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Amerikadan 
Sermaye 
Gelecek mi? 

Şükrü Bey Bankerler 

Meclisi ile Temasa 

Geçecek 

Ankara, 15 (Huul)- E.ld 
Maliye Vekili S...acöilu Şlk
rll Beyin aon Amerika Hya
hati burada muhtelif tahillln 
ve mOtelea aerdine ve1Ue 
olmaktadır. Saracoğlu Şilkrtl 
Beyin seyahatinin hedefi he
nUı kat'i bir tekilde aarib 
bulunmamakla beraber, bu 
ıeyahatin ecaebi ıermay,eal 
temini ve bir iahkru akti 
itile allkadar olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Mahlm oldutu &zere bu
dan birkaç ay evvel meclU.te
ki bütçe mllzakereai unasm
da mtlataldl meb'ualardan Sım 
Bey lalk6mete muhtelif tualler 
Mftllllfla. Sun Bey ecmebl 
..... .,. ... le-.. .ec1 ....... 

Saracoğlu Şükrü B•g 

tağni kaldığımızı mllteaddit 
Vesilelerle tekrar etmiş ve 
ecnebi sermayesi celbinin 
lllemlekete refah getireceğini 
IÖylemiıti. Bu sualler mecliste 
büyüle mUnakaıalara sebebiyet 

Ver:niş ve bir kısım meb'uslar 
~cnebi sermayesi ve istıkra:ı 
•kt. aleyhinde bulunınutlardı. 

Fakat, Ba,vekil Paşa ecne· 
bi serm:ıyesi ve isbkraı akti 
temayüllerine karşı verdiği 
~'lapta vaziydi vazıh surette 
lli h, ecnebi sermayesi celbi· 
\·n zarar ve faidelerini birer 
-p1rer tahlil etmişti. ismet 
'ta ayni cevabında : 

le 

cı~ - Makul şerait dahilin· 
t't ecnebi sermayesi ve istık
._i teklifi vaki oldu da ret 
'et.tik ? " diyerek sözünll 

Qııttt. 

(1> •• 
•11aı 6 ıaoı ıayfada ) 

HERGON NEŞROLUNUR ION POSTA HaUaa .. sldlrı Halk b....ıa s1r1ı 
ON POSTA Kab blatıdan Halli -..ıa lfltlr •. 

SON POSTA Hallua • 111 d hı Hallı •• •I• 81vle~. ., 

Ege Vapuru Bugün 
Venedik Limanından 

Hareket Edecek 

Vecihi Bey Yeni 
Uçuşlarına Başlıyor 

-----

Çocuk Ve Kadın işçiler Fabrika- Venedik, 15 ( HUIUll ) -
Bat•ekil lamet Pqa •e Hari
ciye Vekili bu~ buraya g .. 
iecalderdir. ~ma dojnı 

Sivil Tayyarecimiz Bu Sefer Garbi 
Anadolu Mıntakasım Dolapcak 

larda Hususi Muamele Görecekler 
(Ep) Yapuru t.bnbula laue
ket edecektir. 

ş.,aı fltrl»ıl•lcl 6lr ftllwl.Juıtl. lt.a"•• ~ler v.- it Kaaunu projealafn l 7qınclan itibaren fabtlW-. 
huırlancbjuu, Meclisin 6nll- peWllrler. 
mtızdeki içtima devresinde lf IUddeti 
m~ere ~dllecejini bildir- Adi it mliddetl ~ 
mıttik. Proıe~e . bilhassa ço- (54) uattir. Tehlikeli .... 

· cuk ve kadın lfÇller hakkında d 48 18ttir Kadınlar 18 ini 
birçok hOktımler vardar. Bun- b;. · 1~çmiyen ~çleıle lan kıaaca anlabyoruı : ı armıyen 

Cocuk ı~çiler çıraklar ıtınde (6) aaatte• 
• • T • çok çalıttınlamadar. Çocukı. 

13 yatını bıtırmıyenler ame- larla çıraklar ıece ifinde 
lelik yapamazlar. Yalnız ilk çahtbnlamaılar . 
tahıillni bitiren çocuklar 12 ı o ..... , 4 Gacl ıa,ta4a I 

Y ~ni Bir Silib Kaçakçı 
lığı Meydana Çıkanld 
Kaçakçılık Gümrüğe Sahte 

yanname Verilerek Y apılmışbr 
Gtımrükte yeniden genit l 

mikyasta bir ıillh kaçakçıhta 
meydana çıkarılmıfbr. Kaçak

çılık geçen sene yapılmlf, 
aradan bir sene geçtiji halde 
farkına varılmamıt. fakat dos
yalar tetkik edildiği zaman 
hAdise smbvermiştir. 

Tahkikatamızın neticuini 
yazıyoruz : 

Geçen sene Galata Gtımrll
rüğünde bir ıillh kaçakçıhjı 
yakalanınışta. Bu İfl yapanlar, 
getirdikleri ıilAhlan hDkOmete 

. "bi göstermişler, fakat 
aıt gı k f ·u . 

Sele aolaıılara aı en 
ıne y · /sta116al GiimrMlerl S.,.. ınahkemeye verilmifti. em 

k k 
l k ta yine bunlara miidiiril s.,/ı B. 

aça çı ı . G __..._ 
atfedilmektedır. retle anlqılmı,tır: Omnsa 

k l k U (Devamı 6 ıncı sayfada> _ 
Bu yeni kaça çı ı ıu ı - -

Pefle, 14 (Huaull)- lamet 
Pqa ve Hariciye Vekili Tev
fik Rnıuı B. sabahleyin Ma
car Meçhul Asker abidesine 
merasimle bir çelenk koydu
ip. Sonra Umumi harpte 
tehit dllten ukerlerimizin mu
barek mezarına ziyaret ettiler 
ye bOyOk bir çelenk koydular. 

Bundan sonra Macar gaze
tecileri kabul ederek T8rki-
1ealn umumi aiyaıl vaziyeti 
" Tlrk • Macar mllnuebab 
'h,klonda izahat verdiler. Met
hur ( N6ye Freye Preue ) 
ıuetui muhabiri Tllrk para
IUllD istikranın temin buıu· 
aunda alınan tedbirler etra• 
fındakl nmuml takdirden balı-

..tetti: 
&.peki "Ji..W,.. Veklll 

afle idi parlem•toya sl
yaret ettiler ve preflerine 
burada bir ziyafet verilerek 
samimi doatlulr nutaldan te
attl eclildL 

Sonra Kıral naibi tarafından 
kendilerine imzuım ve itha
fiyeyi havi birer fototraf 
hediye olundu. 

BaşYekil ve Hariciye Vekili 
alqam Peıteden trene bindi
ler, Venediğe hareket ettiler. 
Tren hareket ederken istu
yonda kalabalık bir halk 
kOtleal tarafından 1amiml te
zahllrat yapıldı. 

Vecilıl B. Aaradenl% mıntııluuı rıçrıılt111ntlan 
tlöndalcten •onra Anlcaratla 

Ankara, 15 ( Huıum ) -
Tayyare Cemiyeti rekllm 
uçutlanaa ehemmiyet ver
meld..U.. ,iM t&J1111'ecllii• 
brp laalkta aJlka uy•chra
cak mahiyette 1r6rOlen bu 
açuılann çok faydab olacafı 
neticesine varılmıtbr. Sivil 
tayyarecimiz Vecihi Beyin 
geçenlerde Karadeniz ve ıarld 
Anadolu villyetleri dahilinde 
yaphklan tayyare tenezzllble-
rine kariı halk tarafından 
g6ıterilen fazla alika, nazan 
dikkati celbetmit ve bu hu-
aata daha ıeniı faaliyette 
bulunulmuı lllzumlu ve muva
fık ıBrtllmliftilr. Memlekette 

tayyareciliğe kartı uyanu 
bu hevesin devamı için de 
reldAm uçutlan en iyi bir eau 
...._ ıellkld edilmektecliİ'. 

Bu maksatla da sivil tayya
recimiz V ecibi Bey yalanda 
ıarbl Anadolu mmtakuında 
kendi yaphğı tayyare ile UÇUf8 
çakacaktır. 

Vecihi Bey bu yeni lıan 
aeyahatlae Ankarac:lu bqb
yacak Buna, lzmir ve hava
liaini dolqacak, bu dvarclald 
kasabalara inerek halka ta,. 
yare ve tayyarecilik baklanda 
faydalı malümat verecektir. 

Bu ıon hava aeyahtinla 
OD beş lfln kadar allreceli 
anl&fllmaktaclır. . Venedik, 14 - Bufln Hy

naefain m6dllr8 Sadullh B. 
ta_rafından Ven edik V allame 1 r ~~e vapurunda, guetedlerin _ Bugıinün Zenginleri Arasında _ .iftiiak ettiği bir ziyafet v .. ..._ __________ ..__ ........... _______ .... 

rildl. 

istikbal Programı 
Halk F ırkuı lltanbulldare 

heyeti dlln toplanmıt. Bqve
kllfn tehrimizde teıahllratla 
iatikbali için bir proıram 
huarlamıya bqlamıbr. 

T erkos Satın 
Alınıyor 

Hükumetin Karanamesi 
Yüksek Tasdiktedir 
Ankaradan--bildirildi;ine 

flr• Terkoaua mubayauı 
Vekiller Heyetince karar al
tma alanmıfbr. Kararname 
Reiaictlmhur Hı. nin tudikına 
iktiran etmiftir. Mesele Nafia 
Vekileti tarafından Noter va
atuile firkete teblii edU
miftir. Mukavele mucibince 
W senesi klnunuaaniıine 
kadar itlerini tasfiye etmiş 
bulunacak ve teaiaah htıkô
mete devr ve teslim edecek
tir. lstanbulun su işi ya be
lediye ve yahut diğer bir 
ıirket tarafından temin edi
lecektir. 

