
Alman 
Yedi Buç 

Blltçe ...... betile kea61H lllrf* 
nail• ...a... lktasat Vekili 

Mustafa Şeref B. 

Meclis Bugün 
Toplanıyor 

Harman 

"Halk" Ganlesinin Sa
hibi Tokat Valisinden 

17 Bin Lira lıatiyor 
Mersin, (Hususi) - Barada 

evvelce fılkan (Halk) gazetesi 
..&ilti lıkbmet Rasim B. ta
r.fmdan •hılc Meram vaiiai 
Ali Riza B. aleyhine bir ia
nat da•u• açılmışbr. Melunet 
Balina B., timdi Tokat valili· 
tfnl yapan Ali Riza Beyden 
(17) bin lira maddi ve manevi 
urar istemektedir. 

Davamıı aebebi ıudur; 

lkbsat Vekaleti Bütçe
çesinin Müzakeresi Hayli 

Hararetli Olacak 

AU Riza Beyin valiliği za
paananda burada bir komtbıist
lik takibata yapılmış, bu arada 
Mela•t Ruim Bey de tevkif 
edilmifti. Vali Ali Riza Bey o 
zamaa (Y eıai Merain) ıazeteai
Df yerdiği beyanabnda Meh

et ...ı Ruba Berin komlniltlik 

Ankara, 18 (Hususı).:.-Millet 
Meclim bugln ~en IODl'a 
toPl-acalr, peqembe içtiauım
da vakit ıecilr.tiii için bugtbıe 
tehir olunan ikbsat blltçesi 
mtizakeresine devam edile
cektir. 

Perıembe celsesinde Bolu 
meb'uau Şllkril Bey en aon 
olarak 161 a&ylemiş, orman
luda amenejman yapılmuı 
için 340 ıeneıinde kabul olu
nan bir kanunun bugthıe kadar 
neden tatbik edilmediğini sor
mut ve aynca ota kadar 
meb'm ta .az a•••th· 

BugChı bu meb'uslu s6z 
..ıanm istimal edecekler ve 
wekil Mustafa · Şeref Bey de 
bepisine cevap verecektir. Bu 
itibarla lkbıat Veklleti blltçeıi 
J6rllşülllrken Mecliste hayli 
\araretH bir hava esecek 
iemektir. 

Alman Sefiri 
Dün Akşam Alman 
Bankalan Müdürleri 

ile Konuştu 
Alman buhranı ilk geniş dev

rini geÇirdi. Bu dakikada Al
man Maliyesinin umumi bir 
paniğe ılirüklenmesi ihtimali 

mevzubahis değildir. ' 
Fakat Alman ba~kalannd~ . 

bir kısmının tedıyab tabi, ı 
bir kısmımn da tahdit etmeleri 

1 

neticesinde baılıyan aıkınb 
devam etmektedir. 

Bu vaziyet ne vakte kadar 
ılirüklenecektir ve nasıl hite
çektir? Bu, siyul mllzakerelerin 
tarzı inkişafına bağlıdır ve bu 
hususa ait haberleri kuileri
nıiz diğer bir ılltwaumuzda 
a&-ecekler. 

J>nun 3 tacı _,,.., 

Güzel Bir Spor Günü 

Yüzme Yanşlannda 
iyi NeticeleJ. Alındı 
Beylerbeyi En Ön Saftadır .. 

Dinlci ••rııl1a""1e ilr sa//aa 

Btlyttkderede Şirketi Hay- 1 AmapacWd fibl fenni btt 
riyenln yeni ve mlkemmtl tanda ylzme JUlfWa seyre~ 
bir ıekilde yapbfllllf oldufu ttrmek fınatmı verenlere bu 
..n h vuzunda menimin altiiniarda • tqekklr etmek 
, .. sme • bir yazifedir. 
ilk ylıme mtlaabakalan dthı Bu anekl ykme yantJ.anaill 
yapddı. Bu mDaabakalu her eliler bir husuaiyeti de Beyler
clhetçe mllkemmel- bir ıekllde be)rl ldllbDnlln, aenelerdenberi 

.W.. • lebeptea Wu taplD (De•uu 2 MI ıaıf•••._. 

-

Ali ili• B. 
·ıinde methaldar buluaclutunu 
sayl,,mifti. Halbuki Mehmet 
Ruia Bey, bekkıncla illlat 
edilen ellrlim sabit olmadıjm-
clan 37 tün sonra aerbeat bı
rakılmıı, fakat mevkuf kaldıiı 
esnada birçok maddi zararlara. 
katlanmak zarureti ylizUnden 
bir daha gazetesini çıkarmaya 
muktedir olamamışbr. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

[ DGnkn nlllaam1zdan devam ] 
Bunlar ayni ı:amanda kaba

dayıdırlar da. Bir tanesi diyor 
ki, (kelleyi koltuğumuzun altı
na adık, kanlanmızı dökeriz). 

Rasib B. (Antalya) - Onu 
a!Syliyen mutlaka Y ahudiclir. 
(Handtler). 

Mazhar Mtlfit B. ( Deftlll· 
Ja) - Efendiler, bu mua bqi 
kabadaydaruu çok g6rdllk, 
bunlann yakın bir zamanda 
adalet huzurunda titriyerek ia
tiifu ederek, yerlere kapana
rak: Aman bil yapbk ab yap
mll)'ID, dediklerini de pdllr. 
Bizi tehdit etmek iatiyorlana 
bu vadide bizi çok gard8leı. 

Devamı 7 lael ıa,ta...-. 

SON POSTA Halim tldclGr ı Halk banunla prür. 
SON POSTA Hallaa blatubrı Halk bununla ltltlr. 
SON POS'T A IWka 111 ldlrı Halk bununla al iv. 

D O~Çi llANİGIN KAHiRE 
ŞUBESi H9K0ME'l1N MOMA
NEA JJNE RAÖMEN GiŞELE-

RiNi KAPATTI •• 

- ------- --

1 Brzia~an Meselelerinden 1 
Ecılebi Semıaye Niçin 
Memleketten Kaçıyor? 
J,liyen Madenler Niçin Kapanmış 

Sermaye Niçin Çekilmiştir? 
Ecnebi sermayesinin memle-1 

kete gelmekten korkmasında, 
mutavassıt roltlnü oynıyan ser- • 
seri dolandıncıların roln oldu
ğu gibi, Hükümetçe yapılan 

baza hatalann da dahli vardır. 

HUkümetio hatası yllzibıden 
memlekette yerleşmeğe çalaıan 
ecnebi sermayelerinden bir iki
sinin nasıl kaçbğını anlatmak, 
bu hususta bir fikir vermek 
için kifidir. 

Kafkasyada Kovanman ba· 
kır madeni vardır. Bu maden 
Ruslardan bize geçmiıtir. Ma
den Simena Alman tirketinin 
malıdır. Şirket Htıktimetle bir 
itillf aktederek faaliyetine de-v• •'F~· 

Fabl Wr ~....._ t;Yftl 
h~etle prket aruoada bir 
ihtillf çıktı. Evvelce maden 
Batuma inerdi. Bize ıeçtik
ten sonra Hopeye indirmek 
llzım geldi. Fakat nakliyat 
için yol yoktu. Şirket yolu 
yapmak llzere Nafıa Veklle
tine müracaat etti. Yolu yap
muına mukabil bazı rllaum· 
dan muafiyetini iatedi. HGkü
met bu muafiyeti kabul etmedi. 
)irket te faaliyetini tatiİe, te-

O Halde Ne Yapmah? 
Ecnebi •rmagui • 
nin memleketten ni· 
çin kaçtılı bu gazı· 
larla sarih bir suret• 
te anlaşılıyor. Ba scı
bepleri ölnndikten 
sonr11 ecnebi sermage
sini iirkiltmem•lc, kor• 
katmamak w binn•
tice kaçırmamıı.,lc için 
neler gapmalc lbım 
ıeldifi de lcolagca 
anlaıılır. 

Iİlabm terkedeı.k pı.·r, *" 
miye mKh• oW.. lladı•.ı. 
ııoa amele .....,.. Bir ~ 
yon liralık teaiat vardı. ffllra.. 
met bu tuiaata YUIJet etti, 
bir kısmı ela halk tarafmclaa 
yapa edildi. Bu 1Uretle "
varidat membaı kurutalm111 
oldu. .. 

Artvia Villyetine mlllaM 
Muıpl nahiye.t merk..W. 
gayet ıen,U. bir balar matl..ı 
varda. Bu maclea Rular _. 
mamncla lngiliz • A....ur.. 

( 0.Y&ml 6 IDCI ..,fada ) 

Yakın Tarihten Bir Sayfa 

. .. 

Eskici - Bunlar bep tan1Dmlf aclamlana kunduralan. Sırc 
U.ı Tallt Pqam, ~~t Beyia, Ali Kemalin, Ferit Pqa•• 
&met P.,anın kunduralan. , 

Mtlfteri - Hepsinin altında a)'lll dudak izi vu, ldmbı 
clak id bu? 

hlcW - Onu Fadıl AlmMt a.,e aormalt? 



2 Sayfa SON POSTA Temmuz 19 ~ ı f. 

[Halkın Sesi lf D A 11 1 L i il A. B E R L E R f Günün 

Dil Encümeni 
11

--------1-=-----------.... ------· .. IGazi Hz.nin Şeb-
Tarihi 

-

Müzeleri t b J L • Tarihi İlga Edilince.. S a D U 1 m a n 1 n 1 rimizi Teşrifleri Ziyaret •• Vesikalar 

• 
Dil Encümeni aleyhinde ya- oldu·· ren K ı· m d ı· r ? pılıın tenkitler Millet Mec- Eden/er ııeselesı· 
Hainin perıembe rGnl yap- lVI. ~ 
hl• içtimada Maarif biitçeal Bir Sene Zarfındaki 
sörüıülürken kat'i ıeklini Liman Şirketi Bütün ithamları Bir Çırpıda Maliye Müfettişi, Memur-
aldı: Verilen bir takrir ile Meraklıların Adedi 
Enclraen Usa edlluek tarj- 60 Binden Fazladır Reddediyor Ve Asıl Kabahatin Rıhbm ların Mes'uliyet Derece-
he karııtı. Bu vaziyet hak- Şirketinde Oldugw unu ileri Sürüyor terini T es bit Ediyor 
kında halkla mütaleuıaı M&zeler için bllyDk bir 
aıatıld yazılarda olıcuyabl- raibet Yardır. Topkapı aarayı Millet Mecliainde blltçe mllzakuelerine bqlanchiı 11rada Okkuı 3 kurut on iki pa-
liralnlı : mlizuini ıeçen aene (60) bin bir m&naaebetle latanbul Liman Şirketinin de iami reçti ve raya •tılan milyonlar defe-

.Aiti-tin B. (Betllııt•t Alııaretı ... ' 3> irişi ziyaret etmif ye mlize ajır tenkit cümleleri aarfolundu. Müstakil meb'us Sırn Bey rindeki tarihi vesikalarımız 
- Dlln Mediate meb'ualar (30) bin liralık hasılat yap- Liman ıirketini tiddetle itham etti ve : " Bu Şirket lstanbulu hakkındaki tahkikat hlJi bit-

( Dil Encllmeni de filme titti) IDJftır. Diier müzelerin de 6ldürüyor.,, dedi. Hakikatte Liman Şi:keti hakkında daha memiftir. Tahkikatla Maliye 
demişler. Gnme giden dil en- ziyaretçileri ırtmıfbr. Bunun evvel de birçok şeyler söylendi. Biz MiJlet Meclisinde yapılan miilettişlerinden Celil Sait B. · 
cOmeni değil, fakir memleketin neticesi olarak eaki harflerle tenkitler üzerine Şitkete mUracaat ettik ve: " Bu ithamlara ne meşgul oluyor. Alakadar me-
dokan bin lira11.. Bu encUme- eaaaea mahdut miktarda ha· dersiniz?" sualini sorduk. Şirketin sallhiyettar Amiri bize ıu murlann ifadelui tamamen 
ne ilmi liyakatleri olmıyanlar sılan rehberler ttlkenmiıtir. cevabı verdi: alınmıthr. Bu memurlann 
da habr ve gönUle bakılarak Milıeler idaresi bir müze mec- Kabahat Bizde Değil Sermaye Meselesi mes'uliyet derecelerini tayin 
alınmış. Bunu da meb'uslar muası'le b••aLer daha munta- · edebilmek için satılan vesika-

- u "-Liman tirkctinin vazifesi BugUn bizim tirketin sermayesi 
söylediler. Nihayet encnmeni zam rehberler basmaya karar ( ) 1 1 b dil lann tarihi kıymet ve mahiyet-
li· ttil yalnız denizde mavna ve ro- l O mi yon irayada i lig e · se J • • 1 k 1 ~ 1 k 

g\'e er. vermictir. Bunlardan Bizans b d k erını an ama azım gc me • 
B ., mörkör iıletmektir. Esasen un an bat a birıey yapmak t d" B · · d Ut h 

u it Meclisin yapbiı en ve Yunan eserlerini Mnzeler e ır. unun ıçın e m e as-
. . . 1 d b" . . ld F k t tirketin adı yanlı• konduau imkinı yoktur. s sla t ·ı h • • ak ıyı ış er en ınsı o u. a a Müdür Muavini Arif, kadim y • ı r vası ası c azıneı evr ·ın 
bu kadarla kalmamalı idi. Bu ~rk eserlerı"nı· M. Onkar, Çı'nı'lı' içindir ki bu gibi manasız hü- Sonra meseli Ereğli kömür muhtelif devirleri ve tasnif 

