edilmittir. Bunun ıebebi p· 
dur: Blıtün murabha1lar bir 
sillhlanma faıılaıına taraftar 
iseler de ıimdiyekadar kimıe 
bunun için esash bir formül 
bulamamışhr. lngiliz, murah
hası, bir ıillhlanmıya nihayet 
verildiğini ilin ve buna riayeti 
devletlerin ıerefine bırakmayı 
teklif etmittir. 

Japon murabhsı, uki l'•ml· 
lerin yenilerile tebdiledllme
meaiae b8k4meti razı olama
yacatım 83ylemiftir. 

lran murabbası ise esasen 
lillhlan kifayetaiz olan dev
let!ere . b&yle. ~ir ktUfet yük
letılemıyecetını s6ylemiıtir. 
Bunun llzerine lakandinavlar 
ortaya bir proje atmıılar Ye 
bu projede ıillblar için her 
tGrlO yeni tahsiıat kabul edil
memesini ıöylemitlerdir. Bu 
teklif franaa ile ltalya ara
ımda' bnytık bir noktai nazar 
ayrılığı bulunduğunu g&stermlt, 
medlain faaliyeti adeta felce 
uğramıtbr. 86yle bir vaziyet 
Cemiyeti Akvamın teessllalln
denberl hiç g6rlllmemiştl. 

Maamafib tali komite bir 
formol bulmuıtur. Bu formllle 
16re komite bir beyanname 
neşredecek Ye 1931 senesinin 
bir tetriniaanisinden itibaren 
bir 1ene devam edecek olan 
ıillhlanmıya nihayet Yerme 
mütarekesini devletlerin ka
bul edip edemiyecekleriol, bu 
tarihten evvel bildirmiye davet 

1 Çin Hariciye !Almanya Ve 
!Vazırını Fransa 
D 

ı Paris - Almanya ile Franıa 
övenıer arasındaki iktisadi meseleleri 

tetkik• memur heyete Al
manya tarafından Fon RavNankia - Hariciye Nazı

nna yapılan auikut hakkın
da fU mütemmim malümat 
verilmektedir : 

Hariciye Nazırı yazıbane
ainde çalıfmakla meşgul iken 
birtakım nllmayiıçi talebe ne
zaret binasmı işgal ederek 
önlerine gelen eşya ve cam
lan kırmaya bqlamqlardır. 

Bu arada içlerinden bir 
grup, nazaran odasana fir
miş ve kendisine: "İstifa edip 
etmiyeceğini" sormuıtur. 

Nazır, bu talebi ıiddetle 
reddetmft, bqladıj'ı İfe devam 
edecefinl, icap edene bu ujur
da 6lecejini bile 86ylemiftir. 

Bunun Gzerine talebe na
zıra hOcum etmiş ve dömıiye 
başlamııbr. 

Naıınn baıı yanlmıf, vDcudO 
kısmen kan içinde kalmıfbr. 

Eğer bazı memurlar, pen
cerelerden odaya girip çetin 
bir mllcadeleden ıonra nazın 
talebenin elinden kurtarma· 
mıt olu idiler, bAdi1e bir 
facia ile neticelenecekti. Na· 
m otomobil De bir .emti meç
hule, ağlebi ihtimal Reisi
ctımhur Şan • Kay • Şekin ika· 
metgahına naldedilmiftir. 

lngilterenin Atlas Filosu 
Kumandam 

Londre - 6 T etrinlevelden 
itibaren Amiral Kelly Amiral 
Hodges'ın yerine ıngiliz ~t
lu denizi filo kumandanlıga· 
na tayin edilmiıtir. _ 

edecektir. Bu beyannamd~, 
mtltarekenin usulleri de tdbıt 
edilmiş olacaktır. 

merin aza intihap edileceiine 
dair bazı şayialar çıkması üze
rine bir Fransız gazeteıi ıu 
euali soruyor: 

Bu zat, eski iktasat nazan
dar. Ruslara karşı teveccilhil 
llf maruftur. Almanlar, Rus
li• uzun vadeli krediler yap
mıtlar, Ruslar bu kredilere 
veremiyecek bir vaziyet g6s
Wraıiflerdir. Bu zatin intiha
bile Rus piyasasanan düzel
mesi mi arzu ediliyor? 
Fransız Nazırları Barlinda 
.._Berlin-Fransız BqvekiU M. 
r.aftl, M. Brtlninr ile, Hariciye 
Nazın M. Brian da M. Kthtiy&s 
ile ayn ayn yemek yemifler, 
bazı mllzeleri l'ezmiflerdir. 

Hamburgta 
• 
intihabat 

Berlin - Hamburg ıerbeat 
ıehri parlamentosunun intaba
bı yapılmıf, komllniltlerle 
milliyetpenerler bllyllk bir 
kuvvet kazanmıılardır. Eaki 
mecliste ( 'El ) komllniate mu· 
kabil bu defa (35) komllnist, 
(3) milliyetpenere mukabil 
~u defa (43) milliyetpener 
mtabap edilmiıtir. Sosyalist· 
ler (60) azalıktan ( 46) ya dDt
miltlerdir. Halkçılarda (20) 
azahktan yediye inmişlerdir. 

lskandinavya Ve Altan Esası 
Stokbolm-lsveç ve Norveç 

te altın esasandan ayrılmaya ka
rar vermiılerdir. Para dtıfmllf 
lıe de eıasen bu bekleniyordu. 

Hatice Hanam, iyi bir ka
dındır. Fakat sinirli, ,nrnltll 
patırtıcı, dedikoducudur. Sa
ba~tan akşama kadar batırır, 
çarınr, çocuklanna çıkışır. 
Komıulanna çatar. Hel'fey 
ıllkftn bulup ta ıofralanna 
oturduk.lan zaman bile evde 
huzur yoktur. Ya biriıine 
küsüp ıurat asar. Ya az para 
getirdiği için kocuına çatar. 
Hulha evi bir cehenneme 
çevirmek için bir fırsat arar 
ve bulur. 

Hatice hanıman çocukları 
da, koca•• da bu halden bık
mıılardır. Onlar da yorgun 
ve bitap g6rilnllrler. Eve 
istemiyerek girerler. Oynar
ken ayaklarınan ucuna b11a
rak ıes çıkarmamaja çal:ıır
lar. Bu ytlzden çocuklar .ı
nirlf, rabataaz •• kavpcadır
lar. 

Halbuki Fatma H., Anki 
evinde değildir. Çocuklar 
bntnn neşe içinde ııç.rayıp 
oynarlar. O, çamaıır uarken 
prkı ı6yler, çocuklar oynar-

• 
lngiliz 
Lirasının 
Vaziyeti 

Londra - Meb'uliann m
ailerin• ceYap veren Maliye 
Nazın Mister Snovden, lngil
terenia son defa borç aldıiı 
( 80 ) milyon İngiliz liralık 
latikrazın ( l 047 ) lira ma1rafı 
olduğunu 83ylemiştir. Muma
ileyh, htıkftmetin kat'iyyea fazla 
banknot çıkarnuyacatını ve 
İnfiliz lirasının muvakkat te
mevvilçlerlne ehemmiyet Ye
rilmemesini bildirmiştir. 

GnltınOz, evinize saadet ve 
neıe saçınız. Bqkalanm bil· 
bassa çocuklarınızı bedbaht 
etmiye ulihiyettar değilsiniz. 

• Ankarada Nevin Hanıma: 
it hayatınızda rasgeldiği· 

niz erkekle evlenmekte tered
dnt etmenizin min:ısı ola· 
mu. Bilikis it hayatında ru
geldiğiniz erkeği yakından 
tanımak fır~bna maliksiniz • 
Bu fırsat her vakit ele geç
mez. Eğer bu tanımanız 
ıizde mllsbet bir kanaat 
hlsıl etmiıse, tereddüde ma• 
hal yoktur. 

* Ankarada Güzin Hanıma: 
Sevdiğinizin başka bir kızla 

konuımuından o kadar mil• 
teesair olmayınız. Evveli ev• 
lenmedikçe erkeği inhisar al
bna almak iddiasında bulu
namazaınaz. Saniyen konuft'l
tu kızın kim olduğunu at· 
renmeden bllkllm vermeyiniz. 

