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Verem Mücadelesinde 
·Takdir Edildik 

Mücadele Cemiyeti "Son Posta,,ya 
Teşekkür Ediyor 

Cemiyet Bedava Verem Aşısı Yapacak 
Sıhhat V eklleti veremli 

analardan dopn küçük ço
cuklara " Kalmet ,, aşısı tat
biki fikrinde karar kal da. Fa· 
kat bu yolda yeni kararlar 
alınmak llzere olduğu da söy
lenmekt.edil'. 

Bu mesele hakkında Verem 

Donanması Kuvvetleniyor 
miic:adele cemi,etl rei9i Ali 
Pt- De 1-imayeietfal cemiyeti 
latanbal merkui Umaml ka
tibi doktor Hikmet Beyin 

Triyeıte, (Hususi aurette 
giden arkadaşımızdan ) -
Bugün Triyesteye civar Adir· 

Yatik Deniz inşaat tezgahlan· 
hı gezdik. Bu tezgahlar, Tri· 
yesteye 38 kilometrelik asfalt 
ve çok muntazam bir şose ile 

1 S k T h ıh
. h • • ıiyade deniz tayyarelerindea arya a te a Jrl • dir. Kara tayyareleri yapmaya 

yeni başlamıştır. Ayni zaman· 

ı miz Hazır Vaziyettedir : ~::::t~:i ;::ı~u.~0111'" 

fildrf erinl aldık. 
Ali Pqa diyor ki : 
" - Halka aahbt tedltirler 

r6ıtermekte en 6nde bulun
dutu lfİD (Son Posta) ya 
teşekkftr ederim. Yakında 
İdare heyetimiz toplanarak ' ı Fakat birkaç senedenberi 

~-.: em .~codete Cemi9eli 

bajilaıımışbr. MonfaJkone de
nilen 22 bin kişilik küçük ve 
tirin bir kasabanın hemen 
yanında deni.: kenarında. 

Bu müessese, harp, ticaret 
gemileri, tabtelbahirler, deniı 
•e k•a tayyareleri, tahtelba-

hir motörleri timendifer va· 
gonlan yapan muazzam bir 
inşaat tirketidir. Bizim Sakar
yave Dumlupınar tahtelbahir
leri de bu tirketin tez· 
gahlaranda yapılmışlar. Sa· 
karya elyevm Pola limanında 

bulunmaktadır. 

Gümrükte 44 Balya 
Kaçak Eşya Yakalandı 
Bunlar Paçavra Damgasile Geti
rilen Müstamel Elbise Parçalarıd· 

lı•nlortl• 1ıazırlıına11 
Memlekete paçana damgua [ 

altında ıokulmak ıuretile u 

&Gmrnk veraiai verilmek iste
llilen müstamel elbise dalave
resinden ilk defa (Son Posta) 

da bahaolundu ve Hazinenin 
•leybinde olan bu zararlı ti
caret hakkında alikadarlaran 
llaıan dikkati celbedildi. 

:g 8u .. bah 6j'rendiğimize 
1 re ita mtlıtamel elbise ti· 
tareu çok ehemmiyetli bir 
'afhaya . . . HAd' . 
)~nl gırmııtır. • ısenın 

G safhası şudur : 
._ •çenlerde Gilmrilk me· 
Utları t f d . . "'-.. ara ın an iki tacırın 

t....ıaaıaıarı l . -.oq• aranı mış ve neh· 
P•Çavra tarifesine uy• 

111iistanıel elbi•eler 
durulmak suretile Mersin 
gümrüğünden geçirildiği an
laşılan kırk balya kadar 
müstamel elbise parçaları 
bulunmuştu. Yine bu iki ta
cir ( 44 ) balya müstamel 
elbise parçasını mavnalarla 

Sirkeci rıhtımma taşırlarken 
gümrük memurlarının müda
halesi karşısmda kalmışlardır. 
memurlann tahkikata netice
sinde bu balyaların da Samsun 
gümrüğünden yine paçavra 
tarifesi tatbik edilmek ve çok 

iimrük resmi verilmek 
az i · 'Jd'" 0 b ka bir suretile geçırı ıgı, aş • • • 

1 da İstanbula getırıldıvapur a 
ii anlaşılmıştır. 

( Devamı 6 ıncı aayfada ) 

İtalyanın Monfalkone gibi 
daha birçok deniz, tayyare, 
•aıon inşaat müesseseleri var
dır. Biz teı:glhları geıdifrimiz 
zaman inta ve tamir halinde 
birçok deniz tayyarelerile bir 

kaç kara tayyaresi görmOıtUk. 
Bu mllesaesenİD ibtilUI daha 

Davamızda 
Hassas 
Olmalıyız 

.. 
Arkadaşımız Selinı Ra• 

gıp Begin (Trig•sl•) d•n 
göndertlili dikkat. şayan 
bir intiba yazısıdır. 

( HergUn ) SUtunumuıda 
Okuyunuz 

Karnera Yenildi 
Şarkey Dünya şampi
yonluğunu Kazandı 
Broklin, 13 (A. A.) - Şark•J 

ile Kamera dün aktam 40,000 
seyirci huzurunda çarpıtmıf)ardır. 

ilk çan aeaini müteakip iki 
bokaör uzun zaıpan ihtly~tl~ 
hareket etmi,ler ve birbirlerını 
denemitlerdlr. Maçın ilk ıafhal•· 
randa iki bokıör ıih birlal fib 
diteri oyuna hikim vaı.iyet ah· 
yordu. 

Karnera, 4 ilncl ravu•tta ba,.. 
mana hllcum etmiye batlamıt •• 
6 • 7 - 8 inci ravuntlar b&lriaıi
yeti altında cereyan etmiftir. 4 
müteakip ravuntlarda Çhark•J 
hiklm idi. 13 üncü ravuntta her 
iklıi de muaavı bulunuyurdllo 

Charkey hen1en umumiyetle 
hasmının nUc:udunun belden •tatı 
kııımlarına vuruyordu.Karnera il• 
daha ziyade hHDllnan batını hedef 
ittihaz etmiye çalatı1ordu. 'Hakem 
neticede Charkeyi sayı heaablle 
plip ilin etmittir. 

Terazi ile Yaralamış 
Galatada oturan Sadettin 

bir Uzilm meselesinden Meh· 
met isminde birini teraıi ile 

yaralamııtır. 

, 

bUyUk tahtelbahir motörleri 
de yapıyor. Bunlara Çiyanna 
mot6rleri ismi veriliyor. 

Geçenlerde, T riyeate Hma· 
nanda Triyeıte • Mııır ıefer· 
lerini yapan Viktorya adlı 
son derece lnks bir gemiyi 

( Denmı 6 ıacı aaJfadal 

çocuklara verem qıaı tatbikı 
itini ıör&ıecektir. Reisi Doktor Ali Paıa 

Atıyı Dispanıerlerde parasız 
yapmak lbımdır •• cemiyeti
miz parasız yapacaktır. Ata 
tatbiki mecburi olursa fena 
olmaz. Veremli aaa\arı hekim
lerimiz bulup çıkaracaktır. 

Cemiyetimiz verem miicade
leıine çok ehemmiyet vermek· 
tedir. Eyipte (600) arıın yer 

aldık. Bu sene yeni bir dis
panser açacafıız. Erenköyün· 

Devamı 6 ıacı sayfada) 

Peştede Türk - Macar Dostluğu 
Ve Kardeşliği Teyit Edildi 

Peştede: Kont Karolgi, lsm11t Paşa, 
Tn1/ik Ra,tü Beg 

Türle lı•pti Tirgested11 
çıkarken 

karaya 

Peıte, 14 (Huauai) - Bat· memle.keti oldupnu 16yle· = "--=-_,_,_=====--
Yeni Bir vekil ismet Paşa ve Hariciye miştir, 

Vekili Tevfik Rilattl B. bu lamet Pqa bu nutka 
alqam buradan Venedite fi- Yerdiji ceYapta, g6aterilen 
deceklcr, oradan Ege Yapu- tezalıllr Ye teveccfthe kartı 

rite lıtanbula hareket ede- teıekkllrtlnll bildirmİf, Tlirk-
ceklerdir. Macar doatlutunu hararet 

Evvelki gOn Macar Bqve- ve aamimiyetle teyit etmlt, 
kili Kont Karolyinin TOrk bu aamiml dostluğun, iki 
Devlet ricali terefine bir zi· milletin beraberce yüriimllt 
yafet verdiğini dün bildirmit· olan tarihinin mes'ut bir neti· 
tim. Bu ziyafette iki doıt 
devlet Başvekilleri birer nu- ceaini tetkil ettitlni söylemiftir. 
tuk a&ylemiılerdlr. Dün akpm da Ttlrk Mfare-

Macar Baıvekili Macar ha· tinde .. reflerine bir ziyafet 
verilmittir. Ziyafette Macar riciye nazırının geçen ıene 

Türkiyeyi ziyaretinde kendisi
ne gösterilen hllınU kabule 
karşı minnettarhğmı bildirmiı, 
Türk • Macar kardeşliğinden 
hararetle bahıetmiş, asri TOr· 
kiyenin istikrar •• mesai 

Devlet erklnı da hazar bu
lunmuıtur. 

Resmi Tebliğ 
Blldapeıte, 12 (A. A.) 

Buglln TOrkiye Baıvekill 

[ Devamı 6 ıneı aayf ada J 

Layiha 
Hazırlandı 

Ankaradan bildirilen bir 
habere göre Adliye Vekileti 
fevkalide zaman ve hidisele
re mahsus ayn bir muhake
me usulü düşünmektedir. 

Bu hususta bir de kanun 
projesi hazırhnmııtar. Proje 
son teklini aldtktaa sonra Ve
lrillet Heyetinde müzakere e& 
lecek, aonra bir kanun llyibua 
halinde Millet Meclisine veri
lecektir. 

Bu Jlyibanın Meclisin önQ. 
mnzdeki içtima devresinde 
müzakere olunarak kat'iyyet 
kespedeceğine ihtimal veril· 
mektedir. 



i, 

·2 Sayfa 

Halkın 

Yunan Hükume
tinin Bir Kararı 

Geçenlerde Yunan Rüıumat 
memurları Çeşme aahillerln
de bir kaçakçı motörOnü 
takip etmif, müsademe ol· 
muş, bir vatandaşımız aı
mÜftÜ. Fakat Yunan HilkO· 
meti bu badiıeyi yapan 
memurlarını mahkemeye 
vermiştir. Yunanı atanın, 

dostluğumuzun takviyesi ea· 
nasında verdiği bu karar 
hakkındaki mütealaları ya· 
ııyoruz. 

Hamdi Bey ( Sultanahmet Buna bak
ka]ye•i 16) 

-Yunan memurlarının kara 
ıularımıza kadar girerek bir 
kaçakçı vatandaşımızı lSldür
meleri nazik bir hidisedir. 
Kaçakçılığı biz de istemeyiz. 

Fakat dostluğunu her vesile 
lle sağlamlaştıran Yunanistan 
bllkOmeti elbette bu memur-
larını ıiddetle cezalandıracak
br. Dostluk bunu icap ettirir. 

* Ahmet Bey ( Sultanahmet Oçler 7S ) 

- Çeşme sahillerindeki hl· 
dlse olmamalı idi. Mademki 
olmuıtur ve Yunanistanlada 
dostuz. Şimdi bu dostluğun 
nasıl tecelli edeceğini imtihan 
edecek bir vaziyetteyiz. .. 

Nuri Bey (Çakmakçılar yeni Bliylik 
b•n 15) 

- Yunanlılarla dost olduk. Bi
naenaleyh münasebetlerimizde 
de gerek Beynelmilel kanunlara 
ve gerekse dostluk muabedele
rlmize harfiyen riayet etme
miz lAzımdır. M. Venizelos 
Çeşme sahillerinde vatanda
ıımızı öldiiren memurlar hak
kında takibat yapılacağını ve 
ailesine de para verileceğini 
vadetmiştir. Doıt devletin 
Başvekilinin bu vadini bekli-
yoruı. 

* Necmi Bey (Beyuıt) 

- Geçenlerce Çeıme sahil~ 
lerinde kara sularımızda Yu
nan RUsumat motörleri tara
fından takip edilen bir vatan· 
daşımız öldürüldü, motörde 
taifesile beraber Yunan ada
larına g6türUldU. Şnphesiz ka
çakçılık bir suçtur. Cezası da 
vardır, Fakat bunu da ancak 
Türk Cumhuriyeti takip eder. 
Çilnkli bmm sularımızda ol
muştur. Maamafib Yunan hllkfi-
meti bu hiidise hakkında ta
kibata başlamıştır. Biz de bunu 
beklerdik. 

Nlzameddin Bey ( KaragllmrlSk 
poli• mevkii kartııında 23 ) 

- Yunan memurlarının bir 
vatandaşımızı kendi suları
mızda takip etmesini boş 
görmeyiz. Fakat Yunan hü
küm eti memurunun günahım 
anlamış ve Mahkemeye ver-

SON POSTA 
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Galatasaray 
Fener bahçe 
Müsabakası 
Maç Olsa Bile Nihat 
Ve Zeki Beylerin Oyna
mıyacakları Söyleniyor 

İstanbul Futbol Heyetinin 
Galatasaray - Fener maçının 
bu Cuma yapılmasına karar 
verdiğini dün yazmıştık. Fa
kat haber aldığımıza göre bu 
klUpJerle Federasyon arasında 
çıkan bir ihtilAf bu maçın 

yapı1masını ıüpheH bir ha1e 
getirmiştir. 

ÇUnkü müsabaka hasıJabm 

yalnız bu iki klilp istemekte
dir. Halbuki federasyon da 
bundan hisse almak arzusunu 
ileri sllrmilştllr. Ancak fede
rasyon bu ibtilifı da hallede
rek maçm cumaya herhalde 
yapılmasına çaJıfacaktır. Maç 
yapıldığı takdirde Galatasa
raydan Nihat B. oynıyamıya-

caktır. Çünkü Sofya maçlarında 
ayağından ıakatlanmııtır. F e
nerden Zeki Beyin de oyna
yıp oynamiyacağı henll:ı belli 
değildir. 

Acaba kim galip gelecek? 
Bu suale Galatasaray erkl
nmdan birl ıu cevabı veriyorı 

"- Eğer her iki takım da 
ıabaya tam kuvvetlerile çıkar
laraa Galataaarayın galip gel· 
mek ihtimali pek kuvvetli 
olur. Fakat Nihat oynamıya-

catı için Galataaaray takımı 
sahaya tam kunetle çıkmı· 
yak demektir. Şuhalde gali
biyet idmanlı oıan takama 
kalıyor. Ancak her iki takım 
da idmansızdır. ,, 

Vilayet Haritası 
Belediye lstanbulun Ye

ni Haritasını Y apbrdı 
Belediye, villyetle beledi· 

yenin birleştirilmesinden aon· 
ra teıkil olunan yeni kaza vo 
nahiye hudutlarını gösteren 
yeni ve renkli bir harita bas· 
tırmıştır. Bu harita sabık be
lediye yaıı işleri müdtırn Oı
man Bey tarafından yapılmış 
ve Devlet matbaasında bastı
rılmıştır. Haritalar bntnn ka· 
za ve nabiyelerle mahalle 
muhtarlarına dağıtılacaktır. 

miştir. Vatandaşımızın da aile
sine tazminat vadetmiştir. Biz 
de dostluktan bunu beklerdik. 
Fakat ne de olsa böyle ha
diseler tekrarlanmamalıdır. 