-r- ı B' · l" ıirketi lstanbula tonunu (8) li-
00 bin lira habr ve gönülle köşk eserlerini de Halil Bey cum ara uğruyor. ızım, ıman- raya •erdigı·. k~mUrü ba.ka zamanları ile vesikaların ne 
tayin edilenlerle bunları kayı- yazacaklardır. da, rıhtım, antrepo ve vinç -... za~an ve nereden getirildik

kömlirlerle rekabet yapabil-
ranlara tazmin ettirilmeli idi. teıisatile hiç alAkamız yoktur. Ieri araşbnlmaktadır. Bu nok-y . 0 " 9· Ç k mek için Yunanistana altı li-
Eğer Meclis bunu da yaparsa em ogmuş ır OCU Bunlar, elinde 80 senelik bir talar da teabit edildikten son-

raya bırakıyor. Tabbii vapur-
yaşasın diye batıracağım.. KöprOde Adalar iıkelesin· imtiyaz bulunan Rıhtım tirke- lar ucuz kömBrU nereden bu- ra tahkikat bitecek ve Maliye 

• de diin gece J 5 gilnllik bir tinin vaxifesidir. lurlana oradan alırlar. Veklletine verilecektir. Fakat lbrahiaa Etem B. Sirkeci Rqadiye 
oteli erkek çocuğu bulunmuı, Da- Pire limanının bize tefevvu- Hullaa onlara fUDU aöyliye- bu iıin daha epey mnddct 

- ilim için Usanımızın ted- rUIAcczeye kaldmlmışbr. kunu hazırlayan yeglne Amil yim: Bizim be,.eyimiz aartdir. ıllreceii. anlqılmaktadır. 
Yİ!ıi için (90) bin lira değil A •k G ·ı • orada limanın munbasıran hn- Su teaiaabmız değildir. Şirke
(900) bin lira bile azdır. Fa- merl 8 emı en kümetin muhtar bir idaresi tin aenelik varidab 1,300,000 
kat bu para iyi İf gören, lisa- olma1ıdır. Hilkümet ....nmrtıklerin liradır. Hllkiimet bunu affetse, 

h. d b b Bu Sabah Limanımıza 5 
.. nımıza ızmet e en ir eyete yBzde yedisini limana veriyor yani halktan bir para bile 

.erilmeli idi. iki Ganbot Geldi ki, senede bizim para ile iki almaaa limanın bugünkll ha-
Bir tek kelime (10) liraya milyon lira tutar. idare bu pa- linin deg·işmesine imkan yok-Amerikanm aahil muhafaza 

malolmuş ve yalnız bir harf ya- rayı tamam limanın tekAmil· tur.. Çünkü arada yazifesini 
kadroıunda bulunan Seceaıo ve 

pılmıı (28) harf için bu kadar lftne sarf~diyor. Aktarma, *'aRmıyan bir rıhbm tirketi Mendota laminde iki ıanbotu bu ~ 
aene ve (300) bin lira lazım- kömOr ve ıu iılerini çok ucuz vardır: Bütün kabahat ve 

ıabah ıaat dokuzda limanımıza 
geliyor. Bu masrafla liigat yaparak bize rekabet ediyor. mes'uliyet o şirkete aittir.,, 

ıelmlşler, top atarak ıehrl ae-
değil ansiklopedi yapılabilirdi. limlamışlardır. Bu ıelima muka-
Bence bu para istirdat olun- bele olmak üz.ere Sellmlyeden de 
malı ve liyik bir heyete veril- toplar atılmıştır. 
melidir. Ganbot .Uvarlleri buıün vili· 

Muatafa B •• Mu!ıim - Nuruoımanlye yeti ye kolorduyu ziyaret ede-
Halk apartımanı celder, ziyaretleri meraıimle iade 

- Dil Encümenine hatırla olunacaktır. 
adam alındığı meclis kUrsü
ailrıden söylendi. Lisanımızın 

ltlgati, grameri yoktur. Her
laalde yapılmalı. Fakat Cüm
huriyet idaresinin yapacağı bu 
16gatte (Habr Ye gl>nOl) keli
melerinin yeri olmamalıdır. 

Yani COmburiyet kitabı böyle 
,eyler yumamalıdır. Meclisin 
karan çok botuma gitti. 

• 
Ali Rıza Bey (Kumkapı Clnclmey-

cl .. Si) 

- Dil encümenini ilaveden 
meclisimizi tebrik ederim. Afe
rin mecliıe.. Bütün aakat iıle
rimi:a: böylece dtheltilmelidir. 

Gazli Kundak 
Dün Gece Bir Evi 

Yakmak istediler 
Fındıklıda Ömer Avni ma· 

halleıinde Miralay Mahmut 
Beyin kapısı 6nüae meçhul bir 
pbıa tarafından gazli bez ko
narak ateş verilmiftir. 

Fakat kapı kısmen yandık
tan sonra mahalle bekçisi 
tarafından aöndürl\lmllştilr. 

Meçhul kundakçı aranmak
tadır. 

....... ----------~~-
Dünkü Yüzme Yarış1an 

[Bat tarafı 1 inci sayfada J 
deniz ıporlannda her daim 
baıta gelen Galataaaraya te
fevvuk udur . 1 Bunu biz ıpor 
hAdisesi noktai nazarından tak
dire şayan bulmaktayız. 

Beylerbeyi klllbftnlhı yüz
melerde kuandığı bu muvaf
fakıyetler uzun ve yorucu bir 
çalışmanın mahauUl olduğu da 
muhakkaktır. Dünkn mfisaba
kalarda bilhassa üçer birinci
lik elde eden Nihal Hanım ve 
Salim Beyin Beylerbeyi klü· 
bllnfin teferrlıt etmesinde en 
bllyük Amil olduklarını da kay· 
detmeliyiı. 

Dünkü müsabakalann ver· 
diği neticeler fudur : 

100 metre Suat (G.Ş) 1.18.1/S; 
Ömer (F.B.) 400 metre Salim(B.8) 

6.37; Şeref (C.S.) 
100 metre hanımlar, 

(B.B.) 2.2.215 
Nihal 

.Bu müaabakaya GalataaarayJı 

hansmlar da dahil oldu. Ancak 
Jiıaalan olmadıjından ve Türk 
tabiiyetinden bulunmadıklarından 
dolayı müsabaka harici addedil
mişlerdir. 

200 metre kur balama erkekler 
yarıfına rakipıiz olınak Beykoz.
dan Mehmet girmiı ve kazanmıı· 
tır. 6.11.3/5 

100 metre hanımlar kurbalama 
Kriata (G.S) müsabaka harici 
2.12; Arlıti (G.S) 

200 metre lbaan (F.B.) 3.18.1/S 
Cemil (B.B.) Favul yaptığı için 
diskalifye. 

200 metre hanımlar ıerbeılt, 

Nihal ( B.B. ) 4.24; im•• ( G.S ) 
müaabaka harici. 

100 metre ıırt üıtü yüzme 
Necmi (8.B,)2.12. 2/5; Memduh 
(G.S) 

800 metre ıerbeıt: Sallm (8.8) 

Sokak Köpekleri 
Zehirlenme işi Gece 

Yansı Yapılacak - - . 
Vilayet Sıhhiye Müdürlüğü 

kuduzun arthğım nazarı itiba
ra alarak köpekl•rin öldürli
melerini belediyeye bildirmişti. 
Belediye ıokak k6peklerini 
zehirletiyor. Fakat birçok yer
lerde halk zehirlenen k6pek
lerin ağıztanna sarımsaklı yo
ğurt dökerek onları kurtarmıya 
çalışmaktadır. Bu arada bazı 

köpeklerin, kendilerini kurtar
mak istiyenlcri ısırdıkları, bu 
gibilerin de kuduz mücşesesine 
müracaat ettikleri anlaşılmıştır. 

Belediye bunun 6nüne geç
mek için köpekleri gece saat 
on ikiden itibaren zehirletmeyi 
sabahları öllllerinlıı toplathrıl
masmı muvafık bulmuştu. 

14.3.2/S; Şeref (G.S) 14.35.3/S hu 
}'Arif ıOnOn en güzel yarıflarm
dan biri idi. Bilhasaa Beylerbeti
nln Salimi fevkaladedir. 

400 metre hanımlar aerbeıt; 

Nihlll (B.B) 9.13.2/5; Kiriata (C.S) 
milaabaka harici. 

SO metre dipten, Zeki ( B.B ) 
43 M. meaafeyi 46 416 te Selim 

Ankaradan ıon gelen rndiı· 

mattan anlaşıldıj'ına göre Reiaİ
cümhur HL aah ıünü şehri111is1 
ıereflendireceklerdir. 

Ecnebi Yankesiciler 
Polia tarafıntlu tehrimizde 

yakalaDaa oa bq kadar ecneW 
yankeaicl hudut haricine çıkarıl· 
mıtbr. 

Boğocu Slcaklar 
Dtha lıtanbul ıenenin en ııcak 

•ününü ••çirdi. 

Malül Gaziler Mahkemede 
Geçenlerde MalGI Gaailer ce

miyetinde merkez heyeti intihabı 
yapılmıı, fakat bir kıaım a:r.a buna 
itiraz etmltti• Şimdi 1J mahke
meye dGtmilftür. Son karan mah
keme verecektir. 

Belediye Bütçesi 
Dahiliye VekiJetinde tetkik 

edilen Belediye bGtçeıl üzerinde 
•on taaarruf eaaılanna r8re ta
diller yapılmaktadır. Yakında 
buraya i'Önderilecektir. 

Polislerin Parası 
PoJia Teavün Saacbtmın aer

mayul ~ bin lirayı bulmuıtur. 
Bu para bir Bankaya yabrıla• 
cakhr. 

Karısmi Oldurmuş 
Uıakta Kart Ha.eyin lamlnde 

birlıl karıaını bıçakla kuerek 
öldürmüştur. Katil evveli kaçmak 
lıtemİJ, fakat yakalanmıtbr. 

Bir Ailenin intiharı 
fzmh de Bucada Petro iımlnde 

bir ltalyan kanaUe ku•a etmlf, 
ıonra intihar kaadile kendini 
yaralamış, bunun Gzerine karııı 
da intihara t~tebbGa etmlt. ikiıl 
de haataneye kalduılmıfhr, 

Yeni Bir MUze 
Borsada yeniden tesia edi

len Yetil Medrese Mnzeai dnn 
açılmlfhr. 

Bulgar Sefiri 
Bulgaristanın Ankara aefi. 

rinin değiıeceji tahmin edi.J. 
mektedir. 

de ikincJ. 
lSOO metre ıerbeat erkekler, 

Salim (B.B) 28.43; Sedat (G.S) 
4X50 bayrak yanıı, Galata• 

aaray 2.26 1/5 t• çok iyi yüırek 
kazandılar. 

Deniz. llıeıl 4 X 50, hanımlar• 

dan itlirak eden olmadıtı içi• 
yapılmadı. 

Sonra Vaterpolo müaabakala• 
rına sreçildi. 

Vaterpolo için 4 takım mür .. 
caat etmittl• Den;z lfıeal desdı 
harp mektebi ile oynadı ve JiıelJe 
ler sıalip ıeldller. 

Bundan ıonra Galataaaray ku
lübü ile Beylerbeyi kulübil teıvtk 
mahiyetinde bir milaabaka yaptı• 
lar ve bu l'ilzel ıpor pnG de 
bu auretle hitam buldu. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Madenler 1 

1 : Amerikalı - Hasan Beyi Bu toprağın 
altında petrol va11 petrol... lç.iae girip bu 

Hrvetten iatifado ed i nb. 

2:Alman- Hasan Bey! Bu toprağın altında 1 3: Fransız - Hasan Bey! Toprağınızın al- 4:Hasan B. - Sittin senedenberi biz bu top-
bakır var, bakır... İçine girip bu servetten iı- tanda kurşun var, bu topratın altına giriniz, raklarm altına giriyoruz; fakat diri olarak gu. 
tifade ediniz. bu servetteıa utifade ediulz. mediğfoıiz için o aarvetler boşuna çtlrllyUp gidiyor. 



-A-
t Şimdiye kadar yazdığımız 
makalelerde en bUyllk he
defimiz, memleketin ikbsadl 
buhranını tahlil ve buhranda 
en bily6k mllfkDllta maruz 
kalmıt olan köylülerimizin va· 
dyetini meydana koymakta. 

Gazi Hazretlerinin mllker· 
rer nutuklannda beyan bu-
yurduklan gibi memleketin 
hakiki efendisi Ye hepimizin 
efenclial olan (klSyll) maalesef 
baıtm çok mtlfldll nziyet
tedir. Bu itibarla barDDkl 
makalemizde (kayll)nlln yazi-
yetini bir kere daha balı ede
cetiz. Çlaldl (k6yllmldl) kar
tardıiımız glD memleketi kur
ı.r.... olacaiaz. 

