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SON POSTA tialkın gözildür: Halk bununla rörilr. 
S O N POSTA Halkın kulatıdan Halk bununla ı,itir. 
SON POSTA. Halkın d i ı i d i r: Halk hlmunla aö ler. 
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NIN 
KUPONU 

No.: 20 
Bu Kuponu Kesip 

Saklayınız. 

İDAM BUGÜN·. DEGİL 
Örfi Divanı Harp Mazbatası 
Millet Mecli"sine Henüz 

Başvekiletteo 
Gönderilmedi 

Menemen Mevkuf/arı Vaziyeti Bittabi Bilmiyorlar 

Maznunlar Dün Yeniden Müdafaa
name y a~makla Vakit Geçirdiler 
Hapisanede Endişe Vardır, Fakat Ümitsizlik Yoktur 

lıınir, 3İ(H.M.) - irtica 
~atnunları arasında hayat de
rınıedi. Dün de bermutat er-

enden kalktılar yemekl~rini 
)ediler \'e akşama kadar ya
la.ldarın üzerinde uzanarak ve
aı.hpua bulunduklan geniı 
:'1°ttun bir köşesinde üçer 
it ~er ki~ilik gruplar halinde 
onuşarak vakit geçirdiler. 
• Fakat ilk günlerde yüzleri• 
~ d 6rten tevekkül veya nikbi· 
~ ~~n • eser görülmedi. [Şimdi 

• aıatisna hepsi de endişe 

~~~edirler. Bununla beraber 
'- tınde , mukadderatlarının 
le •Y'fülı ettiğini bilen hiç kim-

. Yoktur. O derecede ki: 
.t ~uhakeme belki bir defa 
\ • • görüle :ek zannmda bu
unanlar, bu düşünce ile Divana 
l'trilın k . .. d f e üzere yemden mu a-
d. tıana.rne yazaniar, hatta gön
ı.::nler bile vardır. Mevkuf· 

Ö sıhhatlerine gelince: 
lıniif addinde mahzur ol

llaı)'an Şeyh Esadı çıkanrsanl% 
:li~teJi olduğu verem illeti 
erlıyen ta lıcı Hiiseyin ile bir 

llbüd dcttenberi rahatsız bulu· 
:-n Alaşehir muhtan Ahmedi 
~ İstisna ederseniz hepsinin de 
el lıt Vaziyetleri iyidir. Yalnız 
it ilftınccden ve endişeden ,işti-
aları kapanmışbr. 

( .VJenem :n ) de Merak 
Kalmadı 

<Men~rnen)de hıyata gelince: 
la Ramazan hayab, Divanı 

llrbin geç vakte kadar so-
1'..kta kalabilmek mfisaadesini 
•errnesinden aonra, eski sene
leı; andıran bir ıekilde devam 
•bnektedir.1 

Fakat ilk kafileye ait mu-
~kcmenin bitmesinden ve ve
tilen kararların az çok isabet 
lıtimali ile tahmin edilmesin
den sonra Menemen bir haber 
'll:ıenbaı olarak bütün memle
keti kendisine çeken bir mih

k olmaktan çıkmıştır. Şimdi 
lberak addedilebilecek tek bir 

okta vardır : 
Türk vatanına en büyük 

fenalığı yapmıya teşebbüs e den 
\>e nyni zamanda yirminci a:mn 
~n büyük vahşet nümunesini 
Rösteren haydutlar acaba son 
dakikalarında nedamet hissi 

Osterecekler mi? 
k Divanı harp bugün ikinci 

l •sını maznunların muhakeme· 
er· 

ıne başlıyacaktır. 

l DevaJnı 2 üıci aayf amızda J 

Küçük Kemalin Zaferi 

Boksörümüz, Yunanlı 
Hasmını Mağliip Etti 

, -Dün stadgomJa da hararetli fatlıol maçları gopıldı 
Dün gündüz atadyomda yapılan futbol mi.isabakaları ol.~u.~-
h tl . t" Fakat gece Ga?atasaray salonunda Kuçuk 

ça arare ı geç ı. d ı b k d h 
Kemalle Yunanlı Angelides arasio aKyapılan l'o s mld~çıB··at'" a 

b. d" k .. el oldu Küçük ema ga ıp ge ı. u un mü ım ı ve ço guz ' f d d 
bu spor hareketlerinin tafsilatı 6 ncı say amız a ır. 

• 
Ucuz Et istiyorsanız 

Pendiğe Gidiniz 
• . b" • biıl te~efon başına çatırdı Ye aordu: 

Dün karilerımnden, ara t biliyor musunuz? Sual, ıuip elmakla 
-Etin okkası kar '.uru~ ur, 

beraber cevap verdi.~ ...... ,...,!!'l: 
- Koyun eti 60 ile 

80 kuruş arasında 
tehalüf eder, İakt iyi 

kıvırcık alnıak ister
seniz 100 kurııf ver-
mlye mecbur olurau
nuz. Dana etine ge-

lince yetmiş kuruştur, 
fakat filetoluğ'u yüı. 

kuruştan fazlaya da 
satılı r. 

Kariimiz bu ceva• 
bı dinlc:iikten ıonra 

söyledi; 
_ Burası Pend:k

tir. Size haber veri· 
yorum: Knrilerinize 

ilan ed iniz. Et a l
mak isterlerse bura
ya g elsinler. 

Çünkü kıvırcığın 

okkası 50, nihayet 

altmış, dana etınin 
okkası da 30 ku-

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

1 Bugünün Meselelerinden 
1 

Borçlar Meselesi Anka
rada Hap1et Uyandırdı 

.... 
Ankara, 31 (H. M.) - Düyunu umumiye meclisi, ilr.ısadf 

vaziyetimizin borçlar mukavelesini aynen ifaya mani olması 

.. SON POSTA,, '(~ 
Jefon makinesi olan ka• 
rileri arasında eğlenceli 
bir kur'a tertibine karar 
ver~iştir. Bu kur'aya 

ait tafsilatı P AZARTE· 

si nüshamızda neşre
deceğiz. O gün, telefon 

numaranızı gazetemizde 
aramayı unutmayınız. 

, . 'dolayısile mukavelenin yeniden tetkiki için hükumetimiz tara• 
fından vaki olan daveti tetkik etmiş, bu davete icabete sal!· 
" ' ' .. 

Gazi Hz .. 
Dün İzmir Civannı 

Ziyaret Ettiler 
İzmir, 30 (A.A) - Reisi

cümhur Gazi Hz. bugün öğle
drn sonra, otomobille Kemal· 
paşa kazasına ve Armutlu 
kö1üne gitmişler, kaza mer
kezinde ve Armutluda C. H. 
fırkası ve belediye dairelerinde 
halkla temas etmişlerdir. Ke
malpaşalılar ve köylüler büyük 
k:.ırtarıcıyı emsalsiz bir heyecan 
ve sevinçle karşıbmışlardır. 

Rcisicümhur Hz. 18,30 da 
lzmire avdet buyurmuşlardır. 

Mardin Kar Altın
da l\1ahsur Kaldı 

Mardin, 3 l ( H. M. ) - Bir 
müddetten beri güzel gitmekte 
olan havr lar birden bire bo
zuldu. Uç günden beri tehri· 
mize ve civarına hiç fasılasız 
surette kar yağmaktadır. 

(Mardin) in etraf ile muva· 
salası kesilmiş gibidir. Kar bu 
tarzda iki gün daha devam 
edecek olursa tam bir infirat 
haline .elecc:ii.nizden korkul· 
maktadır. 

ISTANBUL HAVASI 
Rautane c!.m i'ece, bug-ün için 

kapalı, fakat yatmursuz ve karuı 
bir hava tal..~in ediyordu. fak at 
aksi olarak ' sabahleyin erkenden 
a-üneı çıktı ve ilkbaharı andıran 
hir gün ba şl adı. Temenni edelim 
ki Rasatane hep böyle aldansın. 

hakikaten böyledir. 
Sorduk, c: 5ylediler: 

"Buradr '>.!lediye, ke:tilen ıı§'lr
dan 120, • ıyundan da 45 kuruş 
alır, salha 16 ücreti iıe yoktur. 
Bina cnale h et ucuzdur. 

O d e ·ecedeki buraya bir haf· 
talık et i Hyacmı tedarik etmek 
'Üzere İs t nbu ldan ve Adalardan 
gelen b' ok kimseler, eli bura 
dan alı şu veya bu vasıta ile 
latanb " gö türen kasaplar va rd ır. 

Vl f-.u vaziyet Pen~ iktc kaup 
dükl.dn • . ının gün den güne çoğal
masmı r ::ı ci p olmuştur. Bu daki· 
knda 1 k asap varc ır . ., 

Dil .du ld erimızi yazdık, gör· 
dükleı .nizi de tesbit ettık. Beıe-

biyeli olmadığı neticesine varmış ve vaziyeti tetkik için borçlar 
mukavelesine imza koyan teşekküller arasında umumi bil' 
içtima yaptırmıya karar vermiştir. 

Gelen mütemmim malumata nazaran Dilyunu umumiye mec
lisi bu kararı vermeden evvel: Evvell Beynelmilel siyasi bir 
tazyik yaptırmayı düşünmüş, fakat Cümhuriyet Türkiyesinin 

padişahlar Türkiyesi olmadığım, iizerinde beynelmilel siyasi 
tazyik yapılamıyacağını çabuk anlamış, bunu müteakip memle
ketimize beyne~milel mali bir boykot yaptırmak suretile maddi 
tnzyik icraslnı derpiı etmiş, Türkiye hariçten istikraz arama• 

dığı, kendisine ikraı: teklifinde de bulunulmadığı için bu çare
nin de semere vermiyeceğini düşünmüş ve nihayet vaziyeti 

kendi hissedarlan arasında daha derin bir surette tetkik an
zumuna kani olmuş ve bu kanaat neticesinde de son karanm 
vermiştir. 

Maamafib derhal haber Yerelim ki Düyunu umumiye meclisi 
bükümelimizle derhal müzakereye girişerek bir anlaşma zemini 
bulacak yerde bu kararı vermesi ile kendi menfaati aleyhinde 
hareket etmiştir. 

Filhakika bt·gjn burada mevcut havayı, asa1.Jiyet ve mcm,ır 
niyetsizlik lcelimeleri He ifade edersem · yanlış bir hareke.te 
buJunmuş olmam. Günden güne teessüs eden kanaat, borç'ar 
meselesinin hallinde bu defa, bizden daha kat'i hareket eden 
milletlerden örnek almaktır, denilebilir. 

"Borçlar itilafında hata var mz? Lut/ en üçüncü 
say/ ada okuyunuz.,, 

Mehmet Enıin Bey H. Fırkasına Döndü 

Kadın - Ne güzel dönuyorsunuz? Kimden ders aldı z? 