Hanımtegze 

1 • 

;lngilterede 
1 • 

[intihabat 
Londra - Başvekil Makdo

nald, Avam Kamarasının fesi& 
tarihini bugtln bildireceğini 

a6ylemiftir ·I Liberal Fırkasımn 
mllpvere komitesi, uıııuml in-
tihabata fiddetle muhalefet 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

Bir Bankanın iflası 
Filldelfiya - Burada bet 

pbesi olan Nortbem central 
Frust Co. Bankaıı giıelerinl 

ı kapamııhr. 

hitap eden ak ağayı. cılıs ağır ajır çadıra girdi. Dıpn· kaplıcada ytlksek ince, bir sis ıllmle glllilmsedi yer gös-
boynundan tutup oracıkta da memnu olan ziya, orada denilecek kadar ince 1eıi, ~erdi: ' 
boğmamak için Gtıl hatun. bol mevcelerle kaynqıyordu. bu oynak zıya dıılgalarına - Oiur Gnl, otur! 
haylı zahmet çekti. T ehenil- Kırmızı, yefil, aan, penbe Myyal bir ttll Nnyordu ve Ve sonra gamlı bir ıesle 
rllnll yenmek, yenebilmk için fanuıler, l&yıllZ kandiller, bu hi11olunup ta g6rilnmiyen Üive etti: 

=:=::==::=:::~·===== Y A Z A N: * * brnaklanm kan çıkaracak de- boy boy mumlar, orada mli- 6rttı, manzaraya bir tilr ıer- - l'erl terli ıu mu içmişim, 

1 

_ Su, hançerden de iyidir, recede avuçlanna batırmıfb levven bir donanma mama· piyordu. ayazda açık mı kalm11ım, bil-
Gtıl Hatun, yesinden du· k b b' Ye dudaklanna kadar gelen rası vllcuda aetiriyordu. Bu Şehzade, arkasını ıırmalı miyorum, sabahtanberi n6bet 

BiR ELMASIN HiKAYESI 

d k ıt ü Un amıdan dal elverir 1 ecere .- • a larim ısınrken guz n ,..- ağır kelimeleri iri ve yırtıcı renk renk ve pek mebzul yasbklara vererek gllzel bir içindeyim. Kemiklerim sızlıyor, 
&nüne gı' deceg" i yer geldi ve leyim . B ğı birer lokma ısbrabı·ıe tekrar zıyanan havuza lniklsı da cid- •eccadeye uzanmışh. D6rt Iİ.!irlerim çekiliyor. Hekim 

, j Biraz sonra ozpazarcı aft b •ebzadenin nasıl bir sa!IDI k bir k bb bog" azana iade etmiıti. den dilrilba idi. Her renkten tar an yağan zıya yağmuru aşıya damıtım, 
11 

ıoğukl:ı· 
L 61 kap}ıcaslnl, ipe ten U e it d __ .._ b •kt b" • • • ! 11azırlamak iıtediö-ini tahayY Orada, kaplıca ,.adırının bin bir çeıit çiçek, intizamsaz a ın a ...... ir g&lgeyi a;-ı- mlJSın, çermı e ır ıyı çını " 

tt 
.-;· ı"bı' •rten bllyOk çadırın 6- T d d C •) d ..I!.... B • . b ld. e i. Ç&ğnlan yer havuz hafı g u yananda kimıe yoktu. Bi- ıekillerde kopanlarak ıuya ırıyor u. u gu ge 10lgun eun unun ıçın urayıı ıc ım. 

ld' d nilnde idi. Oraya kadar ~en· bir meur taıı rilküdeti ta- Glllhatun, gösterilen yere 
L 1 ve ıüpho yok ki ora a d' . refakat eden akagası, raz ilerideki çadırlardan ablmıı gibi uzun, kısa, lğrl, d G oturdu. ııe 1 e dü n b' .. l ııyor u. nl hatun içeri pi-
..a r zeman su oyunlan yapı ır- ısın d . · ken da kü,.ük bir iıık bile sız· ruat ır yıgın g6 ğe, su · - Vah, vah·, dedı'•, ftzüldüm. " d per esını açar T rer gırmez onun bitkin bir dı. Acaba kendisi 

0 
oyunlar- çı ırın mıyordu. Ôill auk6n Ye derin içinde yüzUyor, doiapyor, ha· halde bulunduğwıu en.•dı Don ıı,eck bir feyniz yoktu. 

'ln istifade edemez miydi 1.. fısı-Ida0dı1.k: kat edin, Efendimiz bir zulmet içinde lıaTOket, zan muttehit, hazan mtltefer- Ye heyecanuıı lıazmetmiye - e le yok değildi. .ı_ liilek&r kadın, hıı noktayı teneffll., ve aydınbk ortadan rik bir dewi daim yapıyordu. çııllfarak ilerledi: Faka~ ald·rınıyordunı. Bugün 
1ıı .. ha fazla derinle•tirmeğe hastadır, canını sık~b~yı~hreti kaldıralmııh. Çadırda hafif bir sıcaklık - Efendimi. dedi, işte dllşkünleştim. Hal!:, gayret 
""la ., G d'k Admet gı ı 1° . G 

1 
H k h k i d 1 k k Lb b L göstermesem uzanıp yz. taca• -...__Ilı görmedi, bOytlk 1'-ir it· e ı en kudretli bır ü atun, iiıta a a a• var ı. pe Ut> e, elli ue-. ıeldim. iım, o kaar halıb.im. 

~ ile batmı aalladt ' ' dillerde gez bu şekilde ya bir kelime a6ylemeden lirsiz terliyor pbi7di. Ilık ıulu Şehzade, huta bir tebea- C Arkaıı nr , 
_._--~~~~-i-~~~~~~~~~~~~~~~~~!.__~~~~~ 



6 Sayfa 

Saraydaki Pırlanta Ve 
Kasası Bolşevikler Eline 

YAZAN: M. KAZIM 

Ü cevher 
Geçmişti 

Moskooada iktisat 

-111-
İlk iki hafta sakin geçti. 

Fakat teşrinisaninin on do
kuzuncu günü, ( Bravin) 
ile birlikte ataşemilter sıfa-

tile KAbile gitmiş olan 
aabık Türkistan ordusu baş-

kumandana jeneral ( lvanof ) 
Efganistandan döndü ve mu
maileyhin avdetile birlikte: 

-Efganistanın Gerici, Kısık 
ve Merve gibi bazı yerleri 
almak için tecu•ilze hazırlan· 

aıakta olduğu rivayeti şüyu bul-
du. Bu ne demekti, Efganlıların 
f ng ilizlerle araları düzelmiş, 
bilAkis Ruslarla mı bozulmuş
tu? Hayret içinde kaldım. 
Bu rıvayeti bir ikinciıi takip 
etti: 

- Altmıt atlı ile (Köık) 
ten ( Merve ) ye gelen Sofu 
zade isminde bir TUrkiıtan 
taırı Efganlılardan gördüğü 
IUİmuameleden tiklyet edi
yor, Efganlıların TUrkiıtanı 
iıtillya haıırlandıklaranı 116y
lllyordu. 

Hive Hanhgmm Sukutu 
11 tetriai•anl 191' 

Haziran baılarında Hive
den avdetimden sonra bir 
taraftan Hive vezırı azamı 

Abdürrahman bayi diğer ta
raftan Buhara Emiri Hive 
hliktlmetinin Ruslarla aktelmiş 
olduğu 9 nisan 19 tarihli mu
ahedeyi feshetlirmek için cahil 
bir adam olan Cüneydi iğfale 
teıebbüs etmiılerdi. Gianbaha 
hediyeler ve elmas taşlarile 
parıldıyan nışanlar Cüneydin 
bllsblltün aklını başından çı· 
karmış olmah ki haziran sonla
rına doğru gece karanlığın
dan bilistifade kayıklara ir
kap ettiği atlılarla nehri ge
çerek Dörtgöle yaklaşmıya 
teşebbüs etmişti. Adet ve 
tenbihat hilafında gece sahi
le yaklaşmak istiyen bu ka-
7ıkları gören Rus nöbetçileri
nin ateşi ve makineli tüfekle
rin iştirakile mütecavizleri 
ric 'ate mecbur ettikleri haber 
alınmıştı. 

Bu vak'ayı milteakip evvel
ce Rusların bililtizam Dört· 
gölden Taşkende celbettirdik· 
leri genç Hive inkilapçıları
m tekrar kafile kafile Dört
göle sevketmişler ve İngiJiz-
lerln Aşkabattan ihracını 
mnteakıp Hiveye taar ruza 
hazırlanmışlardı. 

lıte bizle Efgan heyetinin 

komiserliği binası 

T aşkentten Moskovaya hare
ketimizi mllteakip genç Hi
velilerle Kızılordudan mürek
~ep bir müfreze Hanikah -
Orger.ç yolile bugün Hive· 
yn hücum ederek zabt ve 
Hive Padişahı Seyyit Abdul
lah Hanı maaaile Rusyaya teb'
it etmişlerdi. Yalnız eski Hi
ve Hanı om sarayından içi pır
lanta ve elmas ve mücevherat 
dolu bir demir kasa ve daha 
birçok ganaim Bolşevikler 
eline geçmiş, Cüneydin de kı
zıl kum çöllerine kaçmış ol· 
duğunu bilahare haber almış-
bk. Bu haber üzerine İranlı 
bir -ıairin kazayı tarif ve tav
aif eden fU bir beytini hatır· 
ladım: Türkçeıini ıize de ha· 
brlatayım: 

Kaza beş parmaklı bir 
adamdır. Birinden intikam 
almak iıtedi mi, ikisini onun 
gözOne, ikisini de kulağına 
kor, birini de dudağı üstüne 
götnrerek sus der. 