Umamt laarp bittikten sonra 
cihan iatibqli her aene, her 
ay, •er,an çofalmıya bqla
da. Mlltareke Klal (10) 1a
.-lan (m) yqıaa kadar oı. 
fmanlar her aeae birer Jaf 
alarak bugln (ıQ-30) J~ 
ıelmlfler ft cihan latlllal 
..... _ ........ blrmlstalaail 
kitleli olarak iltihak etmif
lerdir. 

(10) 1enedenberi zirai, a
ul mıkiweler daha çok tekl
mlll etmif, daha çok i.tibul 
yapabilecek bir kemale dml 
olmuttar. Bbaaenaley iatlhul 
çotalmıyat flader dltmiye, 
..._ de çok dlfmlye meebar 
.. ..lak6mda. 

....... ,. t.aldd,. clot
n siclela fikri befer, WiNwl 
aalıumda blytlk adamlarla 
ilerlemekten durdurulamazdı. 
Nitekim durmadı ve fiatler 
dilft& ve daha dlfecektir. Bu 
da «•Yet tabii n manbkidir. 

lktıSadı hayabmıan abenfi 
o şekilde akort edilecektir ki 
beyelmllel ahenk ile en afak 
bir teballf w leh.,.. oünwmal 
itte ancak o zaman lktuadl 
hayabmızın devamına, inkiıafı
Da imkln vardır. 

Bu ela lktıaadl hayabmızın 
cezir Ye meddi daimiainl, daimi 
IUrette ılz ininde bulunduf. 
malda kabil olur. 

lkt.acll alaeqi t.pil eden 
(7) 8111dtan (1) blktimet verıi 
almakta. ('ı) elrkettler .. ..... 
urlar isteclildsl Pi tarife 
t.nzlm etmekte, (3ı.::ıecliye, 
NlJ..._ J"kHlı yap
.ata tamamea Mll'be.t yani 
nlraHttm mde idiler, (4) 
hanblar n bankerler faizin 
miktannda, (5) uhabı emllk 
fazla kira almakta bir dere
ceye kadar rakipsiz idiler. 
Fakat memleketin eaaı baya
bm n aaydatamız diğer beş 
amfua hakiki latinatılhmı teı
ldl eden k&7'1 mabaa16nl 
• alelftmam - yObek flatler
le 1atmak imklmna malik 
değildi. 

Ç11Dldl klyln; cihan piyasa-
11na, c:ihan rekabetine, dhan 
ahenılne, cihan orkestrasına 
tlblcfi. Ona tlbi olmaya mec
burdu. Binaenaley cihan fiat
leri dtlf&nce o da mahnlilnlln 
&atleriai tenzile mecbur oldu. 
(Şef dl orkestra ) olan Maliye 
V eldllerimil, yıkın atiyi 16re
cek bdar durbia Gll•larch, 
derlıal bnclileri ele ( Y&kaek 
perdeli ) aealerini indirecek 
(yam verırileri teıızil Ye tenkiı 
edecek, cliter inbiarlann, fir
lletlerin, belediyelerin, Ylla
yetlerln relim ve tarifelerini ele 
temil ederek ahenp Yabde-
tinl mulıafua edecekti. O 
Yaldt baıtmJdl buhran, bilJıu. 
aa kayUf için bagtlnkll 11tirap 
Ye -'alet olmayacakb. 

( Dnama 1 lacl _,,... f 

1 - Haldoaclu .... olu ..._.., 1 2 - A,.ı mllaakaıacla laakka•daa emla I S - Herlaansl bir bYrada ı..kh U. 
Wr al•ek•ı• e=·-da 80j1lk ka•lablda· olmı1an ldmaelerla ıinirlea.... klfn. laa- bakma Wrlltlrla .. n hfrlk ip. ha ml:rarı 
rlm aüafua .._, kat'l,yea .............. .,. kant. bqladıj'a, •P.nı bosclu,. prGI•. lntllaaanaaa alde••n•nıa. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

iSPANYADA 
Sükunet Henüz Tesis 

Edilememiştir 
-

lladrit, 17 (A.A) - Fenıu 
Puneı kasaba.na firara manf
fak olan birtalam lnmdelrplar 
bufday tarlaluma at.. ........ 
lerdir. Hasarat, 80 bla peçeta 
talmin olunayor. 

Barıos. 17 (A.A.)-Telefoa 
t.U.-ı keatlderlacl. dola,. 
8 .-.a teYldf edilmİftir. Şe
riki clrllaalerl _...__ktacla-. 

SeYille, 17 (A.A.)- Telefea 
tellerial tahrip .... • arefti 
yalralanmlfbl'. ---Profaslr Balbo Oldu 

F errara, 17 (A.A) - Hava 
işleri nwn jeneral Balbonun 
babuı profesör Ba1bo vefat 
etmlftir. 

Bir Ormu Yan'" 
....... w k)- or; 

cep Alla ormana:11n Orindere 
meTkii ormanlannda yan~ 
çıkmlfbr. Y anpua .a.dllr61-
meaiae çalıtdmaktadar. 

Maarif Eminleri 
80 Lira Aylıkla Muallim 

TaJin Edilecekler 
A.lrara, 18 (lfwwl) - Va

zifeleri lliTeclilea llwil Emin
lerinin 80 lira maqla maalBm 
tayin olunmalan hakkında Ma
arif Vekileti bir llyiha hazır
luuttar. Lly:ba Yekiller iıe)o· 
tiacle tetkik .., ... 

Tabanca be 
Bir Hamal Kendini Sol 
Böğründen Vurdu 

Saleymaniyede Darilllıadia med
resesiDde oturan hamal Meb· 

Dil Encümeni Lağvedildikten 
• • • Sonra Vaziyet Ne Olacak? 

Ankara, 18 (Hususi) - Peı... ...... mecliate Maarif 
bltpli alrlflllrken Çaakan Meb'lllD Tallt Beyin Yerdiji bir 
takrir Dl Enchaeainia u 1abna laatim• çumifti. Meclim 
wwdltl karar Dil Lclaeai azall arumcla biç beldeailmi7ea 
..ı bir hldiae teklinde tellkld eclil-ipir. Fakat linacfiiime 
llre. ••ele laeDtk bitaemiftir. Halk Farkua Meclili fl'llpaa
cla ela mllak.- malatemelclir. Fub papandu ç,lracak olan 
karana malaiyeti heall keltirilememekteclir. 

Alman Sefiri Dün Akşam Alman 
Bankalan Müdürleri be Konuştu 
(Bat tarafa 1 inci aayfamısda)ı 
Buhranın ıehrimb:de ya9• 

bi'ı tesire gelince: 
Doyce Oryent Bank Dar· 

miftater bankm pbeaidir. Dar
miftater bankua ise tediyabaı 

••'aHr. 
8' nornlıJfa l.tan\ala ...,.. 

ıiadereme•ıldeclir. • ililt.,.. 
la Doyçe Or,eat balr .. k 
mlfldd bir meftie .... ..._. 
8-an mebebi fQClar: 

Ba Bankama ...aeketimlze 
yabnllDlf maazuw bir ..
ma1ul nrcllr. Fabt bu ..,.. 
... ,. ..w.tle ikru eclilcliil 
içia ~ toplaucalı .... 
Jette dejildir. Halbalri ba 
bankada •duia 1nenlıratı 
........... llıplairclea ..... 
caatla paralannı iatedikleri 
içia m6eueae ... rmlf. ilk 
tedbir olarak 6ç y&ı liradan 
fazla tediyat 1apmamı7a karar .. ..... : .. :. Y---w-• 

(Doyçe Bank) a reliace ı 
Alaıuyaclan para ıetirteme
diji için o da ayni yaziyette
clir. Binaenaleyla her iki hane 
ka da bir balta mOddetle te
c:liyab tatil için ticaret •ldl
riyeti nsıtasile iktisat Vekile-

tine mllracaat etmiflerdir. .. 
Her iki banka da takriben 

15 milyonluk mevduat vardır. 
Bu mevduabn nısfı iade edil
aaiftir. Demek iri faaliyeti tati
le mOMade ediline bu banka
larda hallaa 7,5 ..,... ka
lacak de.ektir. 

• ~ INlablanna mndu • ..,..,...1n uim lomu tehri
mizin lraob tücurlanna aittir. .. 

Doyçe Oryent Bankın Mmr 
tube.i ayni auretle hareket 
ederek tediyatuun tatili için 
Kahire •ikametinden mlaaade 
iatemif. mluade Yerilmemif, 
fakat banka buna rajaaea Tazi
yeti idareye cleYam eclemiyerek 
tediyab kesmiştir. Kahire hl
kiimetinin bu vaziyet kalfıam
da ne ppbilm bilmiJor-. ... 

Almaa aef"ari Her Nadolni 
din akşam Alman bankalan
nın m6d&rleri ile toplanarak 
Yaziyeti m8nakqa etmlftir. 

Zengin Memleket 
Paria, 17 (A.A) - 1931 -

1932 mab ıaenainin ilk iç ayına 
ait varidatta 67 milyon Frnk 
fazlalık wardtr. 

met tabanca ile kendini ıol r 
b6fr0.aden yaralama suretilo 
intihara tqebbtıa etmiftir. 
Cerrahpqa hastanesine kal
dınlan Mclunedin hayata teh· 
likededir. 

• • 
ister 

• 
inan, ister • 

inanma! 
8-tç. wftukereaind• 

ellıak parlak fikirlere te
r8dnf edmyor. Bu fildrluiD 
~tbikı cihetine fidilıe, 
iktasadi buhran gllnft gllnll-

İDİlyoa liralak blltp dojra 
deiil. Bunu 140 milyona 
indirelim. Solll'A da 50 mil
yon liralık yeDİ Evrakı 
Naktiye çakanp ......ı
lan bulllarla kapatalım. • 

DUnkO Cerh Vak'alan 
1 - F atibte oturan Halil 

Ef. ve zevceai Naciye Hanım 
bir alaclk yhllnden lranL 
Sadıia yaralamatlardır. 

2 - Sabpazan ~niz hama
muada yıkanmakta olan Ab
dullah, Mustafa, Kemal, ŞoflSr 
Klzam ve Niyazi biribirlerinin 
llzerine au atarak takalqmak
talarkea kavra etmiıler, Kemal 

"' ıae ballediliverir, fider. 
Misal mi iateniaiz? Ba

lık~sir Meb'uau Enver Beyi 
'd' 1 •• ın.eyınaz: 

"Memurlar çok, Yergiler 
ağır, bu y&zdea halk borç 
albndadar. B6yle 189 

Man meselelerdeki ka
naati bili Saltan Azizin 
bulduğu hal çarelerinden 
ileri gitmiyen bir meb'usun 
bugUnkil iktısadl buhrana 
çare bulacatma arbk, 

ister inan. ister inanma/ 

bıt;alda Abdullahı yaralamıtbr , -~-.-...... ----------==---------' 

iZMiR MAÇLARI 
Dün Senenin Heyecanlı 
Müsabakaları Yapıldı 

laair, 17 (A. A.) - Buıln 
lzmir lik maçlaruun aoa pi 
Ye menimin en mDhim ve 
he1ecaab maçl•n Alwlcak 
•iM!' aala•tmda laa edil•iftir. 

ilk maç Altay ile Kaq.yaka 
8"" ldlpleri aruanda yapdcla. 

bk akım Altayhlar Japblar. 
Makabil alaa ,..,.. Kmwalm
blaruı çektikleri ala bir fitil 
Altay kalec:İIİ Fehmi kartarda. 

Oyun handan aonra m&te
vazia bir tekil aldı. 25 inci 
dakikada Kartayakalılar ilk 
1o11 7apblar. 

Hafta)'IDlll hitamına 12 da
kika kala Karpyakablar ikiaci 
goltl de yapblar. 

ikinci haftaym, yine Kaışı
yakaLlu Altay kaletini sıkıt· 
tarıyorlardı. Haftaymin hita
mına 20 dakika kala hakem 
Karşıyakalılar aleyhine bir 
peaalb cezaa vardi. 

Neticede ıc.r.yakwr.lar Z-1 
p{lp ........ 
- lfdnCi maç Albnordu De 
Şarbpor takımları arumda 
yapddı Ye 5-1 Altanorduhdann 
galibiyetile hitam balda. 

BirlıJıiik 
Papaya Yapılan Bir Sui 

Kast Keşfedildi 

V atikaa, 17 (A.A) - Jan· 
danaal r, clla •lrpm St. Pirre 
kilhninde iafillk edici bir 
sillb bulm1lflardır. Binalardan 
uzak bir malaaDe fltlrGlen 
bu 8illh oracla saat 1,45 te 
infilak et ..... ---

Burada Bir Grev 
B ... a, 17 ( A. A.) - Yeai 

belediye r&aumu aleyhine ya
pıhmf olan JftY, bu 1abah 
bir sokak muharebesi halini 
alaufbr. Polisin atetile iki 
kiti llmOftlr. ---
Bizans Sergisi 
300 Bin Lira Zarar 

Ederek Kapandı 
Luvr Mllzeainde açılu 81-

..- Mrtİaiae mlbe•izd• altı 
kıymetli parça ıltOrea Mileler 
Mldnr MaaYini Arif Bey cila 
Pariaten d&ımllftlr • Ser,w. 
(750) parça laymetU eHr hf
hir edllmfttlr. Serafde flmtlf 
tepal ve altın maclaJyelerLala 
çok takdir edilmlftir. Fabt 
Luvr •ergisi ( 300) bin fraak 
zararla kapanm11br. Bizim eaer
lerimlz bu lıafta latanbula ıe
lecektir. 