Erkek - Şair M hmet Emin Beyden l 



{ Ticaret 

TİCARİ 
• 
ihracatımız Ve 

Müvaze,nesi 
1 ELİNDEKİ YÜZÜKLE MADEN 

VAZIYET .• 
'KEŞ . EDEN BiR · ·KIZ ••• 

Dahili Ticareti
mizin Hali Nedir Bu Kızın Kabiliyetini Alimler Kabul E.tmişler

dir. Bu Kızdan Şimdi ltalyada 
Gayri Mekşu( Mad.enlerin 

Son hafta n.rfında muhte
lif limanlanmızdan mühim mik· 
tarda ihracat yapılmıt olmaıı· 
na rağmen fiatlar geçen haf· 
taya nisbetle hissedilecek de
recede düşkündür. Tüccarlann ) 
elinde el'an atok mal mevcut· 
tur. Aşaiıdaki cetvelde görlll· 
düğü veçbile, 1930 senesi ih
racatımız ithalitımııa faik 
olmasına rağmen, ticareti umu· 
miyemizde 929 aeneaine nis
betle yanya yakın derecede 
düşkünlük vardır. 

İhracat azaldığından tiftik 
fiab düşmüştür, pamuk vasaU 
40 kuruştadır. Üzüm iyi cins 
35 kuruştur. 

16-24 kinunusani, bir hafta 
zarfındaki ihracabmız: 

lstanbuldan: 
1,300,000 kilo BuJda1 
ı,soo,ooo ,, Arpa 
20 Hndlk Afyoı. 
ııs,ooo kilo Badem 
17 çuval Ceviz 
134 Hndık Cevi:dçl 
41 çuval Fmdık 

ıw balya Tlftik 

Antalyadan: 
2862 metre mlklbı Çam kereat .. ı 
5305 ,. Katran k~reate 

Portakal ihracatına henllz 
başlanmamışbr. 

Adana - Mersinden: 
577,199 kilo Pamuk 
59,&90,000 kilo Arpa 
2,705,000 kilo Portakal 

Arpa ve portakallar ıtok 
olup derdesti müzakeredir. 
Portakalların Rusyaya ihracı 
için uyuıulmak üzeredir. 

İzmirden: 
26521 kilo İncir 

Son hafta zarfında tıznm 

\hraç edilmemiştir. 
Mevsim iptidasındanberi iz. 

mirden ( l 8,462,321) kilo incir 
lhraç edilmiştir. incir ihracatı
nın faaliyet kesbedeceği tah
min edilmektedir. Bilhassa 
Kanunusani iptidasından itiba
ren Yunanistan incir ihraca
bndan beher kilo için : 
Lllka amballjdu 30 Lepta 
Orta ,. 21 ,, 
A~ n ~ • 

İhraç reami almaktadır. 

Umumi Ticaretimizin 
Vaziyeti 

1927 de lthalltımıs 211 mll7oa 
1928 de ,. 223 ,, 
1929 da ,, 256 ,, 
1950 da 11 U6 ,, Hradır. 

929 senesi ithalatımızın yiik
ıelmeai bu aene zarfında tat
biki mukarrer yeni gilmrllk 
tarifeal dolayıaile birçok tnc-

ltalyada yer altındaki ma
denleri ve eskiden metfun 
ban atikayı ketf eden bir kız 
çıkmış. Bu kız eline ytizllk 
gibi, kUl'fUD gibi madeni bir 
ıey alıyor. Gezerken birden• 
bire eli sarsılıyor. Elinin 
aaraıldığı yerde, yer altında 

muhakkak bir maden filin 
vardır. O yer kazılıyor ve 
maden çıkıyor. 

Bunu hayal zannetemeyiniz: 
Alimlerin, gazetecilerin, fen 
adamlarının huzurunda yapılan 
müteaddit tecrübeler bu kızın 
fevkallde miknatıa kabiliyeti-

carın mllhim miktarda kumaş 
vesaire ithal etmelerinden ileri 
gelmiı ve halbuki 930 aene' j 
ithallb azim aurette tenakut. 
etmiştir. 

1927 de ihracatımız 158 mllyoıt 
1928 de ,, 175 " 
1929 da ,, ıss ,, 
1930 da ,, 143 ,, liradır. 

İhracatımız arasındaki fark
lar pekaz olmakla beraber 
ithallta nisbet edilince 
bilhassa 930 aenesi ithalat 
azim derecede düşmüş bu!un
duğu halde umumi vaziyeti 
ticariye ayni sene zarfında 
pek fenadır. 

Umumi Ticaret 
m .. aemı 
928 
'29 
'50 

" 
n 
n 

369 milyon 
597 
411 
279 " ,, llradtr. 

Tarihi Tefrika No. 20 Yazan: A 

OLUÇ ALI REiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Se•rillme kartı bukadarcık ı 
olaun kendimi metetmcm elbette 
mazur rörüUlr. Yokaa Turaut • 
reiıin beni çoktan unutmuı olduğu
nu pek iyi biliyordum. Bununla 
l»eraber benim bu, cesaret kaynı
J•n a6derim aevgilim Veranın 
çok botuna ritti. Ümitle aordu: 

- Hiç kimaeden korkmaz mı
ıın? dedi. 

- Kimseden, dedim, seni ka
pracatım! .. 

Dotruıu hayatımın en yaman 
1&atlerini yaşıyordum. ftalya ta
&rlerinin, rGzellitini, cazibeıini 
anlatabilmek için destelerle kiğıt 
ıarfettiklerl dilber ıevgHim, şu 

dakikada kollanmın araaında 
endişeli bir heyeanla titriyordu. 

Onu 6ptGm, bir dahh, bir daha 
6pUlm. MGtemadiyen otkamak, 
Bpmek iatiyordum. Fakat Hiç 
beklemediğim, ummadığım bir 
anda yakama demir bir pençe 
gibi yapıfan bir el, beni şidd tle 
geriye çekti, enaemde de, hatırı 
sayılır bir ıamar "Şırrakl,, diye 
patladı r •• 

Şatırmıştım. Hemen kafamı 
arkaya çevirdim. Kimi gördüm, 
bilir misiniz ? 

Joıef Na.iyi.. C: evgilimin ba
baaını r •• 

Beai birkaç defa sarstı ve az-

Keşfi için istifade 
Edilecektir .. 

1 - Kızın bulundula küçük kög 
2 - Miknatısi ku'Clveti hayret uyandıran İtalyan kızı 
J - ltalgan kızının luşf i üzerine meydana çık11-

ni haiz olduğunu gö!termiş 
İtalya hükumeti 
gayri mekşuf madenleri ara
mak üzere bu kızın kabiliye
tinden istifadeye karar ver
miştir. 

İşin ciddiyetini anladıktan 
sonra bu kız hakkında İtalyan 
gazetelerinin verdiği malfımab 
nakledelim: 

"Roma civarında Lazio is
minde küçük bir köy vardır. 
Arazisi volkaniktir. Burada 
geçen sene birdenbire bir 
göl çıkmıştır. Bir müddet bu 
gölün auları kabarıp azalmış, 

bu hal ilimlerin nazarı dikkatini 
celbetmiş, tayyare ile havadan 
göliin ve civarının fotoğrafisi 
alınmış. 

rın bir haydut gibi avazı çıktığı 

kadar haykırdı : 
- Piı ıeraeri 1.. Burada hala 

ne arıyorsun ?.. Şimdi aeni bir 
kapek gibi gebertip bacakların

dan asacağım!.. 
Rengim ıapaarı keıilmitti. 

Cıhz bir aesle, yalvarır gibi : 
- Fakat Senyör, diyebildim, 

beni tahkir cdiyoraunuzl .. 
Tekrar haykırdı: 

- Tahkir etmek mi? .. Bu bile 
aana karşı bir lüfuftur... Haydi 
defol buradan!.. Pit canına ya
rınki mukaddes günün şerefine 

sana bağıfhyoruml 

Jozef Nnsinin bu son ıöz!erin
den cür'et almışbm. Bu cGr'etle: 

- Hayalım, dedim, kızınızın 

hayatile bağlanmıştır. Bu hare
ketiniz ikimizin de ölümüne 
aebep olacak! 

O ande herifin gözleri döndü. 
gürilltüHl bir ıeale: 

rıl11n bir Roma harabe$i. 

Bu resimler tetkik edilrr , 
ve yukarda bahsettiğimiz kızm 
yardımile göl kenarındaki köy
lerden birinin batmak üzere 
bulunduğu anlaşılmış , köy 
tahliye edilmiş. Filhakika kı
zın tahmini doğru çıkmış ve 
köy bir ay içinde batıp kay
bolmuş. 

Köyün tehlikede olduğunu 
hab~r veren bu kız bir Radi-
omanttır. Esmer, kara saçlı, 

sıhhatli ve güzelce bir kızdır. 
İsmi Matalonidir. 

Bu hadiseden sonra ıanayii 
nefise mütehassısları, beraber
lerinde gazeteciler, ve birçok 
alimler olduğu halde bu kızı 
almışlar, bir tecrübe yapmıya 
karar vermişler. 

- Kim var orada?. Yıkın fU 
edepsizi yerel .. 

Kılıcıma aarılmıya vakit kal
madan silahşurlar hemen etrafımı 
sardılar, beni sıkı sıkı kavrayıp 
yere devirdiler. Aglıyan ıevgilimi 
de babaaı zorla çekip götürdü. 
Bundan ıonrasını hiç sormayınız .. 
Gecenin ayazında bana öyle bir 
dayak çektiler, öyle bir kötek at
tılar ki ... Bir aralık canımın acı

ınndan bayılıp kalmışım. 

Don Kişot Muharriri 
Meyhanede tam dört kupa 

şarabi bir solukta çekmiştim. 

Kederimden çenemi bıçak açmı
yordu. 

Ne yapacaktım 4imdi ben? .. 
Sevgilimin karşısında bir köpek 
gibi dayak yedim, danalar gibi 
bağır tı ldım. Haysiyetimi kurtar
mak için ö mrümün yirmi ıenesini 

vermiye hazırdım. Fakat ne çare! •• 
Hırsımdan parmaklarımla saçları-

Genç kızı kıra çıkarmışlar. 
Kız eline bir yüzük almış. 

Tarlalarda yürümiye başlamış, 
kız bir müddet gittikten sonra 
elinde bir sarsıntı hissetmiş. 
"buraya işaret koyun,, demiş. 

Yürümüş elinin sarsıntısı de
vam ettikçe işaret koymıya 

devam etmişler. Sonra burası-

nı kazmı~Jar. Roma devrine 
ait kıymettar bir mezar bul-
muşlar, tecrübeye 
mişler, yine kızın 

bir yerde diğer 
bulmuşlar. 