Kadın - Şu apartımana al da bana hediye et. Elti!emi:ı 
rengine çok uygun. 

Erkek - Peki... Elbiseni değiştirirsen ne olacak ? 
Kadın - Onan rengine g6re de başka bir aperhman 

alırsın 1.. 
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Halkın ~si ] 1 

Verem Mücade
lesindeki Hiz

metimiz 
Verem MOcadele Cemiyeti, 
nrem me.ele1lndeki hizmet 
n netrlyabmızı takdir etti. 
Bu huu•ta tema• ettitimlz 
balkın mütalealarını da 
yazıyoruz ı 

Htbeyla Bey (Mabmutp•t• Menseae 
80bk 53) 

- Verem afetinin kurban
Jan ıenede tOyler ürpertici 
bir yekiin tutmaktadır. Mem
leketin nftfus ıiyasetini ala
kadar eden bu mühim it 
lzerinde duran ( Son Pasta ) 
ıazeteaini sevmemek ve takdir 
etmemek doğrusu nankörlük 
olur. Allah aıkına bu husus
taki lrşatlannıza devam ediniz. 

... 
Etem B. ( Beykos Çayır caclcleal 112) 

- Henllz doğru ve ilini 
bir latatistiiimiz olmadığı 
halde Tllrldyede ıenede kırk 
elli bin kifi oluyor. Bu yeldm 
bir uırda 6 milyonu bulur. 
Bu rakamın fecaati bizi rseri 
tedbirler almıya aenetmelldir. 
Matbuat ve sıhhi mahafil ve 
halkımu bununla yakından 
allkadar olmalıdır. 

* Salt Bey ( Sultuah...t ilkbahar 
mafuaaa aablbl 22 ) 

- Azizim verem, altın bu
talığıdır. Bol gıda, temiz bava, 
istirahat iater. Şimdi memle
ketimizde kazanç yok. Zavallı 
hastalar ucuzca kurtulmak 
laterler. Bir de veremin qıaı 
•arDUf, doktorlar ilin edi
yorlar dedin mi, peynir ek
mek yiyip aıı ile tedaviye 
kalkarlar. Zavalblan bayi• 
bir ftmit ile tedavi yollann
dan uzaklaştırmak bence bir 
cinayettir. .. 

Necmi B. (Fatih Kıstatı 17) 

- Hastalan bugnnkn fen
nin kabul ettiği tedavi şekil

lerinden ayıran atı reldimla
nna kartı doktorlanmızın, 
Verem Cemiyetinin Ye Sıhhiye 
Vekiletinin gösterdiği huaa
aiyeti doğrusu teşekküre ta· 
yan bulurum. (Son Posta) nın 
bu yoldaki hizmetini de unut
mamalıdır. 

* Ali B, (Ak1aray Horhor eadd .. ı 75) 

- Temcit pillvı makbul 
değildir. Fakat verem hak
kındaki yazılann sık ıık ga
zetelerde görülmesi ve halkın 
irşat edilmesi Adeta vatani bir 
borçtur. Bunu yapan gazete
Dize minnettarlık borcumuzdur. 

SON POSTA T qrinievvel ıs 

DABILI BABIRLIB il Günün Tarihi 

·-------------1 .................... _________________ S ..... ----,----J ..... Londra Sefiri 
Mısıra yol parası Vermiyenler ınemaıarua 
İyi Su • • Yangın 
Gönderilecek Amele Gıbı Çalışacak Faciaları 
Sanyerdeki Kocatq 

Suyunu Belediye T et

kik Ediyor 

Sarıyerde Abraham Pqa 
yalısında timdiye kadar boşu
na akan bir su vardı. Bu ya
lıyı alan Necmeddin Molla Bey 
bu ıuyu tetkik ve tahlil ettir
miş T aşdelen ayarında temiz 
bir ıu olduğu anlatıldıiı için 
burada asri ve mu•nam bir 
tesisat yapbrmııt!r. 

Burada tifeler makinelerle 
yıkanıyor Ye makinelerle el 
slirillmeden doldurularak ka
patılıyor. Buglln Vali Muhiddin 
Beyle Belediye Fen itleri 
Müdtlrtl Ziya ve Sıhhat itleri 
Mildllrtl Nqet Osmu Bey 
( Kocatq suyu ) namı •erilen 
bu membaa riderek, tulaab 
teftit edeceklerdir • 

Bu au Mısıra ve t.kenderl
yeye de ihraç edilecektir. 

Müstehcen Değil 
Mum Söndü Piyesi 

Tetkik Edildi 

Dartllbedayiha te...U etmek
te oldutu (Mum a6ndtl) piye-= 
ainin mtıstehcen •e hayuızca 
oldutu için Mtıddeiumamillkçe 
hemen menedilmesi lbımıel
diği bir ıuete tarafından ya
zıldi. Mnddeiumumllik dtln 
piyesi sahnede tetkik •ttlrmlt· 
tir. Fakat piyu Mllatehcu 
ye hayuızca 16rlllmemlft:ir. 

Yeni Yollar 
Topkapu- Çekmece•• Yalo

va • hamam asfalt yollan bir 
aya kadar bitecek Ye halkın 
gelip geçmesine açılacakbr • 
( 8 ) kilometroluk Teke • Ara 
ıoseaine do bqlanmıfbr. Fakat 
bu ıoae ancak gelecek MD• 

ikmal edilebilecektir. 

M. Litvinof Geliyor 
Rus Hariciye komlaerl M. 

Litvinof ayın 26 sında tehrl· 
mize gelecek, doğru Aaka-
raya gidecektir. 

Müddet Dün Bitti, Bugünden itibaren 
lstan bulda Beş Bin Kişi Yeni Yapılan 

Yollara Sevkeclilecekler 

Yol parası vermiyenlerin mllkellef amele olarak yollarda 
çalışması lizımdır. Bunun için ilkbahar ve sonbahardan 
ikiıer ay ayrılmıştır. Bu çalışma müddeti bugünden itibaren 
başlamıştır. Eskiden yol parası vermiyen bir adam yiyecek 
ve içeceği kendisine ait olmak üzere (12) gün Nafia Baş
mühendisliğinin göstereceği yolJarda çalışmak mecburiye
tinde idi. 

Yolda Çahşacaklar 
Şimdi bu müddet (8) güne 

lndirilmiıtir. latanbulda yol 
parası vermiyen (20) bin kişi 
vardı. Bunlardan (15) bini ilk
baharda işe çağırılmış, fakat 
ancak aeki~ yilztı çalışmıfb. 

Bu sene iae çalışacak(5)bln kişi 
vardır. Bunlar on bqer gtınlnk 
gruplar halinde Silivri - Rami -
Derbent, Sarıyer-Kilyoı ve Ya-
lova yollarında çalışacaklardır. 

Bunlar için çadır ve kaz· 
ma, kürek tedarik edilmiştir: 
MDkellefler ite davet olun
dukları tarihten yani bugtin
den itibaren bir ay içinde 
yol vergisinin ilk takıiti olan 
(3) lirayı verirlene (8) gtın 
çalqmaktan kurtulacaklardır. 
Vermiyenler ve yolda çalıt-
mıya ıelmiyenlerden bu verrl 
)'izde elli zammı ile alınacaktır. 

Atletler 

Vergi Azahnca .. 
İstanbul halkı her sene 

yollan için 1, 150,000 L •ergi 
veriyordu. Bu yekundan yüzde 
elliıi olan (400) bin lira Nafıa 
Vekaletinin hissesi olarak 
Ankaraya ıönderiliyor ve 
latanbubul ftliyeti yollan için 
(750) bin lira kalıyordu. 

Yeni kanunla yol vergiai 
on liradan alb liraya indiril
diği için vergi yek6nu ( 690 ) 
bin liraya dütmliftllr. Bu ye
ldlndan da yüzde on bq 
Nafia hisaesi olarak aynla
caktır. 

Bu ela ( lo.1) bin lira 
kadar bi11ey tutmaktadır. Şu 
hesaba 16re Villyet yollan 
ıÇın yalnız ( 587 ) bin lira 
kalmaktadır. 

Balkan mllsabakalanna lftlrak için Atlnaya giden atletler 
dthı vapurla ıehrlmize geldiler. Atletlerimizin Atina mllaaba
kalannın hemen hepsinde sonuncu geldiklerini burada tekrar 
etmek istemiyoruz. Fakat tunu da hatırlatmak istiyoruz ki 
(Son Poata) neticeleri evvelden tahmin ettiği için bu seyahate 
taraftar değildi. Resimde atletleri gavertede görftyorsunuı:. 

Kafile reisi Burhan B. muvaffakiyetsizlik hakkındakt tenkit 
ve lddialann doğru olmadığını aöyliyerek bunları reddetmiş 
ve bu hususta bir konferans vereceğini bildirmiştir. 

Belediye, Facialara Kar

ıı Koymak için Bir 

Tamim Hazırladı 

Belediye ıinemalarda çıkan 
yangınların büyük facialara 
meydan vermemeai için bir 
tamim hazırlamıştır. Tamimin 
esaslan şunlardır: 

Halkın sinema binaları da
hilinde geçeceği yollar serbest 
kalacaktır. Sinemacılar haddi 
iatiabiden fazla bilet kesmiye
ceklerdir. Müşterilerden bu 
hükme riayet etmiyenler poli· 
se bildirilecektir. Cıkıt yerleri 
arkada olan bu kabil mttesse-
ıe sahipleri umumi tenvirat 
sahasına vanncıya kadar olan 
kwmlan oyun mDddetince 
tenvir edecektir. 

Belediye, yangın ea11U1Dda 
aineamalarda biaıl olan kan
pklığı Ye bunun feci neticele-
rini halka anlatmak makaa
dile sinemalarda paruız filim. 
ler gösterilecektir. 