* * 
Ankaradan, şu bizim Anka 

cadd~sine bir kabadayı gelmi 
Uzak yakın tanıdıklannd 
önftne kim çıkarsa hemen y 
kuına aanhyor, zanllıyı b 
dut ağaca gibi ıilkeliyerek s 
ruyormut: 

- Bu muhalif ıaıetecil 
ne yap~alı? 

- Ne yapmalı? 
- Asmalı. 
Bwtka biriai yab)aJ1p a 

suali aorayor •e cevabuu • 
keacli veriyormut: 

- Keamelil 
V • artak her &atbae ıe 

mahalif aueteciler için m 
ap tlrdlil tlyler 
idam ne't'İleriai IAJIP d 
yormut= 

" Kaııklamab, bir VIHnd 

kellelerilli uçurmalı, ed · 
cımbızla yolmalı, 
a6kmeli, kemiklerini baYaD 
davmeli, ua haline ıetirmeli... 

Merhametli oldujuncla b · 
teredclOde dlflltljlm bu 
maaıa i.mini bana aiyleme 
lercli. Fakat, bizleri prua 
doiramak, hallaç pamup 
atmak, lldea kemijl rlbi iki 
ayırmak tuanunmda bal 
bu kana ıu.am•f imam ~ılerl 
mla &nlhıe llyle ptirdlm: 
llt Kara Aliden daha iri 
g6zleri kanh, ciltleri bnca 
ağzından dqan ujram&f, 
naldan aert ve uzun, knlla'Plllıl 
pazulan otomobil llatiii 
şifmit ve caketinin d&lllaca.ı 
beliren mltthif bir mahl6k. 

Ürpermeler içinde ate 
berikine sordum, ıol'lflur 
kim bu? kim bu? 

Ne cevap verseler beimti 
siniz? "Fazal Ahmet., dem 
ler mi? 

Korkum, bir uda Ye a 
flddetle hayret oldu. 

- Hanıi Fud Ahmet? 
yedi aekia tane F ua1 Alll

tananm. Bunlann beptl W. 
ciaim olarak biribirleriae 
zerler; fakat malelderi " 
ciyeleri lüç aylli dejlclr. 
lıan,mni kutediy ....... ? 
hatçdana bir Fazıl 
varda, hiciY pldiade blıldeilll 
yazardı, f!fenclllerinl 
çakanrcla. Caftclla, CMlclill. 
W Malatana Fad A•mıdi. 

Bu m. acalta? roba. Wr ele 
tuekeaia Fud Alamecli nnlııııl 
o .. ?Y.m .. --.-. .......... 
cliJ_. Ali K-·Ha .t.ı.._~ 
penane olu, "Aziz filı-'-
clİJ• Rma Teyfljin 
.,...._, .... damat Feridia • 
ti ,.yım telsim., ettifiai .. 
rinde yazan, ltiılfçılum 
lanna yftzthıtl sllre dre d 
&flDaD Ye yllztl kalmayan. h 
metelikalı: glnllnde • Pe 
Sabah,. m, • Aydede,. Dİll 
pıımda maniler okuyarak 
dilerine kefklllnl mta11 
goyca Fazıl Almet mi? .... 
lıanlg11°? aman hunu ela f, 
6ğrenip haı..r Yeriab de 
ıönko.....ıam. 

Yeni Damga Pullari 
IWİJ• Veklllli .W 

lerle -·- ...... .... ... 
paU.r.11111 ... .. 
deilftiNrek ,. lwflerle 
brmıya karar fthdlttlr. 
pullar OD perabkfa (28) 
rutluta kadar { 11 ) 
olacak Ye yakanda DAIMlll 
matbauında bamac1ktir. 
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~::;:ıBir LÜYE AZ PARA GETİRECEK •• 
Arkadaşını Boğmak 
lstiyen Bir Adam, Kaz
dığı Kuyuya Düştü 

Gemlik, (Hususi) - Orhan 
gazinin Çakırlı köyllnden Ba
rutçu Mustafa Bursada koza
aını satmış, evi için öteberi 
almıı, arta kalan ( l 2) liraaını 
da cebine koyarak hayvanına 
binip yola çıkmış. Gemiik-Or
hangazi şosası üzerinde gelir
ken Yeniköylil Potoş Mustafa 
ile ahbap olmuf. Potoş Mus
tafa kumarda ıoyulduktan 
aonra derdine çare aramak 
tızere Gemliğe kaçmıf, fakat 
bir çare bulamaymca klSytlne 
dlSnllyormuş. 

Kurnaz Potoş dereden, te
pede'1 konuturken Bantçı 
Mustafanın lizerinde para ol· 
duğunu anlamıf. iki ahbap 
bu sırada bir au batın• rel
mişler, Barıtçı Mustafa hay
vanım sulamıya baılamıf. Po
toı da cıvardaki çalılıkların 
içine dalmıı biraz sonra da 
töyle bir feryat yiikselmiı. 

- Yılan var! 
Barıtçı Mustafa, Potoşun 

imdadında koşmuı, gaflet 
içinde fidanları aralıklarken 
tepesine bir taş iniyor ve bir 
el gırtlağına sarılıyor. 

Vaziyetin vahametini anlıyan 
barıtçı Mustafa yalvarıyor: 

- 12 liram varr. Vereyim 
de beni bırak. 

Öbüril: 
- Ha yır, demiş, errela 

6ldüreceğim. Ondan ıonra 
paraları alacağım. 

Barıtçı can bavlile çak--ına 
davranmış, müthiş ~ lr boğuş
madan sonra hasmının elinden 
kurtulmuş. 

Potoş, mücadele esnasında 
birçok yerlerinden ağır ıurette 
yaralanmıştır. 

Hapad . 

Kaçakçılık 
iki Arnavut Tütün Ka

çırırken Yakalandı 

Orhangazi ( Husl\li) - Or
hanguiye kaçak ttıtnn almak 
kere lııegölden gelen iki Ar
nawt yUz otuz kilo ttıtUnle 
d&aerlerkea yakalanmak kor
kuıile yolda tesadüf ettikleri 
bir arabayı yirmi bq liraya 
kirahyorlar. Bu aırada tesadüf 
ettikleri bir çobanın elin<len
de ttUUnlerin llzerini 6rttıp 
uklamak için ıorla bir miktar 
ot alıyorlar. Bu zorbalığa hid
detlenen çoban jandarmayı 
haberdar ediyor ve kaçak tn
tünler SölOı karakolu tarafın
dan yakalamyor. ÔklWerle a
rciba (1~) liraya aatılmııbr. 

Arabacı meydanda yoktur. 
Tahammül Edilemiyen 

Sıcaklar ..• 
Cebelibereket, ( Huıuıt ) -

Burada 11caklar, diğer ıenelere 
nisbetle çok fazladır. Şark 
vilayetlerinden buraya amelelik 
etmek lhere gelen ytlılerce 
köylll 11cağın ıiddetine daya• 
aamıyarak çift itlerinin ıonu 
ıelmedeıı memleketlerine dön
aiye mecbur kalmıtlardır. 

Hararet gölgede 35 tir. 
Nahiye müdürlerinden Nuri 8. 
11caktan giinq çarpma huta
lajuıa tutuldu. 

Nefis iiziim 111lldml11rı lopla11dılıla11 1011r• 

Potıua batı,./an üzimler •rıllertle lc"""ulııgor 

limir, (Huıuıt) - D&nya yapan Mania& bailanndaa ile 
mevva piyaaalannda lezzet Ye 7()()() ton Uztlm ahnabilecetl 
renk noktasından beynelmilel zannediliyor. Tabii afetler bu 
bir t6hret kazanan Uzum mah- ıen~ belli, bqlı mahıulllmllzü 
ıulOmllz lzmir iktıaadi mınta- bu suretle darbelemiıtir. Umum 
kuına ıenede 16-19 milyon mıntakanm bu ıenekiJ lıtibaa
lira getirmektedir. Mmtakanın !Atının geçen ıenenin naıfı 
ıenevt Ozüm iıtihsalAb 45000 dereceıinde olacağı tahmiD 
tonu mütecavizdir. ediliyor. 

Mıntakamızda Oç cinı Oztım T entı Meselesi 
yetiımektedir. 554865 d6nilm 
ıultaniye üzümll, 67 5 ı 4 danom 
razakı Ozllmil, 687 4 dönilm de 
aiyab Ozllm bağı vardır. 

Yağmurların Zararı 
Bu aene yatan de•amlı 

yağmurlar bağlarımıza hayli 
mühimce zararlar vermittir. 
BilhalN Kemalpqa, Menemen 
ve Manisa hatları bu 1ene 
yağ~urlardan çok zarar gör
mllttUr. Müıtahıil bu afete rağ· 
men yaptıiı maarafı kurtarmak 
Omidile çok çalıtmaktadır. 
Murafını kurtarsa bile kir 
edemlyeceği anlaşılıyor. 

Senede 6000 ton mahıul 
elde eden Kemalpqa bağla
rında yağmur yüzünden bu aene 
ancak 2500 ton Uzilm alına· 
bilecektir. 15000 ton iatihaalU 

Bağlarımızı mahveden ve 
mıntakadaki buhranın artmaaı· 
na bir derece daha ıebep olaa 
tabii afetler tahribatının inil· 
ne ıeçmek peklll kabildi. 
Üzllm mahıulD olmıya batla-
mııtır. Piyasaya çıkmak Oıere
dir. ihraç edeceğimiz lhOmler 
kurtulmak tlzere .ergiye ko
nulmaktadır. Eğer tiztımler aer-
gide iken, ıeçen ıeneki gibi 
bir yağmura maruz kalırsa 
mevcut mahıulUmllz on para 
etmiyecek ve bu ıuretle mem
leketimize 19 milyon lira ge· 
tiren bu kıymettar mabıulD· 
mUz heder olup gidecektir. 

Bankanm Yardımı 
Ziraat Bankası bu muhtemel 

ıararin önüne geçmek kaya-u
ule bağcılara tente tevziine 

Od.ınler laıratalmalc ffl11 potalı •••• 6atırUırbn 3 

Karagtuı lzllınler lıatulara gerleıtiriligar 

kalkıımıtbr. Bu ıuretle tıdm· piyualanna arzetmeleridir. Yu 
ler aerıfde bulunduğu uman ya· nanlılar ecnebi memleketlerde 
iacak Y•iuıurların tahribaboa btırolar açarak her glln kendi
k&rfı durmak kabil olacaktır. lerine )'eni alıcı bulma1' fırıa .. 
Fakat balcılar Ziraat Banka· bnı elde etmektedirler. 
sının tente teni etmek huau- Bundan. bqka ispanya ye 
ıundald talebine çok lAkayıt batta Kaliforniya OzllmcUIOğll 
davranmaktadır. Bağcılara g6- bile bize bu ıahada rekabet 
re, Banka bu itte kendi men- etmiye ye bizim alıcılarımızı 
faatlni diltllnerek tenteleri kazanmıya muvaffak oluyorlar. 
ima Tadelerle ve çok pahah 8 S k' V · t 
olarak tevzi etmiy• çalıımak- u ene 1 azıye 
tadır. Onun için buı&ne kadar Kutuluk kereıte meseleıinde 
tek bir bağcı bile tente al- birkaç tacirin Maliye Veklle-
mak itine yanatmamııtır. tinden aldıklara gümrükıllz ke-

Haricf Rekabet reate ithali rub1atiyeıi nznm 
piyaıasını daha açılmadan ıtıp-

Yunanlılar bizim Sultaniye 
llOmlerimize benziyen ve Sul
tanın ismi altında bir aevl 
hUm yetiıtirerek bizimle re· 
kabete kalkıımıtbr. Bu tlı.Um
ler Korint UıOmOdOr ve çekir
clekıizdir. 

Ecnebi piyasalar bu tlzllm· 
leri uTnrk fizllmtı,, olarak ıatıo 
almaktadırlar. Yunanlılaran aa
bf aabasında bize tefevvuk et· 
melerine ıebep Uziim ihracat
lannı doğrudan doğruya ken
eli Ulccarlan yuıtaaile ecnebi 

beli bir vaziyete diltllrmllttllr. 
Çnnkll ecnebi nıUm ihracat 
kumpanyaları bu kutuluk ke
reıte itinde bllyllk bir zarara 
uğradiklarından nzumn fazlaya 
mal ettiklerini ve ecnebi piya
ıalarıoa yükıek fiatla arzetmi
ye mecbur kaldıklanİıı · ileri 
ıürmektedir. 

Eğer vaziyet b5yle gidecek 
olursa bu sene harice her ıene
kinden az mal satacağımızı 
timdiden kestirmek mümkün· 
dur. Adnan 

İzalesine 
Başlanıldı 

Adana Valisi Bir Be
yanname ile Haydutla
nn Listesini ilin Etti 

Kadirli, {Hususi)- Bu hava• 
lide dolaşan meşhur haydut 
Kıçıkırık çetesinin takip ve 
yakalanması için ıakavetin 
men'i kanununun tatbikına bat• 
landı. Adana Valisı bu kanull 
mucibince haydutların ismini 
havi biriliste tertip ve ilin etti. 