devam et
İşaret ettiği 

bir harabe 

İşin daha garibi, kız yer 
altındaki madenin veya asarı 

atikanın derinliğini ve cinsini 
de söylüyor. 

Eline aldığı muhtelif ma
denlerle yaptığı tecrübelere 
göre bunu tayin edebiliyor. 
Mesela bazı yerlerde " burada 
çanak çömlek bulacaksınız. ,, 

demiş. Filhakika orada büyük 
bir mezar içinde Roma dev
rine ait birçok çanak ve çöm
lekler bulmuşlar. 

Bu tecrübelerden sonra alim
ler ve gazeteciler bu kızm bu 
kabiliyetini tasdik etmişler. 

Bunun üzerine İtalya hüku
meti resmen ite karışmıı ve 
memleket dahilinde mevcut, 
fakat şimdiye kadar keşfedil
memiş madenleri bulmak üzere 
bu kızın kabiliyetinden istifa
deye karar verilmiştir. 

mı yoluyordum. En yeiıli dakika
larımı yaşıyordum. 

Birdenbire arkamdan bir el 
teması hissettim. Muhakememi 
toplamıya çalıştım. Şen ve ••k
rak bir ıea: 

- Merhaba dostum Don Kişot, 
diye bağırdı. 

Başımı kaldırdım: Sardunyaya 
relirken gemide görüştüğüm uzun 
bıyıkh kuru adam. 

-Merhabaaa Sinyor Servantea, 
dedim. 

- Yanınıza oturabilir miyim? 
- Nasıl arıu ederseniz. 
Bu zühuri misafir yanıma 

oturdu ve alaylı bir eda ile lakır
dıya başladı: 

- Sizi kederli ıı-örüyorum 
dostum. Bununla beraber bu 
kötü netice evciden mukadderdi. 
Sevgilinizin pederi, kızını size 
vermiycceği belli idi. 

Gözlerimi hayretle açtım, ona 

Belediye F aaligeti 

İSTATiSTiKLER 
Belediyede Na
sıl Tanzitn 

Edilecek 
Belemye timcliye kadar~ 

bana, evlenme, vefat, · 
varidat, aarfiyat, balta-1"' 
tepJairbaneler ve oto•oDuı.ri' 
iatatietijini tutuyerdu. 

Dahiliye vekileti diiel' ,,r 
deni ıela.irlerin tuttukları ~ 
tün istatistiklerin lstaabul~~ 
tutulması için belNliyey• 
e.;aa!ar a-önderıaiştir. Bo flfl" 
lar dalıiliade yelli bir iatati.t* 
tqkilib yapılacaktır. 

Londra Sergisi 

Gönderdiğimiz Eserld 
Çok Beyenildi 

Müzemiz tarafmdan Londı' 
İran işleri sergisine gönde:· ti 
asan atika bütün diğer esti 
!erden daha çek beyenilın~ 

Bu eserlerle beraber ~~
tezyini san'atlar mektebi f'IJt 

allimlerinden Necmedtlio B' 
yin yaptığı lrankari bir 1<d 
ta vardı. Bu da takdir kııı~ 
mıştır. Necmeddio Bey Y.,. 
bir (Şemşe) kap daha harf 
lamıştır. Bu da sergiye f,61 
derilmi!ltir. 

Adana 
Muhabirimiı 

- o~ 
Bazı gazeteler ''SON P 

T A'mn Adana mub~:il' 
Salibattin B~y hakkında.. t'I 
kiıınet aleyhınde tefevvll~'ı 
bulunduğu için tevkif 111uı ' 
keresi kesilmiştir. Fakat j 
habir bUtiln talıarriyata ~ııl 
men bulunamanuştır.,, şek.li ,J 
bir haber neşrettiler. J,; 
hayretle ve teessürle okıJ~ 

Adana muhabirimiz ~ 
hattin Bey, vaktile Törk .~;. 
gazetesinin tahrir işlerin 1 

etmiı, uzun zaman rnub~ 
lstanlıtul gazetelerinin JBUb• ~ 
liğini yapmış bir ge~ 
Kendisinden böyle }üzll;A 
ve yersiz bir hareket ~ 
olabilece(inin akla bile ~ 
rilmemeıi lazımdır. Bıı ~ 
her, daha evvel bir rrıes~ 
dolayı Adana zabıt ,"I' 
Salahattin Beyin mal~ll1 

"/. 

müracaat edilmesi gibı ;;J 
bir hadiseden galat 
icap eder. 

. d"' 
diktim ve yüksek aesle •'!{ ~ 

- Siz ıihirbaz mısınıı d'J 
- Hayır, dedi, ıizin, "şı 

nize l'ittiğinizi anlamıştıııı·e 
ise sizi kederli görünce oı ti 
kolaylıkla ketf ettim ve şu ":ıı~ 
vardım : Siz Don Kişotst.I~ 

-Ben Don Kifot filio d 1 
Bu adam da kimdir? Be" ti 
benzetiyorsunuz ıraliba. :~j 

- Hay1r dostum; benı~ıİ'a' 
rum. Siı. Don Kişotun kend~ 
Herneyse.. Görüyorsunuı 

1
';1 

lediklerim teker teker ııı' 
çıkıyor 1 

Ben bu garip adar~ll? ~ 
}erine cevap vermek ıçııt ._ 
oynatamıyordum. O, d~"' lı 

- Eğer beni dinleyıP 
olsaydınız, şimdi kocarıı•'\ıı' 

k d . . • e" 
rımrı ayınpe erınızın 

virmcniz, sevgilinize ka" 
için kafi gelirdi! lı 

- Demek z.orla aJııı• ,,,J 
lArk•" 



Kari Göz ile 
Gördüklerimiz 

Maliye Vekili 
Beyden Rica 
Bendenls Serflçe mObadlUerbuleala. 

Bı11ulaa dart HDe ene! Antalya .teft.,.. 
darhjı t.vahadaa taUUI emval kaaaau 

Deri ırilrillerek yirmi dart eaat sasfmd• 
bllttln emvabm yok pahasına eabldı. 

Mahkeme Detleeal laac:soluoaa ~mnll

lllin ırayri kanuni olmaeı ladeal llzım 

reldfji mahkemenin verdifl ilim Ue 

1Daltmdur, Bu auretle maliyeden alaca

lım olan bqyib: lirayı icraya verdljim 

hal4e bir ltuçuk •enedJr alamadım. 
Enakım muhtelif meraelmlerle hu• 

inak enclhaenl mahkemelerine ve turayı 
dnlete ıtttL Dört buçuk Rnedlr hail 
bir Mtlce elde ede•edlm. Defterdar 
Beyin kanunsuz yaptıfı bu harekette 
baluu laem beııl iftira •uretlle kaba· 
batıı tutulu. Veyahut cUmhuriyetla 
P.k nulb u•delerine mutaJlr olan bu 
Prkln hale nihayet verdlrlnl:ı. 

Aııtalyada ?b(bctiye mahallesinde 
Scrfiçe mtlltadillerinden : 

Reşit 
SON POSTA ı Nazarı dikkate vue-

41yorus. 

Bu Ne İştir? 
S.n ve ailem mObadll ve muhacl· 

rta. lzmlrde Kartıyakada Çakıroğlu .o
"-iı•da 50 No. ev 926 •enealnde blse 
lahata edildi. Hanenin diğer tarafını 
'-ııl•n itıal eden t•ırlJ itini biçimine 
~oydq bir tapu ile evi elimizden aldı. 
ulıu1&uınua ı.iyaa uframıttır. Bana mO

~caat ettljim bir mllfettit: " Derdini 
llt Marlr.o pepya anlat., dedi vekllete 
.. liracaat ettim. Henllz itim hakkıda 
•tlabet bir netice alamadım. DUrt H

"•dlr rtlmden aiicUmden oldum. 
l1mlr, Karııyaka Rayklıı 
eokaf'ında 6! numarada 

Yusuf 

Şoförler Cemiyetinin 
Nazan Dikkatine 

.. ~8 kanunusani çarşamba r.nu kardeşimin vefat eden 
ır Yaşındaki oğlunu Sultanah

lllettcn Merkezefendi kabris
tanlığına defnetmek üzere iki 
0 !ornobil tuttuk. Sur dahili 
ı1d:rek kabristanlığa geld~k: 

0 forlerden otomobil ücretını 
sorduk. İki lira dediler. Hal
buki taksi mucibince bir lira 
-!maları icap ediyordu. Bu va
t~yet karşısında tabii toförle
rın hakkı olan bir lirayı ver
dik. İtiraz ettiler ve küfür et
tiler. Nihayet karakola müra
caat ettik. Haklı çıktık. Kara
kolda yalvardılar, Affettik. 
liep bir arada dııarı çıkınca 
tekrar ıebepsiz küfrederek 
otomobillerine binip gittiler. 
Müşterilerine bakıız yere küf
r eden bu gibi toförlere biraz 
da nezaket tavsiye ederiz. 

Mahmutpapda Yetlldlrekte 6 
•umurada Mezbeha damı• memuru 

Muhitiin 
. "SON POSTA:" Şoförlerin 

İÇUıde pek terbiyelileri bulun
duğu gibi böyleri de mevcut 
Olabilir. Nasıl ki her meslek 
erbabı arasında muhtelif tabi
•tte bulunanları da mevcut
bır. Maamafih tiklyetinizi 
f<!E iSrler cemiyetinin aazan 
~atine koyuyoruz. 
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Kadın Ve Kalp İşleri 
1 

Dünyada Olup Biten Siyasi Hadiseler 

Rusya Mütemadiyen Hazırla
Evleneyim? nıyor -Hintlileri Aldahyorlar-Yeni Nasıl Bir Kızla 

Fransız Kabinesi Nasıl Çıkh? Karilerimizin Dert Ve 
il :=....0:."~.!:..e.:v~.liy:ı: Suallerine Cevaplar 

zm M. Aandin, Bntçe nuarı 
M. Pietri, Maarif nazın M. 
Deligne, Ziraat nazın M. Tar
dieu, Ticaret nazın M. Rollin, 
Posta ve telgraf nazın M. 
Guemier, Mesai nazırı M. 
Landri, Müstemleklt nazın M. 
Paul Reynaud, Sıhhiye nazırı 
M. 'Blaiaot, Deniz ticareti na
zın M. Chappedelaine, T ekaUt 
nazın M. Cbampetie de Ribes. 

Müaollni Avrupa muaheddtrinin tadlllnl l•tlyor. Onun bu hareketi FranHyı 
kızdırıyor, Alm:ınyayı memnun ediyor. Bir Alman kelkatl>rli Müeollnlnln bıa 

har~kc.t·nı yukardakl karikatUrlf tHltlt edly1>r. 