(Mabadı yarın) 

Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Cennet yolu 
ARTiSTiK - Y alııH: S.a 
A S R f - Ölüm maklnell 
l::KLER - Siyah lacl 
ELHAMRA - llihlann ınslllıl 
ETU V A L - Rlyo Rlta 
FERAH - Muhtelif temslll., 
GLORY A - Cephede bir r•c• 
KEMAL 8. - Radyo esrarı 
MAJIK - Dilenciler Kıralı 
MELKE - Küçlllc daktilo 
OPERA - Dfnamlt 
ŞIK - Monte karlo 
Üıktıdar Hllo -
T•kıim bahçesi - Varyete 
Çiflikparkı - Sas 
Kıs kulesi parkı - Oar0ttaHl9 

lstaubul Aallye Mahkemesi lklacJ 
hukuk dairesinden: MUvekklllnln lkl 1 
kıt'a ıenetle matlubu olan bla iki • 
ylJı yirmi dört llranıa maafal:ı ve , 
masarifi muhakeme ve llcretl veklJet 
tahsili taleblle terzi lbrahlm Efendi 
vekili avukat Ahmet Nuri B. tarafua 
dan Unkapamnda Atıkpata maha\Je
slnde lfkembf'ci ıokatında 63 numara· 
h hanede lhrablm EfeadJ kaplan aley· 
hine 930-441 numara tahtında ikame 
eylediği davadan dol•yı yevmi tahkik 
olan 31·5-931 tarihine mü .. dif aalı gü
nü ·saat 13,30da tebllırata rağmen 1rel
memlt oıduf undan tahkikat hlkimll· 
f ince hakkında H, U. M. K, 401 inci 
rnaddeıl mucibince gıyap kararı ittlhu 
ve tobllflnc karar verilmiş ve bera)'1 
tebliğ mumaaleyhe rönderflen gıyap 
kararı ballda gösterilen lkametgllhında 
ıkl sene evvel çıkıp blr aemtl meçhule 
gittiği terbii• ve mahallcal muhtarı· 
nın tudikllc billteblii lrıde edilmlt 
olmaıına mebnl mtittehaz gıyap kararı
m bermuclbl talep H. U. M. K. 141 ve 
142 lncl maddelerine tevfikan lllnen 
tebll§'lne karar verilerek tahkikat 3·12· 
931 perfembe günU .. at 13,30 a talik 
edllmlt olduğundan yevm ve vakti mex
kQrda mumaileyh lbrahim F.fendl kap• 
tanın lıtanbul asliye mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinde bizzat hazır bulun
muı veyahut tarafından mueaddak bir 
vekil g6ndermesl ve işbu kararın bir 
suretinin uıulen mahkeme divanhanesi• 
.. talik edllmlt olduğu ti.in olunur. 

A y • 
SiNEMALAR 

B Sütunda Hergün Yarın 

ARTİSTiK 
akşam 

SİNEMASINDA Muharriri S erver Bedi 

Köprü üstünde iki dost 
karşılnşırlar, Birinin gö
zü kıpkırmızı ve şismiş. 

Ne vnr, ne yok? 
Hayırlar. 
Gözüne ne oldu? 
Çarptım. 
Pek çarpmaya benze

miyor. 
- Senin gözünden de bir 

şey kaçmaz. Doğrusunu is
tersen ... 

- Benim haberim var. 

Nedir? 

Boksör Faikle bir kav· 
gaya tutuşmuşsunuz, kızmış, 

senin gözünün üstüne öküzle
ri öldürebilecek bir yumruk 
indirmiş. 

Doğru. Fakat buna rağ
men ölmediğimi görüyorsun. 

Fakat hayli sarsılmışsın. -O F aikın elimden çeke-
ceği var amma. 

- Etme. 
- Fitil fitil burnundan ııe-

tireceğim. 

- Pek zannetmiyorum. 
- Göreceksin. 

- Sen de onun gözOne bir 
yumruk mu patlatacaksın? 

- Hayır, daha fena! 

- Öldürecek misin? 1 

- Hayır. Bunların iz~eti 
nefisle alakası yok. Hakaret 
edeceğim, hakaret! Anladın 
mı? En ağır sözleri ıöyliyc
ceğim. 

·- Biraz geç değil mi? 

- Zararı yok. izzeti ntWs, 
bir adamın gözilnden daha 
nazik ve daha kıymetlidir. 
Ben onun gözünfi değil, izzeti 
nefsini patlatacağım. 

- Fena değil. Fakat bu da 
biraz zorca. 

- Zor mu, kolay mı, gö
rilrsün. 

- Y bir yumruk ta 6teki 
gC>zUne vurursa? 

sin. 

Kolunu kıpırdatamaz. 
Etme. 

Görürsiln. 
Eh, Allah kolaylık Ter-

* ilci dost, bir hafta sonra 
Mahmut Paşa yokuşunda 
karşılaşırlar. Gözü yum
ruk gigenin şişleri inmiş. 
Neşesi yerinde. 

Ne var, ne yok? 
Hayırlar. 

- Gözlln geçti mi? 
- Tamamile. 

- Fakat intikamını alama-
dın, değil mi? 

- Öyle bir aldım, öyle bir 
aldım ki... Münasebetsizi Ku
lüpte rezil ettim. 

- Deme. 
- Söylemediğimi bırakma-

dım. "Sen bir boğasın,, dedim. 

- Onu methetmişsin. 

- ·Sonra illve ettim: '1Ter· 
biyesiz bir boğa 1,, 

- O da birşey değil. 

Sonra da : 11 Öküzsiln 1 ,, 
dedim. 

- Ökilz demek hakaret 
değildir. Sporcular bunu da 
cemile sayarlar. 

A 
- Arkasından: "Eşeksin,,! 

dedim. 

- Fena değil. 

- Daha neler söylemedim: 
Ne yüzsüzlüğünü, ne alçaklı-

ğım, ne hayvanlığını ne rezil
liğini bıraktım. 

- Ey kızmadı mı ? 
- Kızmaz olur mu? Kö-

pürdü; köpürdü. 
- El kaldırmadı mı ? 
- Haddine mi düşm~~ 1 
- Neden? 

- Bntün bu sözleri tele-
fonda söyledim ! 

Hazır bulunacali olanlar hayatlarının en hoş gecesini 
geçırmış olacaklardır. 

Dehakar C H A R L 1 E C H A P L 1 N 

Ş EH i R IŞIKLARI 
Son tahescrinde g örü.'lecektlr. 

l tivcten: ( Tchaikowsky ) n in 70 kişilik b ir orkestra tarafından çalınan 

ve 120 kişilik bir heyeti muganniye tarafıııdaıı terennüm edilen " Oııvertura 

181:t ,, - Rua1anu. Napoleon ordusu tarafından lstlllsı. Moskova'nın büyUk 

yangım Ye Fransız ol"d u:o; unun mUuheıtlm b!r halde rlc' att. 

Localar ile Lüks koltuklarının vaktinde temini 

Rica olunur. Telefon: B. O. 2851 

JBU AKŞAM GALA SUVARESİ OLARAK ( 

MELEK SİNEMASl~lDA ı ELHAfVIRA SiNEMASINDA 
M A R Y G L O R Y ve J E A N M U R A T E M t L j A N N 1 N G S'in 

ibda ettiği en muauacı \ 'O as il eserlerinden b iri o 'an tarahnd11n temsil edilen 

KÜÇÜK DAKTİLO İLAHLARIN SEVGİLİSİ 
Musiki, cazibe ve :ıe~e, filr:ı Uı.un müddet hatıruı sl

llnmlyecek ıon derece güzel bir filmdir. 