Bu listede iımi olan yirmi 
kadar ıeririn hepsi de miite
addit katil ve cerh vak'alan· 
nın maznunudur. Reımen takl 
ilin olunan ~erirlere yataklık 
ettikleri sabit olanlar, kanUll 
mucibince bqka yerlere gaıı
derlleceklerdir. 

Kaçak Toton içiyorlarmış 
Erırum, ( Huauır ) - Kaçali 

tlttbı ve ıigara kliıdı kulla• 
naıılar ıiddetle takip ediliyor. 
iki gUn evvel civar köylerde 
kaçak tnton içen bet kişi ya• 
kalanmıı, kendilerinden ceza 
olarak yirmi beıer liraalm: 
mııtır. 

Bir Gazete Mahkemede 
Erzurum, (Huıust) - Dok· 

tor Yusuf İzzetin B. tarafından 
burada çıkan (Varlık) gazetesi 
aleyhine bir tahkir davaaı 
açılmııtır. Gazete baımubar
rirl mahkemede doktorun suç
lu olduğunu iddia etmiıtir. 

iflastan Kurtuldu 
Mersin, (Huauıi) - Geçen

lerde ifliıına karar verilen 
Lıtfü Uğuz Bey hakkındaki 
htıküm refedildi. 

iyi Bir T eşebbUs 
Mersin, (Hususi) - Mualllm• 

lerin istifadesi içi biri burada 
diğeri de Tarsusta YilAyet ta• 
rafından iki muallim kiUUpa· 
neti açılacakbr. 

Şerir Akkaş 
Hapishanenin Duvarını 

Delerek Firar Etti 
Cebelibereket, ( Hususi ) -

Birçok bınızlıkların ve bir kıa 
kaçırma vak' asının faili mer 
hur ıerirlerden AkkAş, geçen• 
lerde Bahçe hapishanesinin du"' 
•arını delerek kaçmıı, fakat 
jandarma tarafmden yakalan• 
mıtbr. 

19 61 Köpek itlaf Edildi 
Adana, (Hususi) - Şehri· 

mizde haziran 930 da 100, 
temmuz 939 da 278, ağuıtoıt~ 
225, martta 348, nisanda 210 
ve mayııta 246 köpek itlif 
edilmiştir. 

Gizli Raki Fabrikası 
Adana, (Hususi) - Barad• 

bir evde altı kaçakçı tarafın• 
dan biltiln terribatı mükeır 
mel gizli bir rakı f abrikall 
kurulduğu öğrenilmif, polisler 
bu evi rakı yapılırken baamır 
lardır. Fakat kaçakçılar bir 
fınatını bulup kaçmışlardır· 
Poliı bunlan aramaktadır. 

15 Şerir Yakalandı 
Muğla, ( Hususi ) - F ethl

yedeki Alman maden şirke
tinden çıkarılan on, on bet 
kiti ailihlanmışlar ve eşkiya• 
hğa batlamıtlardır. Bunlat 
bil'kaç köy dolaşmışlar, baıJ 
kimseleri soymuşlar, fakat 
Köyceğiz taraflarında bir kCSY'" 
IUyü soyarlarken hepsi bird~e 
jandarma tarafından kıskıvrP 
yakalanmıtlardır. 
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Efgan E i i ir ec s oplamışh, · z Hakkı
mızda Verilecek Kararı Merakla Bekliyord k 

YAZAN: M. KAZIM 
-37-

Her iki kııım da halla 
kazanmak için evvelemirdı 
ulemayı kazanmıya çalıtıyor
lardı. Ba ulema da yine in~ 
taraftan ve İngiliz aleyhtan 
olmak üzere iki kuımdı. 

İngiliz taraftarlannın bqm
da Hz. Celllabat adını tqı
yaa TO Efganistanm en lllm 
bir adamı olduğu iddia edilen 
Lir zat vardı. Bu zate en 
fazla ehemmiyeti Emlrin ken
disi ve aileıi efradı veriyor vı 
bu suretle İngilizlerin g6nlllle
rini awlamıya çahfıyorlardı. 

İnaıiJJa aleyhtarlarının bqm· 
da iıe Hı. Padifah Sahip adı
m tqıyaa bqka bir ıarıldı 
Yardı. Bu ıarıklıyı en fazla ok
fıyan da bittabi bizdik. 

ıt 
Bu, ılyut maneYraların ~•-

•iri cephesiydi. Bunların bir 
de gizli kısmı vardı ı 

Emir lnailizlerin doıtlukla
nnı kazanmak için beyetimb:i 
resmi tekilde kabul etmemek, 
Ye bu nevi g6z hapsinde bu
lundurmakla beraber, aynca 
Fon Heotik ile mUzakereye 
giriımifti. Bu müzakereden 
maksat lngilizler ile muhare
beye giriıtiği takdirde Alman
yadan ne gibi muavenet göre
bileceğini anlamak, belki de 
bizi oyalamaktı. Bu mUzakcre 
aon haddine geldiği zaman 
Emir: 

- Bir defa memleketimizin 
eşrafını toplıyarak bir divan 
kurayım, vaziyeti onlarla bti
tare edeyim, dedi, 

* Emlrin içtimaa davet ettiği 
divan Efganistanin başlıca ka
bile reilleri ile eşraf ve ule
masından terekkUp ediyordu. 
Bu zevat memleketin dört ta
rafından ''Klbiln e geldiler ve 
Kanunusaninin 29 uncu cu
martesi iilnll toplandılar. Cel-
11eyi Emir açb ve hazır bulu
nanlara içtimaın sebebini an
lattı, Emir : 
-" Avrupada büyük bir mu

harebe çıktı. Bir tarafta AI· 
manya, Avusturya, Türkiye, 
diğer tarafta lngiltere, Fransa, 
Ru!ya muharebeye girmiıtiler. 
Bu savaşmanın ilk neticesi 
olarak lngiltere, Fransa ve 
Rusyayı iltizam eden küçük 
devletlerden Sırbistan ve Bel
pka mahvoldular. Mncadele 
henüz devam etmektedir. 

Neticesi belli değildir. Fa
kat hntnn dünyayı sarsan bu 
fırtınadan Efganistanın kurtul
ması için Yereceğim kararlar 
müzaheret glSstermenizi rica 
ederim,, demişti. İçtimada ha
sır bulunanlar bu nutku sil· 
kiinetle dinliyorlar. Taıdik 
ediyorlar: 

- Evet ayledir, eliyorlardı. 
Jf. 

Biz bu- divandan lehimize 
mühim kararlar çıkmasını bek
liyorduk. Fakat Emir tarafın
dan irat edilea nutkun bitaraf 
bir tarihçeden ibaret olduj'u
nu ve bilhassa bu içtimada 
lnıiliz sefiriııba bir ıaml aıf a-

uıya l ç.rvon Vli '" 

f .- • 

Son /•ganıla Natllr H•11ın 
idam etlill Harblp melct.61 
miidiiril Malımat Sami lıan 

tile hazır bulundujımu if itti· 
ğimiı zaman blltlln llmitlerimhı 
yıkıldı. Maamafih Almanlar 
ile biz bu huau•ta ayni tekilde 
dtııllnmOyorduk. Onlar da 
yine az çok nikbinl, daha 
doğrulu aldanma vardı. Biz 
ise hakikati daha doğru 
bir şekilde g3rllyorduk. 

ıt 
Bizi Devlet Divanından 

llmit beslemiye, •onra da -
kendi hesabıma - bedbin olmı -
ya sevkeden aebepleri anla· 
tayımı 

Efgan Emlrinln Alman be-
• yeti ile ıfdi bir mlb:akereye 

sfrltmlf oldutunu biraz evvel 
.&1lemiftlm. Ba mllzakere 
baftalarca .tırdtlkten •onra 
bir mukavele proj .. l aktl Ue 
..tfc.leadlı 

Bu makavelo7e ske Alman 
hlldlmetl Efvaniatana IOD .ı.
tem yfts bin tüfek Uo maa 
cephane 300 top ve OD milyon 
ln,WZ albnı verecek, bwaa 
mukabil de Efgan Hllkumetf 
Almanya lehine harbe gire
cekti. 

Bu mukavele ilk rBaJerde 
gDli konUfU)ayordu, fakat in
tacı ııruı ıelditf zaman be
rini arten earar perdeıi kal
dınldı. 

Bir aabab erken kalkm1ttım. 
F OD Hen tik beni çağırtb: 

- Bugün Emirin aarayına 
ıf dece;h. SU: de, bllttın heyet 
uasile birlikte hazır buluna
caluımı. Aktettiğimb muka-

veJeyi alenen okuyup müzake
re edeceğiz, dedi . 

DilfilndUm: 
Caauı ile muhat bir yerde 

cereyan eden aiyui mü:zakere
ain İngiliz ıefiri tarafındaa 
ifitilmemul için uaml ihtiyata 
müracaat etmek ltzımgelirkea 
akai bir battı hareket tutma
nın sebebi acaba ne olabilirdi? 

Bu ıuale Yerileck ceYap 
çok buitti: 

- Efgan Emiri Almanlarla 
mllzakereye giriıtiğlni ln,Uis
lere duyurmak ve Almanlar
dan İ.ltediji taviı:atan daha 
f ulumı İnııilizlerden istemek 
Diyetinde icli. Bu hUSU9ta te--
reddGde mahal yektu. 

Fakat maaleaer Fon Heatlk 
Cenaplan bu basit noktayı 
dllf lhıemedl, dftttınenlere de 
ehemmiyet vermedi. 

Çok safdil bir adam ıibi 
harekat ediyor. Hatta bu ka
dar mtıbimmabn ve paranın 
Almanya tarafından Efgania
taa g'ibl dört tarafı dOıman 
la mahzur bir memlekete hangi 
yoldan glSnderilebilecejini bile 
g6zden uzak tutuyordu. 

( wabadı yarın ) 

Fikirler Bir Noktada Birleşiyor j 1 -Bugün~n Meseleleri 1 

Köylüyü Kazandıracak ~~ebı Sermaye 
Nıçın Memleket-

8 uğda y Siyaseti Lizım tenKaçıyor? 
(Bat tarafı 1 inci nyfıda ) 

Anonim Şirketi namile bir şir· 
ket taraf mdan if letilirdi. Ya
ılan tesisat muazzamdı. Mah· 
eci Batum olmak üzere günde 

(Bat tarafı ı inci nyfada) '( katta mllmkiln olamaz. 
"Son Posta,, nın, ilk bakııta Bir Fikir Daha 

biraz garip görllnen her iki B ı d' ki d lAb' . e e ıye er nın an sa ı· 
fikir hakkında kanaati yoktur. attar b' t t di ki • y... ır za e yor : 
Sallhiyettarlar Ne Dıyor? .. _ DOnya da ayni buhran-

Bir fikir edinmek için de dan muztarip olduiu için bu 
salihiyettar ağızların mlltale- muazzam ve mudil İf hakkında 
alannı soruyor. Dnn ilk olarak aeri tedbirli fikirler a6ylemek 
mllracaat ettiğimiz ticaret ve bunlann tatbik kabiliyetini 
oduı erkanından bir zat bize bulmak çok miifknldllr. Bence 
tunları ılSyledi: ilk akla relen en keatirme 

- Müstahsili korumak için çare ıudur : Ekmei• kilo ba
bizde alınacak tedbirlerin en ıında muayyen bir vergi ken
iyial ihraç edilecek mallara malıdır. Hariçten girecek bui
prim Termektir. Bunun için de daylar için de bu verıi niabe
mu~mele vergiai olarak alınaa tinde muayyen bir rllmrilk 
resim ile ekmeğin halita ve reaml il&Ye edilmelidir. Hllldi
sabtfarma bqka uauller bula· met bu Yergi Te i&mrlk far
rak blsıl olacak fiat farkını luaa topladıktan sonra k6ylüye 
bu prime kartıhk koymaktır. iatihaali niıbetinde bir prim 

Meseli fmnların adedini vermelidir. Bu, bu aene için 
azaltmak, ekmekleri yalmı kabili tatbik değildir. Çilnkn 
fırınlarda aatbrmak. ekseri çiftçi mah•ullhıB elinden 

ihracatçının prim alması but- çıkarmııtır. F~~t ı•lecek 
dayı yükıcltir. Bu da mlbtah· ıene için yapdabılir.,. 
silin lehinedir. Fakat mll•tah
ıile prim vermek dojnı delil
dir. Çunldl prim dajıtmak ta 
bom hakkaniyet g6setilemez, 
hem hlikumetin kudreti buna 
klfi gelmez. Mnıtahıil köylll 
olduğuna ıöre eline geçen 
parayı fiatleri muayyen yi1k
ıeklikte tutmak için de kulla-

nılamaz .. ,, 

Yanhş Bir Fikir 
Bize göre bu zatin fikri 

yanlıştır. Ç8nkll dtınya buğday 
plyuaıı iıgal albndadır. But
dayımızın fiatlnl ytıkseltebile-

cek ıekllde ihracat yapıp re
kabet uyandırmak ve binnetl· 
ce butdayı ytUueltmck tatbi-

Çekirgeler 
Silivri Ve Çatalca 

Temizlendi 
Silim ve Çatalca kazalann

da Çekirge mncadeleaine niha
yet verUmittlr. Diğer kazalar
da eaasen tehlikeli bir ıurette 
çekirge yoktu. ,Y alnıs Yal ovada 
mtıcadele devam etmektedir • 

Burada Çekirge ıDrnleri faali
yete geçmiş fakat bunlar boı 
arazide oldufu için meuuata 
zarar vermemiıtlr. Bir hafta 

aonra buradaki faaliyete niha
yet verilecektir. 