I 

ltalyanlara rlSre dGnyayı uçuruma 

•llrüklenmekten menedecek yerln• 

tedbir: Faılıtm 

Hintlileri 
Aldatıyorlar 

1 

FranH laılltereye altın vererek onu elcle 
etınlye çalıtıyor. Bir ltal· 

yan faıteteel onu bu ka- • ...... 
rlkatllrle teablt ediyor. 

1 lave~• kıralı• neadlade .... 1&11lerden 

mOrekkep bir tlyafetı 

ırlyalete lnral •e kırallçe 

lalamet edlyer. 

ingiltere hükumeti, Hindis
tan için y.ıptığı yeni projeye 
karşı Hintlilerin mukavemetini 
kırmak maksadile Ganaınin 
ve diğer arkadaşlarının tahli
yesine karar verdi. Bu karara 
merbut olmak üzere bundan 
böyle istikla\ taraftarlarının 

franuıı; kablneıl aa..ı ltlr lı:unete dayanıyor 

serbesçe çalışmalarına, topla
nıp müznkeratta bulunmala
nna muhalefet edilmiyeceği 
ilan edildi. 

İngiltere hükumetinin zahir
de iyi görllnen bu hareketi
nin iç yüzü şimdilik Hindi.
tandaki menfi mukavemet ta
raftarlarının tabrikatma niha
yet vermek ve projesinin tat-
bikine müşkülat gösterilmesi
ne meydan vermemektir. 

Gandi, istiklil cereyanının 
başında bulunan adamdır. 
Bu harekete 1921 tarihinde 
başladı. O vakit İngiltere şaşır
dı ve Gandiyi tevkif ederek 
bu cereyanı ıusturmak istedi. 
Gandi iki sene hapiste kaldL 

Gandi mabpesten çıkbktan 
ıonra menfi mukavemet cere
yanını ortaya çıkardı. Bir ta
raftan da bntlin Hindiatan 
kongresi isminde b~ ko~ıre
nin teşekkülllnü temın ettı. 

Bu kongreye Hindu, Müılü
man ye Mecuıi mllrahhaslan 
iftirak ettiler. En büyük ve 
en ciddi muhalefet o vakit 
bqladı. Bu kongre iıtikllli 
tam istedi. 

26kinunsani 1930 tarihi kon-
grece istiklll günfi olarak 
kabul edilmişti. O giln Hindis
tanın her tarafında bOytık 
nl\mayifler yapılacaktı. 

işte lnğiltere, Gandiyi Ye 

SERVER BEDi 

Yeni Fransız 
Kabinesi 
Fransız kabinesi Ayandan 

Mösyö ( Piyer Lival ) ın riya
ıeti altında teşekkül etti. Buh· 
ranın başlanilcında geniş bir 
temerküz kabinesi vllcuda ge-
tirileceği zannedilir ve buna 
çalışılırken, son dakikada, O• 
mitler ıuya dilşmilştilr. Maa• 
mafib kabine zUcuda gelmiştir. 
Temayül itibarile eski TardiylS 
kabinesinin renk ve temayil· 
lUnü andırmaktadır. Bunun 
ıebebi, Radikal Soıyaliıt fır
kasile ıol cenah cllmhuriy.:t
çilerinio bazı kimselerle tefri
ki mesaiyi kabul etmemeleri
dir ki bu da yeni kabine için, 
tabir caiz iae, bir zaaf eseri· 
dir. Kabinenin tekli tudur: 

Bqvekil Ye Dahiliye nazın 
M. LavaJ, Adliye nazın M. 
Leon Berard, Hariciye nanın 
M. Briand, Harbiye nazın M. 

Maginot, Bahriye nazın M.Char-

arkadaşlarını tahliye için tam 
bu gOnü seçti Ye 26 klnunuıani 
günü, lngiltere aleyhinde yapı· 
lan bir iıtiklll srnnn olacağına, 
milli kabtamanfarın tahliyesini 
tes'it için tertip edilen nlima• 
yif lerle ıeçti. 

Bu ıuretle 1 ngiliz kabinesi 
millicilere en btıyUk oyununu 
oynamış oldu. 

Rusya 
Hazırlanıyor 

1930 senesi zarfında iktısadi 
buhranı artbran sebeplerden 
biri de Ruayanın Damping 
siya.aeti olmutlu. Rualar bütün 
dOnya piyasuını, kapitalist 
memleketlerin istihsal fiatından 
dun bir fiata verince biltiln 
dünya ıanayii fqırdı. ' 

Ruıya bu seneki neticeye 
b~karak gelecek sene için ıim
dıden daha büyük mikyasta 
hazırlanmıya ba9Jamıtbr. Alınan 
tedbirlerden bazıları ıunlardır: 

1932 seneıi için ziraate 120 
bin traktör çıkanlacaktır. Mev
cı=t, 300 ziraat makineıi ve 
trl\d6r merkezine illveten 
daha 1,440 merkez teaiı edi-
leuktir. Geçen ıene 3 milyon 
b'1ktar arazi ekllmitti. Be 1ene 
e~ecek arazinin miktarı 18 
mılyon hektar olacakbr. bk-
babar~a bqlıyacak ziraat için 
370 mılyon ruble aarfedilecek, 
2000 otomobil tah.ia oluna
cakbr. Haşarat ile mOcadele 
için geçen sene ıarfedilen 19 
milyon rubleye mukabil bu sene 
40 milyon ruble 1arfedilecektir. 

Bu sayede elde edilecek mu-•am netice ile bu aene dilnya 
piyualarinda daha fiddetli 
bir Dampin1r ıiyaaeti takip 
edilecektir. 

olduğumuz manik6r kızlardan 
birile karıılaıtım. 

Bir kariim geçen (Ün erkek 
ler arasında güzellik müsaba
kası niçin yapılmadığı hak
kındaki yazıma kızmıf. "Güzel
lik müsabakasına bizi erkekler 
teşvik edeiyor, erkekler aevk
ediyor, sonra da erkekler be
yeniyor. O halde bunu timdi 

de fena göstermenin manası 
var mı?" diyor. 

Kızım, bu isyanda haklısın . 
Fakat ne yapalım ki erkekler' .ı 

hakim, kadınlarm esir olduğu 

bir ceıniyetteyiz. Erkekler 
bizim herşeyimizi, bu meyan
da güzeliğimizi istismar eder
ler. Onlarla müsavi olabilecek 
bir dereceye ielmedikçe, çır

pınmak fayda vermez. Ne 
vakit kadm güzelliğini teşhir 

etmenin bir ayıp olduğunu 

anlarsa o vakit mesele kendi
lijinden halledilir. .. 

Bebekte Orhan KaA z. B ım . , 
hangi kızla evlennıeai lizım 

ıeldiği hakkındaki cevabımız
da şu cümleyi anlamamış: 

" İradesine sahip, ıahsiyeti 
kuvvetli bir kız sizi mahvede-

1 
~~r: ,, Bu elimle ile kutetti
gımız fey tudur : Bazı kabm· 
lar inatçı, veya kendini be-
yenmiı olur. Yahut, bqkala· 
nna itaati izzeti nefsine mü
nafi görür. Böyle bir kadım 
boyunduruk altına alıoak lr6ç· 
tür. Hayatmda müstakil n 
hakim olmak ister. Siz böyle 
bir kadınla geçinemezsiniz. 

• Fskişehirde M. R T. Beye: 
Ankarada S. U. C. lnızalı karle 

cevap veriyor. Bizi ayıran baıkalanchr. 
Yokaa birleşmemize mani yoktur, lllyor. 

* Maçkada S. Cevat Bey: 
iptidai, aptal bir kız olmamak t•r-

tlle kıınlnle evlencc:eğiııiz muelul ekadar 
ehemmiyeti haiz değildir. Çüakl •iz 
alacatınıı:. kıu mca'ut edl'cck mu.lyetle• 
re mallkıılnb. Yalnız. haaut bir kıı.la 

evlcnmeylnlz. ÇGnkO batka katlınlara 
da ayni auretle muame.lc etmenbden 
ku9kulanıp hayatı •be ııehir edebilir. 

* Ankarada H. S. Kurt Bey: 
Siıt aan kıı.lan ıevcrı!nlz.. Fakat 

lıdlvaç hayatınızda böyle bir kız •iı:.I 

bedbaht edeb' llr. Daha ziyade •izin fik· 
rinlı:.I almadan lblrtr.Y yapnııyan hitldd· 
lenaıenlıe, ılnlrlenınenlzc, te .. easümlcı 
mukabele eden 1af ve teutla bir kııı; 

•eçlnlz. 

* Ankarada Ç. B. 
Siz, •erbcs konuşan, ıriylnmealnl h'· 

len •İz.İnle beraber cemiyetlere gıde-
• bilecek olan .. rı ve gOzel kıilal'ı t e r· 

1
,....------------J- clh eder•lnl:ı. Fakat böyle bir lu:da 

Gelin Elbisesi evlenlrHnlz ayına varmaz ka\g:ıya 
batlar•ını:ı. Öyle bir ku: bulunuz ki, 
muayyen kanaatleri, mu an en fıl.lrlcrl 

olma11n, 
Onu •iz l•tediğlnlz yere, lııtcd'ğiııiz 

yola ıretırmekte züçlllk çekınlyecekıınlı. 
Onu kendi zcvkl•lı:.e göre yetlotırlr ve 
bir pn ırellr onunla iftihar eılcnlnlı. .. 

Ankarada Emin Kemal B. 
Salı.m kıskanç bir kıda evltnmcyin, 

çUnkU •la biraz: çapkınca bir ı nç,inb. 
K11kanç bir ka1lını nlsbe tten çıldırtabilir 
•iniz: .Onun için aade, hcrfcyi oldutıı tl lı 
k•bul eden saf bir kız arayınız. Kızlar 
ılı.den hotlanırlar.! Onun için kolaylılda 
evlenıaenlz muhtemeldir, Za ten ) alnııı 
hta tahammülDnllz yoktur. Kadın işle· 

rinde zeklnıı: hiulniıtl !darcı ettiil iç in 
izdivaçta aldanmanız lhtim:aU azdır. 

Ankara'da Behzat Atalay B. 
Slıı kadınlara dGtkUnılinllı. Haya

linizde yatıyan kadınlera karşı hauu• 
1Nnız. Kııılar da •izin bu hayalciliğiulıe 

bayılırlar. Siz •ıcak, uyHI •evimi! bir 
kısı alıp eevmek, onu himaye eder 
ıllrUn•ek l•leuealz. Onun için fakir, 
fakat haHU ve hlmayealz bir kız bu
ı ...... ıır evlenlnlL Zenl'ln Ye mağrur 
bir laaa abl bedltaht edebilir, 

Hanım 

Tey7e 

Bu, beyaz krep 1atenden ıı;ı.ir gebn elbiıesidir. Aşağı kısım 
renif bırakılmıttır ve arkaya doğru uzanmaktadır. Göğüste 
" kol ağıı.Jarında beyaz krep jorjetten küçlik volinlar vücu
da getirilmiştir. 