(Liebling der Götter) 
Filmini di!b r ve aehhar Ol.GA TCHEKOW A ile beraber 

teınıil eıJllm'!lctedir. Bu filmde ~ı.cümle OTEL
LO ve LOHENGRİN'in şarkı lar! işldileccktlr . 

llbeten: 120 Kişilik b:r orkutra tarafından 
oyn:ı:rnn TANNHAUSER UYCrturü. nııı bir şah· 
eseridir. 

hAveten: Me,hur Piyanistler 

W I E N E R ve O O U C E T 
iki Piyano He çaldıl.ları ıon (FOX - TROT) lann<la '~ PARAMOUNT hali h~ıır dtınya lıavac!iıleri - Garı!I Lo:ldra'da konu~uyor- lngili:ı: donanmuı Porımouth lsyanındıın 

ıoııra • lngili:ı: Kayc Don \ar ıhndıın kaıanılan Harmıvvorth kupas ı -Fran!la'd.ı lıü}•ük ml'nnvr alar - Çln'de hfan ve aairc-

Çeşmede Kaçak- İspanyada 
çı Müsademesi Bir Vak'a 

( Battaraf1· 1 inci aayfado.) 

kaptanı Gaffur Efendi ölmüş· 
tür. Yunan motörU, billl.ara 
bir sandal indirerek mürette
battan Aliyi almış ve aahilden 
uzaklaşmı.ştır. Vak'a kazaya 
haber verilir verilmez Kay
makam Vekili ile Müddei
umumi ve Jandarma kuman• 

idam, HUkfımet doktoru vak'a 
mahalline gitmişler, kaptanın 
cenaı:t!sİ muayene edilmiş, 
omuzundan yaralandığı anla
şılıp gömülmesine müsaade 
edilmiştir. , 

Motörde yapılan tabarriyat 
neticesinde 18 çuval iıkambi: 
kiğıdi, iki çuval sigara 
kAğıdı, 18 teneke ben-
zin bulunmuş ve muhafaza 
altına alınmıştır. Motöriin 
makinisti, hadise hakkında 
malumatına müracaat edilmek 
üzere nezaret altına alınmıştır. 
Gaffur kaptanın cenazesi, 
görülen lüzum üzerine gömül
düğü yerden çıkarılmış, Çeş· 
meye naklederek ikinci bir de
fa daha muayene olunmuştur. 
ÖIUmll neticelendiren kurşun 
bulunamamıştır. HAdise, bil
hassa vak' anın Türk kara 
suları dahilinde vukua gelmiş 
olmasından dolayı teessllr 
uyandırmııtır, 

Yunan motörtinUn kaçakçı 

gemiyi takip hakkı kabul 
edilmekle beraber kara sula
rımıza girmesi, burada bir 
adamın ölümüne sebep ölüm 
ve bir taifeyi de götürmesi 
ayrıca şayanı dikkat görülmüş
tür. T ah ki kat yapılmaktadır. 

M. Nedim 

ltalyada Zelzele 
Roma, 29 Cascialdan 

bildirildiğine göre şiddetli bir 
hareketi arz ahaliyi heyecana 
dilşilrmüştilr. Birçok billalar 

· çatlamıı ve bir kişi de lSl
mUştUr. 

Scvii, (İııpanya) - iş almak 
için kura çeken komünist 
amele üzerine üç kişi tarafın
dan bir yaylım ateş açılmıt
tır. Bir kişi ölmüştür. Hücu
ma : ı aruz kalan amele de 
mukabele etmiştir. Mütecaviz
lerden iki kişi kaçmış, birisi 
!lir kahveye gizlenmiş, ken
disini tevkife gelen polislerin 
üzerine kurşun atmış , fakat 
alnından vurulmuştur. Komü· 
nist a~ele, bu adamın fü:eri
ne atılarak şişelerle başını 

parçalamışlardır. Bu mesele, 
Komünistlerle se;ıdikaların ih
tilafından Joğmwrrur. 

Birmanyada 
Galeyan 

Rangoon - '28 Asiler, Bir
manyamn isyan halinde bulu
nan mıntakala. ında faaliyetle· 
rine devam etmektedirler. 
Cumartesi günU 40 kadar 
asi bir lcasabayı ele geçir 
mişler, nöbeçilerin tüfeklerini 
ve mühimmatlarını alıp gö· 

türmüşlerdir. Cuma gilnU bir 
ormanda kain köşke taarruz 
etmişlerdir. 

Geçen çarşamba günU, .ssi-
Jer tarafından Padigon ista· 
siyonuna vukubulan taarruz 
dolayısile ( 3 ) polis kıt'ası 
bunların takibine gönderilm;ş
tir. Polisler bunlara bir ma· 
nastırda yetişmişlerdir. Ma· 
nastırdea ( 17) kişi vardı, bun
lardan ikisi papaz idi. Bunlar 
tevkif oh.Hlmuşlar ise de kaç
mıya ve beraberleri!ıde ikj de 
top götUrmiye muv.:ıff ak ol
muşlardır. ----

Çin - Japon ihtilafı 
Şangbay 28 - Japon kuv

vetleri, demi::-yolu mıntakası:ıı 
kftmilen tahliye etmişlerdir. 
Japon memurların çalıştıkları 
nokta!arda bırakılan kuvvet· 
ler ~ekilmemişlerdir. 

il Radyo 
Bu Akşam Neler 
Dinliyeceksiniz 1 

f 30 Eylül Çarşamba 
Oslrav" 263 metre 11 kilovat 
19 : Gfin h .. berleri, konforan• 
20,30: Berlinden naklen A-1-

rupa konseri 
Heilsberg 27f metre 75 kilov~ 
19,30 : Dan-;igden n:.ı kJ~ll 

Sci1afcrsv~el muziknlı komedi 
20,30 . Berlinden naklen.\~ 

rupa konseri 
Müh!aker 360 metre 75 kr 

lovat 
20, 15 : Lonı ve Lena operet 
Belgrat 421 metre 2,5 kilovat 
20,30 Berliuden naklen Af-

rupa konseri 
Roma 441 metre 75 kilovıd 
20, 10 Gramofon 
21 Oper.adan naklen Ncrnııı 
Viyana 516 metre 20 kilovat 
20,30 Berlinden naklen A'll1 

rupa konseri 
Peşte 550 met. e 23 kilo'llat 
20,30 Berlinden naklen A\'

rupa konseri 
Var.şova 1411 metre 158 kilo\'11 

20,30 Berlinden naklen A 11-

rupa konseri 
Konig.vasterhavaen 1633 ınet" 

re 75 kilavat 
20,30 AvrL_?a konseri 

SON POSTA 
-- eıl Yevmi, Siy.ast, Havadis ve Halk gaı:et 

idare: lıtanbul Nuruosm11rly• 
Şeref ıokağt SS • 37 

Telefon lstaabul - 20203 
Po~la kutusu : lstanbul - 141 !ı 
Tel1rraf: htanbul SON pQS'f 

ABONE FlATI ı;1 
TÜRKiYE - ~ 

1400 Kr. 1 Sene 2700 1'r· 
7SO 11 6 Ay 1400 '' 

3 
soo ,, 

400 ,, " 300 •• 
150 " ı " 

lnteS• 
Gel ""' cVTak ... eri ver. 

<> 1 &Jla'-
114nladan meı'ullyet • ,n tıJf• 

Adres !cilştlrllmeı . ('lr.' kurıış 



Müzakerenin 
Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 
f Battarafı 1 lacl uyfada 1 

Abdülhamidin Beylerbeyine I 
Naklile "Şaheser!,, Bir De Muha
faza Talimatnamesi Yapılmıştı 

NAKLEDEN: ZİYA ŞAKIR 98 --------' 

dır. Yenilik fikri hükumette, bi· 
kim kuvvettedir, hükumette olan 
fırkadadır. Bunun kartuında ma
aleaef hila maziden dem vuran 
meıbele mevcuttur. 

Binaenaleyh, bir inkılap höku
nıetioin vazifelerini milcerret bir 
takım mürekkebab hukukiye 
içinde onu budala haline koyarak 
hapsetmek gafletlerin en mficrl
maneaidir. Hem aiyasi gaflettir, 
hem ahlAki gaflettir, neticeıl de 
fecidir. Zaten bu manevi iakıraııo 
asarını bir takım feyler göater
mektedir. itte hbıl olan ümitsiz
lik, yelı kendi azminden, kendi 
ınllletinln kuvntinden fÜpheye 
dilımek, her büyük adama hür
met iıtlyen, şerefe iğilmek i.tl
yene dalkavuklu, adilik, çapa
çurluk nasıl arzedeyim ıilmGl~
IGlük, murdarlık ( Hırndeler ) . 
Her tOrlil rezalet. 

(Her lı•lclcı 11111/ıfaztlıu) 
25 te9rlaienel 521 

Benim anladığıma g&re ce· 
reyan Oçe ayrıldı. 

1 - Sultan Reıat, Abdili· 
haınidi ıım sıkı tutmak iatiyor; 
Yaktile kendisine tatbik edi· 
len muameleyi fimdi o da 
aynen AbdUlbamide tatbik 
etıneyl düıUoUyor. Bilha11a 
kendi malOmatı olmadıkça 
Abdolhamidin biç bir kimH 
ile görilfmeainl iıtemiyor. 