300 bin okka maden çıkarılır· 
dı. Beı binden fazla amele 
çallfU'dı. Fabrika civannda 
muntazam evler yapılllllf, kn-
çök bir İsviçre tehri vücuda 
getirilmişti. 

Umumi harpte bu madende 
faaliyet durdu. Harpten •onra 
hudut taabihinde bu maden 
bbe kaldı. HOk6met yazayet 
etti. Eaki ulıipler bnk6mete 
müracaat ettiler. Fakat lktıat 
Vekllctinde İf uzadı Ye niha
yet ml\zakerat neticeaiz kaldı. 

itte ecnebi sermayesini mem
leketten uukıaftıran amiller
den bir kıımı da bunlardır. 

Pamuk Vaziyeti 
Mahsul Geçen Seneye 

Göre Azdır 
ihracat ofi•i memloketimlıla 

pamuk rekolteli lıaldimda yap-
htı bir ettıde ı&re, ba aene, 
lzmir mıntakuından pten .... 
neye naıaren u .,..... lltilaaal 
olunacaktır • Zina bu ıenekl 
zeriyat miktan azdır. Deııi.dJ 
Viliyotinde {13,200), Mugla Vi
llyetinde ( 13,523 ) lspartada 
( 50 ) , lzmirdı ( 9,200 ) dhlm 
pamuk ekllmfttlr. 

Muamele Vergisi 
Muamele ve~l lAylbaamaa bu 

hafta muhtelit encümenden çtk .. 
rak Meçli•t• aıllıakere edlle<:ek
tlr. Uylhana.n ıon ıekll muhrtk 
kuvveti on beyılrden afatı olan 
mOeHeaelerle Hnellk muamellb 
10 bin liradan az olaa müeHHo
lerdeo verıt ahnmamaaı tanm
dadar. 
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Resminizi Bize Gö deri iz, 

* * * Size Tabiatinizi Sög igelim ... 
ReamlnW blıc gnnderlraenh ılıe 1 

tablat!nb:I ıByllyeblllrl:ıı . Fakat bunwı 
~Çfa a8nderllecek resimler iyi YC tabtt 
poıda çıkmıf olması ınıımdır. Taki 
mUtehuıı11mı:ıı m\Jtaleaınnda hataya 
dlltmeılıa. 

Tablatlerlnl anlamak Uı:ere blH 
nalm ~nderea karllerlml:ıı hakkında 

mUtebuımaıı:ua mUtaleaıııu aıaiıkl 
ıatırlarda okuyabfllrılnfı:ı .. 

Salllı Tıırgal Ng: Usul v~ 
nizam haricin-

Arif 5eg/ettin beg: 
Foteğrafının dercini arzu etmly<>r 

Tahlillerde hataya dilşm 
şüphesiz pek mllmkünd · 
Hatta okadar ki; biri rU 
görmlit diğeri hali tabii 
olan ayni şekil ve vaziyette 
iki fotoğraf 6zerinde heme 
yekdiğerine zıt tahliller yap 
biliriz. T ecrllbclerimiz b · 
çehreyi hali tabiide görmekl 

deki teklif ve 
meaalye iltifat 
etmes, bir lfl 
anlamadan J•P
mu, dikkat n 
tatklke tabi 

•. 1 caa. 
daha çok isabetli neticel 

l j verebilir. Fakat buda mnm 
olmadığından fotoğraflarla i 
tifa ediyoruz. Bu itibarla resim 

tutar. Sonra 
86yli ye ce tini 
enell t&yler. 
fuetl nofami 

!erin aun't vaziyetlerden rnt
ten azade bulunması ço 
lizımdır. 

lteıl• •h4ena but kar11erim 
•atelua1811uama eenba ceclktlit lç 
11bır11ıılaıuyor •• mekhlp ,.a.dw 
{otofrafJlerlala akibetiml lfna•ek 1 

alAkadar eden d tl7orlar. Bw fotoirafilw latifar cd~ 
meaaı.I e f Ur. Ba huıuıta ali.sterllı olmalanaı rl 

ataklık Ye abnianlık ghterir. ederi .. ... --------
Alman Buhranının İlk Safhası Ka
pandı; Fakat Bundan Sonra Meçhu~ 

( Baı tarafı 5 inci sayfada) drada b6y0k bir tahanlll 
MUtehassıslar Toplandı vardır. Piyasa tamamile değir 
Londra, 17 ( A.A ) - Saat mif ve bugünün aükfuıetlf" 

11 den biraz sonra 7 hükumeti geçmesi korku bulutlannı da· 
temsil eden mUtehaHıılar, ğıtmıştır. 

Hoover pllnınıa tatbikına mil- Her tarafta nikbinlik htı
teallik teknik teferruatı tesbit klimfermadır. Mark piyasası 
vo tanzim etmek tizere hazine Londrada hemen hemen tabii 
nezaretinde toplanmışlardır. haHni aldığmdan markın düçar 
Aralannda Amerikanın Bruxel-
leı sefiri M. Gibıon da bulun- olduğu buhranın geçtiğine ka-
nıakta idi. naat vardır. 

Nazırlar konferansı Pazar- Almanyadaki hadisattan son 
tesl gtınn toplanacağından mll- ra bugün umumiyetle lngiltere 
tahassısların hemen kat'i me- bankasının faiz miktannın yük· 
ıelelerin müzakeresine giri.şmi-

seleceği bekleniyordu. Fakat yeceklcri, yalnız ayni teslimat I 
meselesini tetkike memur bir ngilt ere bankası faiz miktannı 
tAli komiyon vücuda getire· değiştirmemiş ve bu hal bir 
cekleri zannolunuyor. 1 itimat işareti olarak kabul 

Vaziyet Düzeliyor J edilmekte ve Londrada mem· 
Londra, 16 ( A.A. )- Lon· nuniyetle karşılanmaktadır. 

GLORYA 

Filmin sonu yeniden yapılmıştır. 

Donanma Piyangosu 
SON KEŞIDEDE İKRAMiYE 
KAZANAN NUMARALAR 

IS temmuz 931 tarihinde do
nanma tah'riltbnın icra olunan 
46 mcı ketldeıiode amorti iıabet 
edea tertip numaralara berveçhl 
ılrdlr. 

TahYll&t Tertip numaralara 

3904 "' 7888 1936 5316 
702' 7849 3346 

buamlr• lıabet Eden Numaralar 

ikramiye 
3000 
100 
so 
ıe 

ı: 
10 
10 
s 
s 
5 
5 
s 
s 
s 
s 
5 
s 

Tertip No. Sıra 
643 17 

3346 2 
7837 96 
5316 9 
3CM>4 1 
5316 72 
7529 6 
7787 3, 
1936 3 
7787 57 
7006 17 
193' 70 
7787 86 
3904 9 
3346 95 
5346 u 

643 77 
7849 90 

BalAdald tertfplerfn lılzalannda· 
f kt göslerilea numaralardan mn-

tebakl •ara H tertip numarala· 
rına klmllen amorti laabet et
mlftir. 

ikramı,. Ye amorti bedeU 22 

Sahibinin Sesi 
En ıon çıkan Türkçe pliklar 

Münür Nurettin B. 
FE 53 No. 

Seılh farkı. Ölürsem Yazıktır 
Şevkefza farkı. ŞimdJ ay 

NERKiS N. i. ve LALE L. i. 
HANIMLAR 
FO 13 No. 

TOrkü: Bivefa çe~ml bidat 
Llle L. i. HANIM . 

Uitak tarkı. Sen ey aervi renn 
FiKRiYE HANIM 

A X 1303 
Harmandab Zcybeti 

Öclemlt zeybeti: Y ollanıa 
IHH Efem 

NEBiLE HANIM 
A X 1288 No. 

Tahir Puıellk tarkı. Geçti 
o ıamh. bfahan farkı 
Canda bayaiyet mi var 

NEZiHE HANIM 
A X 1331 No. 

Mebmedfm, Mehmedh11 
Şalnnn Oıtüno 

temmus 931 tarf h:n den ltibare• 
tediye edllmJye batlanacakbl'• 
Amorti badeli beher tah vil lçlta 
bir Tlrk lira on kuru~tur. 
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ı r 
Ucuz iLANLA 

ve 

Küçük 
Bahar •eldi. Şehirlerden köylere, sayfiyelere çıkı~acal.-tır. Kiray:1 \ cril~crı. 

nlafll'., daireniz, odalarınız varsa \•eyahut lı.lralaııacak ev, daire ve oda ist ıyorsanı:ı:: 

Aramak ve aormakla vakit geçlrmcylnl:ı. (25) kuruşla ıiıc bu işi y:ıpabiliriı. i 
Abdülhamide Gazete Veril

miyordu, Fakat Acaba Bütün Olup 
Bitenleri Nereden Öğreniyordu?. 

NAKiLi: ZIYA ŞAKİR _ 24 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDl 
Zührevi ve dahili baatalaklar. 

Hane: Bey~lu. Tarlaba11 cadcleıi 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeıJ. No. 164. --U 

(Her lıdkı malı/adru) 
Bunları iıittikçe, hayret edi· 

yordum.. Bunları bana kim 
anlat.yordu?. 33 senelik haya
tının. her an ve her dakikuuıı 
korku ve evhamla geçiren, o 
uzun hayatmda her dakika 
6lilm korkuile titreyen ( Sul· 
tan Abdlllhamit Han) mı? .• 

6 Mart 526 

Öğleden aonra; Abdtllha· 
midin biraz rahatsız olduğunu 

ve ıalonda ıoba baıında yal
nız oturduğunu haber aldım. 

Ş<Sylece bir, (geçmiş olsun) 
demek için salona girdim. 

Hakikaten, rengi uçuk •• 
Başı omuzlarımn araıına gömlll
mUı gibi idi. Üzerinde, yeae 
•e yahut korkuya benıiyen bir 
bal var. Vakit vakit Oşllr gibi 
titriyor. Kesik kesik öksürüyor. 
Soba ba,ında oturmasına rağ· 
men elini sıktığım zaman buz 
gibi idi. Rahatsızlığının sebebini 
kendisi ılSyle anJatb: 

- Ben çok aıabt bir ada· 
mım. Sabahleyin birfcyim 
yoktu. Banyodan ıonra biraz 
yattım. Bilmem ki, biraz 
Oşndum mn?. Yoksa asabiyet
ten mi? Tuhaf bir halle kalk
hm. Boğazımda bir gıcık var .. 
Tabii ehemmiyetsiz birşey .. 
Belki akıama kadar geçer. Ba-
na gösterdiğiniz alAkaya te
ıekkfir ederim. 

Fakat herhalde rahatıızlı· 
tmın teklini tevil ediyordu. 
Esaıen iki Uç gUndenberi bllyil· 
cek bir korku ve ls!p buh
ranı geçiriyordu. Bunun da 
ıebebf, bahçede muhafaza 
zabitlerinden birinin tabanca· 
ıile oynarken ateş alması idi. 
O gün Abdillhamit, dUşmftı, 
bayılmıştı. 

Anladım ki; bugün AbdUl
b:ımit fazla görtışroek istemi-
yor. Onu, kendi rahataazlığı 
ve yahut buhranı ile yalnız 
bırakmayı mOnuip gördlim. 

• Rasim Beyin odasına indim. 
Kendisi yoktu. Masamn üstünde 
lıtanbuldan son gelen gazete 
duruyordu. Aldım. Şöylece göz 
gezdirdim. Y aıılar arasında 
birşey nazarı dikkatimi celbetti. 
Mitbat Paşamn, Taif zindanında 
nasıl boğulduğu hikaye ediliyor. 
Ve (Mitat Paşa mahkemesi)nin 
iadesi hükfimetten talep olu
Duyordu. 

Bu makalede, Abdülhamit-
tcn bahsedilirken, ( uabi ve 
melAnkolik ) bir adam olduğu 
söyleniyordu. Elimden gazeteyi 
bırakarak dftşllndüm: Bu; çok 
garip bir tesadüftü. Böyle bir 
makale neşreden gazetenin 
geldiği gün, Abdlllhamidin 
bilyllk bir sinir buhranına 
tutulması bana çok tuhaf 
geldi. Abdübamidin bugünkü 
buhranile, f gazetcnin neşriyatı 
arasında bir rabıta gördüm. 
Bu, acaba ruhi bir hAdise mi? .. 
Yoksa, biltUn memnuiyete 
rağmen Abdülhamit iazete 
havadislerini öğrenmek çare-
•İni mi bulmuş? .• 

9 Mart 526 

BugUn, Abdülhamit, bana 
larip bir lllç tarif etti, 

AbdDlhamldln iltifatına mazhar olan 

Madam Freig 
- Çerkesler; (hümma) o

lunca ıögüt yaprağile yoğurtu 
kanıbrırlar .. Macun gibi olun
cıya kadar havanda döğerler. 
Sonra bu macunu, boğaza 
kadar tekmil vücutlarına sll
rerler. Temiz bir gömlek giyer
ler, yatağa yatarlar. Yorganla 
sıkı sıkı örtünürler. Derhal 
bir ter gelir. Huta o ande 
açılır. Kulağınınzda bulunsun, 

sok iyi bir iliçbr. Dtınyada 
••r lıutahiın çareal nr. 