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dm, epeydir gülmüyorum. rasız kaldık r 

-... İKİMİZ -- --
Birdenbire çok fena vasi

yette kaldık. Hep birden yine 
Beyazıttaki eye geldik. Hayri 
beyi orada ,Wemiye bqladık. 

Birer birer qya satıyorduk: 
Halı, gramofon, prinç mangal .. 

Beni ıörUnce hayretle du
rakladı: 

- A ... dedi, ıana ne olmuş? 
Bu, ıuh Ye gilzel bir Rum 

kız idi: Eviyenya, bizim Fazılı 
da biraz tanırdı. Hep beraber 
iki kere bara gitmiıtik. 

- Bıraktı mı Fazıl seni 
yoksa ? dedi. 

Eviyenya gibiler için en bü
ytık keder aşıktan tarafından 
terkedilmekti. 

Eviyenya bir kahkaha atb: 

- İnsan parasız kalır m: 
hiç? dedi. 

- Neden? 
- Beyoğlunda paradan bol 

- Neden? 
'1dJ- Biz icap eden tedbirleri 

k. 
il Annem, baba oğlun yiizleri
~ bakarak: 

dıı. - Ne tedbirleri 1 diye ıor· 

lfayri Beyı 

- Orasım pek kanfbrma
yın 1 Kadınlmn her iıe aklı 
erınez 1 dedi. 

-9-
Bir hafta ya geçti, ya geç-

medi. Korktuğumuza uğradık. 
Hayri bey ele geçmediji halde 
Fazılı İfİDden Çıkannıtiardı. 

Hepimiz birden çökttık. Ben 
de zayı{lamııtam. Herglln Be
yoğluna çıkıyor, it anyol"' 
dum. Fazıl da anyordu. Ekse
riya beraber dolaşıyorduk. 

Bir gün ben yalnız batıma 
Beyoğluna çıktım. Mağazada 

çalqbjım zamanlar arkadq 

Benim cevap vermediğimi 

görünce: 
- Gülmeyi unutmupun seni 

dedi, eakiden ne çok glllerdin. 
-Eviyenya, dedim, iyi anla-

Hayır, dedim, o duruyor. 
Ey? 

- Ey ... mey ... iş fena .. Ev
de babam da, F a:ııl da, ben 
de işten çıktık. 

Eviyenya gene: 
Ey? .. dedi. 

- Anlamıyor mU1un ? Pa-

ne var? 
- Öyle ise şu küflü altın

lardan beş on tane ver baka
lım 1 

- Ben veremem ama vere
cek bulurum. 

(Arkası nrl 
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~-ız-ıl-b---aŞİa-r--A-rasındaki Gü- O k u Ya 11 ın Bektaşilerle 
Reelmdcn tabi.tinizi atreamek ister-

/ l • s b l e N ı• d •? ç l b • aenb blır.e bir Fotojraf ıöadcrlnlıı. r Ü t Ü er f n e ep er f 6 1 e e 1 Fakat ralltebaaaı•ımııı: mGtaleaaında ha· 
taya dOımemek için ır6nderllcn reımln 

Taraf tarları Neler Yapmışlardı? ;~~!~; .~~:!:.k;;:; !~~!~.bır pozda 

25 Yazan: Zikri )f. 

Çelebiler Şii olduktan 11e>nr1. 
Kalender çelebinin riyasetinde 
bir müddet vilayet vilayet do
laşarak Celili taifesile epeyce 
iğtişaJlar çıkarmıtlardır. İbra· 
him paşanın tedibi herine 
biraz sakinleşmiş, hatta t 100 
tarihinde büyük Jıankah poat 
neşinliğinden maada bir de 

seççade neşin unvanını elde 
eylemişlerdir. 1142 tarihinde 
seççade neşin bulunan çelebi 
A j efendi lstanbulda bulunan 

müntesiplerinin gayretile bu 
unvanı evkafa da kaydettirmiş· 
tir. 1241 tarihinde çelebi olan 
Hamdullah Ef. 1243 vak'asm
dan kurtulduktan sonra ifsada
bna devam eylediği için Amaa· 
yaya nefyolunmuş ve seççade 
neşinlik unvanı da ortadan 
kaldırılmışhr. (*) 

Bektaşilerle Kızılbaşlar ve 
yahut Hacı Bektaş taraftar-

larile Çelebiler arasında diğer 
bir ihtilaf vardır: Halife elden 
mi gelir, belden mi? Birinciler 
elden, ikinciler belden gelir 
diyorlar. Yani ikinciler hilafe-

Eski bir Şegh 

Reıimlerindea ;'biatlerini <Sirenmek 

· eylemeai (Azım geldiğini, birin· ı..ur- atatıd.a.kJ karllerimbı hakkında · 
alltehaNumaıııa mlltaleaımı yarıyoruıı:: 

ciler ise bu halifeniıı manen )f. 

ha.izi kıymet olan kimseye M. Şülcrü 1eg: Hayali mev-
intikali icap eylediğini iddia & u l ar 1 a faz la 
etmektedirler. meıgul olur, has-

Hacı Bektaşı Velinin dart 
müridi vardı : Resul baba, sutır. Heyecanı 
Kulu Aşık Cem sultan, San anratle tahrik 
İsmail, Seyit Cemal Sultan. Ta- edilir ... Orijinal" 
rikati bunlar neşir ve tamim şeylerden fazla 
etmiılerdir. Resulbaba, Albn· baz duyar. SeY· 
taş civannda Beşkarq nam giye mlitemayil· 
mahalde, Kulu Aıık Cem sul- dir. Bedii me-
tan Uşşaka dört saat mesafe- nazıra ve zarif 
de, Seyit Cemal sultan Balı- ..:-lyaya meclup· 
kesir civarında, San İsmail de tur. Sinemal uı, maceradan 
Denizli cenubunda Tavas ta ho~lanır, artistleri sever ve ar
mctfundur. tistliği takdir eder. Bir mace

[ Arkuı Yar) 

(*) Hacı Bektqın bankahında 
Dedebaba namile bir baba bulu· 
nurdu ki bu zat Balem sultandan 
•onra mücerret postuna intihap 
olunan zattan teselsül ederek 
büı;üne kadar gelmiştir. Bunlar 
mticerret oldukları için, vefatla· 
::nda yerlerine ya Bektaş han
kahından, eğer orada münasibi 

ranın kahramanı olmak havesi· 
ni taşır. Şıklığı ve intizamı, mo
da cereyanlarını ihmal etmez, 
kararları eeri ve mütehavvildir. 
Fiil ve hareketlerinde çeviklik 
vardır. Para biriktirmez. .. 

Sülegman 1/i Beg: Ehli-
Clil, hoş sohbet, 
ve idarecidir, 
mertliği sever, 
kahramanlığa ait / yoksa taşradaki Bektaşi derglhı 

babalarından biri intihap olu· 
nurdu.Müteehhil olanlardan birinin 

tin Hacı Bektaşm ahfadına 

ve binnetice Çelebilere intikal 
vefatında dahi mabdumlarından 

ehil olanı post meşihatine geçerdi. 

mevzular dan 
hoşlanır. Met-

Kemal Dün Akşam Parlak Bir Galibiyet Kazandı 

Boksörümüz, Yunanlı Hasmını 
Çok Büyük Bir Farkla Yendi 

hedilmek ister, 
tahakküm ve 

tenkitten sıkılır. 
Yemek, içmek 
ve eğJenmek 

muamahakar ve 
cömerttir. izzeti nefis mesai
linde müteassıp ve kıskançtır. 
Başkalarına iylik ve nasihat 
etmekten zevk duyar. 

Saat altıdan itibaren Gala· 
tasaray kulübü dolmıya baş
ladı. Maçlann başlıyacaği :ıa

mana kadar oturulacak hiçbir 
yer kalmamıştı. Kapıları kapa· 
mıya mecbur olan organiza
törler müşterilerin birçoğunu 
lçeri alamadı. Kalabalık oka
dar çoktu. 

Kemalin maçından evvel 
yapılan dört boksun neticeleri 
ıöyle oldu: 

Birinci maç: iki amatörün 
berabere kalmasile bitti. 

İkinci maç Kadri ile Harbi
yeden Tevfik arasında idi. Be
rabere kaldılar. 

Üçüncü maçi Rüsuhi ile 
Alfons arasında idi. Bu maçta 
da Alfons galip geldi. 

Dördüncü maç, Maks ile 
Y orii arasında idi. Maks galip 
,geldi. 

Saat yedide Kllçük Kemal 
ringe çıl<b. Alkışlar dakika
larca sürdil. Uzun ve helecanlı 
hazırlıklar bitti. Devrelerin 
b~ladığmı ilin eden çan de
rin sükut içinde attn. 

8 :rinci Devre 
Kemal hasmını anlamak üze

re sol yumruğu ilerde yakla
ııyor, Yunanlı hasmı Kemalin 
aağlarmdan kaçmak için yan 
dövüşüyor. Kemal, bir sol 
Ye bir de enseye sağ vurdu. 
Yunanlı hasmı bu ravuntta 
kaçmaktan başka birşey yap
madı. Bu ravunt Kemalin le
hinde neticelendi. 

ikinci Devre 
F aikiyeti arttıran Kemal 

mütemadi hücum ediyor ve 
.açık anyor. Bu devrenin neti· 
cesi de Kemalde. 

Üçüncü Devre 
Kemel daha sert dövüşmiye 

başlıyor. Sağlı sollu yumruk· 
larla hasmını sarsıyor. Bu 
devre de Kemalde idi. 

Dördüncü Devre 
Yunanlı boksör mütemadi 

kaçıyordu. Açık bulmak kabil 
değildi. Buna rağmen Küçük 
Kemal güzel yumruklarile 
Angelidesi sarsıyordu. Devre
nin sonlarına doğru Kemal bir 
sol ve bir sağ vurdu. Yum
ruklar altında sarsılan Yunan
lı boksör tesirini belli etme
mek için gülümsedi. Kemal de 
bu faikiyetini kat'i neticeye 
götüremedi. 

Beşinci Devre 
Kemal hücumlarından emin, 

çok açık olarak hasmının üs
tüne saldırıyor. Fena bir sol 
yumruğa düştü ve sarsıldı. Fa
kat tehhkeyi akıllıca atlatacak 
vaziyette dövüıe devam etti. 