1 Sanayiin Himayesi için jBan~ala~ 
T db• ) Al Tacırlerı 

e ır er ınıyor Aldattılar Mı? 
f stanbul, lzmir Ve Bursada Yapılan Son Tetkik

ler Neticesinde Kredi Azlığı Ve Faizin 
Yüksekliği Bir Daha Tesbit Edilmiştir 

İktısat Vekaleti Sanayiin biuıaye ve tetviki için yeni ve 

mtibim kararlar almak maksadiie Sanayi umum müdürü Şerif 

Beyi tetkikata memur etmişti. Şerif Bey bu maksatla İzmir, 
Bursa ve lstanbulda bir takım temaslarda bulunmuş ve bugün 

buradan Ankaraya avdet etmiştir. Öğrendiğimize göre Şerif 
Beyin yaptığı temas ve teşeboüslerin neticesi fU kısımlara 

ayrılmaktadır. 

Gümrük Meselesi i Kredi Azhğı 
1 - Gllmrük tarif el erinin, 

aanayiin daha ziyade hima
yesini mucip olacak tekilde 
tadili. Bu tadil keyfiyeti güm
rtlkleri arttırmak suretile de· 
ğil, fakat Gümrük tarifesinde
ki eşya tasniflerinin daha Umt 
bir tekilde tesbiti ve yeni 
doğan ıanayi dolayısile hi
maye edilmiyen mamullbn 
da himayesi şeklindedir. 

2 - Sanayie lbım olan 
iptidai maddelerin gümrük
lerden tamamile ıerbesçe ve 
mllşklllltsız geçmesi. 

Yalnız bu, bUtUn iptidai 
maddelere tamil değil , dahilt 
piyasası beynelmilel piyasanın 
teılri altında ucuzlayıp artan 
iptidai maddelere inhJıar 
edecektir. 

Piyasası dahili iıtiblAk dola
yısile takarrür eden lptldat 
maddeler ise glimrU.k resmine 
tabi tutulacaktır. 

,. 3-Sanayiimizin hariç ıana
yie karşı himaye ve mildafaa
ıını icap ettiren farklar ıu 
suretle teibit edilmiştir: 

Umumiyetle sanal kredisi
nin yokluğu, faizin yllkıek 

olması, amelenin fazla it 
vermemesi, f abrikalarm raı
yonel bir şekil arzedememesi 
Ye bir de iptidai maddelerin 
kolaylıkla elde edilememesi. 
Gümrük tarife]erininin tes
bitinde yukarıda saydığımız ve 
umumiyetle imal masrafı diye 
tesmiye edebileceğimiz fiat 
farkları nazarı itibara alına-

~ caktır. 

Ucuz Hizmetçi ~ Vapur Paraları 
,, 

Şimdilik Mümkün Olmı- Bundan Sanra Amerika 
yacak Gibi Görünüyor Daları lı!_ Ödenecek 

Belediye Mnstahdemin ıu· 
besi lstanbuldaki miistahdim 
ve itçilerin tesciline devam 
etmektedir. Tescil mllddeti 
(15) teırinisanide bitecektir. 
T eıcil itleri bittikten ıonra 
Belediyenin halka ucuz hiz
metçi tedarikini temin etmek 
için bir Mnstahdimin idareha
nesi do açacağı ve bunun için de 
bir talimatname hazırlanmakta 
olduğu yazıldı. 

Dfin bu hususta kendisile 
görüşen Mnstahdimin bUroıu 
9eff Muhsin B. bunun kat'lyyen 
aslı olmadığını ıöylemiıtir. 

Arzuhalci Yine Sahnede 
Meşhur arzuhalci Hayri Ef. 

Adliye binası önünde arzu
~ halci Ali Hikmet Efendiyi 

ölümle tehdit ettiğinden ya
kalanmıştır. 

1

_. lngiliz liraamıo ıukutundan 
- •onra beynelmilel deniz nak· 

liyat tirketleri tediye esaıla
nnı değiştirmek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Bu işte memleketimizi e
hemmiyetle alAkadar eden 
nokta ıudurı Türkiye ile Al
manya arasında itleyen (Doy
çe Levant) vapur şirketi nav
lunlarında dolar esaıını kabili 
etmiştir. 

Talebe Mübadele Edilecek 
Haber aldığımıza göre Türk 

Yunan DarülfUnunları arasın
da mlltekahilen talebe teatisi 
için bir tasavvur. vardır Bu 
tasavvurun Rus ve Macar Da
rUlfünunlarile Türk Darülfünu
nuna da teşmil edilmesi muhte
meldir. 

Randevu Evleri 
Polis memurları dUn Beyoğ

lunda iki randevu evini kapa
mışlardır. 

lsterlingin Sukutundan 
Çıkan ihtilaflar Nasıl 

Halledilecek? .. 
lngiliz lirasının sukutundan 

evvel bu para ile verilmiş olan 
ticari sparişler ve taabhiitle
rin ödenmesi meselesinde bir
çok ihtilaflar çıktığını yazmış
tık, Buihtilaflar bütün memle· 
ketlere sirayet etmiş bir 
ıekildedir. Alakadarlardan bir 
kısmı bunların halli işile uğ

raşmak için bir btiro tesisini 
ileri sütmektedirler. 

Çtinkn son günlerde bu 
yüzden yapılan şikiyetler git
tikçe çoğalmaktadır. Bilhassa 

bazı tacirlerimiz İngiliz lirası
nın sukut ettiği ilk günlerde 
Bankalarda isterling üzerin
den yaphklari muamelelerde 
aldatıldıklarmı iddia etmek
tedirler. Bütün bu şikAyetleri, 
ancak teşkili dUşUnlllen hususi 
büronun halledeceği kanaati 
kuvvetlidir. 

DarUlfUnunu Ziyaret 
Balkan murahhasları 22 T eş

rinivvelde Darülfünunu ziya
ret edeceklerdir. Lise İzcileri 
Darülfünun talebeleri, murah
hasları ıelAmlayacak ve genç
lik namına Darlilfünun talebe
lerinden bir genç bir nutuk 
ıllyliyecektir. 

Gençlik hazırlamyor 
29 T eırinievvel Cümhuriyet 

Bayramını tes'it için Darlllfün 
i'ençliği hazırlık yapmaktadır. 

Şehir Tiyatrosu 
Komisyon Henüz Yeni 

Bir Karar Vermedi 
Konservatuvar ve DarUlbe

dayi itlerini halletmek üzere 
her on beş günde Belediye 
Reisi Muhittin Beyin riyasetin
de toplanan İstanbul musiki 
ve sahne işleri komisyonu dün 
ikinci içtimaını yapmıştır. Bu 
içtimada Konservatuvar ve 
Darülbedayi'in müstakbel ida
releri görüşülmiiştur. Fakat 
henüz karara bağlanan birşey 
yoktur. 

Kaymakamlar Arasında 
Dahiliye Vekaleti kaymakam

lar arasında birçok nakil ve be
cayi,Ier yapmıştır. 

etnnıevve 

.. 
Günün Tarihi 

Tacirler Dikkatli 
Davranmalıdır 
İstanbul, 13 ( A.A ) - ibra· 

cat Ofisinden tebliğ olunmuştur: 
Avrupada ıon günlerde iştidat 

eden iktıaadi buhran dolayısil• 
her hükumet kendi memleketin· 
den kambiyo ibracınm men'i 
veya takyidi, ithalatın tahdidi 
veya gümrük reıimlerinin tezyidi 
a-ibi Türk ihracatçısmı yakından 

alikadar eden ve ihracatçıları• 

mızın günü gününe haberdar 
olması lizımgelen kararlar lttihu 
ediyor. lhracatçılarımızm şu ııra· 
da dikkat ve teyakkuzla iş gör• 
meleri ve mal gönderecekleri 
memleketlerin ittihaz ettikler) 
bu kararları fstanbulda Dördüncü 
Vakıf handa ihracat Ofis ine mü· 
racaatla Öğrenerek ona göre 
muamelelede bulunmaları ehem· 
mlyetle tavıiye olunur. 

lhtikarla Mücadele 
Dahiliye Vekileti hayat paha· 

hhğile mücadele için bazı tedbir 
almııtır. 

Bu meyanda bir de büyilk aabf 
paıan teaia edilecektir. 

Bataklıklar Kurutuluyor 
Anadolunun muhtelif yerle· 

rinde yeniden ( 327 ) bin metre 
murabbaı genişliğinde bataklık 

kurutulmuştur. 

Mezbaha Vergileri 
Belediye mezhehada alınan 

vergilerin bir miktar tenzHinl dü· 
ıilnülmektedir. 

Gece Bir Cinayet Oldu 
Kaaımpaşada sevyar pazarcı 

Garip, kömür amelesinden Kamil 
ve Süleyman sarhof olduktan 
•onra kavga etmiye başlamışlar• 
dır. Süleymım Kimlli aju' ıurette 
yaralamış, garibi de öldürmüttür. 
Süleyman kaçmıftır. 

Murahhaslar Geliyor 
Sarp hükumeti de Balkan kon• 

feransına iştirak edecek murah· 
haılarmı bildirmittir. Yarın Yu· 
nan murahhasları şehrimize ge· 
lecektir. Konferansa Yunanlılar 

50, Bulgarlar 22, Romenler 37, 
Arnavutlar 20 resmi murahhas 
göndereceklerdir. Ayrıca yüı 

kadar da gazeteci gelecektir. 

Otomatik Telefon 
latanbul cihetinde otomatik 

telefon 22 teşrinievvelde gece 
ıaat yirmi dörtten itibaren İff e
mlye ba~hyac~ktır. 

Usulsuz Vergi 
Eminönünde mükerrer vergi 

aldıklarmdan dolayı haklarında 

tahkikat yapılan memurlardan 
iki memur tasfiye edilmiş, diğer 

biri de Vekalet emrine alınmıştır. 

Yeni Bir Teklif 
Bazı Amerikan sermayedar· 

lan Türk ·cevizlerinden Şeker· 
leme yapmak ve Amerikaya 
göndermek üzere İstanbulda 
bir fabrika açmak i~in müra· 
caatte bulunmuştur. 

j Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Muharrir j 
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Hergün 
Davamızda 
Hassas 

LO!malıgız _ Selim Ragıp 
( Trl1este) den: Epı9- 10-31 
Yunaniatandan hareketten 

hir aBn evvel bir arkadaşla 
beraber rece Atinada dola
flyorduk. Methali aydınlı~, 
içinden mftzik Msi relen bır 
binanın lallode durakladık. 
lçerd• olaa biteni görmek 
bize merak oldu; ilerledik. 
KUfımıza çıkan kapıcıya 
derdimizi şöyle anlatbk: 

- Tahmin ediyoruz ki bu
rası bir tiyatrodur. içeriye 
girip bakacağız. Eğer bizi 
alakadar ederse kalmz, değil
se çıkmak arzusundayız. 

Kapıcı arzumuzu pek anla
mamışb. Gitti ve mfidOr ol
duğunu tahmin ettiğimiz bir 
ıatle geldi. 

Bnyiik liir nezaketle bize 
"buyurun" dediler. içeriye bir 
locaya aldılar. Ônümfize kah
ve, au getirdiler. Bir isteğimiz 
olup olmadığım anlamak için 
etrafımızdan bir saniye aynl
madılar. Çıkarken para ver
mek isteyince de: 

- Olmaz, siz bizim misa
firimizsiniz! Dediler. 

• Başvekil ismet Paşanın Ati-
nayi ziyareti hakkmda Yunan 
gazetelerinin yazılarını okur
ken bunlardan Hestiya isimli 
kıraliyetçi gazetenin batma
kalesi gözüme ilişti. Kırali
yetçiler bugünkü Yunan Hü
kumetinin muhalifleridir. Hes
tiya gazetesinin yazısı da mu
halif bir yazı idi. Diyordu ki: 

MilsyU Venizelosu ve onun 
misafirlerini herhangi neza
ketsiz bir yaza ile rahat.az 
etmek niyetinde değiliz. Fa
kat şunu da söylemeliyiz ki 
Tnrk - Yunan Dostluk Mua
hadesinde eksik noktalar var
dır. Bu noktaların halli tabii 
olarak icap eder. 

Kıraliyetçi Yunan gazetesi, 
iki millet ve hiikômetin var
dığı büyük itilafın teferrüata 
ait bazı noktalarına işaret 
etmek istiyordu: 

Henüz kat'i bir tekil veril
miyen tütün aiyaseti, Rum 
muhacirlerin Türkiyeye gidip 
gelmeleri, Rum mekteplerinin 
tedrisat meselesi, bu mektep
lerin TOrk hocalan ve illb.. 

* Pire limanından aynlmadan 
evvel ufak, tef ek bazı eşya 
almak icap etti. Cebimde 
pek az drahmi kalmıştı. 
Bu kalan para da, aldığım 
eşyanın son hesabı yapılırken 
k&fi gelmedi. Arada ( 20) 
drahmi kadar bir fark hasıl 
oluyordu. ( 20 ) drahmi bizim 
Para ile yetmiş kuruş kadar 

hlrşey tutuyor. . . 
Tiirk parasının kıymetını 

dükkancı bilmiyordu. Müş
ktıı bir vaziyet hisıl olduğunu 
rarünce: 

- Ziyanı yok, dedi. Bu 
lb\Ja.meleden de klr etmemiş 
~lalım. Misafirlerimiıe bu da 
eıılnı hediyem olsun. 

* Yukarıya kaydettiğim mi-
~ler, Yunan milletinin davası 

11~nde duyduğu bUylik has
~11Yetlni ifade etmektedir. 
O: le onun bir Tilrk yolcuya 
-._ uruşluk ikramda bulun
l'.,;~t ile bir TürkUn bir ahı· 

-, • bir Yunanhdan birkaç 

:,·on Postanın Resimli • Yumurta Ve Tavuk ._ 

Her vakit en iyi yumurtayı en güzel tavuk yapmaz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

iŞ KANUNU 
Proje Akvam Cemiyeti

ne Gönderilecek 
Ankara, 13 {Hususi) -Hü

kumet tarafından yeni hazır
lanan iş Kanunu projesi Ak
vam Cemiyetine gönderilmek 
üzere Fransızcaya tercüme 
edilmektedir. Tercüme işi bi
ter bitmez Cenevreye gönde
rilecektir. 

Haber aldığıma göre lkta
sat Vekili Mustafa Şeref Bey 
bu kanun Akvam Cemiyetinin 
tetkikinden geçinceye kadar 
Avrupada kalacak ve ayın 
yirmi beşine doğru Aokaraya 
dönecektir. 

İtalyada 
Çalışmıyan Memurlar 

Azlediliyorlar 
Roma, 13 (A. A.) - HOkii

met reisi, Catane valisini az
Jeylemiş ve mezkür şehir 
katibi ile hakiminin istifasını 
talep etmiştir. Bu memurlar, 
son nüfus tahriri işini ihmal 
ve tekisUl ile takip etmiş 
olmakla müttehem bulunmak
tadır. 

lngilizler Galip 
Londra, 12 ( A.A. ) - Al

manlar ile İngilizler arasında 
yapılması mukarrer bulunan 
buz üzerinde hokey müsaba
kasının birincisi lngiliz ekipi 
tarafından 4 • karfl 5 ile 
kazanılmıştır. 

Kublay Abidesi 
Ankara, 14 ( Hususi ) -

Menemendeki irtica hAdise
sinde şehit olan aziz Kublly 
için yapılması düşünülen abi· 
denin biran evvel inıaaa ta· 
karriir etmiıtir. 