Yalnız veremle kansere bir 
çare bulamadılar. ikisinden 
de çok korkarım... insan, 
Yilcuduna çok iyi bakmalı. 
Ben 11hhatime çok itina ede
rim. Eğer etmeıcydim, bu 
yafta böyle mi olurdum.. Da
Hill, muntazamen her ıabah 
banyo yaparım... Banyo yapa
mıyanlar, sabahları ıoğuk su 
ile ı•latılmıı bir ınngerle vü· 
cuduna firikıiyon yapmah ve 
ıonra ıert bir havlu ile vilcut
luını uğarak , (Aksülamel) 
getirinciye kadar uğraşmalıdır. 
Çok faydalı ıeydir. 

Dedi ve bana da tavsiye etti. 
17 Nisan S26 

Sehirden gelen silih sesle
rinden AbdUlhamit fena halde 
korktu. Derhal ıordu. Bugün 
paıkalya olduğunu söyledim. 
Gözlerini endişeli bir surette 
etrafa gezdirerek : 

- Paskalya mı?.. Şu halde, 
aecede ıilih atılacaktır... ls
tanbulda da bu adet vardı. 
Ben, bunun men'i için çok 
çalıştım. Hatta kaç defa, 
Rum Patriği Yuvakim Efen
diye söyledim. Bu fena adete 
mani olmak kabil olmıyoı 
Bilmem, yine patrik, Yuvakim 
Efendi mi? Kendisi, iyi bir 
adamdır. 

( Arkası nr) 

Meclisteki Son Müzakerenin Za
bıtlarını Aynen Yazıyoruz 

PARls TIP F AK0L TESINDEN Mezua 

Cilt v• ZUhrevi hutaWdar mGtehaHı•ı 

Dr. BAHATTiN ŞEVKi 
Kahul ıaatleri sabah ıeklıden 

alııam yediye kadar Babıali 
Meıerret oteli lıar,ııında No. 13S 

birinci kat. -130 

GÔZ n Gözlük mütehuım 

doktor Fuat Aziz Bey - Muayene 
ile göırUlk 1atılır. Muayene ücreti 
alınmaz. Bahçekapı Hamldlye 
cadde1l SO numarala mataz:a. -13 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedaYi

haneıi - Doktor Ariıtidi Bey : 
Eaıln6nü sabık Karakaı Han 
No. 8 -25 

SATILIK EVLER 
[y meraldalarına - LAieiinin 

,Ok•e" ye havadar yerinde yeai 
yapılmıf, metin, &arif aablık ev
lerimiz vardır. Terkoı, elektirik 
bavaıaıı temin olunmUftur. MG
racaat yeri: Lllell apartımanları 
kar91ıında klraatbanoci All Ef. 
va1ıtaılle Burhan -2 

ACELE SATILIK yarım kArgir 
hane Ortak8yde Y ordan kırında 
Asmalı ıokak No (9) iiç oda iki 
aofa mutfak kuyu ve bahçe Güm
rükte lstatlıtik Yarldat kaleminde 
Veelp Beye mtlracaat. -1 

SATILIK - Ortak61de Tat 

merdiven Nar ıokak 9 numaralı 

alaf&p haae aabhktar. Bet ocla•ı, 
terkoau, elektrij'i, kayma b .. çeıl 
Yardır. Derun un dak il ere mlracaa t. 

-4 

(8a9 tarafı 1 inci aayfada ) l aasının baıında söğmektc de~ 
Binaenaleyh benim telebim, ve vam eder. lıte biz diyoruz l(i Her g u·· n 
zannederim cümlemizin talebi böyle mUdürü mes'ul yani 
hiçbir ıaman hürriye!! mat- ı aahibi imtiyazı olan, bir gaze· f ktzsadı" 
buab boğmak, serbestıı mat- tenin baımuharriri veyahut 
buaü öldürmek habnmızdan o gazeteye imzaıunı koyan Buhranda 
geçmiyor. Yazsın, fakat teca- muharrir kimse bunlar bir va· v·· l 
vüz ediyorsa, te~avlix edilen r tandaıa hücum ettikleri zaman noy iimüzün Vaziyeti 
adam hakk1nı ser1an alsın. Ma- onun ıahıı ve şerefile oyna· ·--· Yaıan: CEVDET SALiH 
demki korkmuyors~n yaz, işte dıklan zaman bu yazıları ya· (Bat tarafı 3ünci1 sayfada) 
adalet huzuru, bclkı haklı çı- zan kimse, 0 mea'ul olıun, Dün yüksek fiatle mahıultı-
karsm.. . . haklı ise beraet etsin, değilse nll satarken ylikaek vergi ver-

Sanıyen efendiler; bırıey cezasını görsün. Bizim istedi- mi ye, lnhisarlann ve ıirketle· 
daha istiyoruz: Mademki mat• timiz kanun budur efendiler rin ytikıek tarifelerine taham-
b~at mllre~bı ve mademki (Çok doğru sesleri). müle, belediye ve vilAyet 
hır mekteptir. Bu mektep mu- H l . . bütçelerinin ağırlığına, Banka-
allimlerinin sui zanla mllştehir, u iaa efendıler; . bu. haın· lann fahiş faizine, ihtiyaçlarını 
ahlaktan bihaber bir takım, ler - hakikaten haındırler .. yüksek fiatle tedarike taham· 
de ·bederlerd{ D ibaret olmUJnı muntazaman • zehirlerini uç• mili ve mukav~met eden köylU 
istemiyoruz. Madııcm ki bana maktad1rlar. Bunlar yılan gibi timdi değerıiz ve ucuz aatmı· 
fikir ve ruh veren matbuattır. bir parça günet gllrllnce H· ya muıtar ve mecbur olduğu 
Bu fikir ve ruhu bize verdiği birlerini saçarlar. Fakat bazan mahaulün paruı ile bu ver
gibi, evlatlarımıza da fikir ve da öyle sinerler ki bunlar bir ıilere, bu tarifelere, bu faiz
ruhu verebilecek erbap adam havaya bakarlar. lere, bu maaraflara tabammlll 
istiyoruL Dolandıncılık eden Efendiler; bunun misali de edemez oldu ve nitekim 
ve birtakım masumlar aleyhi· var; Şeb Salt lsyam, Mene- edemedi. 
ne küfOrler aavuran muharrir mendeki Kubilay meıeleıi ne- Geçen ıene 10 Ura yol pa· 
iatemiyoruz. Efendiler, bize dlr? ;ruı için okkuı 20 kuruıtan 
bir terbiye fikri verecek olan işte bunlar bu gibi Jılanla- 50 okka butday klfl idi. Fa-
y8%ıcılarımızm behemehal tah- kat timdi 10 lira vermek için 
sil görmüş ilim, ve irfana ma- nn ıaçtığı zehirletinin neti- (250-300) okka bujday utmak 
lik zevattan olmasını istiyoruz. ceaidir. llzımdır. Halbuki alıcı da yok
Bizim istediğimiz efendiler na- Efendiler; milletime bu kür· tur. 2,5 okka ile 1 okka teker 
muslu, tahsil görmllş, mukte- ıllden inanmaymıı, diye bağı- alırken timdi ayni teker için 
dir insanlardır. rıyorum, inanmayınız t (15-20) okka buğday satmak 

Yoksa hapishaneden kaçmıı, Çünkll bizim bir haleti ru· mecburiyetindedir • Elhasıl 
eline bir kalem alarak gelip hiyemiz vardır. Gazete yazar, mahnı ucuz satmıya, ibtiyacmı 
masaya oturmuş insanlara mı biz onu okudugv umuz gibi ina- pahalı almıya mustar kalan 

h · l'k verelı"m H lr:. ferdin ve böyle elim bir hale mu arrır 1 • u a.sa nmz. Gazete: mevsuk oldu· 
dil b. · i t d' y • • gelmiş efrattan mürekkep bir 

efen · er ; ızım 8 e ıgımız; ğuna ı·tı·madımız yoktur, dedi· b · · 1 d eyeh içtimaiyemn ça ııması, 
gazetenin sahibi yani mü üril ği halde biz yine inanırız. yaşaması yükselmesi nasıl ka-
mes'ul diye birfey çik'armışlar Vergiler kalkıyor, diye yazdığı bil olur? 
böyle müdUrU mes'ul diye za- zaman biz yine inanmz. Eh Demek köyln, tekmil mah· 
vallı bir adamı getirirler. Son· hükumet devlet işlerini ne ile suliine mUşteri bulup malını 
ra herhangi bir hddi e karşı· satmış olsa bile yine vergisini 
Slnda bu Zavallı adam mah- yapacak? kim bilir. Hava ile. . b f · · · · k orcunu, aızmı veremıyece 

kemeye gider ve hapiste ya- bunu hiç düşünmeyiz. ve ihtiyaçlarını temin edemi-
tar. Muharrir efendi yine ma- (Devamı var) yecekti. Nitekim edemez oldu. 

{16) kelimelik bir U~n lıı.lfidlr. Her kcliıae fazlatı için bir kuruş ilfi~c edin::.__j 

DIŞ TABiPLERi 
DIŞ 

SUAT 

T ABIBI 

ISMAİL 
Anupadan gelmitlir. Yenipos• 

tane caddesinde ikbal kütüpııneıi 
lıiartıı111da No. 8, Telefon İst. 41S6 

-2 

Diş TABiBi K. JAMGOÇYAN 
Harbiye poliı karakolu ııra-

11ndaki köşebaşında 73 numaraya 
nakletmi9tir. Sabah 10 dan akşam 
dolcuza kadar. -4 

DIŞ TABiBi NECATI - Cuma· 
dan mada her rün aabahtan akıa-
ma kadar hastalarını kabul eder. 
PanraJtı Hamam caddesi No. 17-64 

DIŞ T ABİBI AHMET HİK· 
MET - Fenni ıurette ağrı11z 
dlf çıkarılır. Altın ve her nevi 
eafi diıler, mutedil ve müııait 
feralt ile imal olunur. Ankare 
caddeıi No. 151 -2 

TERZiLER 
Uzun Yadeli, mutedil ıerait 
ile en mllıktılpesentleri memnun 
edecek ıekilde modaya glSre 
clbiae yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -28 

KIRALIKLAR 
KIRALIK VEYA SATILIK -

şı,lide fabrika için lnta edllm(f 
mlkemmel bina, ayrıca Hlzumu 
kadar aua, depo ve 8'&raja el· 
veritlidlr. Katırcıoğlu han 30 
numaraya miiracaat. -4 

EMLAKINlzl SATMAK yahut 
kiralamak içln 9 • 12 arasında 

müracaat edinir. Tramvaya, lıke
leye, tlmendJf.re yalcın olanlar 
mlreccahbr. 

Ltanbul DlSrdüncü Vakıf han 
Aımaka 29 -4 

İhracat İyidir 
lzmirde incir Stoku 
Kalmamıştır 

MÜTENEVVi 
KOLAY SÜNNET 

Ameli yesi için meşhur HaJeplt 
ı.ade doktor Talip Beye beş ıün 
evvelden haber verilmesi. Sirkeci 
Nemlizade Hanı. Telefonİstanbul 
1486 -10 -------
TAKSİTLE - Thoman ve muh

telif markalı bisiklet ve Suo?u 
markah motörıiklct Ye Gramafon 

uzun
1
ve mutedil ;craitle verilir. 

D KKAT THOMANN 
V elespitlerinin alameti farika 
markası çift fildir. Mübayaa ede· 
ccjiniz ııaman turuncu renklere 
dctil çift fil markalarına dikkd 
ediniz. AJdanmazsınız. 