Muallimler 

Ecnebi Mekteplerde 

Yeni Tayinler Yapılıyor 

Ecnebi •• ekaWyet mek
teplerinin ilk kıamlannın mu• 
allim kadroları bitmiftir. 
Şimdi orta mekteplerinki 
hazırlanmaktadır. Bu da bit
tiği takdirde kadrolarda tea
bit edilen bot yerlere muallim 
tayinine bqlanacakbr. Tayin 
muameleainin bir haftaya 
kadar bitecetl tahmin edil
mektedir. 

Okuyanlar Fazlalaşıyor 
Bu sene ilk mekteplere 

fazla talebe milracaat etmiş
tir. Talebelerin okuyabilme
lerini temin için Karagüm
rftkte, Kocamustafapaşada ve 
diğer yerlerde bir kısım 
talebe öğleye kadar, diğer 
bir kısım talebe de öğleden 
sonra den görmektedir. 

Bir Müracaat 
Bir zat lstanbulda otoma

tik bir lokanta tesisi için 
Ticaret Odasına müracaat 
etmiştir. 

lngiliz Hariciye Nazı
rile Görüştü 

Londra, 14 ( A. ~ ) - Deyi 
Telpaf •azeteıinln .. tlhbarıal 
nazaran T6rklye ıeflrl, d6n H 
riciye nezaretine rltmfttir. B 
ziyaret Hindi.tan konferaHınd 
Sangat All'nin, hillfetin {.eni
den te•lsl fçln KudGate bir I~ 
konferansının içtimaa da ve 
hakkında yaptıtı teklif ile alt
kadardır. 

Yunan Artistleri Şerefine 
Yunan artistleri şerefine db 

akfam Garden Barda bir çaf 
ziyafeti verilmittir. ZiyafetW 

•an'atkirlarımız da bulunmuşlardıtı 

Beş Kuruşa Sigara 
lnhi1ar idaresi tecrübe makıa'" 

dile Adana mıntakasmda (5) şef 
kuruşluk ılgara, Şark mıntaka• 
aında l•e yüzer paralık tütii9 
paketleri çıkarmıttır. 

Bir Konferans 
Halk Farkaaı umumi kiti~ 

Recep Bey yarın buraya plecel 
H fırka programı etrafında bit 
konferana verecektir. 

Şilt Maçı Kaldı 
Galatuaray ve Feaerbahçenl• 

bu hafta Şilt maçı için karıılar 
malarına futbol heyeti kat" 
nrmiıtl. Fakat bu klüpler ha~ 
lat meHlealnde heyetle uyu1a111., 
mıılar ve bunun için bu maç.ıf 
yapılmamuına ve 930 - 931 Şill 
milaabakHının neticesiz blmall' 
na karar nrllmlttir. 

Kuş Geliyor 
Macarlıtandan fdırlmln 

:rar• Ue alb aaadık karlan 
ıelmittlr. Bunlar A vrupada kı 
birdenbire hHtırma11 (h.eri ... 
kırlara dilfen kutlardır. Yarın ~ 
bil' tayyare doluıu kut gelecektilf 

Seyyar KUtupaneler 
Maarif Vekaleti muallimi~ 

rln okuma ihtiyaçlarını temin' 
karar vermiştir. Bu sebepM 
ıeçende Ankarada tesis e 
lek seyyar Muallim Kiltüp~ 
nesinden başka her miye 
ihtiyaca göre Muallim Küt8' 
paneleri vücuda getirilecektifı 
Bu sene İstanbulda 23 mınta' 
kada Muallim Kütüpand 
açılacaktır. 

Belediye Neler Yaptı? 
Belediye bu sene başın 

mükemmel bir belediye ista' 
tistik yıllıği neşredocektit< 
Bu kitap, biri şehrin umuıof 
bayat ve faaliyetine, diğe~ 
belediyenin mesai ve hizmet
lerine ait olmak üzere iJd 
kısmı ihtiva edecektir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fermasonlar J 

1 : Komıu - Huan Bey, ıazeteJer "Ma
-. diye blqe7 tutturdular, aeclir ita ? 1 

2 a Huu B. - Gel Hnlnle bnytlk annene 1 s 1 Komtunua bUyllla ...... - PermalOa •• ?., 1 41 1 a .... B. - Ko-.u ... Anladın mı tl•cll? ... ~ 
..ad-11- ---1-- n_ı __ b d-L ._. blHrl it- tu, tu... O.tim• IJlllk aaflılr- O r•ltlert., plrtluua Eaat a., ct. blyflk aaaeılaclu chıycluldaruu yuı7or. ~I 
a• ......, ~ VllUll' UDU aaa •ı• u. t..al .,.._.ela •• clo1Afl7or ? ... buaa iner &unak .ast ele, lnUMD atal» alltl 
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Bir Milletin
Kemaline Ait 
iki 1~1isal 1 

lngiliz Başvekili Ramzey j 
Mac Domıld son zamanlara ka- ı 
dar Amele Fırkasının reisiydi 
ve 0 sıfatla Başvekil bulunu· 
yordu. 
· Son mali buhrandan sonra 
Mac Donald milJi bir hükumet 
kurmak teşebbüsünue bulundu 
ve fırka.sının programına mü
nafi tedbir alınmasına muva
fakat etti. Bunun üzerine Amele 
Fırkası, reislerini fırkadan 
çıkaroılar. Kendisini intihap 
eden müntehipler de meb'us
luktan istifa etmesini iste
diler. 

Fakat İngiliz Başvekili mün
tcbiplerine ve fırkasına hesap 
ve izahat vereceğini ve her
halde hareketini tasvip ede
ceklerini ümit ettiğini bil
dirdi. 

Mac Donald bir ay evvel 
yaptığı bu vadi nihayet geçen 
gün tutmıya karar verdi. 
Ansızın fırkasına ve milntehip
lerine bir telgraf çekerek yirmi 
dört saat sonra aralar1Dda 
bulunacağını ve kendisi için 
bir içtima tertip edilmesini 
bildirdi. İngiliz Başvekili Sea
hamdaki Amele Fırka teşki
latına mensuptur ve oradan 
ameb'us intihap edilmiştir. iza
hat vermek üzere de oraya 
gitmiye karar vermiştir. 

Amele Fırkasının yeni Reisi 
Henderson, Başvekilin bu tel
grafını haber alınca, derhal 
Seaham amele teşkilatına bir 
telgraf çekerk: 

"Mac Donald gelirse kovu-
nuz.,, diyor. 

İngiliz Başvekili ertesi sabah 
yanına yalnız bir katip alarak 
ve kimseye haber vermiyerek 
trene biniyor ve intihap dai
resine hareket ediyor. Trende 
Henderson ve arkadaştan ona 
rasgeliyor, fakat selam bile 
vermiyerek istiskal ediyorlar. 

Seahamda müntehipler Mac 
Donaldı yuha ile trenden 
indirip içtima mahalline gö
tUrüyorlar. Başvekil içti· 
mada esen muhalif havaya 
rağmen ıslıklar arasında 
bir saat söz söylüyor. Va
ziyetini izaha çahşıyor. Mün
tehipler dinliyor ve kon· 
feransın sonunda bir yuha 
daha basarak Başvekili res· 
men kovmıya karar veriyorlar. 

Mac Donald yine yaninda 
yalnız katibi ile meyus ve mll
teessir trene biniyor ve Lon· 
draya dönüyor. 

Bütün bu hAdise, o kadar 
tabii bir halde, o kadar sükWı 
içinde geçiyor ki, ne fevkali-
de bir tedbire, ne ufak bir 
tazyika ihtiyaç hissedilmiyor 
ve en küçük bir hadise 
olmuyor. 

* İngiliz Hükumeti malt vazi-
yetini düzeltmek, bütçesinde 
nıuvazene tesis edebilmek 
İçin muallimlerin , ordu ve 
donanmanın Devlet memur-
larının m~aşlarında yüzde 
2U - 50 nispetinde tenzilAt 
Yapmıya karar verdi • 

Bu kar ar üzerine evveli 
lngiliz Bahrimuhit filosu efra· 
dı gemilerinde nUmayişler 
Yaptılar ve maaşlarının kesil
lnemesini istediler. Hüküm et 
bu n" . ·ı . t . t ... unıayışçı erı ecııye e -
~egı düşünmedi, bilakis on· knn arzusunu is' af etmeğe 

arar verdi. 
t 

1 
Muallimler, gtinlerce gaze· 't: erde sayıf a boyu il Anlar 

lcal>arak maaşlarının azalblması 
ktı tarını protesto ettiler. HU-
~t:(:t bu muallimleri tecziye 
bnlk~i aklınden geçirmedi, 
tıııı ~s d~nlar hakkındaki kara· 

~iha ıle lllzum gördü, 
~----8Y.et iki Hr. af\n P-VVf!l 
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Olüm 

1 - Sevgi insanı asilleştirlr. Sevdltimb 
zaman, 1evgilimizln yalnız iyi taraflannı 
görürüz, kötü tarafları ~özümüze ilfıme-. 
Sevdanın bir annede yarattığı kadar güzel 
birşey olabilir mi ? 

2 - Fakat ölüm, seviiden daha ziyade 
insana asalet verir. Ölüm kartısında kinler 

3 - İnsanlarla münasebetimizde, daima 
yaran onu kaybedecekmişiz gibi hareket 

susar, a-ünahlar unutulur. ÔJOmfln kapı· 
sında bfttiln lıı:atülüklerl bırakır, asilleşiriz. 

edersek, o vakit onların kusurlarını daha az 
iÖrür, affetmesini ve unutmasını öğreniriz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

BiR HAYDUTLUK Almanyada Müfritler MANÇURiDE •• 
iki Şerir Bir Yolcu 

Otomobilini Soydu 

lzmir, 15 ( H. M) - Dlln 
akşam ( Ahmetli ) ile (Salihli) 
arasında iki mllsellAh ıahıs 

bir kamyonun önüne çıkarak: 
- Dur, diye bağırmışlardır. 