Devre bittiği zaman iki ba
sım müsavi vaziyette idi. 

Bu yegane devredir ki, Yu
nanlının lehine neticelendi. 

Albncı Devre 
Kendini çok iyi toplamıı 

olarak dövüşe başlıyan Kemal, 
gene hasmına saldırıyor. 

Yunanlı çok kapandığı için 
tesirli yumruklar çeneye İsa· 
bet edemiyor. Bu devre de 
Kemal de. 

Yedinci Devre 
Kemal fevkalada bir fırsat 

kaçırdı. Ravunt başlar başla
maz çok güzel iki yumruk 
vurmuştu. Angelides fena hal· 
de sarsıldı, kollan aşağı düştü. 

Kemal maatteessüf açıkta 
kaldı, bir üçüncü yumruk 
daha yetiştiremedi. Bu devre 
Yuııanlının kaçmalarile bitti. 

Sekizinci Devre 
Kemal yine güzel üç yumruk 

vuruyor, yine Yunanlıyı sarsı

yor. Fakat kat'i neticeyi ala
bilecek son yumruğu yerine 
yerleştiremiyor. Ayaklan salla· 
nan Yunanlı boksör bu suretle 
kurtuluyor. 

Dokuzuncu Devre 
Hasmını muhakkak • surette 

yere dnşnrmek istiyen l oksö
rümllz, çok şiddetli başladı. 
Fakat bas mı çok kapandığı 
için yine yumruğu yerleştire
miyor. 

Son Ve Onuncu Devre 
Artık Yunanlının takati kal· 

mamışh. Fakat Kemalde de 
çok hücum etmeden mütevel
lit bir yorgunluk eseri görülü· 
yordu. Buna reğmen gene 
hasmine saldmyordu. Devre
nin sonunu ilin eden çan çaldığı 
zaman Kemal gene hücumda 
idi. 

Hakem heyeti iki ecnebi 
ve bir Tnrkten mliteŞekkildi. 

GÜçll de Kemalin galip geldi· 
ğine karar verdiler. Bu haklı 
ve güzel galibiyetten dolayı 
Kemalimizi tebrik ederiz. 

* Dünkü Müsabakalar 
Hava dün güneşli olduğun· 

dan Stadyomda maçları seyre 
gelenl .... rin adedi ziyade idi. 

Anadolu • T opkapı: bu mn
sabakayı Anadolu üç sayile 
kazandı. 

stanbulspor - Vefa maçında 
İstanbulspor temiz bir oyundan 
sonra sıfıra karşı üç golle 
galip geldi. 

Son oyun F enerbahçe - Bey· 
koz arasında idi. Beykoz, F e
nerbabçenin eksik takımına 
karşı muvaffakiyetli bir oyun 
oynamasına rağmen 2- l mağlup 
oldu. DUnkil müsabakada F e
nerbahçe takımı ancak oyunun 

* Ahmet Tevfik bey t 
Hassas, zeki •· 
işgüzardır. h ... 
tuğu işi muvaf-

fakiyet ve sü· 
ratle neticelen
dirir. Sokulgan 
ve girgindir. 

Men feat le ri ni 
ihmal etmez. 
Becermek iste
diği iş lÇ! 

münakaşa eder. tlazan 1tsabt \1 

hırçındır ve fakat kindar değildir. 

""' (FotoğTafının dercini an:u etmemlıtlr.) 

Ahmet Be/ıranı beg: Azim· 
kar ve müteşebbistir. Fiil 
ve hareketlerinde acele, ka
rarlarında sürat vardır. 

Kusurlannın gizli kalmasını 
ister, tenkitten ıstırap duyar, 
şöhreti sever, kadın mesai· 
linde kıskanç müteassıp, rüfe
kasına karşı nazik ve hatır
şinasbr. İşlerine bile ve fesat 
karıştırmaz. 

Reslm glinderen hım kari1eıimls, 
mÜleh .. 8t8tmt&lft c.eHbt fttlktlğf için 
Hbıraızlanayor Ye mektup röadererek 
fototrafllerlnln aldbctlnl Mt'enmek l•· 
tlyorlar. Bu fotoğrafller lnlİf&I' edecek
tir. Bu hususta mllsterih olmalarını rica 
ederiz. 

Tohumlar Nasıl 
Temizlenecek? 

lstanbul ticaret ve zahire 
borsasına Avrupadan "Selek
tör,. denilen temizleyici alet 
getirilmek üzeredir Borsa çift
çilere temiz tohumlar verecek· 
tir. İstasyonlarda Selektörler 
bulundurulacak, temiz olmayan 
buğdaylar ne borsaya ve ne 
de harice gönderilmiyecektir. 

bitmesine sekiz dakika kala 
Zekinin yapbğı golle galibiyeti 
kazandı. 

Sinemalar 

AMERİKALI BAKİRELER 
Ônftmüzdeki Pazartesi Gnn& 
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Denize Sürüklenen meşhur çocuk be , 

Kerestelerimiz G LA :X: 
ltı Ermcnak, (H.M.) - Erme

nakten geçen Göksu nehri 
geçen gün seyJaptan taşmış, 

civarda depo edilen tüccar-
dan Ahmet Beye ait 180 bin 
liralık kereste de Aliiiye civa
rında denize dökülmüştür. Ah· 
met Bey Alaiye açıklarında 
ve Kıbrıs önlerinde kereste 
toplamak için sallar ve mo

müstahzerinin ıJI ~ 

törler tedarik etmiştir. 

Bulaşık Hastalıklar 
Son zamanlarda Galata ve 

Azapkapı taraflarında tifo 
vak'aları artmıştır. Belediye 
ve İstanbul sıhhiyesi buralarda 
hummalı bir faaliyet sarfede· 
rek halka ve mekteplere aşı 
yapmaktadır. 

deki çocukların nı 

lenınesi için e~ d 
kemmel bir süt .., 

d
• ..t 

ğunu tasdik ::2 ~ 
_ .....-~ fc 

Zabıtai Bele"'~ li 
Kadrosu ~~#. tıc 

Beher "1500" kiŞI ıJ1' •~ 
zabıtai belediye ın~ııı "8 ilh 
geldiği halde buguıı. ltl 
belediye kadrosu ibtl~ t 

fına tekabül etrnekl~;; 
tai belediye meoıut 
tınlması düşnnnınyor· 

l 
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lllifJ~ 111 ı KAN DALGA Si HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

ErmenilerMuhtariyetHulyasileÇır-
• 

pınırken,lngiltereNe Yapıyordu? 
Hakkı Malıjaztllll' 

Fakat Türkler? •• O umnn 
askerlik altı ıene idi; ve gi
denlerden çoğu da geri dön
ınczdi. Vaktile kurulmuş olan 
Türk köyleri, her sene fiçcr, 
bqer evlldını kaybetmekten 
lssız kahyor, yıkılan yurtlar 
Yapılamıyor. 

O dilber ye nazik Ttirk 
kadın ve kızlan, açlıktan, has
talıktan kınlıyor.. Sonra da, 
fakilerin ve tahsildarlann te
cavüzlerine mukavemet edemi
)erek evindeki son tenceresin
den ambarındaki son buğday 
tanesine kadar nesi varsa 
L.epsinden feragat ederek de
tın bir tevekkülle sürüne sürü
ile nıahvolup gidiyorlardL 
li Ve bütün bu ciğrler parça· 

Yan facialar devam ederken, 
Dıakamı saltanatına dört elle 
&arılan ( Zatı aktesi Hazreti 
Şebriyari ) , yalnız taç ve tah
:nı yalnız, dört günlük fani 
ayabnı düşünllyor; buz gibi 

11.rtnalara müstağrak vezirleri-

:~n c:~~let ve cebaneti yüzü_n: 
.. B~ hutun (Kudreti şahane) sını 

ızans., ın surları arasına gö
Dıerek " D .. ı· • uve ı muazzama ,, 
11Yasctlerini " vadi vait lerle 
o al " Y anıakta devam edivordu. 

Islahat sözlerinin . arkası 
~rne~nce, terane de~i~ti. Is
. at ıstenilen şark vılayetle
~nde, şimdi " Muhtariyet ,, ta-
cp ediliyordu. 

d Erıneni rüesai ruhaniyesin
" en " Mığırdıç Kerimyan ,, ile 
le lioren Narbikyan .. ın "Berlin,, 

ong:resine takdim ettikleri 
bıulıtıranm tetkik ve tatbikine 
laınan gelmişti. 

Bu muhtıra verildiği ı.aman, 
.. N e Kürtlere ve ne de Ermc-
llilere muhtariyet verilemez. 
Çünkn bu iki unsur, benfiz 
bunu idare ede.bilecek mahi
fette değildir " diye ba1tran 
lngilizler, şimdi, muhtariyet 
fikrinin en bq mürevvici ke
lilnıişlerdi. 

Fakat, lngilizlerin bu fikri, 
Ernıenileri sıyanetten ziyade, 
~uslara karşı hissettikleri re-
1. abetten ileri geliyordu. İngi
;zl~r; Ermenilere muhtariyet 
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g8ı açtırmıyordu. En kapalı 
kalplere kadar nnfuı ede..ı 
istibdadın göın, imperatorluğ-ın 
en kDçük menfeatine zarar 
iras etmesi muhtc:mel olan 
her ferdin yakasına yapışıyor. 

Onu, kırbaçlar altında dibik 
didik ettikten ıonra, kazak
ların mızraklarının ucuna takı
yor, Sibiryamn buz aahralanna 
fırlabp atıyordu. 

Bu komitelerin Rusyada mn
essir olamıyacağını anlıyan 
İngilizler, Ermeni komitecile
rine yeni bir fikir ilham ettiler. 
Evvelemirde komite mer
kezlerinin Avrupaya nakli ve 
sonra da lstanbul ve Anado
ludaki Ermenilerin tahriki... 
Eğer lstanbul ve Anadoludaki 
Ermeniler teşebbüslerinde mu
vaffa olurlarsa, o zaman kom
şulan olan Rus Ermenilerinin 
de kendilerine iltihak edeceği 
ve İngiliz ıiyasetince matlup 
olan ( Ermenistan ) ın t~ekkül 
cdivereceği şüphesizdi. 

Fakat, 18 eylfil 311 ihtilali 
gösterdi ki: Bu meselenin husulil, 
düşünüldüğü kadar kolay değil
dir. Filhakika ortada ( atıl bir 
Osmanlı hükumeti ) ve bu 
hükumetin b~ında da gölge
sinden korkan bir hükümdar 
vardı. Bunfarla oyun oynamak 
belki pek kolaydı. Fakat, bir 
anda göze görünmiyen diğer bir 
kuvvet vardı ki bu, hiç heseba 
katılmamıştı:- Türk milleti! 