2 - (Hürriyet ve itilaf) çJ· 
lar, Abdnlhamidi pek o kadar 
tazyik etmiye taraftar değil. 
Esasen Sultan Repda bir 
turlu ııınamadıkları için her 
ihtimale karıı AbdUlhamldl 
boş tutmak latiyorlar. 

3 - Raai111 Beyle arkadq
ları, her iki ılyuetin de ıah· 
ı1 emellere mU.teoit olduğu· 
nu anladıkları için, her türlU 
tesirden azade bir bitaraflık
la AbdUlhamidi muhafaza et
mek ve onu devletin mukad
deratına zarar vermiyecek bir 
•uiyette yqatmak fikrindeler. 

Fakat eldeki talimatname 
lle; bu fikri tatbik etmek 
mllmkUn değil. Arhk aalAhiyet 
(ıermuhafız) ın elinden çık
mıı ve batka ellere intikal 
etmiştir. Hem de o ıekilde 
ki, eğer (İstanbul muhafızlığı) 
isteıe Sultan Reşada büyük 
bir knlAh giydirebilir. Filhaki
ka Sultan Reıada Abdülbami
din hayat ve mukadderata üze
rinde kendisini vaziyete hl
kim gibi görmekte ise de, 
bunda çok aldanıyor. Bizzat 
Abdlilhamidin muhipleri •~ 
sabık bendelerf tarafından 
tanzim edilen bu talimatna
me, bir mahpusun muha· 
fazasına ait maddelerden 
ıiyade, eski Y ıldn. sarayının 
kuf uçurup kervan geçirmiyen 
nizam ve kaidelerini andırıyor. 
Abdülhamidin tarih ve mu· 
lcadderatına karışan bu tali
matnamenin bazı maddelerini 
ıuracığa aynen ve harfiyyen 
kaydetmeyi faydalı buluyorum. 

t - Hakanı mahlüun miln-
basıren ciheti askeriyenin tahtı 
muhafaza ve mes'uliyetinde 
olmak Uzere Beylerbeyi sara· 
yında ihtilattan memnuan ika-
meti hususuna iradei seniyei 
hazreti padişahi şerefsudur 
buyurulmuştur. . .. 

2 - Ciheti askerıye tabırı 
elyevm hükumeti askeriyeyi 
temsil eden İstanbul muha-

fızlığını ima eder. • 
3 _ lstanbul muhafızlıgı 

ltızum gördUğli tertibatı ve 
ladiJAtı tamamile icrada sa· 
llbiyettar ve bundan dolayı 
hükümete kartı mes'uldUr. 

5 - M·ıhafızlığın tatbi~ •e icra ettiği tedabiri tadıl 
lallhiyeti Zatı Hazreti Pa· 
ditahiden

1 

ba,ka hiçbir şahıs 
•e nıevkie verilemez. 

6 - Hakanı mahlüun ha
liçle ihtilatı sureti kat'iyede 
ltıeınnu olduğundan iradei 
:eniyei hazreti hilAfetpenahi 
~ktefsudur ederek muhafız· 
te Ça eline vesika verilen 
,. Vattan ve memurini lbime· 
&:~en başka hiçbir kimse ? erbeyi sarayına giremez. 

'--..;f Mutlakıyet, kemaline 
"hılc d olacağından maddef 

• ald (Hiç kim1e) tabiri 

l nikeli ye ıeh· 
zadegln ile aa· 
)Atin ve aair 
bendeırln, Ha· 
kanı ·ıabı1'ın 

mahadim ve a
karibl hakkında 
da caridir. 

14 - Vazi· 
fesinde teklıDl 

16ıteren yeya 
hariçteki hare
kAtı muYafık 
ıısrnlmiyen za• 
bltan derakap 
tebdil olunur. 

Bunun için la
tanbul muha
fızlığı tertibatı 

mabsuaa lttibu 
etmiftir. 

18-Muha· 
fual dahiliy ... 
nin vezalfi : 

B - Harid Begle~begi sar11gının o ~aman/el mulıteı•m 
muhafaza efrat salonlarından biri 
ve .r.abitanmın, Hakanı mahlu atte bir değişmek Ozere 
ve maiyeti ile temaslarını parola tertibi mucibi muhas-
menetmek. aenattır. 

D - Eetibbanm Hakanı 52- (T ecessüı müfrezeleri}, 
mahlu ile maiyetlerini ıiyaret- açık göz bir küçük zabit ile 
lerinde refakat ederek ziyareti bir veya iki neferden milrek· 
selameti temin etmek. kep olup g~cenin muhtelif 

H - Saray dahilindeki ahval zamanlarında sarayın biraz 
ve barekAb daima g6z 6nün- uzaklanna kadar giderek ah-

Bir devlet otoriteai heyeti iç
tlmaiyenin amudu fıkariıidir. Bu 
amudu fıkarl kırıldık• ı:aman 
memleket felakete ıürüklcnir. 
Devlet otoritesi müdaCaada edil
diği ıaman lımet Pf. Hükümetine 
dalkavukluk ediyor diyorlar. Ka
naatlerinde aamimi olanlar fikir
lerini hiçbir uman ıerek hük(i-
1Detfn aleyhinde olsun ve srorelue 
lehinde olıun aamlmi olarak ıöy
lenıekten çekinmeıler. 

Muhalif matbuat halihazırda 
aıemlekette yıkıcı Ye korkuo ı;
blr nıiyet almııhr. Buyurun, mu
balefet denen ıey bu mudur? 
Yaıılarında Adilik, dalkavukluk 
ıGalırlne matbuat vuıta1Ue bl
slm hukukumuzu mGtemadiyen 
keınlrmektedirler. 

ftt• matbuatın ıullıttmalle· 
rfnl laaıet P.. Haıretleri de itiraf 
ediyor. Efendim kendileri buyu
ruyor ki; bu ıaıetelerl kapatmakla 
bu aıeHle halledeblllr mi? Zaten 
aıeıele ıaıete kapatmak meH· 
leıl detfL Fakat bunların ntfHt· 
titl muıı:ır telkinler, nihayet bir 
feliket, bir karakunet hallncle 
lndifaat yapbfı uman buyurunuı 
bir Şeyh Salt fellketl ıellyor, 
bu feJAketln 6nünil almak lfhı 
birçok tedbirlere müracaat edl· 
yorlar. Arkuından bira• saman 
'"iyor, az nef11 alıyoruı. 
Bunda mü1aadekir danaaıyoruı. 

( Duama Tar) 

de bulundurarak Hakanı mab- vali tetkik ederler. Bunlara, 
lu ve maiyetinin efkar ve his- ahval ve zamana göre vazife •"-asaları 
ılya•ma hikim bulunmak (? 1) ve talimat verilir. Jmadde 

zuhurunda 78 lad 
mucibince hareket 

21 - ~arayda daima gün- 54 - Bilümum nöbetçiler, 
dOz!eri hır ve geceleri iki nöbete çıkarken nöbetçi za· 
zabıt tecessilı vazifesile mu- biti tarafından muayene olu· 
vazzaf olur. nur. Merkumanm teçhizata 

23 - Tecessüs zabitlerinin mükemmel olduğu görülür. 
ahvale göre tezyidi miktarı Silahları doldurulur. Badehu 
muhafızhğın ıalihiyeti daire- nöbet mahalline sevkolunur. 
ıindedir. 56 - Saray kapısına ta· 

39 - Muhafaıa bölnğO biz- karrüp eden her şabas, nö· 
ıat kendi emniyetini istihsal bctçiler taraf mdan tevkif olu-
eder. nup zabite malumat verilir. 

43 - Muhafazai hariciyenin Nöbetçi zabiti bu zatı göre· 
vazifesi berveçhi atidir: rek saray dahili muhafızla· 

B - Memurini muvazzafa- rından ise içeriye bırakır. 
dan başka hiç kimseyi saraya Değilse, sebebi vürudu sual 
aokmamak, ve elinde bir vesika olup ol-

C - Eşhasın saray civarın- madığı tahldk olunur. 
da dolaşmalarını veya tevak· 64 - Nöbetçi ve de\'riye--
kuflarını menetmek, ler, JUzumu anında dlldilk 

D - Saray civarında içti- istimal ederler ve düdilkle 
maata kat'iyyen mini olmak, imdat isterler. Kıtai munta· 

H - Saray civarına hiç zıra, boru ile işaret verir. Fa: 
kimsenin çanta, ıepet, dolu kat işaret için silah istiınalı 
çuval vesaire gibi eşya bırak- aureti kat'iyede memnudur. 
mamasını temin eylemek. -

V _ Açık bulunan kapı· 65 - Nöbetçi neferi veya 

k 
kıtai muntazıra, mecbur 

lara kimseyi ta arrüp ettir- olduğu takdirde, ancak sünğü-
memek. d N - Denizden muayyen en istifade edemiyeceği ve 
mesafe dahiline merakibi ıa· vazifesini başka türlil ifa 

edemiyeceği nman eslihai 
gırei bahriye ıokmamak. nariye istimal eder. 