Kamyonda bulunan yolcular 
ise şoföre: 

- Hayır, devam et, demiş-
ler ve bunun üzerine haydut
lar ateşe başlamışlardır. Şoför 
bir facianın vuku bulmak üzere 
olduğunu görünce otomobili 
durdurmuştur. Haydutlar mak
satlarma muvaffak olunca : 

- Eller havaya, diye hay
kırmışlardır. Sonra yolcuların 
tizerlerini aramışlar, 341 li
ra ile kıymetli eşyalarını 
toplamışlar, sonra otomobilin 
hareketine müsaade etmiı
lerdir. 

Hidise şimdi mahallinden 
Müddeiumumiliğe haber ve
rilmiştir. Manisa ve lzmir 
jandarma kumandanlara der
hal takibe başlamak emrini 
almışlardır. Haydutların bu 
gece yakalanmalarına intizar 
edilmektedir. 

Mübadelede 
Etablilere Tazmin at 
itası Kararlaşbrıldı 

Muhtelit Mübadele Komiı· 
yonu Heyeti Umumiyesi bir 
toplantı yapmııtır. T oplanbda 
lstanbuldaki Rum, garbi Trak
yadaki Türk etablilere dağı· 
blacak tazminatın süratlc 
tevzii yolları aranmııtır. 

Heyet Garbi Trakyadaki 
etabli Türklerden emliklarını 

ipotek ettirmiş olanlara mn
racaatleri takdirinde hissele
rinin aynlıp verilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Devlet memurlarının Londra 
sokaklarında önlerinde muzi
kalarile muazzam bir nümayiş 
yaptıklarını görüyoru"?. Nü
mayişçiler, sükün içinde so
ka klan dolaşıyor, ellerinde 
protesto bayrakları taşıyor, 
Hyde Parkta nutuklar söy· 
lüyor ve yine sükun içinde 
dağlıyorlar. 

Devlet memurlan Devlet 
aleyhinde yaptıkları. bu. nü-
mayişten dolayı ışlennden 
çıkarılmıyorlar. . . 

DUny:ının bıçbir yermde 
ıneoıurlarm, mensup oldu~arı 
hükumet aleyhinde bu şekıld.e 
tezahüratta bulunmasına mü· 

ıaade edilmez. h 
Bu yalnız İngiltereye ma -

'. d' e doğrusunu 
sus bırşey ır, v ' . 1 'liz 
sö lemek lazım ge~ırse, .. ngı 
mftletinin kemalini gosteren 

iki hadisedir. 

Hükiimeti Ele Alıyorlar 
Hitler Mes'uliyeti Kabul Ederek 

Hükômete Geçmek İstiyor 
Berfin, 14 (A.A.)- Hitler, diln akşam Berlinde toplanan 

milfritlerin bir içtimaında, kendi fırkasının mes'uliyet{ kabul 

ederek iktidar mevkiine geçmek arzusunda olduğunu ve Rei· 
11ictimhur Hindenburgtan yeni hilkUınetin teşkilinin Nasyonalist 

Sosyalistlere tevdiinil talep eyleınİŞ bulunduğunu mübeyyin bir 
beyannameyi okutmuştur. 

Essen, 14 (A.A.)- Dün akjam nümayişçilerden mürekkep 

bir kafile şehrin başhca caddelerindeki birçok mağazalann 

camlarım kırmıştır. 79 nümayişçi tevkif edilmiştir. 
( Be,lncl Sayfamız-dıf' tafsllllt vardır. LQtfeo okuyuııuL ) 

Kolera Aşısı 
111

. Yedi Sandale1 
Bakteriyolojihane Aşı/ · Kahyalık Yüzünden 

Hazırlıyor 

Basradaki Kolera gllnden 
güne dairesini genişlettiği 
için hükumet Iraktan gelen 
yolcu ve emtia hakkmda şid
detli takyidatta bulunmakta
dır. Dün bu hususta Vilayet 
ve Sıhhiye Müdürlüklerine de 
bir tamim gönderilmiştir. 

Ayrıca Bakteriyolojibal!ey~ 
de cenup vilayetleri için ihtı-
yat olarak ( 150 ) kilo ~~le~a 
aşısı hazırlanması bildınlmlf 
ve derhal işe başlamlmışbr. 

\ 

Biribirlerini Vurdular 
Cibalide Raifin kahvesinde 

oturmakta olan Rasim, Ali, 
Cemil, Osman kaptan, Ahmet, 
Akif ve kardeşi Ali aralannda 
kahyalık meselesinden kavga 
çıkmış. Osman ile Cemil ta
banca ve bıçaklarla sandalcı
lar kahyası Rasimi başından 
ve kolundan yaralıyarak kaç
mışlardır. Kavgacılardan yal
nız Cemil yakalanmış, diğer
leri kaçmışlardır. 

1 O Banka iflas Etti Hudut Haricine Çıkarılacak 
İzmir, 14 ( H. M. ) - Eliç Nevyork, 14 (A.A.) - Mev-

vapurunda yakalanan Ermeni duatlara yekunu 9 milyon do-
( Herant ) an hudut haricine lara baliğ olan mahalli ban· 
çıkarılmasa takarrür etmiştir. kalardan 10 tanesinin gişe-
Zabıta bu emri yarın infa:ı: lerini kapatmıf olduğu beyan 
edecektir. 1 edilmektedir. 

......::==..._,=--===~ 

Çinliler Sivil Japonları 
Öldürüyorlar 

Londra, 14 (A.A.) - Muk
denden Daily Express gazete
sine bir Japon membaından 
bildirildiğine göre Çinli hay
dutlar, ecnebi Mançuri demir
yolları mmtakası dahilinde 
260 ve bu mıntaka haricinde 
120 sivil Japonyalıyı öldilr
milşlerdir. 

ispanyada Buhran 
Madrit, 14 ( A. A.) - M. 

Mora İstifa etmiştir. Harbiye 
Nazırı M. Azama yeni kabineyi 
teşkil vazifesini kabul etmiştir. 

Asfalt Vol1ar 
Ankara, 15 (Hususi)- Nafia 

Vekileti asfalt yolları tetkik 
etmek üzere yol mühendisle
rinden Hıfzı Beyi Yunanistana 
göndermişti. Tetkikatını biti
rerek dönen Hıfzı Bey hazır
ladığı uzun raporu V ekiUete 
vermi~ ve bu rapor çoğaltı
larak VilAyetlere tevzi edil
miştir. 

Bir Cinayet 
Ankarada Bir Kadını 

Kama İle Vurdular 
Ankara, 15 (Hususi) - Dün 

burada bir cinayet oldu ve 
hadise şu şekilde cereyan 
etti : Bekir isminde bir şah
sı Kamer isminde bir buçuk 
senedenberi bir metresi var-
dır. Bekir metresine daima 
seni alacağım, demelde ve 
fakat bir türlü evlenmemek
tedir. Bu vaziyet karşısında 
Bekirin metresi Kamer anne
si Hüsüme ile birlikte dün 
İsmet Paı metebi önünden 

r ~ geçerlerken Bekir karşılarına 
• • • • 

ister inan isler, inanma! 

İzmirden gelen telraf
lardan anlıyoruz ki, o ba
valide tütün istihsal eden 
köy1Uıer ahcı bulamadık
ları için mahsullerinl sa
tamıyorlar. Bu yüzden 
fiatlar düşüktür ve alıcı 
yoktur. Diğer alıcılar kar
şısında büyük bir rakip 
olarak ortaya çıkması 
ve köylUyü himaye etme
si lazım gelen Tütiln İn
hisarı da köylünün tütü· 
niloil alamıyor. Çünki 
geçen sene verilen bir 

karar mucibince tüccarın 
merhun mallarını ahyor. 
Bu merhun mallar birkaç 
milyon kilo tuttuğu için, 
çiftçinin mahsulüne de 
pek az ihtiyaç kalıyor. 

Netice: Köylü bu sene 
tütününü satamıyacak ve• 
ya yok pahasına satacak
tır. Bu neticeyi gördük· 
ten sonra, birkaç tUccari 
himaye için merhun tü-
tünlerin inhisar idaresince 
satın almması hakkında 
verilen kararın bugiln için 
isabetine, artık, 

ister inan ister inanma/ 

çıkmışbr. Bekir " vay karımı 
kaçırıyor musunuz?,, diye Ka
merin üstüne yürümüş ve 
elindeki kamayı kadının ka
fasına saplamıştır. Kamer 
kanlar içinde kaçarken Bekir 
tekrar yetişmiş ve Kameri 
ikinci defa sol memesi 
altından yaralamıştır. Kamer 
sağ. elile kamayı tutmak is
temış fakat kama iki parma· 
ğmı da kesip atmıştır. Kadı
nın yarası ağırdır. Bekir 
tevkif edilmiş ve hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Para Verilemiyecek 
Ankara, 15 ( Hususi) 

Gayrimiibadillel'İn ufa!c: kıy
meti haiz bonolarına mukabil 
nakit verilmesine kanunt bir 
imkln görülememektedir. 

~ayta .:) 

Sözün Kısası 
Müşteri 
Yapan 
Makine 

P.S. 
_J 

Bir Fransız gazetesinde 
okudum: KUçilk bir sermaye 
sahibi, san'atkArane şekillerde 
çikolita, eldiven, lavanta 
kutuları yapıyormuı. Lüks 
eşya piyasasındaki buhran, 
sabşı azaltınca, bu sermaye 
sahibi, daha bayağı, daha 
ucuz ve satışı fazla kutular 
yamıya başlar. 

Fakat bunun için hususi 
bir makine almak lazım. Ke
disine en son model bir ma· 
kine gösterirler. 

- Kaça? diye sorar. 
- Altmış hin frank ... 
- Bu, benim için büyiik 

bir masraf. 
- Fakat düşUnUnüz ki bu 

makine günde 10,000 kutu 
yapar. Çok iktısadidir, ili ... 