Ankara berberleri 
Ankara, 13 (Husuıi) - Bura 

berberler cemiyeti berberlerin 
cuına tatilinden istifade ede
bilmeleri için Meclise müra
caat edeceklerdir. 

kuruş istifade temin etmesi 
mesele değildir. 

Mesele şudur ki Yunan milleti 
harici davasını esaslı surette 
kavramıştır ve başında bulu
nanların vazifesini ~olaylaşhr-

k için onlara elınden gel-
ma k d" diği kadar yardım etme te ır. 

Tatlı bir söz, hazan en 
. il ez kalpleri bile fethede~. 

gır Dl ·ı · · bır "Son Posta,, karı erının şu 
"ki misal üzerinde bir parça· 
~k durmalarını rica ederim. 

Amerika japonyadan 
Niçin Korkuyor? 

Japonyadaki Amerika Sefiri, Hü
kumetine İhtiyat Tavsiye Ediyor 

Washington, 13 (A.A.) - Japon sefiri, kendi hükumeti
nin Mançuride hiçbir yeni imtiyaz istemediğini ve ihtilifın 

acil bir tarzda hallini arzu eylediğ:ni beyan etmittir. Diğer 
taraftan Tokiodnki Amerika sefiriıin, Japonl:ırı gücendirme

mek için ihtiyatlı hareket etmenin ve Japon efkarı umumı

yesince müdahale mahiyetini alacak bir teşebbüsten sarfına

zar edilmenin muvafık olacağım hükumetine tavsiye eylemiı 

olduğu söylenmektedir. Japon memurları, ihtilafa sebep olan 
arazinin tahliyesine nezaret etmek üzere Amerikalı iki 

• 
zabitin Çin karargahı umumiyesine memur edilmesi hakkında 

Çin hükumetince Amerika hükumetine yapılan talebin Va

şington tarafından kabul edilmiyeceği Umidini izhar ediyor~ar. 

Bir Üfürükçü Tutuldu 
Ankarada Hasta Bir Kadından 

( 340.) Lira Üfürük r>arası Almış 
Ankara, J 4 ( Hususi ) - Burada Abbas isminde bir nfü

riikçii yakalanmış ve hakkında tahkikata başlanmışbr. Hidiıe 

fu şekilde cerevan etmiştir : 

Mehmet Ef. isryinde bir .zatin Şefika Hanım ismindeki 

zevcesi üç senedenberi romahımadan müteessir imit- Kadın
cağız uzun müddettenberi muhtelif doktorlara gkterilmif, 

birçok ilaçlar alınmış, fakat hiçbirisi fayda vermemiştir. 
Şefika Hanım bunun üzerine Abbas Ef. ismindeki üfürftk

çUye müracaat etmiştir. Abbaı Ef. kadıncağızdan ( 300) lira 

tedavi ücreti istemiş •e ( 40 ) lira üfiiruk ve mia parasını da 

peşin almıştır. Fakat ceylan miai Ankarada bulunmadığından 
lstanbulrlan getirteceğini ıöylemit ve bunun için de ayrıca iki 

lira posta ücreti almıştir. 

Abbas Ef. nin bugünlerde üfürükçlllllk ve dolandırıcılık 
cDrmile muhakemesine baılanacaktır. 

.. • .. . 
ister inan ister, inanma! 

Kudnste logilizce ola
rak çıkan bir Musevi 
gazetesinin bir nOshası 
elimize geçti Bu gazete 
ıöyle bir haber yazıyor: 

.. Rus hiik6meti buraya 
bir heyet göndermiştir. 
Bu heyet yüksek Musevi 
makamlarile mDnasebet 
tesis etmiftir. Heyet bu 
temaslarile Filistia Y abu
dilerinin Rusyaya hicret 
etmelerini temine çalış
maktadır. " 

Diğer tarahan ispanya 

h&kümeti de Balkanlara 
busust bir memur g6n
dermiştir. Bu adam Bal· 
kan devletleri tebeasın
dan bulunan MuıeviJeri 
ispanyada yerleımiye da· 
vet etmektedir. 

Son zamanlarda siyaset 
ufkunda Musevilere karıı 
muhabbete benziyen bay
le birkaç harekete daha 
tesadüf edilmiıtir. Bu 
muhabbette gizli bir mak· 
sat olmadığına, 

lsttJr inan ister inanma! 

MASONLAR 
Mahmut Esat Beye Kar

şı Cephe K"llracaklar 
Ankara. 14 (Hususi) - Sa

bık Adliye Vekili Mahmut 
Esat Beyin son günlerde ma
sonlara yaptığı hücumlar bu
radaki masonlar arasında bir 
teessür uyandırmıştır. Ankara 
locası dün akşam bir içtima 
yaparak blJ meseleyi müzake
re etmiştir. Rivayet'ere göre 
üstadı azam M. Kemal Bey 
de bugünlerde buraya gelecek 
ve buradaki loca ile temas 
ederek Mahmut Esat Beye 
karşı bir cephe alınacaktır. 

. 
Bono işleri 

Gayrimübadiller Para 
Verilmesini istiyorlar 

GayrimllbadiDere bono tev
ziabna devam edilmektedir. 
Ancak ( 100) liraya kadar 
olan istihkakların şimdilik 
verilmemesi, fakir gayrimit
badiUeri sıkıntılı bir vaziyete 
sokmaktadır. 

Gayrimübadiller c~miyeti 
senelerdenberi gayrimübadiller 
namına Ziraat Banka11nda 
toplanan Anado!udaki Yunan 
emlaki iratlarının gayri.mü
badillere tevzii için teşebbüs-

lerde bulunmuştur. Henüz bir 
netice alınamamıştır. 

Feci Bir Kaza Oldu 
Nurettin isminde bir çocuk 

Hasköyde bir yokuşta duran 
arabanın arka tekerleğindeki 
taşı kaldırmış, bunun üzerine 
araba yokuştan aşağı yuvar· 
lanırken çocuk ta altında 
kalarak ağır surette yaralan
mıştır. 

Bir N 3hir Taştı 
Tokyo, 13 (A.A) - Miyez 

eyaletinde bir nehrin tafmasa 
yüzllnden iki yüzden fazla 
kimse boğulmuştur. 

Müessif Bir Vefat 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

İstanbul Vilayeti reisi Cevdet 
Kerim ve Haseki hastanesi 
Cilt hastallkları mUtehassısı 
Cevat Kerim Beylerin Büyftk 
biraderleri Cemil Kerim B. 
vefat etmiştir. Cenazesi yann 
saat on birde Cerrabpap 
hastanesinden kaldırılarak öğ
le namazı Aksarayda Valde 
camiinde kılınacak ve oradan 
Topkapı aile mezarlığına gl
tilrülecektir. 

Merhum çok afif ve kıy
metli bir gençti. Ailesine ta
ziyet beyan ederiz. 

Allah rahmet eyliye 

Sözün Kısası 
lvlüstesna 
Bir Devrede Mi 
Bulunuyoruz ? 

P.S. 
Diyoruz ki, bütan diiny' 

bllyilk bir buhran ıeçiriyor. 
Sonumuz belli değil. Hif 
kimse, Orkmeden, irkilmedear 
g6zlerini kırpmadan, cesaretLt 
yarma bakamıyor. latikbalbt 
kaşları pbk, nratı uık ,. 
tehditlerle dola: Par ... zhk. 
açlık, harp, ihtilAI, beıpJ 
mllmklln. 

AYrUpada, l>u miat
dem izaha çalıtan kitaplar 
birbiri ardı SU'& çıkıyor. e ... 
lardan bir 1o .... , benim de y.
tatımm bqucunda, ma ile 
kafama girmek için n6bet 
bekliyorlar ve birer birer llJ'a

lanm liavuyorlar. Bunlar, ade
ta, bugUnkft dllnyanın prd&o 
ğU fena rilyaların birer tabire 
namesidir. Herbiri hadiseleri 
kendilerine gare izah ediyor. 

Kimine gGre, dllnya ve in-
sanlık, her devirde buna ben
zer ve bundan beter l>ubran
lar arasında çırpınmıfbr. Ta-
bii olan teY buhrandır, y .... 
ma hummasıdır. Dllnya her 
devirde gebedir ve dojıml 
bubranlan geçirir. Buhran iyi
dir, çilnkil yarabcıdır. Teüp 
lüzum yok. Bulanık suda balak 
avlamak istiyenlerin harp ft 
ihtilal propagandalanna ku-
lak asmayalım. likırdıcltr. 

Kimine göre, işçi sınıftan 
şuurlanmışlardır. HAkimiyell 
ellerine almak üzeredirler. 
Sermaye rejiminin son gtln
lerindeyiz. Burjun saltanatma 
paydos. Yeni bir llem doj'U
yor. Eski bir killttlrln hara
beleri üıtiine kurulacak y..ı 
mamureleri hayran hayna 
seyretmek için elimizin t... 
sile gizlerimizin çapağml 11-
leJim. 

Kimine g8re, on dokuzaaıo 
cu asır buhar uridi; fİm
diki de elektrik amchr. 
Bu esrarlı kuvvet makine,t 
azdırdı. Sanayi hayabnm ia-
kişafı bol mahsule sebep ohl
yor. Makine inADın dlf,.... 
dır. Bu azgın yeni kaft'8le 
S{em vurmak llzımdır. Yokla 
hepimizi paralıyacaktır. 

Kimine göre, para eski ft 

hakiki manaaım kaybetmiftir• 
Artık işin ve emeğin karfıhit 
değildir. Çahımıyan talebeJ• 
verilen tabadetnameler sibl
dir. lngiltere ıibi milletler, 
kendilerinden evvel gelen ne-
sillerin çalıp.rak elde ettikle
ri serveti yiyen miras yec:li-
lerdir; Almanya gibi millet
lerıe bu mirasyedilerdea 
ödOnç para kopararak yqa
mıya çalIJıyorlar. 

Kimine göre, buhran, de
mokrasiyi ~medememif mil
letlerin cezasıdır. Neteküa 
F ranaa ve Aamerika, tabii 
bir tekimillle bugllaldl ylk• 
sek derecere vasıl olduldan 
için kuvvet, kudret ve refala 
içindedirler. Onlara bezeyen 
benzeyen ikinci derecede bir
çok milletler duha •ardır. 

Kimine göre de, bugOnkl 
devri izaha çalışmak nafile
dir. Denizin içinde deniz gö
rülemez. " O mahiler ki derya 
içredir. deryayı bilmezler. • 
Bir devir, maziye kanşmadan. 
kiil halinde görülemez; ter
kibi meçhuldUr, o halde 
izahı mümkün değildir. 

Kısa kesmek için soralım: 
ütnn bu iddialano ayni 

z m da do:ru o ıasına mani 
var mı? 
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Samsunda 
Spor 

1 Faaliyeti 
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Samsun, (Hususi) - Bura
daki Tenis kulübünün tanzim 
ettiği program mucibince 
yapılan maçlarda birinci kü-
meden Basri B. ile M. Laylis 
finale kalmıştılar. İki hafta
danberi havaların mllsaade- · 
sizliği bu final maçının icra
sına imkan vermiyordu, Dün 
havanın güzel oJması hase
bile çok heyecaniı ve herkesi 
merakta bırakan bu maç icra 
edildi. Bütün kulüp azaları 
neticeyi sabırsızlıkla bekle
dikleri gibi aralarında bahsi 
müşterek bile yapılmıştır. 

Saat Uç buçuktft başlıyan 
maç ( 6 - 1 ) ( 6 - 3 ) ( 6 - 4 ) 
Basrı Beyin galibiyetile neti
celenmiştir. Basri B. alkışlar 
arasında sahadan çıkarken 

Kıtlüp riyaseti tarafmdan ken
di::.ine güzel bir kupa hediye 
edilmiştir. Hamit 

Ozum Ve incir 
İzmir, 12 (A. A.) - Şehri

miz Ticaret odası tarafından 
fizüm ve incirlerimizin ticari 
vaziyeti ve şimdiye kadar ya
pılan ihracat hakkında neş
reylediği rapora nazaran mev
sim iptidasından 11 teşrini
evvel 193 t tarihine kadar 
İzmir Borsaaında 10,013,453 
kilo üzüm satılmıştır. Geçen 
sene ayni tarihte 19,541,348 
kilo Uzüm satılmışti. Mevsim 
iptidasından 1 1 tehrinievvel 
931 tarihine kadar İzmir li
manından ecnebi memleket
lere vaki üzlim ihracatı 
I0,220,445 kilodur. 

Yine bu rapora nazaran 
mevsim iptidasından 1 l teşri
nievvel 931 tarihine kadar 
10,236,690 kilo incir satılmış
tır. Geçen aene ayni tarihte 
13,90 l, 290 kilo incir satılmış
br. Mevsim iptidasından 11 
teşrinievvel 1931 tarihine 
kadar İzmir limanından ecnebi 
memleketlere vaki incir ihra
catı 10,527,556 kilodur. 

Hayvan Sergisi 
lzmir, ( Hususi) - 29 Teş

rinievvelde açılacak olan 
Burnuva ehli hayvan sergisi 
hazırlıklarına devam olunmak
tadır. Sergiye iştirak edecek 
hayvanların kaydma 15 T eş
rinievvelde başlanacak ve 
yirmi sekize kadar devam 
ohmacaktır. 

Adana Sebzeleri 
Adana, (Hususi) - Şehri

mizden Ankaraya milhim mik
tarda sebze gönderi)miye baş
lanılmıştır. Gönderilen yeşil
likler arasmda bamye, kabak 
ve üzüm mühim bir mevki 
tutmaktadır. 

Gençlik Hareketleri 
Susığırlık, (Hususi) - Bu

rada İdman Yurdu gençleri 
tarafından güzel bir müsamere 
verildi ve halkın rağbetini 
kazandı. Program çok dol
gundu. Gençler bir piyes ve 
bir komedi temsil ettiler ve 
çok muvaffak oldular. Veri
len karam göre her zaman 
aıksık böyle müsamerler ve· 
rilecek ve kazamızın bu eğ
lence ihtiyacı bu suretle tat· 
min edilecektir. 

İdman Yurdu gençleri ya
kmda civar kazalara tenez
ı:Uhler tertip edeceklerdir. 

Aydemir 

SON Teşrinevvel 1 

• 
PAZAR OLA VE MiZAH Piyangoda Tali J 

Yüz Bini 
Kazanan 

----------------~--~------------------------------------·------------------------------~~--~---------ı . 
1 Herkesin Baş lgdiği Adam rPara '/ki Ba_hl_ıgar Bir Tas 

Çorba 
Fakir bir adam iki gündür 

ağıma bir lokma birşey 

kom:ımışb. Nihayet eline beş 
on para geçti, kendine bir 
çorba pişirmiye muvaffak 
oldu. 

Adamcağ1z çorbasım içer
ken hava bozulmuş, şimşek

Jer çakmıya ve gök gürti
leri ortahğı inlemiye başla
mıştı. 

Fakir adam ellerini havaya 
kaldırarak, dua eder gibi 
söylendi: • 

- Allahım.. Bana bir taı 
çorba ihsan ettin, ona da 
kızıyorsun, kıyametleri kopa· 
nyorsun. 

!veden 
Olmadı? 

Meşhur bir adama ıordular: 
- Niçin bol maaılı bir 

meclisi idare uası olmuyor 
&unuz? 

O vakit herkes benim 
ıçın: "Neden mecliıl idare 
azası oldu?,, diye ıorarlar. 

"Neden olmadı ? ,, diye ıor
rnalannı tercih ederim. 

Otuzuncu 
Yaş 

Bir )Jadın otuz yaıını geç
kindi. Fakat hep şöyle söylerdi: 

- Ah, ne felaket, otuz 
yaşıma yaklaşıyorum. 