Aitıncı daire trnmvay durağı 
1S9 numara Aleksandır Marengo 

-1 
~~~~~~-~--

FR AN S f Z C A, İNGILIZCE --::: 
Erkek - klZ. Gündüz ve gece 
kuvvctiniı.c göre 12 kur. Mek· 
tepte, işte, ticarette muvaffak 
olmak için. 18 sencdenberl çok 
esaslı tanzim edilen derslerimizle 
nasıl ve ne derece lisan öpe· 
tiyoruz bunu iki den tetkik ede· 
bilirsiniz. Divanyolu Firuuj'a 
camii yanında Jiaan tclrlıanesi 
müdürü Ziya. -3 

KISMET PIY ANGO GiŞESi -
Malul Gazt Hüıcyin Avni tayyare 
biletini alanlara 25 kurutluk bir 
•işe Şüküfe esanıı l1cdiye edilir. 
Divanyolu No 111 -3 

MEMUR ,.e MEMURE ISTJ
YOZUZ - işiniz olmadıjı zaman
larda çalı tarak AYDA 90 LiRA 
ka:ıanabilirainlz, bize mektupla ıo-

runuı, içine 6kuru,Juk pul koyunuı. 
• • latanbul postaneıine 400 -4 

1 SEKiZiNCi 
PATRON KUPONU 

No.8 
Gasetemizde 011 bet günde 'bir 

Yermekte oldufumuı Patronu 
bedava almak tatlyorsuııı:, bu 
kuponu kealp 1alıılayınıs " ıs 
kupo:'\ toplayınu. Patroıılanmıt· 
dan pek mem11un olacakanuı.. 

Patronlar netr•dlldlklerl •Dn· 
dea. itibaren l.tanh"I karUulıala 
bir hafta! tllfl'a karllerlmls •n 
wUa lçfllde lııupoalan.. wllad.r· 
melidfrlcr. Bu mUddet geçtikten 
nara lııııpoalar kabul edllmu. 

Taşdelen 
Suyun Mecrası 
Temizletilmiş 

Son bir hafta zarfmda muh- Evkaf idaresi Taıdelen suyu 
telif limanlarımızda yapılan menbaında asri tesisat yapm1-
lhracat ıayam memnuniyet bir 
ıekil gösteriyor. ya karar vermiı ve geçen 

Merain limanından; (734,369) ıene ite bqladL 
kilo arpa, (135,281) kilo pa- Su eskiden bir çukurdan 
muk, ihraç edilmiştir. Antalya 
limanından ihraç edilen ke- tenekelerle almmakta idi. Şim-
reste miktarı (71 O)metre mikA- di ıu borularla arabaların ya-
bıc:lır. İzmir limanından(7 ,288) "'° b k d 
kilo halı, (246,885) kilo pa- naştı25• ir yere a ar indiriJ-
muk, (64,000) kilo palamut, mit ve bir çeşme haline kon· 
(11,759) kilo Grlim, (56,625) muştur. Su el dokunmadan 
kilo zeytinyağı, (370,533) kilo kaplara bonacaktır. 
tlltOn ihraç edilmiştir. D 8 

incir stoku kalmamıfhr. ün elediye Sıhhat işleri 
mevcut Ozllm ıtoko iıe MUdUre Neıet Osman B. teai-

(33,650) kilodur. sah teftiş etmiştir. 

Arbk i9gal ettiği ahenk mevkiini ihracat fiatleri·maliyetleri fazla 
terke mecburdu ve terketti! olduğundan - satışlar, köylünliıı 

K6yl0n0n aandalyeıini hıra- harabi ve sefaletini mucip oldu. 
lop çekilmeıi diğer altı ıınıfı Bu vaziyet karş1sında diğer 
da derhal mtıteessir etti. ımıflar da (yani hUkumet in-

Tilccar kredi ile alıp kredi hisarı, şirketler, belediyeler ve 
ile dağıttığı mal bedelini ala- vilayet bütçeleri, bankalar) 
mamıya, müşterilerinin azal- müteselsilen müteessir olmıya 

masından dolayı aatışlan azal- bailadı. Çünkü bu yedi sınıf 
mıya, yüksek vergi ve masraf- birbirinin mütemmimi, birbiri· 
larım karşılayamamıya başladı. nin lazım ve melzumdu. Heyet 

Zararlar ve iflaslar baş gös· umumiyeler bir manzumei ik
terdi. Tüccarm bugiinkll elim va· 

tısadiye ve içtimaiye teşkil 
ıiyeti o hale geldi ki, alacaklının 

ediyor~u. Birinin felaket ve ıs· 
tazyikı takdirinde iflastan ya-

brabı, hepıini de müteessir ve 
kasını kurtaracak kimse kalmadı. 

Bu sebeptendir ki ithaJat ve muztarip edecekti; nitekim etti. 
ihracat azaldı, ithalatın aza)· Bu yedi sınıfın bu iktısadl 
masından hem gümrük varide· imti çsızlığıdır ki memleketiıı 
tı tenakus etti, hem halk ihti- ahengı iktısadi ve hayatisini 
yacım tatminden mahrum kaldı. j ıhlAI ve perişan etti. 
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Bntün "mı:r~~=tor::aıında FAYDA DAHA MÜHLİK, DAHA MÜESSiR VE y ARI y ARIYA DAHA 
Biltlhı dcvalr ve mOeuesat FAYDA istimal eder. Sinek, tahtakurusu, hayvanat ve nebatat ve eşya Uzerlndekl pire, böcek ve bntnn haşaratı bir saniyede Bldllrilr. Leke 1apmaıı, yerli malıdır. Hana eaa depod' 

----~~------~--~------------------------------------------------------------------------------.-:r.--------------------------~~__.. 
Ticaret Odasmm Malomatl T ahtmda 

BEYOGLU 

L i ·o N 
MAGAZASINDA 

Yalnız 15 gün için: 

Fevkalade Mevsim Sonu Satışı 
TUHAFiYE, MANiFATURA ve MODA EŞYALARI: 

YÜNLÜ ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
iPEKLi KUMAŞ ve KADİFELER 
HAZIR ELBiSELER 

ÔRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR 

ŞEMŞİYELER 
ÇANTALAR 
ve ilh. üzerine : 

o/O 10 ve o/O 20 Tenzilat 
BÜTÜN DAiRELERDE: 

EMSALSiZ FIRSATLAR 

KUVVET 
GENÇLiK 

Kutusu 
200 kuruş 

ADEMi iKTiDARA 
Karşı 

GLANDOKRATiN 
~-

- n er eczanede bulunur. 
Umumt deposu: İstanbul 
Bahçekapı ZAMAN ecza 
deposudur. 

J. J. Rouseau 
Dünyanın en büyük Terbiye ve Fel efe üstadı Rou eau 

hakkında şimdiye kadar yazılmış en mufassal eserdir. 
Sedat Simavi Beyin Rouseaunun ha)atına ve e~erlerine 

hasrettiği bu kitap büyük filozofu se,·enler ve takdir eden· 
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat Kntnpbaneıi 

Ankara Umumi Hapi
sane Müdürlüğünden: 

Ankara bapisaneıinin 1 ağustos 931 tarihinden mayıs 932 
gayeaİDe kadar beheri liç yfiz dirhem itibarile on aylık 204288 
kilo ikinci nevi ekmeği yirmi glln müddetle ve kapalı zarf 
usulile mc,vkii münakasaya konmuştur. Taliplerin 1072,5 lira 

teminat akçesi veya banka mektubu ile yevmU ihale olan 30 
temmuz 931 perşembe gilnil saat on beıte villyet mektubi 
odasında müteşekkil komisyona ve teraitini anlamak llzere 
de müddeiumuüiilik lcalemine müracaatları ilin olunur. 

ITRİ YATI 
Kibar smıfın nişanei zarafetidir. 

Hakiki l..olon} alar, zarif }o;:,yoıılar. 
nrdide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallar 
pazannda bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Y alıköşkü Cadde~i 
Mühiırdar Zade Ham No. 19, 20, 32 

ŞÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

O R. S E M 1 R A M 1 S E K R E M. H 
Çoeıak haatahklan mDtehaHıeı 

Dr. Ekrem Behçet 

BAHRISEFlT 
FELEMENK BANKASI 

ISTANBUL ŞUBESi 
dare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2.5,000,000 FL. 

Tediye edilmi§ sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karakay palaeta Telefoaı 

Beyojt11 1711·5 l.t-bul tali tıabulı 
'"llerku Poetaneel lttlaalbul• Alla· 

leaad ha-, Telefoaı l.t. 5" 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehusw 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eaki Hillliahmer binuı 

No. t O Telefon l.t. 2622 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

'En rahat ve en 
T e m iz l o k a n t a d ı r. 

Aynca 1 liraya 3 ye-
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşiıi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALL iMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
Yiliyet kar11sı 15 No. 
Muayenehane: Telefoıa 1.tanbul 2S23 
lkametglhı: n ., 2236 

Şehitlerimizin 
ralarını Taziz 

Hatı
lçin 

27 Ağustos Perıembe Güni1 
Gülcemal Vapurile Bir Ça
nakkale Seyahati Yapılacak 

Seyahat Şehitlikleri imar 
Cemiyeti tarafından tertip 
olunmuıtur. Herkes iıtirak 
edebilecektir. Biletler Sirkeci
de Nemli [zade Cemal Beyin 
yaııhane1lnde, Şekerci Hacı 
Bekir Ye Tülbentçi Hacı Mu
bfddf n ticaretaaelerlnde aabl-

Nekahat Devresinde Mutlaka 

FOSFATLI ŞARK 
MALT HULASASINI 
Kullanınız. lştihanızı açar ve az zaman zarfında 

kuvvetinizi iktisap edersiniz.Her eczanede Atılır 

Emlak Ve Eytam Bankası İs
tanbul Şubesinden: 
Pazarlıkla Satılık Çiftlik 

Kaçnkçekmecede Ali Bey çiftliji civannda Turaa çlftllii 
bedeli pefinen veya mukaueten teniye edilmek lbve puar~la 
aatilacaiından taliplerin 22·7-931 tarilaine kadar ıubemize 
mlracaat eylemeleri. 

Demokrasi Nedir? 
Her Türk vatandaıı bunu etrafile bilmeli ve 
anlamalıdır. Bunu bilmek ve anlamak için de 

HÜSEYiN CAHIT BEYiN 

Demokrasi 
2 cilt Fiatı her yer için 3 mlicelledl 3,50 llradır. 

Siyasi Hürriyetlerimiz 
2 cilt Fiatı her yer için 3 mUcelledl 3,50 liradır. 

Vatandaşın Kitabı 
ı cilt Fiatı her yer için 1,50 mOcelledl 1,75 liradır. 

~itaplannı almalı ve okumalıdır. Beş cildi 
tamamen almak istiyenlere mücellet 

olarak sekiz liradır. 
Nqiri : KANAAT ktıtUphaneai 

İstanbulun en kuvvetli, 
temiz, ve en ucuz 

~ELSiZ AHZESI 

Galatada Osmanlı ban· 

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

lcolavlığı bulabilirsiniz. . .,. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Bllyük bir liyakat, itiaa Ye dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar miıli aarülnıemlt bir ıüratle .ıc1er •• 

Cilt ve zührevi hastalıklar Milteh3ssısı 

DOKTOR Ömer. Abdurr~hraıan 
atanbul emraıu alhrevtye cllepaneeri başhel<l :ui 

SiNİRLiLERE 
Salt Limon Çiçetl Kolony.

yeılne çaredir. Depoau: y..& 
ı poıtane karııaında No. 16. 

Cumartesi 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Saadet • TOrk • lzmirdea 
Tayyu • " • Ayvahktao 
Vatan • " • Rinden 
Antalya• .. • Budırma ... 

dan 
Marmara • ,. • Muclaap 

Gemliktçn 
İzmit • ,, • lzmitten 
Anfitrite • ltaiya • Cear 

va dan 

BugUn Gidecek Vapurlar 
İktıaat • Ttlrk - Rizeye 
GW Nibal " Bandırmaya 
Bandırma .. Karablıaya 
Kırlan11ç ,. İzmlte 
A.ya ,. Mudanya~ 

Gemlije· 
Recele Karol 1 • Romanya

Pire, lıkenderiyeye 
La martine • F ranııı • Pire, 

Napoli, Marailyaya 

Seyrisefain 
Merkez acentutı Galata k8priı 

Bqı 8. 23'2 .Şube aceateafı Slr
keel Mlhlrdu ude ham 2l740 

TRABZON POSTASI 
(Antalya) vapuru 21 Tem· 

muz ıalı 17 de Sirkeci Rıh
bmından hareketle Zongul
dak lnebolu Ayancık Samıu 
Ünye Ordu Giresun T rab
zon Rize Mapavriye a-idecek 
dönllıte Of Sllrmene Tire
boluyada uj'rayacakbr. 

IZM1R SÜRAT POSTASI 
(Gillcemal) 19 Temmuz 

puar 14,ao da Galata Rab
bmından kalkacubr. 

ALEMDAR ZADE MEHME 
VAPURLARI 

Lika ve ileri Karadeniz 
postua 

Bülent ~ ~~!'!~ 
PAZARTESi 

gtınft alqam aut 18 de Sir
keci nhtımından hareketle 
(Zonpldak, lnebolu, Ayan-
cık, Samımı, Ünye, Ordu, 
Giresun, Rize ve Mapavriye) 
azimet ve avdetle ayni iı
kelelerle V akfikebir ve Ga
releye ua-rayarak avdet ede
cektir. 

Yük ve yolcu için Sirkecide 
ezir iskeleıi sokak karşııınd 
o.61 acentesine müracaat. Tel. 

21031 

SON POSTA 
Yevmi, Slyaat, Havadh ve Halle g.ı:r:etos 

idare ı letanb:i;İi11n1H111aı\l,e 
Şeref aokafl 5S • J1 

TeJ.ı'-:>nı lataı:bıal • 2)1)) 
P.ata kuhuuı l.taaltıal • 741 
Telırafı l.taabıal SON POSTA 

ABONE FlATI 
'li>RKtY! ECNEB1 

1400 ıu. ıs. .. 2703 ıu. 

750 • 6Ay 14!>0. -• • • IO:J • 
UG • ı .. IOO • 

OeJc,.enak geri ver!Lını. 
lıaaıardu 1Q4311lly:t aln :an. 

Mes'ul mildilr: &ıbrl Sili 