Kllçük sermaye sahibi, so
nuncu olarak, bir 11ual daha 
sorar: 

- Bu makineden çok sat
tınız mı? 

- Ne diyorsunuz? Hergün 
sipariş var. Size satacağımız 

makine elli beşincidir. 
Bunun üzerine mukavvacı, 

dehşete düşerek irkilir: 
- Aman, der, bu kadar 

makine sattımzsa bizim kutu
ları kim alacak? Piyasaya 
milyonlarca kutu çıkacak de
mektir. Asıl, siz, müşteri imal 
eden bir makine yapabiliyor 
musunuz? 

Bu fıkrayı nakleden gaze
tenin kıssadan• çıkardığı hisse 
şudur: 

"insanlığın mukadderatmı 
ıslah etmesi l!zımgelen maki
ne, ifüis ediyor. Buglinkü sa
tışsızlık, sefalet, işsizlik ve 
ümitsizlik onun yilzlindendir.,, 

Gazetenin bu fikrini müna
kaşa etmiyelim. Fakat, "Müt· 
teri imal edecek bir makine 
yapabiliyor musunuz ? " suali, 
yalnız mukavvacının değil, 
bUtün yirminci asrın ağzından 
çıkmış gibidir. 

Yunan 
Gazetecileri 
Geliyor 
Meslektaşlarımıza Karşı 

Samimi Dostluk Teza· 

huratı Yapılacak 

İkinci Balkan konferansına 
iştirak edecek Yunan murah
haslara ve gazeteciler bugfin 
saat ... , 1 0 da Ankara vapurile 
şehrimıze geleceklerdir. Misa· 
firlerimiz ve meslektaşlarımız 
Y eşilköy açıklarında istikbal 
edilecekler, Galata rıhtımında 
tezahuratla karşılanacaklardır. 
Bulgar murahhas heyeti de 
bu ayın 19 unda şehrimize 
gelecektir. Yugoslavya mu· 
rahhaslarınm da aynı günde 
gelmesi muhtemeldir. 

Matbuat Cemiyeti Yunanlı 
meslektaşlarımızın burada iza· 
zı için bir program hazır
lamıştır. 

Japonyada Tayfun 
Tokio, 14 (A. A.) - Japo· 

yanın Şar1< sah ilinde bir tav· 
fun vukua gelmiştir. 200 k~
dar kişinin ölmUş olmaaından 
korkuluyor. 
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Muğla - Felemenk kum
panyaları tarafından tlitlin 

mubayaatma devam edilmek
tedir. Ahcı kumpanyalar 

müttehit hareket etmektedir· 
ler. Fiatler 110 ve 130 kuruş 
arasındadır. Satılan tütünler 
umumiyetle ekstra cinstendir. 
Kumpanyamn fiatleri daha 
ziyade düşUreceklerinden en-

dişe edilmektedir. Satış is
teksiz devam ediyor. İki glin 

zarfında satılan tütün miktan 
ancak 150 bin kilo radde

sindedir. Reji idaresi bu va
ziyet karşsmda henüz birşey 

yapmamıştır. Tütün zürraı 

bu vaziyetten memnun görün
müyor. 

Merasim Polisleri 
İzmiz, (Hususi) - Şehrimiz

de elli beş polisten mürek
kep bir Polis merasim bölilğü 
teşkil edilmiş, talimlere baş

lanmıştır. 

Havagazı Ucuzluğu 
İzmir, (Hususi) - Şehrimiz

de Havagazı fiatleri otuz 
kuruş kadar tenzil edilmektedr. 

Gurultu Mücadelesi 
İzmir, (Hususi) - Bazı oto-

• 
mobil karnelerinin fazla s~s 

verdiği ve şehir dahilinde 
halkı lüzumsuz yere izaç etti
ği Belediyenin nazarı dikkati
ni cefüetmiş ve böyle lüzum
suz güriiltü yapan kornelerin 
~ehir dahilinde çalınmasının 

meni için alakadarlara laz1m
gelen emirler verilmiştir. 

Talebeler Arasmda 
Akhisart (Husu!:!i) - Bura

daki ilk mektep talebeleri 
kendi aralarında bir koopera
tif teşkil ettiler. Kooperatifin 
hisse senetlerine 25 kuruı 
fiat konmuştur. 

83 Kaçakçı Tutuldu 
Balıkesir, ( Husust ) - Bir 

hafta içinde Edremit ve Bur
haniye civarında seksenden 
fazla tütün ve sigara kağıdı 

kaçakçısı tutulmuştur. 

Şoför Bolluğu 
Bursa, (Hususi) - Şehri

mizde ( 210) otomobll vardır. 
Fakat buna mukabil ıoförle· 
rin adedi (570) i bulmuştur. 
Otomobil adedile şoförler 
arasındaki bu nisbetsizlik te 
Belediyenin ehliyetname ver
mesindeki cömertliğidir. Bir-

çok eski şoförler boşta gez
mektedirler. Bunun da sebebi 

genç ve yeni şoförlerin çok 
ucuz para ile çalışmalarıdır. 

Belediyenin bu işe ehemmiyet 
vermesi çok lazımdır. 

Mersin Kooperatifi 
Mersin - Ziraat Bankaa1· 

nın teşebbüsü ile teşekkül 

eden Mersin Satış Kooperatifi 
ortakları ilk içtimaım bugfuı 
aktetmiştir. Kooperatifin tedi
ye edilmiı sermayesi 11500 
liradır, Kooperatif bugUnden 
itibaren faaliyete geçmiştir. 

İşte ıize bir eğlenceli oyun 
daha: 

Bir kAğıdın üzerine bu re-
simde gördüğünüz gibi dört 
köşeli bir resim yapın. Fakat 
köşeleri açık bırakın. Üç kö
şeye birer nokta koyun. Or
taya da bir ( X) işareti yapın. 

Şimdi ardadaıınıza sorun: 
- Bu reıim bir evdir. 

Ortada gördüğün ( X ) işareti 
de hırsızdır. Üç köşede bekçi 
Tardır. Bu hırsız kaçmak is· 
ntese, nereden kaçacaktır? 

O, tabii, 
- Boş köşeden, diyecek. 
O vakit siz gülecek, 
- Aptalt diyeceksiniz. O 

köıeyi de ben bekliyorum. 

Kibrit Kutusudan 
Bir Tayyare 

Bu resimde gördilgüniiz kU
çUk tayyareyi yapmak iste
mez misiniz? 

Bu güzel tayyare dört bot 

kibrit kutusundan yapılmıı
tır. Evveli iki kutunun ka· 
paklarını ucuca birbirine ya· 
pışhrmız. Birleşen yerin alt 
kısmına birazda kiiğıt veya in
ce mukavva yapıştırırsanız da
ha sağlam olur. 

Bunların ortasından onlara 
amut olacak surette diğer 

SON POSTA 

® 

© 

Evde veya mektepte iki üç arkacıaş bir masa başına 
oturmuş yemek bekliyorsunuz . Canınız sıkılıyor. Eğlenecek 
ve glUecek birşey arıyorsunuz. işte size bir eğlence : 

Arkadaşlarınızat bardağı eğri durdurup durduramıyacakla
rını sorun. Tabii mümkün olmadığını söyliyecekler. Halbuki 
ıiz bardağınızı yarıya kadar ıu ile doldurunuz ve önünüzde 
yan durdurunuz. 

Bakımı nasıl. Onlar farkına varmadan masa örtüsünün 
altma bir kibrit koyunuz. Son resimde görüldüğü üzere bar
dağı bu kibrite dayatımı. Arkadaşlarımı hayrette kalacak
lardır. 

Oyun basittirt fakat eğlencelidir. 

bir kapak yapıştırınız. t 
Kuyruğunun altına bir ka- j 

pak, kanat vazifesini yapacak j 
kapakların altına da kutunun 1 

içlerini ucuca yapııtırıp ko- 1 

yunuz. Öne de bir pervane 

takınız. İşte slıe kUçUcllk bir 

tayyare. 

SON POSTA 
K L 0 B 0 
Kupon:~O 

Şlmden ıonra Son Poıta Klllbllne 
an olabilmek için her hafta bu 
uyf ada neşredece~lmiz kuponlardan 
dör tane toplayıp 1ıettrmek veya 
göndermek IAzımdır. Bu kuponları 
kealp toplayınıı. 

Y Üz Kişi Hediye 
Kazanmıştır. 

On beş gün evvel çıkan 
bilmecemizin doğru şekli şudur: 

6 1 8 15 

7 5 3 15 

-
1 1 2 9 41 

-
15 

15 15 15 
Bllmecemiır:l doğru halledenlerden 

yUz kı.ınin kazandığı hediyeleri aşağıya 
yaı.Jyoruı. 

Bunlardan ayrıca klUbUmüziln aza
lığına kaydedilenler 9unlardır : 

Beyazıtta Ercüment Celll; Sirkecide 
EbuHuut caddHlnde 34 numarada 
Melahat, Vefa orta mektebi talebesin· 
den 96 Muzaffer, Ortaköyde Portakal 
Paşa Yokuşunda Sevinç Muam·mer ve 
Ankara lımet Paşa mektebi taJebeshı
den Gli:tin Cevdet. 

1 
Bu Hanim ve Efendiler ırelecek 

pazarteıl günil ldarehanemlze uğuyıp 

rozet ve kartlarını almalıdırlar. 