Kadının yaşını bilenlerden 
biri dedi ki : 

- Merak etmeyiniz, gün 
geçtikçe otuz yaşından uzak
laşıyorsunuz! 

Kırkıncı 
Yaş 

Genç olduğunu iddia eden 
bir kadın diyordu ki: 

- Yakında evimi herkese 
açacağım, ziyafetler vereceğim, 

fakat kırkını geçkin kimseyi 
davet etmiyeceğim. 

Kadının kızı dedi ki z 

- Aman anne, biraz acele 
et, aradan iki ay geçerse 
kendini de davet edemiye· 
ceksio .. 

Lokantada 
Kabak 

Müştri, lokantada Hıteyi 

okuduktan sonra ıaraona 

dedi ki 

- Sizin lokantada kabak 
yok ha? 

Garaon gilldtl: 

- Vallahi beyim, mOıterl· 
lerimizden hiçbir tlkAyetimlı 
yok. 

Beş 
Kere 

- Garson, ılıe beı kere 
döner kebabı ıöyledim, gel
medi. 

- Peki beyim, şimdi ılze 

llet tane döner kebabı ıetf· 
ririm. 

,__~~~~~~----~-----·~~~Vermeden 

- Benim önümde bütUn insanJar başlarını önüne iğerler. 

- Zatıdevletleri kimdir? Kiminle şerefyap oluyorum? 

- Berber Salibi 

Hasan B.in Fıkraları 

Fena Bir Adamın Ölümü 
Herkese fenalık eden bir adam ölmüştü. Hasan Beye 

bunu haber verdiler. 

Pazar Ola dUşUndU ve dedi ki : 

- Doğrusuya, acımadım. 

- Neden Hasan Bey ? 
- İnsan bu gibi adamların ölUmlerinden ziyade dot-

malanna acı duymahdır. 

Bir Kadının Mücevherleri 
Bir kadmm parmaklarmda kıymetli elmas yüzükler 

vardı. Bu kadını Hasan Beye gösterdiler : 

- Mücevherlerini gördiln mil ? Dediler. 

Bir ayyaş, meyhanede kafayı 
adamakıllı tütsüledikten sonra, 
on para vermeden diikkindan 
çıkıyordu. 

Meyhaneci arkasından ba· 
ğırdı: 

Hey 1.. Ahbap l.. 
- Ne var? 
- Nereye gidiyorsun? Para 

vermeyi unuttun mu? 
- Ben fena şeyleri unut· 

mak için içki içerim. 

''Hediye 
Edemem!,, 

Zengin bir adamın sevgilisi, 
bir yaz gecesi, bahçede, ba
tını havaya kaldırmış, uzun 
uzun bir yıldıza bakıyordu. 

Zengin adam dedi ki : 
- Sevgilim, çok bakmayı

nız, onu size hediye edemem. 

Adın 
Ne? 

Tahsin B. kibirli bir adamdı. 
Faik Beyi uzaktan tanıyor ve 
onun liübaliliğine tahammül 
t"tmiyordu. 

Bir gün, Faik Bey, Tahsin 
Beyi yolda yakaladı : 

- Merhaba, dedi, nasılsın 

bakalım? 

Tahsin Bey cevap verdi : 
- İyiyim. Senin adın nedir? 

Büyük 
Uyku 

Çok ihtiyar bir adam öl· 
mek üzere iken derin bir uy
kuya dalmıştı. Bir aralık 
uyandı. 

Yanındakiler sordular: 
- Yahu, bu uyku ne böyle? 
Cevap verdi: 
- Daha sonra gelecek asıl 

uykunun küçük kardeşi! 

_ Gördilm, bir kadının mücevherleri kıymetli olursa Beyinde 
kendiıi kıymetsiz olur, cevabmı verdi. 

'-------------====-~Durgunluk 
l Ziyaret 1 Doktor hastaya sordu: 
:..---------------------~._ _______ _. - Neniz var? Neden tika-

Mlaaf1r Hanım - Hanımfendl evde mi? 
Himaetçl kıs - Meğul efendim, Beyfendiyl d6vtlyon 

yet ediyorsunuz? 
Hasta anlattı: 

- Beynimde bir durgun
luk var, hiç birşeyl hatırımda 
tutamıyorum, hemen unutu
veriyorum. 

Doktor telit etti: 

- Aman, dedi, öyle iıe 
bana muayene ücretini peıin 

verin izi 

• 
ihtiyar Kadın 
Ve Doktor 

ihtiyar kadın doktora dedi 
ki: 

- Doktor, ben size para 
veremiyeceğim, borcum kalsa 
olmaz mı ? Eğer bana hu 
kolaylığı gösterirseniz mira
ıımın bir kısmtnı da sizin 
namınıza vasiyet ederim. 

Doktor biraz düşündü : 
- Peki.. dedi, biraz evvel 

yazdığım reçeteyi bana verin 
de oraya güçük bir ilAç daha 
llAve edeyim l 

Yeni Zengin Sabatay 
Efend; Eskicilikten 

Vazgeçnıiyor 

Tayyare piyangosu her ayın 
11 ve 12 inci günlerinde bir-

kaç kişiyi zengin ediyor, 
orı!arı bahtiyarlar arasına 

yükseltiyor. 

Son keşidenin bahtiyarlan 
da ceplerini banknot deste· 
leri ile doldurdular. Bir 

saat, bir dakika evelki fakir 
vaziyetten, bir ıaat ve bir 
dakika sonra zenginlik 
tahtına çıkan para talilileri, 
bu kısa zaman arasmdaki bu 
büylik farkı acaba nasıl karşı· 

hyorlar? Bunu bizim gibi siı 
de merak edersiniz. Bizdeki 

ve sizdeki bu mt!rak düğii

munu bizzat bahtiyarların 

kendileri çözüyorlar. Evvelki 
gün ellerindeki bilete yüz bin 

lira çıkan ( Nesim Hara ) ve 
( Sabatay ) ismindeki Balatb 
iki koltukçu şöyle anlatıyorlar: 

11 Durup dururken bir de 
haber verdiler ki biletimiıe 

büyük ikramiye çıkmış, biı 

zengin olmuşuz. Hemen pa· 

rayı aldık ve aramızda taksilJJ 

ettik. Şimdi ikimizin de beşer 
bin liramız var. ,, 

Derhal ilave edelim: Bu iki 
bahtiyar ortak yeni gelen serve 
emin bir yere yerleştirdikten 

sonra hiç durup düşünmiyt; IU
zum görmeden yine her gonk4 
gibi kultuklannın altına eski 

püskü elbiseleri sıkıştırarak 
sokağa çıkmışlar, yine eski 

mesleklerine devam etmİŞ" 

lerdir. 

Muharrimiz Sabatay Efen" 
diye şu suali sormuş: 

- Bu para ile ne yapa" 
caksın? 

Yeni zengin şu cevabı ver 
miştir. 

- Koltukçulukla gözümüz 
açtık, şimdiye kadar bu yüı 

den geçindik. Çok şUkür ka 
zandığım bu para haylı işim 

yarıyacak. Y etişmi, Uç kızı 

var, üçer bin liradan 9 bi 
lira (Drahoma) parası lizı 
olacak. Şimdi eski san'atinı 

devam ederek paranın üs 
tarafını tamamlamak lazımdır., 

Şimdi biz de size soralım: 

" - Sabatay Efendinin b 
ıHzlerine ne buyurulur?,, 

Ruslar Portakal Ahyor 
Dörtyol, ( Hususi ) - He 

sene olduğu gibi bu sene d 
portakal almak üzere Ro 
ticaret mümessilleri buraY 
geldiler. Rusların bu .seJJ 

erkenden gelişleri portaka 

mubayaa işine çok ehemmiye 
vererek, fazla portakal als 
caklarını anlatmaktadır. Ge 

çen mektubumda da yaı:dığı 
gibi bu sene Dörtyol porta 
kalları mütehassıs bir heye 

tarafından tedavi edildikferİil 
den mahsulün iyi olacağı all 

!aşılmaktadır. Dörtyolun iske 
leye ihtiyacım evvelki mekt 
bumda arzetmijtim. 
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Kari Gözile. 
Gördüklerimiz 

lktısat Vekaletinin Nazarı 
Dikkatine 

Bndeals püaau ttcantlle •llfte- ı 
ası kaçtık bir .... ,... Ufak bir aeraa· 
)'e ile it yapmakta11•· Ge~•• aened•D 
kalma elimde aalam yardı. Kuamu& 

Düngada __ O_ l _u_p._B_it_e_n __ Hlldiseler 1 Kad~n Ve Kalp İşleri J 
Almanyada Siyasi Vaziyet EvlenmelhtiliflarıNa
Diktatörlüğe Doğ12_u Gidiyor sıl Helledilmelidir? 

UJIDakamhJa•daa aJcbta• 2/S/931 
tarih 47 numarala mente tahadetname 
ıdle bu malımı 1.-lre MYket•lttlm• 
Orada malama aClfterl buJa•a11nca 
l.t-buJda bir .. tıa autı.bere ederek 
... - para farkla buraya lsmlrdea 

.. " .. npurlle 20/1/931 d• rlS•derdJm. 
Fakat bura Oraman ldareal bu ma• 

bmı lmrarlye nılkHı uaultihdUr diya
r ek mu1adere etmlttlr. Marer brtııat 

Vekllett 6·12·'30 tarih n S490-Jt2 nu
maralı bir eaırlle kua UJIDakamları
aın lmrarlye •ermlye dair olan aallhl
yetlerlnl alarak tekrar orman ld.relerlna 

Yarmft. Bu kabil enmlr kanun rtbl 
aeıredllmedltJ için tabii malO.mabm 
olamazdı. Bu emre raim•n lı:aymakam-

blı: ınkettlflm 201 çuyal palamutum 
için 2·5-951 tarih •• 47 numara ile 
lmrarlye yermlıtlr. fakat l.tanbul Or-

man ldarulaln 11ran Uzerlae kay
makamlıfın Yerdllt meıılı:G.r lmrarlyeyl 
l.mfrdeD prl fetfrterek bfr l.ttda Ue 
lı:uamız lı:aymakambfına •erdikleri 

lnailla •ahillerlnde .aziln alabildltine i'ardntnnn:a aabıa içlnıle, yüzlerce, binlerce remi, yük, 

yolcu ye it bulamadıfı için aylardan beri muattal bekliyor. itte fnglliı buhranının hakiki manzaraaı. 

lararlyanln uaulılz oldufıoau •• v .. 
klletf• bir emrlle aal&hlyetle:-bıln Or
man ldarel•rlne Terllmlt bulundup 
taarth ile bu lmrarlyenln orm- tea
lı:erealle tebdilini rica ettim. · 

Gllnlerde• aonra mezldlr fmrarlye 
bıamıs Orman idaresinin 12/9/931 tarih 
•• 29-11 numaralı teakerHlle tebdil 
ederek yfa• latanbul Orman idaresine 
rlnderdlm. Bu defa da lıtanbul Ornıan 
idaresi ıeYkl mukaddem, fmrarlye tarihi 
muahhardır bu lıte bir tuhaflık Yardır 

dJye muaaderede devam etmfttlr. Bunun 
herine Uıak kaymakamlıfıH 1 teırl
Dlevnl tarlhlade nrdltlm bir istida 

Ue bu itin tanlhınl rica ettim. Makam
da ne a-fbl muamele a-örmOt ise istida
ma derkenar yaularak lmrarlyenln mu• 
aadere edilen mala alt ve bu malın da 
sahipli araıl dahlllnden toplanDUf 
oldutu bura Orma• müdOrlyetl aliye· 
ılne blldlrllmlttlr. 

Bu defa latldamı kendim takip et· 
mek llzere buraya geldfm Ye latJdaml 
buglln mUdUr Beyefendi ibraz ettim. 
Maalesef ylne derdime çare olacak 

bir cevap alamadım. Müdür Bey fıtl
dayı Velıı:llete g8ndereceflnl benden(zc 
bildirdi ve latldamı aıakoydu. Bununla 
beraber bura mlldllrl Beyin lsmlrden 
fıtlhıahı da sahipli arnı malı oıduiu 

ıekllnde tecelli etmlttlr. Bu huauataki 

dosya gayet açık ve sarihtir, bu ka
dar vesaik ve ıabata rağmen ellln mU
dUr Beyefendinin ıararına acaba Veka
leti celile ne cenp verecektir? 

Halbuki kendim gibi bu mal da 
çok fakirdir. Çünkü okkHı (3-5) kuruş 
araaında dlinmektedlr ve bukadar m .. -
rafa tahammUlü yoktur. Ben bu malın 

devlet ormanlarına alt olmadığını, sahipli 
arau malı olduğunu veıika ile fabat 
etmlf bulunuyorum. Buna rağ'men bü
gUn müşklillt içinde kaldım Ye şatır· 
dım. Allkadar veklletln nuan dlkka
tınlnl celp buyurmanızı rica ederim. 

Uıak Hacı tlaaan mahalleaiaden 
Le9lerll oilu 

/. Etem 
·- ... iAı<vliVi _" .. --

Gll• ıı - l 4T f.eYel - 931 Hımr 1'2 

Arabi 

ı Cemazlyelah.350 -~11 kıt-czanl-vas'ltl 

Glineş/12.36 6.09 
Öile 6.27 12.00 
lkındi 9.34 15.07 

Rumi 
1 - T eırlnenl-1547 

vakıt·esant- vautt 

Aktam 12.- 17,32 
Yatsı 1.30 19,04 
imsak 10.58 '4.31 

1'EFR1KA NUMARASI 11 

Almanya 
Diktatörlüğe 

Gidiyor 
İngilterede intihabat mlica

deleıi, Almanyada iktidar 
mevkii kavgası var. Güntin 
en mühim ve başlıca iki hl· 
diıeıi bunlardır. 

Almanyada şimdiki Brün
ning kabinesi eski düşmanlar
la bozuımamak, iyi geçinmek 
ve umumi ıiyasi mOnasebet
lerde ağır başlı olmak ta
raftarıdır. Fakat dahildeki 
iktisadi buhran Alman miJli
yetperverlerini çok müfrit 
ıekilde harekete getirmekte
dir. Milliyetperverler hUkfı
metin bu siyasetine çok mu
haliftir. Bilhasa ( Hitler) ta
raftarlan "Ver.say Muahade
sini yırtmak,, istemektedirler. 

Bu maksatla pazar günü 
yapılan muazzarn rnilliyetper· 
ver nümayişi hakkında tafsi
lAt vermiştik. O nümayişte 
şiddetli bir nutuk söyll
yen Alman Devlet Banka
sı sabık müdürü doktor 
Şaht bu sözlerden ıonra İtal
yaya hareket etmiştir. Çünki 
tevkif edileceği ıayıaları çık
mıştır. Gazeteler bu ıeyahate 
firar nazarile bakmaktadır. 

Fakat Almanya ya ait ıon 
gelen haberler şöyle hulasa 
edilebilir: Milliyetperverlerin 
iktidar mevkiine geçmeai 
veyahut diktatörlük ilim ih
timalleri ~ok fazladır. 

Lubek Faciası 
Almanyamn Lubek şehrinin 

Çocuk hastahanesinde geçen
lerde çocuklara verem aşısı 
yapı mış, neticede bu çocuk
ların birkaç hata yüzünden öl
müş. hastane mUdüril ile bir 

\'AB 1 ş 
- Nabekar gidileri hakladık. 

Maslahatın üst tarafı artık ıana 
kaldı. 

Ağa, neşeli netell gülüyordu. 
- Gayretinizden hazettim. 