H - Saray civarmdan ge-
çenlerin yüksel< sesle ıarkı 7 4 - Hakanı mahlu ve 
söylemelerini menetmek. maiyeti için sureti mabsuıada 

45 - Nöbetçiler tüfekleri- bir tabip tayin oluı muştur. 

_,lunur. 
83 - Saray dahilinde ce

naze zuhurunda hemen latan· 
bul muhafızlığına malamat 
verilir. 

Mevaddı Müteferrika 
84 - Saray dahilinde ba

rik zuhurunda Hakanı mablu 
ve maiyeti mubafa:ıai mahauıa 
altına alınarak aaray bahçeıl· 
nin bir tarafına götOrlilOr ye 
İstanbul muhafızlığına telefonla 
malümat verilir. 

85 - BUytık bir hareketi 
arz zuhurunda ayni veçhile 
hareket olunur. 

86 - Muhalefeti havadan 
dolayı saray önünde karaya 
düşen bir vapurda kalmakta 
tehlike olduğu ıurette, yolcuları 
ihraç, fakat bilAtevakkuf diğer 
bir yere sevkolunur. 

87 - Ayni suretle karaya 
dilşen merakip babriyei aa· 
gire kaptan veya kayıkçısı 
tevkif olunur (!?). 

00 - Mevaddı mezkureden 
inhiraf edenler hakkında, es· 
nayi muharebenin ıefeberlik 
halindeki cezalar tatbik olu-

ne fişek ıilrmUş ve emniyet 76 - Aynce bir diş tabibi 
kanadını çevirmiş oldukları mevcut olup bu da ayni su· nur. 

halde Sı.IAh omuzda tabit bı.·r retle ifayl vazife eyler. B d " en, er'ute ettiğim yazife 

me
vkide veya muayyen hır 78 - Hakaııı mahluun ah· d 1 

l al. hh. · h · tı· b. 0~ayııile tamamen bitaraf ol-
ıahada bulunur ar. v ı sı ıyesı e emmıye ı ır 

47
_ Nöbetçilerin kAffesine tedaviyi icap edeceği hisso· duğum için, tabii ne bir tarafı 

bazılarına gece veya lunduğu surette hemen lstan· Utium ve ne de diğer tarafı 
veya il ğU takhnp tak- bul muhafızlığına arzı malfı· tenkit etmek ıalAhiyetini haiz 
,...ı;ndUz, s bnöliik kumandanı mat olunur. d ğ·ı ıs.. e ı im. Ancak, bu husustaki 

tbr:~~:~er. d d' 81 - ilaç fişe ve kutula· hükmü, gUuün birinde bu 
a Nöbetçı'lerin a e ı nnın istimal edilecek ıahıı 1 k 

48 f d 
yazı anmı o umak ihtimali 

- gnndllz, sisli veya tara m an bizzat açılması ıa-
gece veya nazaran nıüte- yanı tavıiyedir. olanların düşünce ve muhake· 
açık bavay~. 82 - Haremde bulunan lerine terk etmekle iktifa edi-
havvil ola0bılır .. eler ile nöbet· kadınların, hususi doktora ih- yorum. 

5 l - evrıy irmi dört ıa· tfyaç g&sterecek Araıı mah· 
çiler arasında. Y 

( Akra•ı Tar) 

Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım ... 
[ Bat tarafı 1 inci sayfada) 

ıeyler kaıandırmı9tır Ye tay
yareciliğimiıin esasının kurul-

maıında bu r.atm hürmet edi

lecek bir mevkii bulunduğu 

inklr kabul etmez bir haki
kattir. 

lstanbulda semalarına (75) 
Türk tayyaresini havalan
dırıp uçuran bu zattır ve 

böyle bir muvaffakıyetin aı 
ıerefli olduiunu kim iddia 
~de bilir. 

* Evvelce bizim tayarecillk 
iki sınıfa ayrılmışb: Pilotluk 
ve rlsıtlık . Bu taksim tarzının 
büyUk mahıurlan olduğu mu· 

hakkaktır. ÇUnkU bir uçuş 
eaoaaında yaralanan pilotun 
rlsıt alacaktır. Halbuki tay-

yare idare etmesini bflmiyen 
raııt, pilotla birlikte toprağa 

dUımlye mahkOmdur. 

Bu ıakat tekli ilk anlıyan
lardan biri de Muzaffer Pqa 
olmUf, rlııtlann, pilotluk lSi· 
renmelelrini mecburi kılmıftır. 
Şeyh Sait Ye Denim hare

ketleri eınaaında binlerce ıa-

Bir Cinayet 
iki Kardeı Bir Kasabı 

Öldürdüler. 
Malkara (Huautl)- Cumar

tui alqamı Cı11llı Mehmet 
Ata iımlnde bq çocuk bal>uı 
hir kuap akıam dtıkklnını 
kapadıktan ıonra evinde ye
meğini yemft ve kahveye 
çıkmıf. iki Uç aaat ıonra evine 
denerken yol OatO ba.11 arka· 
clqları ile l"'amofon çalan 
Bqçqme mevkiinde kahveci 
Ahmedin yanına gitmif. 

Az ıoora Ahmetle on yedi 
yqındaki kardeşi Mehmet 
Ağayı dövmiye baflamıılar 
ve kahvede bulunanların mO
dahaleaile dııarı ablmış. Fakat 
kavgacılar hırılaranı yenemi
yerek arkaıından fitmif, ka
aap Mehmet Ağayı kalbinden 
•urup &ldürmlitlerdir. Katiller 
tutulmuştur. Osm11n 

Cumanın Şilt Maçlari 
lıtanbul futbol heyetinden: 
2 teşrinievell 1931 cuma 

afinil Taksim ıt.:dyomunda 
icra edilecek ıllt maçlan: 

Altıoordu - Kumkapı ıaat 

14 hakem Şahap Bey. 
Beykoz • Kaaımpafa aaat 

15,45 hakem Emin Bey. 

Pehlivan Güreşleri 
Himayei Etfal Cemiyeti 

Umumi Merkezi tarafından 

1 l T eırinisani 1931 de An· 
karada lıtiklll Spor sahasında 
yapılacak Türkiye gllreı bi
rincilikleri mOsabkası için 
tertibata başlanmışbr. 

Gtırqler alaturka yapıla
cak •e memleketimizin her 
tarafından tanınmıt pehlivan
lar b mllsabakalara iıtirak 
edeceklerdir. Birincilik mil· 
ıabakalarına lttirak edecek 
haf pehlivanlar arasında Ba
hkesirden Çoban Mehmet 
Manisadan Rifat, Bandırmada~ 
Kara Ali, Ediı nede Himmet, 
Babaeskiden Pamuk Ahmet, 
Bulgaryalı Cemal, BurHdan 
İbrahim pebliYanlar vardı. 
Mnsabakalarda kazananlara 
bDytlk ikramiyeler verilecektir. 

at uçuş yapan Türk tayyare· 
lerinin biz tek tayyare Arızası 
ve kazası göstermemiş olma· 

ları Muzaffer Pa~anın aldığı 
te:lbirlerdeki isabetten ileri 
gelmiştir. Çünkü tayyare ve 
tayyarcilerin muvaffakiyeti 
motöre bağlıdır. Bunlara ba· 
kacak olan da makinistlerdir. 

Onun içindir ki Eşref ve 
Osman Beyler gibi çok itiıl'at 
ettiği iyi makinistleri bu ha· 
rekita ı,tirak eden bölüklerle 
birlikte bulundurmuş, bunla
rın idaresini de istikbal için 
kendisinden çok ıeyJer bekle· 
nen tayyareci ve erkanı harp 
Şefik Beye tevdi etmiştir. 

Türk tayyareciliğinin eİas•· 
om kurulmasına btiyUk lmil 
olalllanrdan Muzaffer Pqanın 
bu suretle bir meziyeUnl da· 
ha anlamıı oluruz: 

Maly~tinl iyi tanımak. 
Türk tayarecilcrinin menka

bclerinl Türk karilerintı anla
brken, bugün bir piyade fır
kuının baımda bulunan Mu
uffer Paşayı okuyuculanma 
takdim etmek vazifesini yap· 
maktan kendimi alamadım. 