Birer Albüm Kazananlar 
Ayvalık Gazi Mektebinde Hikmet, 

Ortaköy Portalpap yokoşu 149 Sevlnç 
Ömer Uzur.köprü Mimar Hayrettin 
mekt~bi 135 Nerklz, Ankara Sarısinan 
mahallesi Geçik mesçidi yanında 87 
Kemalettin Ziya, Ankara lametpaşa 
Mektebi talebesinden 53 Güzin Cevdet, 
Slvaa l!seıi dördÜn(U ıınıf talebeainden 
349 Ne~et Nlifiz, Edirne üç t erefell 
karşısında Berber Halil Efendi vasıta
aile Ihsan, Çorlu 61 lncil fırka levazım 
müdürü kaymakam Ali Rıza B. oğlu 
Mehmet RilştU, Alay 64 baytarı Fahri 
Beyin mahdumu Beyaz, Keşan Zafer 
Mektebi talebeslhden 69 Mustafa oğlu 
Hüseyin, Adana orta mektebi 264 Ke~ 
mal, Adana ticaret mekteb\ 330 Yuıuf 
Ziya, Ankara erkek lisesi 249 M. Ziya, 
Sıvas, Fevzi Pata mektebi son ıınıf 
talebesinden 109 Kamuran, Aydın 

Kasaplar çar91sında kasap Oıman 
oğlu Mehmet, lıtiklAl mektebi talebe· 
sinden 667 No. lı Mesut, Adana Llaeaf 
talebesinden 49 No. lı Saffet, Ayakapı 

Gülcami lllektebl Mehmet Rauf, Alem· 
dar 49 uncu llkmektepte Nıhat, İstan
bul Cağ aloğlu l inci llkmektep Kema• 
liyeli Hakkı Beyler ve Hanımlar, 

(Bilmecemizi halledenlerin 
devamı garın 7 inci sayfada) 

iş Kanunu 

Hergün bir saatten az ot 
mamak üzere i9çiye istirah• 
verilir. 

Emzikli kadınlara iıtlrahf 
saatleri haricinde sabahley~ 
ve öğleden sonra yarım ıaB 

istirahat verilir. Bu gibi kacJııt 
1' 

lar çocuklarını müessese dabl' 
linde emzire bilirler. 

ihtilaflar 
işçi ile iş veren ar<tsmd• 

çıkacak ihtilaflar bir uyu.şıJll 
komitesi ve yahut bir hakeıf 
heyeti tarafından hail ~dilir· 
Komite için her iki tarafta' 
beşer murahhas tayin edile' 
cektir. Uyuşma komitesi uyu( 
mayı temin edemediği takdirdi 
her iki taraf başka hakemler 
tayin edebilir. 

Her Vilayet ve Belediy1 

idaresi tarafından f~çi Yer' 
leştirme Evleri tesis ediie' 
cektir. 

Hileli Grev 
Yevmiyelerin te.ıyidi vef' 

tenkisi ıçın cebir, tehciit1 

hileli yollara müracaatle il 
tatiline ve iş tatilinin deva' 
mına sebep ver~nler muhtelil 
cezalarla tecziye edilecektir, 

Mec!Juri Sigorta 
iş kazalarına karşı butil! 

işçiler hakkında mecburi .si' 

gorta tesis edilecektir. 

Mesleki Birlikler 
Aynı meslekte bulunan!~ 

arasında iktısadi, sınat, tica~ 
ve zirai menfaatlerini tetki~ 
ve müdafaa maksadile birlik 
ler vücude getirilecektir. 

Projede teferrüata ait dab' 
birçok hUklimler vardır. 

işçi Meb'us Ne Diyor? 
lstanbulun amele meb'us~ 

Yaşar B. Is kanunu proje~ 
hakkında bir muharririmiı' 
şunları söylemişt: 

- " Ankarada iken fı 
kanunu projesini okuduIJJ· 
Buraya gelince de amele ar~1 

daşlarımın İş Kanunu hakkı1'' 
daki fikirlerini aldım. İhtİ' 
yaçlarıni tesbit ettim. B~ 
hususta bir de rapor hazırla' 
dım. İş Kanunu projesine 
karş1 hazırlıklıyım. Projeı 
İşe ahnacak çocukların il~ 
mektebi bitirmesini şart ko' 
fUyor. Ben, orta tahsilini bi' 
tirmiyenlerin işçi o"lmasın' 
tarafta~ değilim. 

işçiyi kazalara karşı hiınaYe 
etmelidir. İş saatine gelince• 
bence bu müddet, işin ne11'i1Je 
göre (5) ile (8) saat arasınd• 
olmalıdır. 

Talebe KUtupaaneleri . 
Bu sene lstabul mekteplerl' 

nin birçoğunda talebe kUtU.~: 
haneleri ve talebe kooperatı 
leri tesis edilecektir. 
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Biten Hadiseler 1...--------------------------t 
Kadın Ve Kalp İşleri ı------•I Dünyada Olup 

Kari Gözile --------------

Gördüklerimiz Akvam Cemiyeti Kendisini Müşkül 
Baka!orea imtihanları Ve 

tai::i~':;.~m~~~~~~~;'.f~'iıh~~~ Vaziyetten Kurtarlnıya Çalışıyor 
1 h .. temsil edılemedlğf Birkaç gUn evvel yazdığı· 

Evlenirken, Karınızı 
Nasıl Seçmeli Siniz? 

arı enuz b' h t da b' l f h b d aibi göze çarpan ır a a.ı mız ır te gra a erin e: 
imtihanların grup hallnde yapıl- Akvam Cemiyeti Çin - Japon 
muıdır. ihtilafmı halledemezıe iflası 

İzah etmek için (Tarih) rru- muhakkaktır, demi~tik. Son 
punu misal alalım : ld 7 

Talebe bu grupa da~.il olan a ığımız telgraflarda ise Ak· 
her iki dersten de terfn sınıf vam Cemiyetinin bu tehlikeyi 
edebilecek bir not aldıktan görerek uzak Şarktaki kanh 
wonra vasatilcri alınıp (Tarih) hAdise ile şiddetle al!kadar 
grupu için not veriliyor. Eğer oldugv unu okuyoruz. Cemiyet 
talebe coğrafyadan kendini kur· 
tarabilecek bir not aldığı halde son içtimamı bilhassa bu me-
tarihten kurtaramazsa her ikisin- selenin halline hasretmiştir. 
den de ikmale kalıyar. Bu ıebeple Fransa Haricl-

Madenıki bu bir ı:ümredlr; ye nazm M. Briyan Paristen 
birisinden ( 5) numara, diğerinden Cenevreye gelmiş ve içtimaa 
( 2 ) numara alındığı zaman ( 5) riyaset etmiştir. 
numara ( 2) numaraya yardım Müzakereye başlandıktan 
ederek kurtarmalıdır. ( Nasıl ki B b' tuk sonra M. riyan ır nu 
birisinden kalındığı zaman diğeri söylemis, müteakıben de 
de onun yüzüsuyu hilrınetine hh I ~ 

Çin ve Japon mura as arı 
sürükleniyorsa) b ) 

Mademki kurtaramıyor, hiç karşılıkh beyanatta il un-
olmazsa ( 5 ) aldığı dersten geç- muşlardır. 
meli, diterinden ikmale kalmalı- Japon murabbası M. Y osi· 
dır. Niçin ( 2) numara, ( 5 ) ou- zava Mançurideki Çin - Japon 
maraya tesir etsin de ( 5 ) nu• 
mara (2) numaraya tesir etme•fn? münasebatımn tarihçesini yap-
Eğer dersler arasındeki müşabe· makta tereddüt etmemiş, acı 
bet gözetiliyoraa ( Coğraf~a.yı f k 
bilen bir talebe tarihi bilmiyebıhr) bir tehlikeyi de etme için 

Acaba bunda bir ıslahat yap- iki harpte mevcudiyetini mu· 
oıak k::.bil değil mi? bataraya ilka etmiş olan Ja-

Ankara, Gecih mahallesi No. 15 pon milletinin Mançuri mmta· 
T ev/ ik kalarını kendi mevcudiyetine 

sıkı sıkı bağlı tel!kki etmekte 
Paso Meselesi olduğunu söylemiştir. Japon-

Birkaç sıün evvel gaıetenlzde yanın bu memleket arazisin· 
trarnny tirketlnin 15 yaşmdan de gözü yoktur. Fakat orada 
yukarı talebeye pas o vermedi· hayatı, siyasi ve iktısadi men-
ğine dair bir fıkra okudum. d J 
Şirketi Hayriye, Scyriaefain, Ha- faatleri var ır. aponya O 
liç ve 'imendifer idar~lerf ~il- mmtakalarda bütOn milletle-
cümle lmektep talebeaıoe aın- rin iktısadi faaliyetlerinin mil-
lerini nazarı itibara almıyarak dafiidir. 
paao verdikleri halde Tramv;&Y Sonra M. Brfyan mOdahale 
Şirketinin kendine mahaua aakım ederek iki tarafa da hitap 
bir uaul ile 15 yatından yukarı-
aına paso ver"!emc:•i çok f4rna etmiş ve fU liıanı kullanmışbr: 
bir hareket değıl mıdlr? "Bulunduğumuı: noktada mll· 

Sahir zah:eratı muahhar bir tarihe 

Tehlikeli Rekabet 
istihsal Fazlalığı Zarar 

Vermiye Başladı 

bırakmamız muvafık olur. İki 
tarafın izahabm dinledikten 
sonra gördük ki Japonya era
zide gözU olmadığmı temin 
ve bu teminatım tekrar etmek-

/ngilterede intilıabat kat1ıası Baldoin intihap nrıtuk
larından birini oerigor 

Almanya 
Nereye 
Gidiyor? 

Alman Başvekili M. Brünning 
meb 'usan meclisinde, sabırsız· 
tıkla beklenen nutkunu söy
Jemiftir. 

M. Brünning demittir ki: 
"Hali hazırdaki ıstıraplı vazi· 
yetimiz, devlet salahiyetleri· 
nin tekıif ve temerküzUı:aU 
tahakkuk ettirmiye bizi mec· 
bur bırakıyor. Bu hal bilhas
sa devleti tehdit eden bütulı 
teşebbüsler ve bUtUn aıuba .. 
lif cereyanlarla mücadele içi-b. 
Reisicllmhur Hindenburg ta
rafından kararnamelerle em
redilen hu&usi salahiyetlerin 
de temerküzünü kuvvetle 
fcap ettirmektedir.,, 

• 
/ngilterede 
• 
intihabı Kim 
Kazanacak? 

lngilterede intihabat müca
delesi devam ediyor. Batvekil 
M. Mak Donalt ta dün hafta 
tatilinden dönmüş ve bizzat 
mücadeleye girittiğini ilin 
etmiftir. 