Eliniz dert görmeain. Şimdi tat~ 
~~Ya haber uçurup ıöz ayağa 

llfrneden maslahatı bitirme" 
ferek. Bu zahmeti de ıen yük· 
en, teskeremfzi Vezire götür. 

L lıte birinci Muıtaf anm ilk 
qaı•· 
tern.1·' o gece yazılan teskere ile 

1~lundu ( 2). Toraman Ha
lı r21••n .. 
lberı arussandc Ağası u!Ama ve ayana 

ltatıe 11J glSnderip padişah, şehzadeleri 
llıı1:1 da arnendermeyandır, man11plan· 
~•lcıe tuna, buna tevcih ediyor de· 

llfaJc ~an başlarına sıçrayıp hıılfe 
tiler,. Naima • C:2· S: 160 

YAZAN:* * 

l 
ıanın dinmemeıine çalıştığı altın 
yağmuru kesildi ve Şehzadeleri 

f siya net uğurunda ~ilerini kana 
bulayan Huodalılar, bolbol 
mükifat gördü. Turnayı gfü:ilndeo 

n Hattat Haaandı, Vezaret vura . 

[ ile Boına eyaletine Vali 
payeı 

tayin olunmuttul 
2 

Yağmurdan Kaçarken ... 
D dikoduıu gibi yaraları da 

henü: kapanmıyan büyü~ harp, 

Yda atılan bır kur· 
Bosna •ara k 
undan çıkmıştı. O havali, va • 

~le Türk idareli al bnda _bu~unu· 
··h' eyaletlerımızden 

yordu, mu ım 

Japonya 
Müdqhale 
• 
istemiyor 

Çin-Japon ihtilMı şimdiki 
halde notalar teatisi suretile 
ilerliyor. Son Çin notasıııda 
Japon askerlerinin işgal sa· 
hasından derhal uzaklaşmaları 
mealindedir. diğer taraftan 
Amerika bu ihtilaftan çok 
endişe etmektedir. HenUz 
silah patlamamıştır. Fakat 
Fransa Hariciye Nazırı M. 
Briyana göre ibtilAfm önüne 
geçmek için sUratli hareket 
etmek lAsımdır. ÇUnki netice 
çok vahim olabilir. 

Japonya Amerika lle Ak
vam Cemiyetinin bu ihtiJifa 
müdahale ve tcvassutunu is
temediğini bildirmiıtir. 

Akvam Cemiyetindeki Çin 
mümes!lili ise ihtilAfm hallini 
Amerika ve Akvam Cemiye· 
tine bıraktığm,ı. söylemiştir. 

Mancuri'de vaziyet 
Tokyo, 13 ( A.A.) - Hükiı· 

met Chang Hsueh Liang'nın 
kumandasındaki askerlerinin 
Chinchow' dan Boxerler mua· 

hedesi mucibince Japon ınu
hafız askerleri ikame edilmiş 
olan Shankai Kuao'a çekildik· 
leri ıırada vahim vak'alar çık· 
masmdan korktuğundan Pekin· 
deki Japon orta elçisine gön· 
derdiği talimatta Chang Hsu
eh Liang neıdinde ihtiyat ted
birleri alması için israrda bu
lunmasını istemiştir. 

hasta bakıcı mahkemeye ve
rilmişti. Bu facianın muhake· 
meıi son fakat en hararetli 
safhasına gelmiştir. 

biriydi. Hattat Haun Paşa Haı
retleri, hesaplı bir sadakate ye 

hançerle adam öldOrmekte göı· 
terdij"i maharete binaen itte bu 
mühim vil&yetln idareıine me
mur edilmişti. 

İmparatorluğun ilk devirlerin
de Valilerin .ıhliyetli olmaaına 
dikkat olurıurdu. O 1ayededir ki 

bütün Macariıtan, bütün Sırbiıtan 
ve bütün Yunaniıtan dağlarındaki 
çamlara, bağlarındaki kütüklere 
kadar tahrir olunmuttu. 

imparatorlukta kaç nüfua 
vardır, bu nüfuıun kaçı müılfi· 
mandı, kaçı hiriıtiyandır, arazi· 

nin ne kadarı münbittir, ne ka
darı çoraktır, klJylerde kuaba-

larda kaç değirmen, kaç dükkan, 
kaç tezgah, kaç ev, kaç meaçlt, 

kaç klllıe, kaç havra mevcuttur. 
Hepıf, evet hepıl, mukayyettl. 

Bu Hheple ıazeteye ~irecek pa-

• 
lngilterede 
Himayecilik 
Fikirleri 

İngilterede intihabat müca
delesi tabii seyrinde devam 
ediyor. Gerek buna ve ge
rekse İngiliz parası vaziyetine 
dair son gelen t•lgraflar 
şunlardır: 

Londra, 12 - ( A . A ) -
Amerika borsasının tesiri al
tında para piyasası mUhf m 
temevvüçler irae etmektedir. 

f ngilir lirasının sukutu srii· 
müş maden fiyatının yükıel
mesını mucip olmuştur. Bu 
tereffüe Hindiıtandan vuku· 
bulan mühim miktarda gümüt 
talepleri de yardım etmiıtir. 

Bilahare Amerika serbestçe 
gUmOf arzettiğinden bir ak
ıülimel hAsıl olmuf, giımüş 

fiatı peşin para 16 pense 
düşmUıtür. Vadeli muamele
lerde Çin eshammda pek az 
faaliyet görülmüştür. 

Esham borsasında İngiliz 
sanayi eshamı grupunda mü
him temevvüçler görülmüştür. 

Mali mehafil, yeni meclisin 

bir himaye tarifesi kabul 
edeceğine muhakkak nazarile 
bakmaktadır. 

Londra, 12 (A. A.) - M. 
Mak Dooald bu akşam ıöy
lediği bir nutukta bazı teş
kilitın şimdiki buhrandan 

kendi fırkalarının gayesi na· 
mına istifade etmiye karar 
vermiş olduklarının açıktan 

açığa görülmekte olduğunu 
beyan etmiştir. 

Banknot lhraCI 
Londra, 12 (A. A.) - Ha-

ra, harbe gidecek uker, memle• 
kete j'İren Ye memleketten 
çıkan mal muayyendi. 

Vaktaki ehliyete kıymet veril• 
memek, hatta ehliyetli lnıanlara J 
husumet gösterilmek devri açıldı, ' 
valiler Ufaklardan intihap olun
maya başlandı, memleketin ida
reıi bat döndürücü bir ıOr'atle 
altüıt oldu. Artık Devletlu efkıya 
hükumeti batlamııtı. Filhakika 
Eyaletlerde yine! Defterdarlar 
vardı, fakat defter yoktu. Kadı· 
lar tümen tümendl, mahkemeler 
harıl harıl lfliyordu. LAkln ada
letin ıerreai yoktu. idarenin te
meli para idi. O eaki inşaat 

ıevki, Her yerde bir eser kurmak 
neşeıi ortadan ıllinmişti. 

Vaktile yapılan köprüler yavaı 

yavaş yıkılıyor, yollar bozuluyor, ı 
kervan1araylar çökilyor, mfına

kallt keaillyordu. Köyler datılı· 

yor, arazi boıalıyordu. Fakat 

Sabri isimli bir kariim yazıyor: ı 
"Ben bundan iki ay enel 

memleketim olan lneboluda 
bir kızla niıanlandım ve tica
ret maksadile İıtanbula gel
dim. Kızın teyzesi olan ihtiyar 
bir kadın bizim bu nişanlan
mamıza her nekadar mini 
olmak için teşebbüsatta bu
lunmak istedise de buna imkAn 
vermedik. 

için bir Y•t tayin etmfftlr. 
Kanunun gösterdiii yaıı ta-o 
mamlıyanlar evlenmek huta
aunda tamamen aerbeıttirler • 
Bu yaştan sonra arbk kim
aenin mtidahaleıi caiz değil
dir. Kanun ayrıca nııanlanBJI'" 
lar için do hUkUmler koy
muıtur. 

Siz, kuracağınız aile yuva-
11nm fıtikbalini temin etmeyi 
üzerinize aldığınız takdirde 
aevdiğiniz kızın akrabasınm 
ite karıtmaaı doiru olamaz. 

Benim İstanbula geldiğimi 
hissederek kıza birçok yalan
lar meyanında "Seni terkede
rek kaçtı. " diyor, Yelhlsıl 
kızı kandırarak zengin birisile 
evlendireceği behanesile latan
bula getiriyor. Kızın hiçbir 
kimsesi olmadığından bu ka
dının sözüne kanıyor. 

Bu vaziyeti haber alır almaz 
derhal kızın bulunduğu evi 
araştırdım ve en yakın akra-

balarım vasıtasile meseleyi 
tahkik ettirdim ve bu şekilde 
olduğunu öğrendim. Bu vaziyet 

karşısında kızla bir semti 
meçhule kaçmak fikrindeyiz. 
Kızı alacak olan ve henüz 

nitanını vermiyen o delikanlı 

ile fena olduk. Nişanım iade 

edilmemiıtir ve kız kat'iyyen 
iade ehniyeceğini ıöylüyor. 
Ne yapayım iki genç işık 
cevabınıza intizar ediyoruz.,, ... 

Kanunu medeni evleuecekler 

Şu da var ki kızın aileai bu 
meselede haasaa olabilir. Buna 
da habrdan çıkarmamak Ihı 
dır. Bununla beraber sizin i 
en doğru hareket kızın akra
baaile konuımak Ye anlqmak
br. Asabiyet bu itte tehlikeli 
neticeler doğurabilir. 

* Yenibahçe N. Şaziye Hammaı 
Bahsettiğiniz ilk mesele her 

feyden evvel bir doktor iti
dir. Herhalde mUtehaasıs bir 
doktora gitmeniz IAzımdır. 
Sıhhat meselesini ihmal et
mek hiç doğru değildir. 

Diğer noktaya gelince; bu 
da bir bütçe meselesidir. Muta
vaasıt kazanca sahip olan aileler 
giyinme meselesinde modadan 
ziyade tasarruf usullerile ha
reket etmiye mecburdurlar. 

Hanımte_qze 

ispanya Tekrar Karıştı 
Madrit, 12 ( A. A. ) 

Birçok işçiler bugün öğleden 
sonra ıebrin orta kısmında 
papazlar ve dint tarikatler 
aleyhinde bir nilmayiş yap
mışlar, fakat dağıtılmışlardır. 

Madrit, 12 ( A. A. ) - Öğ
leden biraz ıonra birçok ame
leden mürekkep bir grup, 
merkezi caddelerde dolaşarak 
papazlar ve dint tarikatler 
aleyhinde nümayişler yapmıı

tır. Sivil muhafızların bir kıt' -
ası, nümayişçileri h!dise vu-

zinenin bugün neşrolunan 2 
teşrinievvel tarihli bir tebliği, 

İngiltere bankasına daha dört 
hafta müddetle 275 milyon 
f ngiliz lirasına kadar bank-

not ihracına devam etmesine 
müsaade edilmesine dair olan 

defterlerde tuhihat yapılmıyordu. 
S8nmüt köylerin vergiıi henüz 
can çekişen köylerden alınıyordu. 
Ölülerin borcunu diriler veriyordu. 

iç halkı, yani hudutlardan 
uzak yafıyan vatandatlar bOtün • 
bu mezalime tahammül ediyor· 
)ardı. Onlar, uyufuk kanlı inıan

lar değildi. Dövütmeyi, 16vü4-
meyi ve boğufmayı bilirlerdi. 
Lll<ln iliklerine kadar işliyen, da
hil doğruıu lılenllen garip bir 
tevekkül akide.ile her felAkete 
ve her sefalete göğüs geriy9rlat· 
dı. Karınları tok bulundurulan 
bocalar, küraU şeyhleri, Allah 
namınn bu mazlum halka tevek· 
kül telkin ediyorlardı. Bu telkin
lere göre dünya bir cifedlr n o 
clfeye talip olan kl>pekletmiı 
olur. Hakiki saadet, öbür dün
yadadır. Bu fani alemde aç kalan 
6bür Alemde bolbol karnını do
yuracaktır. Yine bu murdar diln-

kuuna meydan vermeden da
ğıtmııtır. 

Grenad, (A.A.) - Birtakım 
kimseler tramvayları taşa tut-

muşlar ve bir kamyonu de
virmişlerdir. Umumi grev ilin 
edilmiştir. Fakat her tarafta 
itler terkedilmiş değildir. 

Seville, 12 (A.A.) - Fırın
cılar grev ilan etmişlerdir. 
Vali, ahalinin ekmek ihtiyacını 

temin için zaruri olan tedbir
leri almıştır. 

ve M. Snovden tarafından 

serdedilmiş bulunan teklif\ 
taıvip etmektedir. 

Almanyaya yardım 
Beynelmilel T ediyat Bankası 

Almanyaya lcredi yardımında 
devam etmektedir. 

yada malı gaspolunanlara, ahiret· 
te çiftlikler verilecektir. O ıe
beple gadre, taarruza, tecavüıe 
ve en ağır zulme karşı mütc· 
vekkil ve mlitehammil olmalıdır. 

Şairler de bu mefhumu başka 
fekilde terennüm ederlerdi. On· 
ların ıöylediklerlne göre de za· 
limlerl Allaha havale etmelidir. 
Zira zalimin kuvveti olsa da 
ehemmiyeti yoktur 1 Mazlumun 
minimini bir ahı, zalimin bütiın 
azametini zlriizeber edebilır. Yırtıcı 
kutun Ömrü az olmaz mı ya, zali
min de aonu hüsrandır. Elverir ki 
mazlum, tahammül etı;ln, bek
leıln 1 

lıte bu esasa istinat eden 
telkinler, zavallı halkı tükenmez 
bir tahammül içinde bulunduru· 
yordu. Lakin n e zulüm kesiliyor, 
ne zalim eksiliyordu. Yalnıı 
memlekette umumi bir yoksulluk, 
hain bir sefalet taammilm edi· 
yordu. 

(Arkaıı avr) 



6 Sayfa 

Cemal 
Beraber 

Paşa 
Kabile 

Bedri Beyle 
Hareket Etti 

YAZAN: 
-125-

M. KAZIM 1 

Artık vaziyet sarahat kes
petmişti : Yakında yola çıka· 
caktım •e biraz sonra da 
nlanıma kavutacaktım. Bir 
defa bu nokta anlaşıldıktan 
•onra, Cemal Pqa yol barç
hğına ihtiyacım olacağını dO
ftlnmiiş olacak ki bana yiiz 
lngiliz lirası gönderdi. 

Filhakika paraya fevkalade 
ihtiyacım vardı. Buna rağmen 
almak istemedim, geri götür
dlm. O ııralarda Cemal Pt
( Klbil ) e harekete hazırlanı
yordu. Paranm geri geldiğini 
g&ihıce: 

- Peki, dedi, aldı, ıonra 

içinden beş tanesini çıkararak 
ıeriye kalan doksan beşini 
hana uzattı : 

- Hatırın için beş tanesini 
aldım, fakat geriye kalanım 
da sen benim habnm için 
kabul edeceksin. Bittabi te
fekkürle itaatten başka yapı· 
lacak şey yoktu. 