Delinin Cinayeti 
Bursada Bir Polis Memu· 
runu Bir Deli Yaraladı 

Buna ( Huauıi ) - Geçen 
ı•ce Bur .. da mftessif bir hldiıe 

olmuttur. Kalaycı Hamdi is
minde biriıl aarhot olduğu 
halde gece bir sokak bqına 

oturmuı, tabanca11nı çekmiı, 
•elen geçeni tehdide başla
mııtır. Hamdinin bu tecavU
zOnO g6ren mahalle bekçial 

Bursa Balıkpazan poliı mer
kezine giderek merkezde 
n&betçi bulunan polis memuru 
Salih Efendiye vaziyeti anlat

mış, Salih Efendi bekçi ile 
beraber Hamdinin yanına ge
lirken aarhoş adam ateı etmlt 

Ye polia Salih Ef. yi bacağın· 
dan vurmuıtur. Ham dinin 
Tıbbı Adli muayenesinde deli 
olduiu anlqılmııtır. 

MevlOt 
M~rbum Miralay Reşat Bey 

Haremi olup geçenlerde vefat 

eden Miiveddet H. ın ruhuna 
ithaf edilmek üzere Cuma 

günü öğle namazından ıonra 
Eren köyünde Zihni Paşa 
camiinde mevl6t okunacağın· 
dan arzu buyuranların teırif· 
leri rica olunmaktadır • 

Adliyeye Davet 
lstanbul MUddeiumumiliğin· 

den: 
Serik müstantiği 

Kemal Beyin serian 
yetimize mllracaati. 

Mustafa 
memurl-

, ---m 

ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 6 
Gasetemlade on bq ,.ande bir 

Yermekte oldu§'unuıı Patroııu 

bedaYa almak lıtlyoruoıı, b11 
kuponu kesip aaklayınıı Y• ıs 
kupol\ toplayınıı. Patronlırımııı:• 
dan pek maınnun olacaluınıı. 

Patronlar netredtldlklerl ıı lln· 
den itibaren fatanbal karllerl mlı 
bir hafta, l&fr• !cerllerlmlı on 
ll'Un içinde kuponlarını gl!ndt.re 
m.lldlrler. Bu mUddet reçllld .. 
•onra kuponlar kabul edllmıL 
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FİKRi TEVFiK 
Mektebi 

Taksimdt1 Cumhuriyet 
abid•si karşısında 
56 ıncı yeni tedrisat 

devresine teşrinievvel ip
tidasında başlanacaktır. 
Ders programı ve sair 
şerait hakkında mektebin 
matbu programını isteyi
niz, adresinize gönderilir. 

İstanbul Belediyesinin 
yeni kabul ettiği Seyrisef er 
imtihan suallerine göre 
tertip ettirilen (şoför imti
hanı) kitabımız çıl<mışttr. 

Telefon : Beyoğlu: 2508 

lstanbul Ziraat Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Mektebe kaydolunmak üzere müracaat eden efendilerin 
1 Teırinievvel 931 perşembe gUnii milsabaka imtihanları 
yapılmak üzere Sirkeci' den saat sekiz buçukta kalkan trene 
binerek Yeşilköye gelmeleri ilAn olunur. 2832 

latanbul 3 Unca icra memurluğudan: 
Tmamuaa S21S llra kıymet takdir edlıen 
Çenberlltat civarında ?dollafcınarl ma

hallcııinln atik Eıirpazan cadc:ıeılnde 
eıkl 21 yeni 18 ye 20 ve 1 numaralı 
Mehmetpaıa sokağında 1 ve EsirpHar1 
caddesinde 18 numaralarla murakkam 
ve tahtında kahvehaneyi mU,temil ha
ricen kagir ve dahilen ahşap vcı aralık 
mahallin tamamı açık arttınnıya vaze· 
dilmiş ulup S-10-931 tarihinde ;artna
mcııi divanhaneye talik edilerek 26-10-
'31 tarihine mUsadif paı:arteal üUnU 
nat 14 tcı 16 ya kadar lıtanbul 3 Uncil 
icra d:ıin~~inde a-;1k arttı:-mayla aatı!a

cakbr. Arttırma ikln::ldir. Bu kere en 
çok arthranın ilstlindcı bırakılacaktır. 

Arttınnıya İftirak için yüzde yedJ te
aalnRt akça11 alınır müterakim vegilerlcı 

halde haklan tapu ıklllerile sabit ol
mıyanlar satıt bedellnJn payllfmHın

dan hariç kalırlar. Allkadarların icra ve 
lflAı kaoununuu 119 uncu maddesi hllk

mllne göre t~vfikl hareket etmeleri vcı 
daha fazla malGmat almak lıtiyenlerfn 
931/4 doıya numaraalle memuriyetlmhe 
mllracaatları llln olunur. 

Paris Darülfünunundan 
mezun 

Taı~tı MEHMET RiFAT B. 
Cağaloğlunda Kapahfırın kar
şmndaki muayenehaneılnde 
hutalarım kabul ve tedavi 

etmektedir. 
belediye rulmlerl ve vakıf lcaı-cı1I müşteri• ------------
JC aittir.Hakları tapu ıiclller!le sabit ol-
mıyan ipotekler alacakiılar ile diğer alA
kadaranın ve irtifak hakkı uhlplerinln 
hu haklarını ve hususile faiz vcı maarife 
dair olan iddialarını illn tarihinden iti
baren 20 gün içinde evrakı mllıb:tele

rlle blldlrmeleri lAzımgellr • Akal 

• 

Devlet Deıniryolları llanatı 1 
Devlet 

• 1 

Demiryolları 1 

• 
Limanları işletme ı 

• 1 
ve 
Umumi idaresinden: 

Yakında SelAnikte küşat edilecek olan beynelmilel pana
ym ziyaret edecek zevat veya mezkôr panayırda teşhir etmel< 

üzere Devlet Demiryolları üzerinde nakledilecek eşya . atjdeki 
şerait dairesinde yilzde elli tenzilatla yolcu ve eşya tarifele· 
rinden müstefit olacaklardır. 

1 - TenzilAt Devlet Demiryollarinın herhangi istasiyonundan 
Haydarpaşaya gidecek yolcular ve eşyaya munhasırdır. 

2 - Yolculardan azimet ve avdet ücreti peşinen alınır. 
Mukabilinde biri gidişe ve diğeri dönüşe mahsus olmak üzere 
iki bilet verilir. 

3 - Avdet biletleri muteber olabilmek için bu biletlerle 

beraber sergi komiserliğinden musaddak bir vesika ibraz 

edilmek lbımdır. Aksi halde bu biletler hUkUmsUz addolunur. 

4 - Eşya nakliyatında gidiş ücretleri peşinen mahreç 

istasiyonunda umumi tarife üzerinden tam olarak alınır. Bu 

eşya avdette sergi komiserliğinden musaddak bir vesika· ve 

eıyanın ilk sevkinde alınan hamule senetleri Uzerine mecca
nen mahrecine iade olunur. 

TEŞViKi 

Hanımlar Biçki 
SANAYi 

Dikiş 
Müdürlüğlinden: Sergimiz umuma açıktır. Duhuliye yoktur. Talebe 

kayıtları başlamıştır. Matbu program mektepten alınır. Adres : Wl 
Çarşıkapı Atik Alipnşa camii karşısı. Telefon : 2 • 2994 ~ 

·-------------- ----- ---

İstanbtıl Gümrükleri 
dürlüğünden: 

Başmü-

Gümrüklerce kullanılmakta ohm 128 kalem evrak, defter 
ve saire:ıin tab 'iyatı için (6-10-931) salı günü taJiplerle pa
zarlık yapılacaktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenler nümune 
ve şartnamelerini görmekle beraber o gün saat on dörtte 375 
lira teminat akçesile birlikt~ Ilaşmüdürlükteki komisyona gelsinler. 

2860 
-
İST ANBUL ADLİYE LE-

VAZIM DAİRESİNDEN: 
fstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifaneleri ekmeyi 

kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 

şartnameyi görmek üzere hergün Adliye levazım idareıine ve 

münakasaya iştirak edeceklerin de 15 teırinievvel 931 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 15 te teminatı muvakkate mek

tuplarHe birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mubayaa komisyo

nuna müracaatleri ilin olunur. (2700) 

Kız ve 
Erkek 

ISTANBUL VILA y ET ı ~----·.---.. ı--
AMEL" HAYAT Lisan ve Tica.ret 1 k l Müstahzarab Avrupada bi-

uısın-
me tep erı rinciliği diplomalarla musad-

Yeni den aeneıinde aşağıdaki şekilde ve mildavimlerfni hayata daha kuvvetli bir ihtl
aaıla atmak üzere lisan ve ticaret programlarını tcvaian tedrisata ba,Iıyacaktır. Mektepler lkl devre 
olup birinci devreleri üçer ıenedir. Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derP.cede tahsll p.örenler kabul 
edilir. İkinci devr~ iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci intfıas ti..:aret mekteplt:ri mezun
ları kabul edilir. ikinci devre muhtelittir. Kayit için her gün saat ondan on altıya kadar müracaat e.dilir. 