Çantasında bir tek fişeği 
olmıyan Osmanlı askerinin bu 
tehlikeli vaziyete karşı seyirci 
kalmak mecburi~·etine düştüğü 

Yazan : Ziga Şakir 
dakikada, Tnrk milleti ortaya 
çıkmıı Ye kendi hakkını bizzat 
mndafaa zaruretinde kalmıştı. 

Netekim, Anadoluda da 
böyle olmuyor mu idi ? idare
nin am ve zillet gösterdiği 
her yerde ; millet, umulmaz 
kudret ve mevcudiyet gösteri-
yordu. 

18 eylül ihtilalinin iizerin-
deo bir iki gün geçer geçmez; 
ihtilalin, bütün unsur ve ava
mili bir anda ortadan silini
Yermişti. Hatta, ihtilal günü
nün akşamı, elinde kanlı bir 
odunla mabeyne giderek: 

- BnkınıL.. Türkler Erme
nileri, bununla öldürüyor. 

Diye Ermenilerin hukukunu 
müdafaa etmiye yeltenen 
"Rusya devleti fahimesi,, nin 
baştercümanı Mösyö Mak-
simof bile saraydan ve 
Babıaliden ayağmı çekmişti.He-
le ilk silah patlar patlamaz, 

Çanakkale boğazına dayanacağı 
rivayet olunan İngiliz Bahrise
fit filosu Malta cıvannda talim· 
lerle meşguldü. İhtilalin bida
yetinde çok telaş eden Sultan 
Hamit, neticenin bu şekJi al
masından çok memnundu. De· 
mek ki geçen buhranda hatıra 
gelen tehlikelerin hepsi birer 
vehim ve hülyadan ibaretti. 

Evvela, son sistem siJali- · 
larla mücehhiz olan Ermeni 
fedayilerinin kafası halkan beş 
on sopa darbesile ezilivermiş
ti .. sonra da hadise, işe asker. 
müdahale etmeden ve bir Or
rupa meselesi şeklini kes
beylemeden sönüvermişti.. Ve 
daha sonra da, Şahsı hümayu
nuna karşı yapılan tehditler 
hiçbir fiü eser göstermeden 
unutulup gitmişti. 

(Arkası var] 

Yangın Söndürme Ve 
Etf aiye Dersleri 

erılecek olursa, Rusyanın Ma
•erai Kafkastan aşağı inemi
~ce~ini düşünüyorlar, lran ve 
lı ~a~ıstandaki siyasetlerile Rus 
le tilasının arasına Ermenilerden , 
la u~Jnıuş bir hail teşkil etmek 
tıyorlard ı. 

lı. Halbuki, ilk umanlarda Rus 
tnıaycsi altında vasi bir Er

~enistan teşkiline taraftar olan 
d'~slar, böyle bir teşekkülün 1 
~ger milletleri de coşturarak 1 

d Uazzam Rus ittihadını halel-
etmesinden korkuyor ve . . . 

J> ımperatorluğu başvekili Bizde etfaiye tcşkiliiq r ç larn malik olmakla kalma 
dört katlı bir binada yangına bütün binalarda söndürme ve 

tutulan insanlan bile kurtar- kaçma tertibatı vardır. Bu da 
mıya bluktedir değildir. yetmiyo uş gibi mektep ço-

.::ns (Lobanof), (Ermenilerden 
t u~~kkep yeni bir Bulgaristan 
(eş ıl etmek istemiyoruz ) diye 
cryat ediyordu. 

l'· R.usyanın bu muhalefeti 

11 
•fliste, Erivanda, Ermeni mii

" C\1\ıerlerini harekete getiriyor, 
Q~ artık Londradan verilen 
t t~l~la Ermeni istik141 komi
.,' tıinın gizli gizli esasları 
atediliyordu. 

Ru. iatibfıladı, bu komitelere 

Evlerimizde, binalanmızda çuklanna etfaiye dersleri verili
yangın söndürme ve yangın- yor. Bu sayede bütün millet 
dan kaçınma tertibatı yoktur. . 

B 
. . h yangına karşı mlicchhez bulu-

unun neticesı yangın em 
evlerimizi harap ediyor, hem nuyor. 
bayabmm tehlikeye koyuyor. , işte buradaki resim, çocuk-

Halbuki medeni memleket- lara ve : en etfaiye denini 

lerde etfaiye her tnrlü vasıta- l göıteriyor. 

~tif ade ediniz 
t - bin 3 ıatın reçmlyecektlr. 
2 - Her ıabr 4 lr.ellae laesap cdJ

lecelr.tJr. 
S - Her 111• 5 adet llb luıpoau 

mukabUladedlr. 
4 - Her S aıbrdaa ful.... 2 

luapoa UIYe edllmelldlr. 
5 - Her ku1>09 Clzcrindeld tariht• 

bir lllafta mUddetle muteberdir. 

SON POSTA 1' okuduktan 
•onra llin kuponunu •aklayı· 
nıı.. Bundan S adedini llinınıı. 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
poı~a. ile idarehanemize rön
derınıı. llinınıı.ın gazeteye ırir
mesi için bu kadan kifidir. 

=- SON POSTA :=: 
BEDAVA iL.AN KUPONU 

1 -Şubat - 1931 

Muharriri: M. Sermef 

KIVILCIMLAR 
Ba ihtiyar arkadaşımın bü- J iiftirdim: · 

t&n amılU 1eyahat etmek, - Siz Kahireyi de anut. 
memleket rörmekti. Bu arıu, mazsınızl 
bu merak bir hastalık halini Vaktile orada bir Mısırh 

al~ışb. Cerrah paşadaki bah- kızla macerası mı vardı ?Geçmft 
çelı ve Marmarayı yüksekten tatlı bir riiyayı hatırlıyormuş 
gören evini, çok eski aile oca- gibi içini çekerek: 
ğ'ım nasıl seviyorsa, dünyanın -Hindistanı görmedim ama, 
her tarafım da ayni kuvvet ve Kahire ilk görtişllmde hayalim
ıiddetle 1everdi. Görmediği deki Hindistandı. Birgün evvel 
yerleri görmek azmilc daima Y~~mur yağmıştı. lsmailiyedekl 
bir başka kitap okur, seyahat kıbıar evler fııkınp yllkıeleo 
edenlerden, gördükleri yerlerin kuvvetli ııcak iklim ağaçlan 
tafsillhnı 6ğrenir, fotoğraflar, arasında. kayboluyordu. ~~kak· 

ESKiŞEHiR OKUYUCULARJMIZA _ resimler toplardı. !f ~ 0 tan~de bereketım oku-
Okyanos adalannda seya· . ~gum~ 1 

D :san çamurlan 
hat ettigı· ·ne aaf b. d ıçmdeydı. Ruhu uzaklara götü• 811,0adea ltJbarea menfaatlnlıl dlltü

nlyor11111:1 Ye sazetelerlnlzln evinlıe 

dQkklıualU, tlalrenbe lradar muntazam 

bir .. kilde selmeılnl ietlyonanız Horo?: 

othı tJcaretanealae mllracaat ediniz. 

Aıılııunıt nadide fldanlar - franıı 

armudu " Rue tefta11 ve erildarlne ı . 
tılık fldınlarua Tardu. Rlu Kazancı 

zade Abclııllah 

ır a amı b · • d 1 .1 . inandıracak kadar coğrafyadan ren ır, yenı uyu muş yeşı lık 
etnografyadan, seyahatname-' kokusu vardı. Biz 1stanbulu 
lcrden toplanmış geniş mal A _ karlı damlan, kararmış sema• 
matı vardı. u sile bırakmışken, oradaki balJ.. 

Yaşadığı Ye bulunduğu yer- çeleri ~Ue~ içinde buldu~. 
!eri bildiğinden, adeta Lir ki- Kahırenın .. yUksekten ilerle-

ta r lı 'b· M l re bakan dort aslan heykelli 
p as gı ı sorarım. ese a N'l k" _ .. 

ben ona Selanik deyince öz- ı oprusu~il de unutmamalı. 
l · d 1 b · . g Oradan Cıyze ehramlarına 

ı.EZZEn.1 TATIJ VE ŞEKER' L"Uf.- erın e öy e ır gençlak şule- d - l ktr'kl' tr l ......... · .. rül k' • ogru e e ı ı amvay ar u-
LER - Baklan, b3rek, pekılmet, ba- ".. go ür Al,._ !ns:n" o aşıl çup giderdi. 
dem ameal, ıuum helnn, lflU'e renç- gozlcrde Selanagı goruyor gibi G.. .. l d al b•ld' 

1 O 
. unun son arın a, a ı ı· 

ı~r ve ihtiyarlar için çok leuetJe ve o ur. z:ımaı;ı. o hıç. düşün- ğine mübalAğalı ak am renk• 
ıevkl• 1enlr. meden, ayna 1çmde bır hayaı 1 · 1 G.. b ş Şiflb BomonU r.t

11
yonu l···t pata - ll 'b' · . . k k erı un attıktan sonra bu 

~~ gorm ş gı ı ıçını çe ere : ki . .. . • 
ıt0kafl aıımara s Muhllı _ Nihayetsiz gibi duran r~o enn üstund~ vışne rengı-

______ mavi bir körfezin semnlarr.i \ nı lal al n kh.~r~da agaçları 1 - Gece 
En reni nı en kolay metot Ue lnelllz· le k l d ns an - b k ld -• anşan ar ı agw lannı görer. ' ı opru en a ı ıgı za• 

ceyt u bir zamanda 6f çetmeyl teahhGı b N ' J ederim. tchri mi soruyorsun ? Onu ilk man, me tnpta i. su arının 

"Son Poata,, G. 0. B. 
gördüğfim %aman on bir ya- üstünde ayın ışıklarını oynata 
şmdaydım. Kapah çarşıyı ha- oynata titreşen dalgacıklarl 

MUHTEREM TÜCCARLAR - canı- tırlar mısın ? Orada bir şe- iC 
rGk ltlerlnlzde istifade ılirat teshlllt kerci Mita Yardı, kaymak e- Bu dost, şimdi sağ değil. 
n teminat letcraenlz bahçekapı Agop• k "J • Ş H )) '1 d • 1 
1
aa hanında llhaml Ahmet fırmaınna en. e pandıspanyası meşburdt aya en e evn fi cm yapan 

veriniz. 1 dedı. zavallı arkad~ım, bütiin ha-
HANlMLAR TERZIHANESl - Bah· Kule kahvelerini; nhbm ga· yatında, kale kapısından bile 

çekapı Rasimpaıa hanı No. n, Telefon ıinolannı bir sinema gibi an- dışan çıkamnmışb. Fakat ne 
lıtanbul 40S7 1 tb S b' b d b'l' d' h • ' ? a . a ı en e ı ır ım, o e emmıyeti var Gittiği yerde 

O 
. b d büyük Rumeli iskelesinin kor- rnanzaralan ancak fotoö-raf 

mıt sa un ve yağ eposu d b • b 1 h . b" 

R ı ··ın· on oyu, utan u un n bm- makınesinio gözile gören bir 
amazana ma ısus mu ı~ ı d ı ı A · ·ı~ . arın an evve yapı mışh. merıka1ı seyyahtan ziyade 

tenzı atı· Kıyyui lst~r~plı b~islerde durma· hayalen bu dünyayı gezmiş, 
Pltkin çamaşır ve Ayvalık Kuru" mak ıçın sözun mecrasını de· sevmiş, hissetmişti. 
kokulu hamam sabunları 45 
Ekstra ekstra Ayvahk 
ı.eytinyağ'ı 6S 
Hali• Halep badidi yatı ı 70 
Halis Urfa 150 

En iyi. en temiz ve ucuz. mal 
.. ~n yegine depodur. 