• 
Cemal paşa, Bedri B. ile 

l>irlikte birkaç gün sonra (Ki
hil) e müteveccihen hareket 
etti. Kendisini "Rübat guryan,, 
mevkiine kadar teşyi ettikten 
aonra (Herat) a döndfim ve 
derhal hareket hazırlıklarına 

koyuldum. 
· Rusyada kaldığım iki sene 
larfında Taşkent hükumetin
den sekiz yilz bin ruble is
tikraz etmiştim. Bu para yir
mi beş lngiliz lirası ediyordu. 
Binaenaleyh ilk iş olarak Ce
mal Paşanın verdiği paradan 
yirmi beş lirasını ayırarak 
sekiz ytız bin ruble satın aldım. 
Borcumu verecektim. Bu işi 
bitirdikten sonra geriye kalan 
altmıt liradan on beş lirsını 

hududa kadar yol harçlığına 
ve bahşişlere tahsis ettim. Para 
azaldı. Fakat yanımda birkaç 
aeccade ile artık lüzum kal
mıyan bazı eşya vardı. Herat 
Valisinin · adamları vasıtasile 

Attırdım. Param yene çoğaldı, 
işlerim yavaş yavaş hafifli
yordu. 

Ruslar burada bulunduğum 
•ıralarda yanımda taşıdığım 
neferlere dört tane silahla 
biraz fişenk vermişlerdi. Bun
ları da burada bulunan Rus 
konsoloshanesine iade ettim. 

Artık hazırdim. Vali Server 
hanı ziyaret ederek müsaa
desini aldım. Vali bana hu
duda kadar refakat etmek 
&zere bir zabit kumandasında 
kOçilk bir müfreze terfik etti. .. 

Kısa ve rahat bir yolcu
luktan sonra Koşka mevkiine 
vardık. 

Ruslar beni gördükleri za
man hayret ettiler. Fakat 
aradan geçen zaman zarfında 
iki yüzlü bir rol oynamadığı
mı anlamışlardı. Bana bir va
gon tahsis ettiler (Aşkabat) 

tarikile (Kraınavodıki) ye gi
decek, oradan vapurla (Hazer) 
denizini athyarak ( Baktı ) ye 

çıkacak, (Bakü) den de Kaf
kasyayı ıeçerek vatanıma gi
recektim. 

Bu program aynen tatbik 
edildi. Fakat ( Bakn ) ye çık· 
bğım zaman milfkilllt ile karıı
lqbm. Şehre elinde vesikası 
olmıyanları bırakmıyorlardı. 
Yalnız bereket verıin Mem
duh Şevket B. Fbi kıy
metli bir Şehbenderimiz var
dL Bana icap eden ko
layhğt gösterdi ve göstertti. 
Ayni zamanda da kalbime 
ferah veren haberleri tepşir 
etti. 

-Vatanda mücadele muvaf
fakiyetle ilerliyordu. Esaretten 
kurtarılan vatan parçaları 
gtınden güne gcniıliyordu. 

- inşallah mücadele bitme
den yetişirim, ben de çalııı
rı m, diyordum. Fakat Erme
nilerle Gürclller bize muhalif 
bir vaziyet almış olduktan 
için yol kapanmıştı. Bir müd
det beklemek icap etti. 

(Mabadı yarın) 

Peştede Türk -
Macar Dostluğu 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
ismet Paşa Hazrctlerile Ha
riciye Vekili Tevfik Rü.tttl 
Beyfendi Macar Başvekili 
Kont Karolyi ve Macar Ha
riciye Nazırı M. Valko Ce
naplarile teatii efkirda bulun· 
mak fırsatını elde etmişlerdir. 

Bu mülakat esnasında Tür
kiyenin Pette sefiri Behiç B. 
ile Macaristanın Ank:ıra el
çisi M. T ahy de hazır bulun
muşlardır. 

MülAkatın hitamında aşağı
daki tebliğ neşrolunmuştur: 

"Türkiye Başvekili ismet 
Paşa Hazretlerile Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi · sabık Macar Ba,
vekili kont Bethlen ile Hari
ciye Nazırı M. Valko'nun 
geçen sene Ankaraya giderek 
Türkiye Cümhuriyetine yap
mış oldukları ziyaretleri iade 
etmek üzere Peşteye gelmiı
lerdir. 

Bu münasebetle bir taraftan 
ismet Paşa ve Tevfik Rüşttl 
Bey, diğer taraftan Macar 
Başvekili Kont Karolyi ve 
Macar Hariciye Nazı M. Val
ko arasında noktai nazarlar 
teatisi yapılmıştır. 

Her iki taraf ta Macaristan 
ile Türkiye arasında teyemrull
nen mevcut olan sağlam dost· 
luğun iki memleketin siyasi ve 
iktısadi menfaatlerine tevafuk 
etmekte olduğunu ve bu dost
luğu:ı sulh ve siikun için mn
him bir amil teşkil eylemekte 
bulunduğunu müşahede et-
miflerdir. 

iki memleketin takip et
mekte olduğu samimi ıulh 
siyaseti, mütemadi surette 
tarsin ve takviyesi her iki hn-
kümetin gayelerinden biri olan 
Türk - Macar dostluğu saye
sinde son derecde kuvvet 
bulmuştur. 

SON POSTA 

Gümrükte 44 Balya 
Kaçak Eşya Yakalandı 

- ... ~.._ ... __ .. ~----------------------------------·tsı-
SİNEMA 'LA R 

-----------------------------------------------: ..... 
J Ba.ttarafı 1 inci sayfada ] 

Balyalar nhhma çıkarıldığı 
zaman memurlar şilphelenmiş
ler ve derhal Batmildüre ha
ber vermiılerdir. 

Başmildilr Seyfi Bey bu 
balyalan derhal tevkif ettire
rek Dahilt nakliyat ambarına 
koydurmuştur. Diğer mfiıta
mel elbise esnafı bunu haber 
alır almaz Gümrllk Başmll· 

dllrliiğtıne bir istida ile mil
racaat etmişlerdir. Bu istidada 
şlSy)e denilmektedir: 

" Biz bu balyalann muaye
nesini istiyoruz. Eğer bunlar 
paçavra iae iyi, değilae bize de 
müsaade edin biz de ayni şe
rait dahilinde Amerikadan 
mtıstamel elbise getirelim . 
Balyalar muayene edilirken 
müstamel elbise esnafından 

da iki mütehassıs bulunmasını 
istiyoruz. " 

Fakat Başmüdür bu teklifi 
kabul etmemekle beraber 
balyaların muayenesine hemen 
başlanmıştır. 

Dilne kadar açılan balya· 
larda bir yığın müstamel el· 
bise parçaları zuhur etmiş, 

pek az miktarda da paçavra 
çıkmıştır. Bu eşyanın ithalinde 
nazarı dikkati celbeden nok
talar pek çoktur. 

Evveli Amerikadan mem· 
leketimize paçavra ithal edil- l 
mez, edilse bile niçin lstanbul fi 
gilmrüğnden çıkarılmamış ta 
ta Samsuna götilrillmilş v~ 

oradan çıkarılmıştır? Sonra 
balyalann tızerinde marka da 
yoktur. 

Başmudur Ne Diyor? 
GOmrUkler Başmlldllrll Seyfi 

Bey bu hususta dUn bir mu
barririmize ıunlan ~ylemiştir: 

" - 44 Balya qya Karade
nizden gelen bir vapurdan 
Sirkeci nhbmına çıkarılırken 
nazarı dikkatimizi celbetti. Bun
lan gtımrük ambarlarına koy
duk. Bu balyalar Menqe lwwa
Mizrabi biraderlere aittir. 
Saamm gllmrDjihaden ıeçl
rilmiştir. G~mrtık resmi rayfç 
maddesine tatbikan Yerilmif
tir. Balyalan açarak mua• 
yenesine bqladık. lçindea 
mftatamel elbise kısım-
ları çıkıyor ve az miktar
da paçavra da glSriinllyor. 
Bunlara yanlıt tarife maddesi 
tatbik edilmittir. Tahkikat 
neticesinde gümrük farkım 

alacağız." 
Öğrendiğimize giSre vergi 

farkı ( 150) bin lira tutmak
tadır. 

Bu Akşamdan 
itibaren 

Yann akşam 

A R T 1 S T l K sinemasında 
GABY MORLA Y - CHARLS V ANEL 

ve JOSE NOGUERO 
tarahndaa t-•n .dllea Franauca .a.ıa "' fU'lah 

SEVİLLE DANSöZO 
filminin en gllzel ve ihtiruaver 

Almelerinde hazar bulunacakunıL 
Nizanseni : Mlttehem Kalkmur ) 

fllmini vllcuda getiren Maurice T ourneur1indir. 

Balll'iaalalt açıldaraacla, bir Trauatl-tllıte cere1aa edea aleulr Ye acıbe)')'lç 

bir dram - Gllmudly• "" Mlaademe - Km 

ATLAN TİK 
E. A. D U P O N T ' un eteri 

G L O R Y A'da 
Ba hafta ı Ea mlleulr ••• Ea ..ane~ bir fUa 

SARI ODANIN ESRARI 
HUGETIE EX - DUFLOS •e ROLAND TOUTAİN 

tarafından 

OPERA sinemasında 
Senenin en dramatik filmi • 

KALESi VARŞOVA 
Sesli ve şarkılı film. Mümessili: V 1 C T O R V A R C O N 1 
Bu şaheser; en miişkillpesent temaşakiranın hoşuna gidecek bütnn evsaf ve havasını camidir. 

Türk Donanması 
Kuvvetleniyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 

tetkik ettik. Asrın en müte-

Radyo 
14 Teşrinievel Çarşın 

lstanbul - [ 1200 mc 

Diğer pek mühim bir nokta 
da şudur: Bu balyaların için
deki parçalar Tephirhane de 
ütn makinesinden geçirilme
miştir. Bu cihetle de Sıhhiye 
idaresinin alAkadar olmaıı 

lazımdır. 

1 

rakki vasıtalarile teçhiz edil-
miş olan bu vapuru görmek 
cidden bir zevk oldu. F evka-

birer, birer yerleri gasteril
miş. Kendilerine ait bir hatı
ra ile sllslenmİf. Meseli kimi
nin hayatta iken kullandığı 
kılıç, bir diğerlerinin son de
fa elinden düıen tüf engi ve
ya başında can verdiği 
mitralyöz, birer hnviyet nit•
neai olarak ldiçilldüğtl yerin 
llatüne koomuf. 

5 kilovat J 18 gramofon 19 
alaturka saz, 20,30 gramofo• 
21 alaturka konser, 22 orkes 

Ostrava - [ 263 metre 1 
kilovat ] 19; Perağdan nakl 
orkestire, 19,20, salon ork 
trası, 21,30 kılivyen, 22 

Papanm Sıhhati 
Cite du Vatican, 12 (A.A.)

Papanın sihhatı hakkında ba
zı bethahların çıkardıkları şa
yialar dolaaile beyan edildiğine 
göre Vatikanda llinci Pieden 
yaş itibarile daha kilçük ol
duklan halde Papanın sıhha
tindeki mükemmeliyete imre
nen birçok kimseler mevcut 
bulunmaktadır. 

Kömür Çarpmış 
Bir Kayıkçı Dumandan 

Zehirlenerek Öldü 

Samatya açıklarında Hasan 
kaptanın kayığında tayfa 60 
yqlarında Aı.iz dayı kayıkta 
ölü olarak bulunmuştur. Ya
pılan tahkikat neticesinde 
mangal kömüründen zehirlen
diği anlaşılmıştır. 

lstanbulun imarı 
Eski Nafıa Vekili Muhtar 

Bey lstanbul imar projelerini 
tetkik etmektedir. 

Sovyetlere Karşı 
BerJin, 13 (A. \.)- So•yet 

limanlarına uğrıyen Alman 
vapurları tayfası arasında grev 
propagandası yapıldığından 
dolayı Hamburg vapur kum-
panyaları Sovyet Rusyaya 
hiçbir vapur göndermemiye 
karar vermiılerdir. 

lide ziynetli bir otel ıekli 
verilen ve her kamarasının 
yanina, türlii renk ve süste 
banyo daireleri ilave olunan 
bu gemi, İtalyan sanayiinin 
ne derece yükselmit ve iler-
lemiş olduğunu gösteriyor. 

Gemi, tam bir milyona mal 
olmuştur. Monfalkone tezkih
larında da bunun gibi bir gemi 
yapılıyordu. Tahta köprüler 
üzerine istinat ettirilerek bir 
yığın saçtan lıe) betli bir tek
nenin yükseldiğini görmek in-
sana hayret veriyor. 

Muazzam bir saha üzerinde 
bir tarafta Tayyareler, diğer 

tarafta harp ve ticaret gemi
leri, şimendifer vagonları, mo
törler yapan bir memleketin 
vaziyeti ve medeniyeti elbette 
ki tetkik ve teemmüle değer 
bir mes' eledir. 

T ezgihlardan sonra, bir kaç 
kilometre ilsride, Redipulya 
denilen tepeyi glSrdUk Umumi 
harbin, Avusturya ordularına 
karşı harp eden HUk dost 
üçüne ordosu burada çarpış
mış ve bu ordunun meçhul 
asker abidesini burada yilk
seltmişler. 

Bu harp maktülleri ve kah
ramanlar mezarlığını gezerken 
yUreğim sızlamadı desem ya
lan söylememiş olurum. 

Yliksekçe bir tepeciğin 

nzerinde mermer ve granitten 
yükselen dört köşe bir kaide
nin ilstUne bir salip dikmişler. 
Etrafı muntazam tarhlara ay
rılmıı ve tel örgülerle hölün
mUı. Harpte düşen askerlerin 

Bu mezarlığı gezen insan, 
harbin blltiin kanlı ve acı 
safhalannı bir,t bir"" g&ztınnn 
önllne getirip canlandırabili
yor. Bu eser, meşhur ltalyan 
şairi D' Annonçiyo'nun eseri 
ilhamıdır ve meıarlığın her 
taşında onun dikkab, onun 
bir parça şiir veya birkaç 
satırlık nazmı göze ilişiyor 
D'annonçiyo'nun burası ile bu 
derece alakadar oluşunun se
bebi F riyume üzerine Lejyo-
neri erile beraber buradan 
hareket etmiş olmasıdır ve bu 
pek az para, fakat pek çok 
ihtimamla vllcude getirilen 
eser kazıııında bizim şehit
liklerin miibmel hali insana 
azap veriyor. Derin ve için, 
için kanayıp ıızlıyan bir azap. 

Selim Ralıp 

Verem Mücadelesi 
( Baştarafı 1 inci Hyfada] 

de de mutavassıt halk için 
(30) yataklı bir Sanatoryom 
açmaktayız. Halk, cemiyeti
mizle aJAkadar olduğundan 
varidatımız geçen seneye niı-
betle bir misli arttı,, 

Hikmet B. ise şu fikirdedir: 
- "Miitebassıs doktorları

mız çocuklara "Kalmet,, aşısı 
tatbikine karar verirlerse Dis
panserlerle Kalenderdeki Ço
cuk yurdunda bu aşiyı para
sız tatbik etmiye başlıyacağıs. 

haberleri. 
Heilaberr - ( 'Zl6 mc 

75 kilovat ] 19,20 Gonib 
naklen Mandolin, 20: Berl 
naklen ( Tauheri )'n prkı 
sonra dans havalan. 

Mlihlaker - [ 360 me 
75 kilovat ) 19,5 Eaperan 
ders, 19,FS Saksofon. 20 B 
linden naklen tefor [Tueber] 
şarkıları. 

Bftkreş - ( 394 metre, l 
kilovat ] 20: Radyo Darülfün 
nu 20,40 gramofon, 21 K 
man ve Klavye.21,30 konfora 

, 21,45 Sola flüt. 
Roma - ( 441 metre 

kilovat ] 19,50 gramofon, 20, 
Mektepte lııffıssıhha mevz 
üzerinde bir konferans, 21: 
Iand, mu ikisi 22,15 Moren' 
operası. 