Kız - Cağaloğlu Düyunu Umumiye karşısında T. L. 22731. Erkek - Cağalo~lu T. L. 23630 
·----•İİİllllİİİmmmmYEl*cmBR!O'-IWllİ• Ptll'P • a~sm 'M'Am 

,_., Saraçhanebaşmda Münir Paşa konaklar;.ndJ 

L~: :: :~::., BA YRİYE LİS E Orta-Lise 
Tekmil sınıfları me v cuttur.Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Frar.sızca ve İngilizcedir. Talebe ıabah 
evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam ayni va!ıta ile evlerine görder•lir. Tedrisata l 
Teşrinievvelde başlanacaktır. Her gün 10 dan 18 e kadar müruaat edilebilir. Telefon 20530 

e A 

dakbr. 
Deposu: Han.n Ecza Depoıu 

HASAN BAUK VA~I 
Norveçyanın halü. Morina 

bahl[ yağmm baş mahıulndnr. 
Gayet suhuletle içilir. Dünya· 
da mev~ut bütün bnhk yarla- · 
rının en nefisi en mugaddlıi 
v"' mukr.vvisi ve en halisi 
olup kiloıa l(:J ve yarım kilo
su 60 kuruştur. 

HASAN KUVVET şurubu 
Kansızlık, romatizma, sıraca, 
kemik, göğüs, mide, sinir, 
ademi iktidar, damar verem 
hastalıklarına deva! şafidir. 

FAYDA 

Kız 
ve 

Erkek 
IS TIKLAL LiSESi Leyli 

ve 
Nehari 

Istanbul Ali Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

Sinek, tahtakuru ve bütün ha-
4erab imha eder. Leke yap· 
maz. Tesiri kat'idir. 

HASAN KOLONYASI 
Halia lirnoıı çiçeklerinden miı.
tahzar bir harikai aan'attir. 90 
derecedir. 

ilk, Orta ve Liae kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydine devam olunmaktadır. Her gün müracaat olunabilir. 
lstiyenlere tarifname· gönderilir. Telefon 22534 İstanbul - Şehzadebaşı 

Li.~ :: ~:~~·'İNKILAP LİSELERiı~!~~~; 
Müessisi. N i 8 1 ZADE f1 A M Ol 

Reım' ders prog-raml:ırını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedriıab, ecneb1 mektepleT'lne kat'lyyen lüzum 
bırakmayacak bir ınlikemmeltyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ·ıe mUrebbileT'lnden 
mürekkeptir. Ana ve baba, yavrulannı İNKJLAP LiSELERiNE her huıuııta tam bir t.mniyet " '" huzuru kalple teslim 

edebilirler. Mufassal izahn:ıme ve<ı·eceğiniz adrese ı;ıönderllir. M"ktep Nuruoıımaniyed•rl lr. Telefon: 20019 

1 V APuıif..AR l!r s E Y R 1 s E F A i N 
TAViL ZADE VAPUR

WLSA-Rl ı----.~-c-rk_e_z_a_ce-n-taııı: Galatada Köprü bafı B. '1362 Şube A. Sirkeci 
MiJhiJrdar zade han 2.2740 

Muntazam Ayvalık" Postası 1 

,..~a~~u~~~! · 
şembe akşamı 17 de Sirkeci
den hareketle Gelibolu, Ça
nakkale, Küçükkuyu, Altın
oluk, Edremit, B~rhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Y emiştc Tavilzade 
biraderler. Telefon: İ!!t. 2210 

CENUBİ AMERf KAYA 
Gitmek isteyenlere 

ROY AL MAiL LINE 
İngiliz Transatlantik kumpan
yasının vapurJarmı tercih ediniz. 

Türkiye acentası : N. A. 

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

TRABZON POST ASI 
(Karadeniz) 1 Teşrinievvel 

perşembe 17 de. 
·-------

MERSiN POST ASI 
( İnebolu ) 2 Teşrinievvel 

Cuma 10 da Galata Rıhb
mından kalkarlar. 

-----
Tophanede İdare rıhtı-

mında seyyahin salonundaki 
11 numarala vitrin kiraya 
verilecektir. 6 numaralı vit
rin 100 lirada talibi üze
rindedir. 

Zayi - 1869 numaralı Oto

mobil plakı zayi olmuştur. 

Bulan Seyrisefer merkezine 

getirmesi insaniyet namına 

mercudur. 

Şoför: Faik 

Kadıköy iskelesi üzerin
deki gazino 345 Jirada ta
libi üzerindedir. Fazlasına 
talip olanların 1-10-931 de 
saat 16,30 da müracaatları. 

(2622) 
idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme pazarlık ile satın 
alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
ihale 3-10-931 saat 16,30 
100 Met. payanda borusu 
100 Met. Kazna borusu 
20 Tane masuralık çubuk. 

(2816) 

_..a EŞ t K TAŞ--

DiKiŞ YURDU 
Az zamanda Biçki, Dikiş 

nakış ve boya ile resim ve 
tezyinat öğrenmek istiyenler 
kayıt için acele ediniz. 
Yakında kapanacaktır. 

... _. Akaretler 62 --• 

Mektebimizin 10 • 10 - 931 cum&;rtesi &"Ünü açılrcağı ve 
derslere o gün başlanacağı ilan olunur. (2722) 

iktısat Vekaleti Maa din işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Gümüşhane Vilayetinin T orol kazasının Körtün nahiyesinin 
Şıhla KlZllot karyelerinde kain olup hükumet malı bulunan 
bakır madeni 

1 - Madenin teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
100,000 Türk lirası sermaye ile bir Tilrk şirketi teşkil ederek 
hukuku bu şirkete devredilmek. 

2 - llk sene zarfında sahai imtiyaziyenin 1/5000 mikya
tında muntazam topoğrafi ve jeoloj~k haritaları yapılmak ve 
eski imalatın ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler 
fenni bir rapor ile teebit ve tetkikat netayicine göre işletme 
projeleri tanzim edil~rek iktisat Vekaletine ita edilmek. 

3 - İkinci sene zarfında maden mevkiinden denize rap
tedilecek yol yapılmak. 

4 - Üçüncü seneden itibaren asgari ( 1000) ton cevher 
ihraç ve sevkedilmek ve sevkolunamadığı takdirde bu mik
tara tekabül eden kıymet üzerinden yüzde beş resmi nisbi ile 
mezkfır resmin yüzde altısı nisbetinde teçhizatı askeriye tertibi 
,,eritmek ve milli Bankalardan birinin ( 5000 ) liralık teminat 
mektubu ita edilmek ve teşkil olunacak şirketin temettüah 
safiyesinin ınaadinin imtiyaz kararnamesine zeylen tanzim ve 
teati kılınacak olan şertpamenin ahkamı .naliye faslında gös
terildiği üzere muayyen nisbetler dairesinde hi\kümete hissei 
temettü verilmek şartile ihaie edileceğinden taliplerin 3 teşri

nisani 931 tarihine mlisadif sair günü saat on beşe kadar 
kapalı zarfla ve tcıdnat mektubu ile azami ıeraitin İktısat 
Vekaleti Maadin Müdiriyeti umuu:ıiyesine ita eylemeleri. 

t1'-ll~~!aaGl~~~"~ıc1~ 

r.MELİVRTSiZ BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKİN EDER 

Dr. 
Cilt ve zührevi haıtalıklar teda
vihane.sl. Karaköy büyük mahal• 
leblci yanında 34 

Hasan Zeytinyağı 
Hamızı yoktur. Gayet aaf, 

halis ve şerbet ılhi talhdır. 
Yemeklerde ve bilhassa ıafra 
ve karaciğer hastalıklarında 
içilir. 

DANTOS DIŞ MACUNU 
Diılere ebedi hayat verir 

Beyazlatır ve çürümekten vf. 
kaye eder. Gayet nefistir. 

Hasan Diş Suyu 
Hasan Çocuk PudraS! 

Hasan Tualet Sabunları 
Hasan Gliserin Sabunlari 
Hasan Nebati Sürmesi 
Hasan Gluten Mamulatı 

(Ekmek, bademli ekmek, 
biskot, tehriye, makarna, un, 
çikolata) 

Doktor Ali Vahit (Yıldız) 
Çocuk unu. 

TREPARSOL 
Dahili Frengi flicı olup 

şırıngaya lüzum kalmadan te. 
davi eder. 

lf•-• Tablet halindedir --· 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten Rvdet etmiştir. 

Hastalarım Türbe karşısınd~ 
eski HilAliahmer binasındakı 
muayenehanesinde hergün ö~
leden sonra kabul etınektcdır. 
Telefon lst. 22622 

MATBAAi EBUZZi°'0--==-

SahipJerlı Ali Ekrem, Seliın Raır•P 
Netrlyat MUdUril: Selim R•f1P 

1 