•tanbul Asmaaltı Zındankapı 
Oçyol •tzı No. 53 Hüaeyin. 

DOKTOR RIFAT SALiH
Badema hastalarını bergün 
2-8 kadar Çağaloğlu: Cer:ide
bane No 17 kabul eder. 

Zeytinlerimiz Niçin 
Sürülmüyor? 
1930 senesinde Bulgaristana 

Yunanlılar 45, biz ise 5 mil
y~~ levalık zeytin göndermişiz. 
Bızım zeytinlerimizin sürülme
mesine sebep ambalajlarının 
bozukluğudur. 

İthalat V_e_l_h-racahmız 
1930 senesi kinunuevvcl a

yında ihracatımız (15,383,615)· 
ithalabmız ise ( 13,511,5 ı 2) lira~ 
dır. 1929 senesi kanunuevvelind 
ise ihracabmız ( 28,902,252 ) 
ithalatımız ise (15,054, 190) lira 
idi. 

Cemaat Mezarlıklan 
Mezarlıklar işini takip için 

Ankaraya giden mezarlıklar 
ınudürü Süleyman Bey cema
atlere ait olan tapusuz bütü:ı 

mezarlıkların bded:ycye geç
mesi hususunu temin etmiştir. 

Belediye bu mezarlıkları sata
rak asri meurlıklar yaptıra· 

cakbr. 

~ARIKULAÖE BiR TEKAMC~ ....... _.a 
Y2#i MODEL 

c.TELEFUNKEN 33 W/L 

~ elllze we oparfar awnı ntiJldtJza fclndedfi.• ....__,,, . ...,,,~~...... .~ 

• 
Bu ahlze'rfe dildıaıefa;an lteytiet sed 
lide~indeld levltal•de tamlzlikUr~ 

'TELEFUN EN. 
BOURLll BiRADERi.ER VE ş~ 

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
A~açlanow böceklerin tahribatından kurtarınız. Bunun 

için kış mevsiminde ağaçlarınızı 

'"voziN 
ile yıkayınız• En mUnaalp uman tlmdldlr. Bir pU•kllrseç U. yapraken 

Kutusu 1 
Drogeri 

•taçlar UınU.n yıkanır. 

liradır. Y eslD• ••l'NU Slrbclde Horaaanayan laanlilda 

sanbra)• doriyandır Nıvozln Etl:lm Lıd Ş. /STANBUL 



GRİPE KARŞI .ASPİRİN BAYE 
Şeker hastalarına ve diyabetik olanlara büyük müjde 

Hasan Gluten Ekmekleri 
Hergün taze olarak istihzar olunmaktadır. Beynelmilel son ebbba kongresinin şeker has

talanna gıda olarak kabul eylediği esas ve formül üzere yapılmıt olduğunu müıaddak 

meşhur kimyagerlerin raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gluten mustahzarabna 
her cihetçe faik ~ir nefaset ve milkemmeJiyettedir. Meşabiri etıbba 

edilmelltedir. Hasan ecza deposu, 

Küçük fMLA lôgati 1 
Kabul edilen imllya muvafık yazı yazmak herkes için 

aruridir. imli batua artık mazur g6rülmiyecek bir kusurdur. 
işte lisan hatuına dütmemek için ( Küçük imli Lürati ) 

1ntm 1r, asker, talebe, herkes için en muvafık bir rehberdir. 
Cepte taşınabilen bu küçük esere her zaman müracaat 
olunabilir ve imlisanda tereddiit ettiğiniz bir kelimeyi kolay
lıkla ve derhal bu minimini eserde bulabilirsiniz. 

efb bir surette ciltli olduğu halde fiab her yer için (50) kuruştur. 
Naşiri: KANAAT . KÜTÜPANESI 

HAFTALIK 

GENÇLİK ve FİKİR MECMUASI 
Düşünür ve Düşündürür 

FİA Ti 10 Kuruştur 
Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 
YENİPOSTANE KARŞISINDK . 

AL TiNCi NOTER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar mi•li ~örülmemı~ bir aürat•e ider •• 

1 VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köpri:i 
Bqı B. 236l .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar zade bam 1. 2740 

PİRE - ISKENDERIY 
POSTASI 

(IZMIR) ,·apuru 3 şubat 
~ J 10 da Galata nhb
.:>a 1 mından kalkarak çar-
şamba sabahı lzmire, per
şembe sabahı Pireye, cumar-
tesi sabahı lskenderiyeye 
varacaktır. lskenderiyeden 
pazartesi 15 le kalkacak çar-

şam- (P• ) ye de uğn-
ba ıre yarak per-
şembe fstanbula gelecektir. 

Alemdar zade vapurlan 

Bülent vapuru 
Pazar 1 

Şubat 

giinü akşam saat 18 de Sir
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Sürmene, Rize, · 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Vakfıkebir, Görele ve Ünye 
iskelelerine uğnyacaktır. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
M ey m enet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: İstanbal 

1154 .................... 

ADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Punar 
Vapuru p .. nü 
ı Şubat azar atamı 

Sirkeci nbtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
amsun, Ordu, Gires:>n, Trab 
zon, Sürmene ve Rizcye 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham altında 
acentahğına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Patolog, liakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERİRlY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

1 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 N o. 

1 Muayenehane: 1 elefo11 latanb"' 2'2) 
lkamet~lha ı ,. ,, 221& 

HER NEVi EŞYA -· 

VERESİYE 
Mübayaa için 

KREDİTO 
Müessese&inin mübayaa 

bonolarından tedarik ediniz. 
Beyotlunda Tonel Paaajında No. 7 

Macar ziraat makineleri f abrikas 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anoniıll 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 

Doium Ye kadın hastalıkları 

mütehassısı 

latanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telg-raf: Hoferton lstaobuL 

Şubeleri: Adana, lzmir . Türkiyenin her şehriDde 

Adapazan, Manisa acenteleri Yardır. 

DOKTOR Bilumum afatı- ziraigegi en müsait şeraitlı 
Hüseyin Naşit veren gegô.ne müessesedir. 

Türbe, eski Hililiahme~ binası 

No. 10 Telefon ist. 2622 , __ K_A_T•A•L-O•K--•F•l•A•T--•T•E•K-L•l•F--I•S•T•E-Y•I•N•I•Z"'·..,..J 

EN SON ÇIKAN 

~ COLUMBIA 
'll~ PLAKLARI 

MAKBULE ENVER Hammın ! 

1 

Alemin 'vleri çamdan 
No. 18S94 ., ~ 

Beyoğıu < dilberleri 
MAKBULE ENVER Hanımın : 

IAsri hovarda 
No. 18593 

Aşka inanma 
Bestekan Kaptan zade Ali Rıza Bey 

HAFIZ BURHAN Beyin : 

No. 18592 ıÇamlı<?a güzelleri 
Ayrı düştünse gönül (Gazelj 

MUGANNİYE SAFİYE Hanımın 

No. 185Jl 
Bir harbiyeli 
Bilmem niye bir buseni 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tert1ip 

Başlıyor 
(1) i N C i KEŞ i DE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı 1'eşidelcrcie büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KEŞiDEDE 100,000 LJRAUK BÜYUK fKRAMIYE 
KOf\ULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞİDELİK İKİ 

KISMA A YRILMlŞ GÜ BİR ŞEKİL ALMIŞ TIR 
Mükafatlar keşide aıraaile: 20,000, 25,00D. 30,000, 35,000, 40,0:>0 ve 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN Vf.NI PLANI T ALF..P EDİNİZ. 

Biletlerin başlanmıştır. 

Yeni Neşriyat 
Bürhan Cabit fi 

GAZİ MUSTAFA KEMAL 5 
Kemalettin Şükrft 

Büyük FRANSIZ iHTİLALİ 5 
Kemalettin Şükrü 

NAPOLEON 
Kamuran Şerif 

NERON 
Kamuran Şerif 

Tarihte Meşhur Kadınlar 

KLEOPATRA 
Kazım Nami .. 

KiTABI TÜRKÜN 
•• Bahtaver H. 

TURK MASALI.ARI 
Kanaat kütüphanesi 1931 senesinde her TürkD 

dar eden mevzular dahilinde yeni tarzda bir n 
serisi meydana getiriyor. Bu neşriyat ansiklopedik . 
mab cami olarak dünyanın tanınmıı pbsiyetleri ... , 
cihan inkilibının bariz siyasi, içtimai, ilmi ve fenni ••" 
rını sade bır üs:up ve mebzul resimlerle tanıyor. . 
de 17 - 24 santimetre eb'adıoda ve ayni baCI 
olan bu yeni neıriyat serisi birer tablo kadar 
kapaklarına, muhtevi bulunduklan yüzlerce r • 
ve tab'ıoa son derece itina edilmiş olmasuaa r 

beherinin ecza fiah 50, 
kuruştur. Taşra siparişlerinden 

posta ücreti alınmaz 

DOKTOR 

Ömer 
Abdürrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Be.!· 

soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankar:ı cad
desi hükumet konağı civa
rında eski İkdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Yevmi, ~iya.al, ttav.a :Uı lf• ,ı,a!J" - _,,, 
idare ı lstanbıal, Nuru•• / ~el aoka rı .s;•J 

Tel r.,,.. lstanb.al • 'JJJ 7cı 
Pot l kutusu ı lat.aıa.b.11 ·" 
'l dr.J ı latanb..J SO· 

ABONE f!A~ 
TORKIYE ---

14Uıl a.r. 
75u .. 
41)iJ .. 
15J .. 

fi 
1 Seıı• S_ ,J 
6 A/ !'J 
s ff .,,,. 

l " 

- ·t 
Mes'ul Müdür: Hail 