Viyana - [ 517 metre, 
kilovat ] 19,55 gün haberi 
Rasat raporu, 20: Berlin 
naklen 1 Tanberı ] n şarkılat' 
22 gece haberleri 22 15 d 
havaları. 

Peıte - [ 550 metre 
kilovat ] 19: Macar şarkıl 
20 konferans : 20,30 lrl 
şarkıları, sonra dans havalatl 

Pilsudeski Romanyada 
Bükreş, 13 (A.A) - . 

radeniz sahillerinde bar 
gün istirahat etmiye gi 
Mareşal Pilsudeski bur• 
vasıl olmuştur. Bugün 
tarafından kabul edilece~ 
6ğle yemeğini Sinaia'da 
cektir. 
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Babıili Hadisesi Çabuk 
Yatışmış Ve Abdülhamidin 
Bütün Ümitleri Suya Düşmüştü 

L..-_____ NAK.LEDEN: ZİYA ŞAKİR 112 

(Her hakkı mahfuzdur ) 
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Babıllide husule gelen ka
bine tebeddUlü burada da 
bllyilk bir tahavvül husule 
getirdi. Memduh Paşanın ge
tirdiği muhafızlar derhal bu
radan çekildi. 

Rasim Bey, Vasıf Bey, dok
tor Atıf Bey de tekrar vazi
felerine avdet etti. Rasim 
Beyle beraber Naci Bey isınin· 
de genç, zeki, ateşli bir yüz· 
başı daha geldi. Bu da, dahili 
muhafızlara ilave edildi. 

Bu tahavvül ve tebeddül 
Abdülhamidin üzerinde pek 
büyük bir aarsınb husule 
getirmekle beraber, hiç renk 
vermedi. Gerek Rasim Beyi 
Ye gerek doktor Atıf Beyi, 
1rörUr görmez biiyük bir aa
lllimiyct gösterdi. lk:iıinin de 
ellerini sıkarken: 

- Sizi bukadar sevdiğimi 
bilmezdim. Tekrar görüttiiğil
müzden dolayı ne kadar mem
nun olduğumu tarif edemem. 

Diye ikisine de ayrı ayrı 

mllfrit iltifatlarda bulundu. 
Hele doktor Atıf Beyi tekrar 
karşısına oturttu. Uzun uzun 
konuştu. Atıf Bey, harp cep
helerinde geçen hayati anlat
bkça Abdülhamit derin tee1-
ıürler gösterdi. 

Rasim Bey, tekrar vazifeye 
başlar başlamaz,gerek muhafa

za ve gerek idare işlerini 

yine kendi usulii veçhile ter
tip ve tanzim etti. 

"lf 

Artık Abdülhamit te kat'ı 
olarak vaziyetini anladı. İşte, 
Babıili vak' asımn Uzerinden 

on Uç gün geçtiği halde, 
mühim bir şey olmamıştı .. 

Babıali de parlayan ateş, 

ayni zamanda yine orada sön
mUştU. Mesele, ne dalbudak 
aahvermiş ve ne de . bir Sal
tanat tebeddülünU icap etti
recek şekle girmişti. ( Makamı 

Hilafet ve Saltanat ) ta yine 
Sultan Reşat, bir (gösterm~lik) 
gibi kalmışb. Demek ki itti
hatçılar, ne bundan akıllısmı 

\te ne de bundan ahmağım 
istemiyorlar.. Yalnız, bu z~-
rarsız mahluk ile iktifa edı-
Yorlar. Ve.. Omuzlarına yiik-

' lendikleri ağır ve mes'uliyetli 
; işi ancak kendilerinin taşıya· 

hileceklerine kanaat besll· 
Yorlar. 

1 Bu mllşkUI ve tehlikeli vazi-
~ttte, behemehal kendisine 
ltttiracaat edileceğini çok ümit 

~n. Abdülhamit, bu zan ve 
; tt nıınde aldandığını hisseder 
' 1ı lllez, artık kendisine meşğu
~ .. :~t bulmıya başladı. Bir ta
; lloJt an lllarangoz takımlarının 

t~t sanlarını ikmal ederken di· 
tar ... tı. 

; tıl'o cu can da kümesler yaptı-
ıı;, r .. ta.nesine altı buçuk altın 
~.):ererek Fizan tavukları al· 

r •• Güvercinlerini çoğalb· 

yor.. Papa· 
ğanlarile meş· 

gul oluyor .• 

HulAsa, vakti
ni hoş geçir· 

mek için ken
disine eğlen· 

celer teminine 
çalışıyor. 

Bu meyanda, 
gazete merakı 
da berdevam. 
Yine her sa
bah bütün ga
zeteleri oku· 
yor ve bUtlin 
ılyasi hAdisatı 
ehem mi yet le 
takip ediyor. 

Abdülhamit, 
en çok harbe 
ehemmiyet ve-

riyor. Yarın 
akşam müta
reke müddeti 
hitam buluyor .• 

Atıf Beg Rasim Beg 

Acaba tekrar 
harp başlıya· 

ltlllfçıJann darobHlle blrlblrlnden ayrılan Ud Hmlml 
doıt Beylerbeyi Sarayında rene birleııni~lerdl. 

cak mı? •. lıte, Abdili bam i dl J 

en çok allkadar eden metele ... .. 
Sarayda, muhafaza itlerine 

ve (parula) meselesine çok 
ehemmiyet veriliyorr 

Bu akşamki parula; (İşkod· 
ra) ... 
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BugUn, yine Babıali vak'a
amdan lakırdı açılmıştı. Ko
miteciliğin pek fena birşey 
olduğunu iddia eden Abdül· 
ham it: 

- Bayle işlere eğer kadın
lar da karışırlarsa vaziyet çok 
tehlikeli bir şekil alıyor. 

Dedi... Bu mukaddimeden 

onun yine maziye ait birşey 
hatırladığım hissettim. 

- Böyle birşeş vaki midir 
efendim? 

Diye sordum. Abdülbamit 
kaşlannı çattı, başını kaldır
dı. Söyliyeceği şeyleri zih
ninde toparladıktan sonra sö
ze başladı. 

- Allah rahmet eylesin ... 
Birader sultan Murat mer

humun valdesi ( Şevkefza ) 
kadın çok yaman bir şey· 

dl. İnsanın yüzüne giller, 
arkasından kuyusunu kazardı. 

Bir taraftan Amcama gider. 
ağlar, sızlar.. Oğlu, birader 

merhum hakkanda ıefaat di· 

ler. Bir taraftan da Amcam 
hakkındaki dedikoduları kö-
rüklerdi. Amcamm hal'i me
selesinde bu kadm çok 
mühim rol oynamı~tır. Bu 
kadının yekane derdı, salta· 
nat sürmekti. Birader mer· 

h tahta çıkarmak ve ken-
uoıu k. 1 

d. . de (Valde sultan) olma ıç n 
ısı .1 b. 

inkılipçılarl e ır· 
0 ıamanm . 1 ı ti

• Onların bütün işlerıo 
eş • k d .. d 
teıhil etti. Nihayet en ı&ı e 

( Mehdiulya ) lık makamma 
geçti. Fakat talii, tamamen 
yüzilne gülmedi. Pek kısa 
ıilren bir saltanat devrinden 
aonra birader merhum hal' e· 
dilir edilmez o da tatlı bir 
rüya görmüşe döndü .. İnsanlar 
taliine razı olmalıdır, değil 

mi?. Hayır. Bu kadın razı 

olmadı.. Ben makama geçer 
geçmez, derhal paçaları sıvadı. 
Tekrar faaliyete geçti. 

(Ar kaıı var) 

Tashih Ve itizar 
Dünkö nüı;hamızda basılan 

re•min altında: (Üçüncü ordunun 
güzide bir zabiti nefer kıyafetin· 
de ) yazılması )azımgelirken iki 
yazının aeh ven bir il..ıirine karış· 
ması yüzünden b'a~ka bir cümle 
ile çıkmıştır. Bu büyük hatadan 
doldyı gerek Naci Beyefendiden 
ve gerek muhnrririmizdeo esefle 
özür dileriz. 

S. P. 

Bozulc Basküller 
Himayei Etfalin Bun
larla Alakası Yoktur 

Sokak köşeJerine yerleşti· 
rilen otomatik terazilerin bo· 
%ukluğuna dair birçok şika· 
yetleır yapılmaktadır. Tahki· 
katımıza göre bu baskUIJerden 
birçoklarının filhakika bozuk 
olduğu anlaıılmıştır. Fakat 
Himayei Etfal Cemiyetine 
ait olan bu baskül1erin tam 
ayarlı ve hassas olduğu ne
ticesine varılmıştır. Hima· 
yei etfal cemiyeti, sui tefeh
hümlere meydan kalmamak 
üzere bozuk basküller hak· 
kında belediyenin nazarı dik
katini celbedecektir. 

Radyoda Konferans 
Yarın akşam saat sekiz 

buçukta Radyoda Selim Sırrı 
Bey "Gençlik ve Neşe,, mev
ıulu bir konferans verecektir. 

Kıral F eysal 
iki Taç Sahibi Ola

bilecek Mi? 
Bağdat, (Husus1) - Kıral 

F eysalm Surye hükümdarlı
ğını da kabul ederek iki taç 

• sahibi olacağı hakkında Mısır r 
ve Suriye gazetelerinde çıkan 
yazılar burada derin bir sil· 
kt1tla karşılanmaktadır. Fakat 
işin iç yUzUnU bilenler bu 
ikinci kıraHığa bakmaktadır
lar. Bunlar İngilterenin Irak 
mandasındae vazgeçmesının 
sebebini bu ikinci kırallıkta 
aramaktadırlar. 

Bununla berabar Irak ka· 
nunu esasi kıralın başka bir 
taç kabul edemiyecği hakl<1n· 
da bir maddevi havi olduğu 
için meselede meb'usan mec
lisinin muvafakah şartt&r. 

Irakta 
Mühim Demiryolu 

Faaliyeti Var 

Hayfa ( Hususi ) - Elyev.u 
Bağdatta bulunan M. ( Hek
man ) nın buraya gelmesi bek• 
}eniyor. M. Hekman burada 
bulunan mühendis heyetlerile 

Han Sahipleri Beledi
yeyi Protesto Ettiler 

Bu Davanın Sebebi Yine Hamal 
Ve Hamallık Meselesidir 

fıtanbulda hammalhk işleri 
Belediye İktısat Müdlirlüğüne 
merbut olarak bir teşkilat 
dahilinde idare edilmektedir. 
İstanbul (42) mıntakaya ayrıl
mıştır ve her mmtaka bir 
hammaJbaıı ile bir katipten 
teşkil olunan muayyen bir 
kadro ile idare edilmektedir. 
Belediye bu hammalları tescil 
ediyor, kendilerine cüzdan 
ve numara veriyor. Her bam
mal belediyenin gösterdiği 
mıntaka dahilinde çahşmak 
mecburiyetindedir. 

Fakat bu teşkilata ait tali
matname İstanbulun eski vazi
yeti nazarı itibara alınarak 

(325) senesinde hazırlanmış, 

birçok sakat ve noksanları 
Yardır. Bu sakatlıklardan za· 
man zaman ihtilaflar ve 

davalar doğmaktadır. Dtın 
matbaamıza yapılan bir mü· 
racaatten öğrendik ki bazı mü· 
him ticaret merkezi olan 
hanlar hammal istedikleri halde 
(Hammal kolları) dağılmasın 
diye diye belediye, mınta· 
kalarındaki hammallardan 
kimıe vermiyor ve hancının 
buldukları hammalları da kad
ro milsait değildir diye tasdik 
etmiyor. 

Nihayet dün bu han sahip
lerinden bazıları noterlik va
sıtasile Belediyeyi protesto 
etmişler ve müesseselerine 
bammal verilmediği takdirde 
zarar ve ziyanlarını Belediye
den iıtiyeceklerini söylemiı· 
lerdir. Belediye protestoları 
tetkik etmektedir. Bu han 
sahiplerine resmen cevap ve
recektir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Bağdat-Hayfa demiryolu işle· * * * 
rini konuşacaktır. Bağdadın 
cenubunda da bu hat ıçın Size Tabiatinizi Söyligelime .. 
yarım milyon b~ttz l~aM_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıarfedilerek muazzam bir Ahmet Fahri t1/endi: Çe- Müzeyyen Hanım: 
istaıiyon ile muazzam transit ·ik ve acul· - Fotoğrafının dercini lıtemlyor -

tesisatı ve her türlti konforu dür. Çabuk Hamarat bir ev kadmı ol· 
haiz bUyük •e asri bir otel duğu kadar da eğlenceden, 

k 
parlar, bir ıe- ıüsten ve moda cereyanlarına 

1 
yapdaca tı_r. __ _ 

yln zevahir tlbi olmaktan geri kalmaz. 

ı Ankarada Futbol kısmına tAbl Daima neşelidir, güler ve se· 
Yilir, etrafını sıkmaz, kibir ve 

Ankara, 14 (Hususi) - Cu
ma gUnn burada ( 189) zuncu 
alayla Gençler birliğ ve lmall
hharbiye He Çankaya kulDp· 
Jeri arasında Lik maçlarına 
devam edilecektir. 

Baş Pehlivanlık Güreşleri 
HimayeietfaJ Cemiyeti Umu

mi Merkezi tarafından Anka· 
rada J 931 senesi Baş pehli
vanını seçmek için tertip edi
len güreş müsabakaları ı l 
teşrinisani çarşamba gün& 
baılıyacak, 13 teşrinisani cu
ma günil bitecektir. Gilreşler 
dört derece üzerine tertip 
edilmiştir : Baş, baş altı, orta, 
küçük orta. Kazananlardan 
başa (400) diğerlerine (250), 
( 150) vesaiar ikramiyeler ve
rilecektir. 

işçi 

1 ster Mi siniz? 

Gazetemizin ucuz ve 
küçük ilanlarından isti
fade ediniz. 25 kllnlf 
sizi büyük zahmetlerden 
kurtarabilir. 16 kelime-

lik bir ilin 25 kuruşa 

ISTJF ADE EDINJz 

ON DÔRÜNCO 

PATRON KUPONU 

No. 3 
Cazetemlzde on bet rUnde bir 

vermekte oldutumu1: Patron• 
bedava almak lıtiyoraanı:ır, bu 
kuponu kealp aaklayınuı •• 15 
kupo,'\ toplayınıa. PatronlanmlS'" 
dan pek memnun olacakıuaız. 

Patronlar ne,redlldl ldıırl giln• 
den itibaren lıtanbul karllerlınlıı 
bir hafta, ta~ra karii ııri mla 011 

ırlln içinde kuponlarını ır!Snder 
melidirler. Bu müddet ıreçtlldH 
•olll'a kuponlar kabul odJlmes. 

* 

olur. Kızdığı 

ıaman hırçın

laıır, hiddeti 

çabuk aeçer. 

Çandarlıda Ertuğrul bt1g: 
- Fotoğrafının dercini lttomlyor -

Mağrurdur. Kendine ehem· 
miyet verilmesini ister, izzeti 
nefiı mesailinde alıngandır. 

İğbiran devamh olur. Fiil ve 
hareketlerinde intizam vardır. .. 
. M. Tahsin "e.q: Sakindir, 

be#ktaı 
Y. beg: 

. ürUltUcn •e 
1 .... 

1 kavgcı ol· 
j mak istemez, 
, kendisini ali-
1 kadar etml-

ycn ıeylere 

ı rağmbet et
mez. Menfa· 
atlerini ve ıa
mimiyetini ia· 
raftan müçte-
..,iptir. 