Londra, 13 ( A.A) - Nas· 
yonal - Liberallerle muhafaza· 
kirlar namzetlerinin mfiteka· 
bilen yekdiğerleri lehine vu
kubulan feragatlerinin adedi 
49 a baliğ olmuı olup her 
iki grup için hemen hemen 

müsavi miktardadır. Diğer 
taraftan Nasyonal-Liberallerin 
14 yerde Amele Fırkasmdan 
rakipleri buJunmıyacaktır. 

Bir Kariin Am T ecrUbesi 
Genç okuyucularıma bir 

ibret dersi olur llmidile Be
yoğlundan H. K. rumuıile 
aldığım bir mektubun buı 
parçalarını naklediyorum. ( 

Mektup sahibi hayli zaman 
evvel gençliiinde tanıdığı ve 
fena yollara düştUğUnü bildiği 
bir kızı kurtarmıya karar ve
riyor. Kız da onu çok sevdij'f 
için, fena hayatını terkedip 
beraberce yaşamıya baılıyor
lar. İki taraf ta memnun ve 
mes'uttur. Kız tekrar aileaine 

kavuşmuştur. Artık meşru ve 
namuslu bir hayat yafamakta
dır. Yalmz ıevgililer mllbadll 
oldukları için nllfua klğıdı 
alamamışlar ve resmen evle
nememişler. Fakat g&nUJde 
muhabbet olduktan ıonra reı· 
mJ muamelenin nokıanı, saa
deti bozabilir mi? 

Şimdi genç anlatıyor: 
.. Aradan dört beı ıene 

geçti. Bir gltn yolda ayağım 
kaydı, düştüm. Bacağım bur
kuldu. Hastahaneye gittim. 
Bir türlll tedavi edemediler. 
Üç dört ay hastahanede kal
dım ve nihayet topal olarak 
çıkbm. 

" Fakat e•lme d6ndtiğilm 
saman ne görıem beğenirainiz. 
Bizim karı yatlı bir adama 
metres olmuş. Evdeki eıyayı 

da ahp götürmüş. Ben çır
çıplak ıokakta kaldım. Mah
kemelere mOracaat ettim. 
Fakat eıyamı alamadun. Her~ 
ıeyden vazgeçtim. Hayatımı 

• 

kazanmıya muvaffak oldum. 
"Fakat timdi karım efe ... 

dlıini bırakmış, tekrar benim
le barışmak istiyor. Sıkıak 
haber gönderiyor. Ne der
siniz?,, 

Ne diyeceğim a oğlum, ba
tından geçen acı tecrübe ki• 
fi gelmedi mi? 

Fena yola düşmüş kudınla• 
nn çok defa ahlAklarını dil· 
ı:elttikleri görillmüştür. Fakat 
ilk fırsatta evinden kaçan kadm 
bu kabiliyette olmadığını ispat 
etmiş demektir. Artık onunla 
evlenilemez ve yqanamaz. 

Bu vesile ile btitUn gençlere 
nasihatim olsun: Beklrınuz. 
TOrlü tOrln kızlar tanıyabilir
ılniı. Merhamete] gelip kendi• 
Dizi yanlat yola ıUrilklemeyiniL 
Sizi bedbaht edecek kızlara 
karşı ıı:aaf göıtermeyinz. 

• 
Adil imzalı karic: 
Bahsettiğiniz kız sizi çok 

ıeviyoı. Fakat cUve yapıyor, 
sevmiyor hissini vererek, sizi 
daha ziyade bağlamıya çalı· 
şıyor. Demek ki kadınlığı ve 
cinsi cazibesi kuvvetli bir kız. .. 

S. T. Ke rnmuzlu karie: 
Aranızda bUyUk bir yaı 

farkı yok. Filvaki ahenktar 
bir aile kurabilmel~ için er· 
keğin kızdan yaşlı olması 
müreccahbr. Fakat kız sizden 
pek yaşlı göriinmüyor. Yalnız 
kızlarm yaşlarını daima gizle· 
diklerini, sizin de henüz as
kerliğinizi yapmamış olduğu· 
nuzu hesaptan çıkarmayın. 

Hammte_qzt1 

Yapılan bir hesaba göre 
çorap ve ipek sanayiimizde 
istihsal f~z!alığı tehlikeli bir 
tekle girmiştir. Bu fabrikalar 
hepsi ayni cins ~al !ap~~kl~rı 
için fiatler hayla duşmuştur. 
İktısat Vekileti son günlerde 
bu vaziyete bir çare araştır
maktadır. Vekaletin bu teh· 
liknın önline geçmek maksa· 
dile bir kredi bankası açmak 
tasavvurund&1. olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

tedir. Ve tebaasının mal ve 
canlarının muhafaza edilmek 
şartile işgali altındaki araziyi 
tahUyeye amade bulunmak
tadır . 

Batvekil, gerek dahilde ve 
gerek hariçte emniyetin teef
süs edebilmesinin ilk şartı 
Alman Hükumetinin otoritesi
nin kuvvet ye resanet bulma
ıı olduğunu beyan etmiştir. 
Sonra milsallih kuneiln ida· 
resi hususunun Reichatag'm 
tesbit etmit olduğu prensipler 
dahilinde kalmakta olduğunu 
n bunun devletin en kudretH 
aletin her zaman vazifesini 
ifa edebilecek bir halde bu
lunduğu huıusunda te~inat 
teşkil etmekte bulundugunu 
söylemiştir. 

31 Simonistten 27 ıinin kar
tısmda muhafazabAr rakip 
bulunmıyacaktır. Londranın 62 
intihap dairesinde itillf, yo· 
)undadır. Ancak 10 kadar 
Liberal namzet kaJmıı olduğu 
söyleniyor. 

işsizlik Artıyor •.. 

~~-~ ... b:· i Ai<vfı\i-b~~. -

Cl1n sı - ı 5T ,.evci - 931 Hısır 16! 

Arabi 

2 Cemazlyelah.3SO -nkıt·eı:anl-usıtl 

Gllııe~ 12.39 6.10 

Öile 6.'.l9 U.00 
&kindi 9.35 lS.06 

Runıt 

:ı • Teşrinenl-1"47 
vakıt·eı:ant- vaHtl 

Akt•m 12.- 17,31 
yatlı 1.31 19,03 
laı .. ıı u.oo 4.31 

Çinliler de Japonlara karıı 
mukabelei bilmisil ve intikam 
hisleri beslememektedirler ve 
her türlü tecavüz ve taarruz• 
dan içtinap edeceklerdir.,, 

M. Briyan, ilAveten demiştir-
ki: " lhtilAfın bir fecaat ve 
felikete milncer olmıyacağmı 
Umit ediyorum.,, 

Bntlln bu sözlere rağmen 
Akvam Cemiyeti muhitinde 
hentlz iki tarafın uyuımasıoa 
lmkin iÖrülmediği anlaşıl· 
maktadır. Bununla beraber 
cemiyetin, bu iki ıark devle· 
tini udafbrmak için var kuv• 
Yetile çalışacağı da haber 
verilmektedir. 

Acaba buna muvaffak ola
bilecek mi? 

Bunu milteakıp Başv.ekil, 
ıstırap çekmekte olan n;ullet· 
lerin tesanildil zaruretındeo 
bahıetmittir. Milletlerden ~iç
birinin, diğerlerinin sefaletin~ 
düşmesinde bir rnenfaa 
yoktur. İktısadi mukabili , ol
mıyan siyaai tediyat~n °!eşd~k
neticeleri, millet]erı tn:n 1 1 

vaziyete ilka etmiştir. i • 
Alman milleti, girişilen şın 

adalet esasına mtlıtenit bu
lunduğuna kani ve muvaffa-
kıyete iktiran edeceiine emin 
olduğu ıaman her tllrltı ağır 
fedakArlıklara katlamr. Hllkü· 
met, birtakım gayrimes'ul 
tahrikatçıların memleketin 
mUzeyaka ve ıabrabıoı istis-
mar etmelerine mini olmak 
vazifesile mükelleftir. 

M. BrUnningin bu nutku, 
pazar günü büyUk bir nüma
yiş yapan miJliyetperverlere 
tiddetli bir cevaptır. Alman 
Başvekili bu nutklle funu 
demek istiyor ı Diktatörluk 
yapacağım 1 

Kış Mevsiminde İşsizlerin Adedi 
100 Milyonu Bulacaktır 

DUnyada it buhranı gittikçe artmaktadır. Bu yüzden işsiz 
kalan amelenin miktarı da baş döndürücü bir yekuna belit 
olmaktadır. Dlin Cenevreden gelen bir telgraf bize şu kor
kunç haberi getirdi : 

Cenevre, 13 (A. A.) - Beynelmilel Mesai Bürosu Meclisi, 
Danimarka patronlar murahhaaını dinlemiştir. Mumaileyh, bir 
beyanname okumuıtur. Bu beyannamede meclisin J 933 senesi 
konferanımın ruzname.ine sanayiin mUkellefiyetlerini tevhit 
edecek yeni meseleler ithal etmemesi talep olunmaktadır. 
Birçok anıele bu beyannamenin leh ve aleyhinde bulunmuşlar· 
dır. Bunlardan bazıları patronların bu beyannamesinin cihan· 
daki buhranın artmakta ve bu kış 100 milyon kişiyi işsiz 
bırakmak tehlikeaini arzeyJemekte olduğu bir surette meclisin 
faaliyetini tevkif eyliycceği mütaleasında bulunmaktadırlar. 