• 
K. Y. oega Ka. 

(Fotoirafının dercini lıtemlyor) 

Zeki ve hassastır. Kadın ve 
hayal mevzularına IAkayt kal-

maz. Tanı telebbüse, intizam 

kuyudabna riayet eder, ken

dine ehemmiyet verilmesini 
later. .. 

Silr•1.ga lıldaget heg: Her· 

lencoden geri 

şeyi anlamak 
ve tecoısUa 
etmek heve-

ıindedir. Bir· 
işte baş ve 
idareci olarak 
mes'uliyet al-

mıya taraftar 
değildir. Şa
kayı ve miza· 
' ; sever, eğ

lalmaı. 

uamet yapanlara çok kızar. 

Herıeyl anlamak ve tecesıUı 
etmek merakındadır. 

D. B. beg: 
Şakacı ve alay• 
cıdır. Zararb 
i f 1 e r e giriı
mekten, mes· 

uliyet altında 
kalmaktan 
endite eder. 
Menfaatlerini 

ve ııhhatini 
israf etmez . 

'Etlıem beg: Asabi ve hır

... 

çındır. Ağır 
söze taham
mül edemez, 
kadın mesai· 
linde kıskanç· 
lık gösterir. 
Eğlenceden 
geri kalmak 
istemez, raha· 
tına fazla düş· 
kUnlük göster-. 
nez. 

Ali Sedat be.IJ: Mahcup ve 

--~~__,c.:___ 

ma riayetkArdb. ... 

ı; ekin gendir. 
Kendini gös· 
terici nilmayir 

kir hareket• 
lerden, şarla· 
tanlıktan müç
teniptir. Bat· 

kalarına itima
danı israf et· 
meı. Temizli· 
~e V.4) lntiza· 

Nadire lıanima: 
Fotoğrafınız zuhur etme· 

miştir. Yalnız yazı üzerine 
tahlil yapmak usulUmuz bari· 
cindcdlr. Tabii bir vaziyette 
çekilmiş bir fotoğraf gönder
meniz llıımdır. 
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VERESiYE 
7 5 kuruş ile f-t 

ve Skoç Paltolar Haki ve Blö 

Krem Trençkotlar İngiliz Kauçuk Muşambalar 

ve Spor Kostümler Podl\ Pet Mantolar. Spor Tayörler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları Kadın erkek örme Kazaklar 
Spesiyal KostUmlilklerden ıımarlama için huıusi Salon 

Kadın için tımarlama Manto Ye Tayörler Meşhur 
makastar M: Karlo tarafından imal olunur. 

lıtanbul Eminöntı K&prUbaıı No. 15-16 KARAKAŞ Elbise 
mağazaıına bu UAnı kesip mllracaat ediniz. 

...;;.;;;.,. Muhrik ve IAtif sesi le Panorama bah·...,. 
Uç;~n;;~~al~~~~;u ~~ş;~m~i~i~ .-

ÇAP K l N Ol R DERLER 
EMEL HANIM Efendinin ve yem okuduğu 

KARAMANIN UFAK TEFEKTİR TASLARI 

Columbia plAkl•nnd• 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 " 
200,000 

1 " 
150,000 

1 " 
100,000 

1 " 
40,000 

1 " 
30,000 

1 " 
20,000 

1 " 
15,000 

IOO Mnkifat ( 1,000 ) 100,000 

100 ,, ( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 
100 ,. ( 1,000 ) 100,000 

5 lkramiye ( 10,000) 50,000 
5 u ( 8,000 ) 40,000 
6 ,, ( 5,000) 30,000 

15 ,. ( 3,000 ) 45,000 
60 

" 
( 2,000 ) 120,000 

200 ,, ( 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

5.700 Adet 3,340,000L 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı Karştsında 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali bütün işle

deruhde cd~r . il Birinci NOTER 
Vekaletname, prote to. mukavele yapar, ıcar ve 

İstanbul konturatlan tanzim eder. 

SON POSTA 

Ticaret Müdüriyetinin Tebliği Üzerine 

ERTUÖRUL MAÖAZASI 
KA T'İ TASFİYEYE ı 

bugünden itibaren mecbur oluyor. Fırsattan istifa(le ediniz. 

Beyojlu Sinci icra memurlufundanı 
Kostantln Katanoploe Efendinin Ka• 
Una •• Zoi ve lamare Hanımllll' 
ile Yorırl Çami Efendi zlmmetlerlnd 
1900 lira matlubunun teminl latif•• 

zımnında borçluların uhdel taıarru• 
funda olup mucmuuna 1500 lira kıym.t 

takdir edllmit olan latanbulda Çele
bloğ lu All~ttln mahallealnln Tahml• 

önü caddealnde eakl ve yeni M nu· 
maralı dükkanın 480 hlue ltlbarlle 

(160) hisaeal birici açık arttırmaya çı- r 
kanlıuıttır. 

1 - Arttırma Beyoflu S inci icra 
Dalrealnde 17 t .. rlnisanl 1931 tarihin• 
müudlf Salı ırUnll aaat 14 de icra 
edllecektlr. 

2 - ltbu ırayrl menkullln arttırma 
tartnameal 7 teırinlaanl 1931 tarihinden 
itibaren Divanhaneye tallk edilecektir. 

3 - Arttırmaya l9tlrak için yukarf· 
da yazılı kıymetin yUzde on nlabellnd• 
teminat ır<laterllecektlr. 

4 - Hakları tapu ılcllllle aablt 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

allkadarların ve bllhaH• lttlrak hakin 
uhlplerfnin bu haklarını •• huaualle 
falı: •• maarafa dahil ola• lddtalanaı 

ftbu Ula tarihinde• itibar.. (20) l'Un 
zarfında evrakı mClıbltelerUe birlikte 

memurlyetlabe mlracaalları lcıap eder. 
Alul takdirde haklan tapu ılcllllle 

aablt olmı1anlar aabf bedellala par 
latmaaındaa hariç kabrlar. 

5 - Ghterflea shd• arttırm•J• 
l9tlrak edenler arttırma tartnamealnl 
okumllf n IChumlu maldmah almıt ve 

bunlan kabul etmlt ad •• itibar ol•
nurı OıtUade buakılaa ıaJrl meakulln 

bedelini 5 ırUa zarfında icra n:ıneılne 
te1llm edilmedlfl tatdlrde ırayrlmen
kul lklael bir arttırma Ue •atılır •• 

bedel farkı, mahrum kah... J&ı:de 
bet fah •• dlfer •ararlar aJl'lca hllkm• 

baoet kalmakıma ııaemurl1etlmlı:ç• 
tahall olıaau. 

' - ftba ıraJrlmenkuHla mltterfy• 
lhaleal tarlhladea itibaren nrrf, bele
dlr• we •alıııf paralan ... terlr• atttı.. 

7 - Yukarda 1uaı- dUkkhın 4IO 
hl11e itibarile (160) hl .. eıl ıBaterllen 

17/10/19Jl tarihine mllaadlf aalı ırUnl 
aaat 14 de be1ofhı 5 lnol lcra dalrut 

aalonwada ftbu illa Ye arttırma tart· 
nameal delrealnda Hhlacıtı ilin olunur. 

Fatih 3 üncU hukuk blkim· 
lltlnden ı F atib tramYay te
vakkuf mahalllnde Mehmet 
Ef. apartımanında birinci kat· 
ta l · 2 numarada aaldne Sı· 
dıka Hanım nezdinde aakln 
Muhiddln Efendi - mahdumu 
Halit Ef. ye mumaileyha ley· 
zeal Sıdıba Hanım 5 - 1 O - 93 l 
tarihinden itibaren vasi tayiıa 
edildiği alikadarın maUimu 
olmak &zere ilin olunur. 

fstanbul ikinci icra memurlu· 
tundan: Mabous ve aatılmaaı 

mukarrer yuı makineleri •e ha-
h 1S-10-93ı tarihine mG•adlf 
perıembe rilntl uat 14, ıs ten 
itibaren Galatada Arapyan haaı 

önünde aatılacatından talip olan
Jaran yevm ve aaatl meakGrda 
mahalllnde hasır bulunacak me
mura 931-2126 doıya numaraalle 
m Gracaatl ar1. 

BEŞiKTAŞ 

DİKİŞ YURD 
Biçki dikit, nakıı H boya ile 
resim Ye tesylaat 8tretlllr. 

Ka ıt a ıktır. Akaretler 62 

Patoog, Bakteriyoloı 

Or. M. L utfi 
GOLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiN DEN 
Dahib, ve intant baıtalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
Yillyet kartı•• 16 No. 

Muıyenehaneı Telefon latanbıal 2S2J 
lkametı&Ju• • • 223' 

ve 
Dansing SAnTRAL BAR 

Beyoğlu 
latiklll 

Cad.220 
Orijinal Her aktam zenırln varyete numaralan The 

John Harrison Sevilla Gır Is 
Me9hur Klblk dınıöf 11 

DARİ DAR NKA 
DUO MiMi W ALI 

HerırGn Saat 18 den 

13 LAKE KARYOLA 
Lira Sirkeci Ebfissuut caddeal karyola ve madeni fabrikuı 

TÜRKLER iÇiN 
Kola1lılda 

ALMANCA OGRENME USULÜ 
llaartl Veklletlala ı • .. iSi Tarih Ve 715 tıluaarall ICarUU. 

llekt..ı-tats• "-'>ul Ohma..-. 
lllelllfl.rt. 

HERMAN SAN DER TAHPIN ABDI 
Al•-ca •• edebiyat '-ıalr U.ul Alaa.ca 

aııalUııal aaalllml 

1 inci Kısmı 40 Kr. 1 Ayni Metodun: 
1 inci Kısmı 50 " Küçük Cep LOgati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı 10 " 

Muallimlere Anahtar 160 ,, 

Ba -ahtar aualllmlljial lapat edealare poata para1ım ı3aderaek ıartUe mecc-•n 

latanbulda Hnınlltablat matbaaıı. 

BÜYÜK 
Adamlar Serisi 

İlim. fen, san'at lleminde tanınmıt ve tarihte iz bırak
mı§ olan cihanın büyük ve me§hur simalann ve bunların 
bıraktıkları eserleri, insaniyet ve mederı =vcte hizmetlerini 
izah eden bu seri küçük kitapçıklar Lıalinde her hafta 
muntazaman neırolunmaktadır. 

Şimdiye kadar intiıar eden cüzler ounlardır. 
1 - Markonl, 2 - Lort Bayroa, S - Madam Kiri, 4 - BG

ylk Frederlk, S - Lort Nortldlf, 6 - Makruel, 1 - Robeapi· 
1er, 8 - Dantoa, 9 - Frayt, 10 - Ziya Gak Alp, 11 - Sok· 
rat, 12 - Eflltun, 13 - Fusull, 14 - Krlatof Kolomp, ıs -
Ziya Paf8, 16 - Oakar Vayld, 17 - Danln, ıs - Rokfeller, 
19 - Tolatoy, 20 - Ahmet Mltat, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her cüzün fiati 7 ~ kuru§tur. 
Naşiriı lstanbulda Kanaat Kiltüpanesl 

SELANiK BANKASI 
T..ı. t~I · 1111 

Sermayesi 
Tamamen tediye cdilmiı: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi ı IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri ı 

GALATA, lST AN BUL, lZMIR 
SAMSUN, ADANA, MERSİN 
YUNANIST AN' dakl Şubeleri : 

SELANIK, ATİNA, KAV ALA 
PİRE 

BllGmum llanka muemelib. 
Kredi mektuplan Her clnı 

aaklt G:ıerine heaap lrOtaclı. 
Huau•I kHaJar icarı. 

opm •• kadın butalıldan 

mltehaulU DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalannı Tilrbe kartı11nda 
eski Hillliahmer binasındaki 

-.uayenebanuiade •ergi.' öt· 
IedH !lonra Jcabul etmektedir. 
Telefon !at. 22822 

Çocuk Hastalıktan 

mOtehaHııt 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon B. O. 2496 

Cilt ve zllhreri hastalıklar 

Mntebauısı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
latanbııl emrası slbreYlye dlapan· 

..rı b .. heklml 

Ankara caddesi ikdam 

Yurdu karıııında No.71 

BAHRISEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesı: 

25,000,000 FL. 

Tediye edilmio sermayesi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatacla Karaka1 palaeta Telefon: 

Beyoilu 5711 ·S lata•bıal tlll 111b .. 1t 
'Werkn P.ıtaneal lttlaıllncle Alla-

lemcl han, Telefonı lıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt •e ı6brevi baatalıklar teda

vibaneal. Karakay Hiyük ma bal· 
lebicl yanmda 34 

T epinievvel 14 

1 VAPURLAR] 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

Gillcemal - Tnrk - İzmirdea 
Sakarya - Tfirk - Rizeden 
F eyyu-Tnrk - Bandırmadaıı 

Aıya - Ttırk - Mudanya GelD' 
likten 

Umbria - ltalyan - CenO" 
vodan 

Disna -İtalyan - TriyestedeD 
Romanya - Romanya - lr 

kenderiye Pireden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Bursa - Tnrk - Cideye 
Seyyar - Tilrk - lzmire 
Erzurum - Türk - Rizeye 

Marmara - Tfirk • Mudanya 
Gemliğe 

GDzel Bandırma • Türk • 
Bandırmaya 

Bandırma • Tnrk • Karabl· 
gaya 

Gaateln - ltalyan • Triyestey• 

SEYRISEF AIN 
Merkes acenta1ı 1 Galatada Kl5prl 

bqı B. 2562. Şube A. Sirkeci Mll
hUrdar ı:ade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 15 Teşrini· 

enel P•rtembe 17 de mutat 
iskelelerden maada gidit 
l'eliı Ünye, F aha ya ve 
d6nUtte Of, Stırmeneye_de 
uğrar. 

MERS N POSTASI 
(ANAFARTA) 16 Teşrini· 

enel Cuma 1 O da Galata 
nhbmından kalkarlar. 

idare havuzlanna giren 
Tilccar •apurları rupacılıfı 
mllzayede ile verilecektir. 
Teminat maktuan 300 lira· 
dır. 
lhale 19 - 10 - 931 ıaat, 

16,30, (3076) 

TAViL ZADE VAPURL 

Ayvahk Postası 

·~~-~~~~!. 
ıembc gttnn 17 de Sirkecld 
hareketle Gelibolu, Çanakk 
le ve k6rfez tarikile Ayvalı 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da v 
riİir. Adres: Yemişte Tavilzad 
biraderler. Telefon: fıt. 221 

Çucuk Hastanesi Kulak, 
Boğaz, Burun mütehassısı 

Dr Ekrem Behçet 
8. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

SON POSTA 
nmt, Slyaa1, Havadla Ye Halk ıazet 

idare: latanbul N11ruoımanl7• 
Şeref aokaiı JS - 37 

Telefon latınbul - 202IJ 

Pcıata kutuıu : latanbul • 741 

Telsrıf : lıtanbul SON POST.4 

ABONE FIATI 
TÜRKiYE - ECN!!,' 

1480 iV. 1 se- 1700 1't· 
7SO ,, 6 A.1 1400 " 
.. " s,, ..... 
Ut" 1,. 500,, 

Gele• evrak rerl verilme•· 

lllnlardan mea'ullyet alııam&S· 

Adrea değt,tiril111eıl (70\ kuru, tur• 

MATBAAİ EBUZZIYA 

Sahlplerl: Ali Ekrem, Sellın Raf'l' 

Nqrlya.t MlldBril . Selim Raı'' 