1.,, olun· cak ve onlann ıon demlerde ıörülüyor. Fakat e9luya ile ut· yan her türlü vergilerin 8 .a v ti h d 
duğunu müjdeledi. Bu sure e elde ettikleri 1ermaye gaapolu- ratan hükumettir. Halk, ay ut 

il üıd• nacaktı 1 kovalamıya çıkmaz. Hükümet te, 
-TEFHlKA NUMARASl 12 ========= lanan hemşerilerini şevklendir

mek için:boyuna para .açıyordu. 
halkın aırtındaki yük· n Y b lk b ı b' "f b ki 
dokaanı kalkmıo oluyordu. lık kur'a, Eyaletin en büyük a tan ay e ır Ya:tl e e e· 

d lıa ıenwini olan Hacı Slnaneddin meı. Bu ıenekl kervan vurJuou Beli kırıldıktan ıonra ~ 0 blr 6 H 
yükten kurtulmak, halk içın Yuauf Çelebiye iaabet etml9tf meaeletinde hattat asan aşa, 

YA B 1 Ş G.?nillsüzliiklerine ratmen gö· 
nulltl ııfatını takınan yüzluce 
Boınalın.n buaelinin her birin• 
ıilih, harçhk veriyordu. Fakat 
masrafın büyüğünü, Vali Hz. n• 
yapıyordu. 

Uç halkı yani aerhatler ahalf· 
• . b ' · .. 1. f'al ldller. ıı nts eten ıerıu ın ı 

F a;zl a tazyik görünce parlıyor• 
l:ırdı. Lakin hükılmetçiler, o kah· 
raınan mağdurları da ezmek yo· 
lunu buluyorlardı. 

Hattat Hıuan paşa, işte b~ 
inlıitat devrinin Valilerlndendı. 
İkb , d "fd" • .. a,e ermek lçin a am o. ur 
~uştü. O ikbali yaşatmak lçın de 
:·~di koca bir Eyaleti ta~um~ 
Qı; ordu, Gün batına yenı bır 

"er • b \: gı tarhederek çala kır aç ve 
.;ıa bıçak ahaliyi ıııdmyordu. 
.. allrnafih Irat membaları tedrl· 
"~11 k uru yordu. 
dllkUn çuvalına benzetilip vurul
lıe,1Ça toı çıkaracağına kanaat 
''la~~U~~ .• l'öylille~, _ ren5p!rl~r, 

iki Q11 ( onu soymak ı .. ın bir ıakavet o garabeti de göıterdi. Haydutlar nimet idi ve herkeıe, 7 
• il d k 

yıldan beri koca Eyaleti kaup hidJaeainden iatifade) etmej'i ta• • ne ü9en çocuğunu urtarmak 
kemik kalmıolardı. Ne dayak, kavuran bu yama Valinin birden• ıar)amışlardı. Bil ,akaveti Voy- için Hacı Slnanettln ile apaçık 
ne hapla, iıtenilen parayı temin bire merhamet gölteroıeılne voda Abdurrahmanla Zeko iamin- pa:tarlıta giriştikten, tam bin 
edemiyordu. Ayni z:amanda halk, hayret ed;yordu. Halbuki! işin iç· de iki ıerkerde yapmıılardı. keae akça için aib.letlp d6rtte 
dağılıyordu. Evin[ yıkan, .1apanını yüzO yine bir ••nia idi. Vali ~le Haddi zatinde mühim bir vak'a birini de pefln aldıktan ıonra 
bırakan 1&vuşuyordu. Bır kıımı Defterdar alçakça bir plan çız· değildi, her a-ün emsali görfilen •t!<ıyayı takibe halkı memur ettil 
da atkıyalıj'a çıkmııtı: Klrvan mitlerdi. Bu plina sröre uzunca ıoyguncu1uklardan madut olabi· Bu tedbir, yine para hır11ndan 
yurarak, k~y ve kjı~a buarbk bir nıQddet köylüye, esnaf güru• lirdi. Lakin haydutlar, vurdukları doğuyordu. O, e,kıya ile harp 
taayyllt edi~orlarddı dOtmkanE, u buna Uitmlyeceklerdi. Halk bu kervandan hacı Sinanın birkaç edecek kuabahlardan mak-

i tten 11tlfa e e ere ya· · ük k k ti d t J d k 
ıvst~ yeylrmt' kadar kOçük palan• müaamahaya aldanarak çiftl~rlnı. Y a çe ıyme n e e,yaaını • u üşece lerin malını, mül-
e ın l l • b ki d" k te7 gahla- aldıkları gibi bir de oğlunu esir künfi m01adere etmex.1• kuruyor-} t 1 ı çu u arını uzer en, 5 
ıuını ıeaılıce işga ap ına a m u1itt rını iıletirken kendileri eyaletteki etmi9lerdl. Milyoner Bosnalı, itte du. Halbuki haydutların (berine 

Hattat d ~1•1 ••~arid!~;n °:.ı:al· büyük ıengiıılerl hrtıkhyacak: bu aebeple tellta düşmüştü. Sa- Yeniçeri veya Sekban sıönder1e 
!'attan e5 ' lardı. lıı'mlerı', aervet derecelera çını, aakalını yolarak hattat Ha- b11 le hl f t ld d miy ıay IA 

1 
dil,tü. Maliye d d d uy r men aa • e e e e· 

dan t• t k munta•aman bir deftere geçirilen •an paıa an yar ım ileniyordu. ktl 
aıaıın , m bir lı hıra an .. c:e . 
tarihinde met u I .. QctO bu zenginlerden binlerce keae BugQn Amerlkada btle böyle Ciğerpareai efkıya ellerlnde 

d Mahmut a gor "' ! akçe alınacağını umuyorlardı. 'ekavetler vukua geliyor. Hele ıürilnen zavallı milyoner, bfitün 

YAZAN:* * 

köylülere uk mutantan bir ... · d 'i me:ı: haydutluklar c .. reyan ediyor, nin fermanile ve ıckbanların 
k J ırıtırara 1 s·· olunduktan aonra yüz gerı e I• p ~ 

arar a,. tti Kanun u• f ll l aaıırlann da""a kaldırıldıkları kamçıaHe efkiya takibine hazır-

Onun, sebepsiz bir iğbirar ile 
eşkıyayı takipten feragat etnıe· 

meıl için ıabah ve akşam boh· 
çalar gönderiyordu. 
Hacı Sinanettirıin eşkıya ile doj' 

rudan doğruya anlaşmaaı, müna-• 
ıip bir necat fidyesi verip çocu
ğunu kurtarmuı daha ucuz dü· 
ıerdi. Llkin bu vaziyette valinin 
kendisini etkıya yataklığile, hü-
kümeti müMmıememckle ittiham 
etmesi mUmkilndii. Bu ir.ihaının 

neticeai be pek ağar olurdu. Bi
naenaley oğlunun kurlarılma11nı 

baaren validen bekler g6rünerek 
kendlalni bol rütv•tle okşıyor, 
el altından da çete reiılerlle pa• 
:ıarlıta glriılyordu. 

(Arkau nı) 

Defter ar ı- tufkir görünmeyı Şu aoygun İ"İ, hakimane. id~re Mekaikada batır ve hayale gel- ıervetlni ortaya dökmiiştü. Vali• ı 

beyanname neşrda 'mevcut olmı· tekrar köylüye, eına • çu anı a• • 
'---•" u.Jlllrnnwın~~::.:...~~~~.ı..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bu 

1 
Sütunda Hergün 

Muharriri : Safiye Peyman ____ _J 

Nihayet Senelerce Ayrılıktan 

Sonra Türk Toprağına Kavuştum 
Evine Geç ~alan Kadın 

YAZAN: tv1. KAZIM .J 
-126-

" Bakü ,, benim için Rus 
topraklarında son tavakkuf 
mahaili olacaktı, bu itibarla 
(Taşkent) hükumetinden ödünç 
aldığım parayı burada iade 
etmiye karar verdim, fakat 
hangi makilma teslim edece· 
ğimi düşünüyordum. Tam bu 
ınrada tesadüf karşıma Mosko
vı:ıda tanıştığım Madam ( İstas
va) yı çıkardı. Madam İstasva 
Sovyet hükumetinin merkezi 
umumi azasından ihtiyar ve 
çok nazik bir kadmdı. Ken
disini ziyaret ederek Türkis
tan hükumetinden ödünç al
dığım parayı geri göndermek 
için tavassutunu rica ettim. 

Madam lstasva: 

- Herhalde bu parayı geri 
almak ıçın vermemişlerdir. 
Esasen miktarı mühim değil
dir. Alıkoyunuz, dedi. 

- Olabilir, dedim. Fakat 
Rusyaya ehemmiyetsiz de olsa 
böyle şeyler için gelmediğimi 
anlatmak isterim. 

Israrım karşısında Madam 
lsta~va parayı aldı, saydı ve 
mukabilinde: 

- Sizde habra kalmasını 
isterim, diyerek bana bir ve
sika verdi. Elin yamında 

mahfuzdur. 

* KAnunuevvelin ilk baftala-
rmda nihayet yolun açıldığını 
tepşir ettiler. Doğruca şelı
benderhaneye koşarak pasa
portumu vıze ettirdikten 
sonra trene atladım. Fa
kat . tren bizim toprağa ka
dar gitmiyor, ortada kısa 
bir kısmı boş bırakıyordu. 
Son merhalesi ( Kazak ) 
istasyonu idi. Fakat bereket 
wersio burada bir kamyonet 
Yardı. Birkaç vatandaş ile 
müştereken tutarak (Delican) 
istasyonuna vardık. Burası 
Türk işgali altında bulunuyor· 

İntihal Davası 

Ehlivukufa Havale .. 

sine Karar Verildi 

Ankara, 15 (Hususi) - Yfiz
başı Nuri B. tarafından mu
harrir Burhan Cahit B. aley
hine bir İntihal ve hakkı teli
fe tecavüz davası açıldığını 

bildirmiştim. Yüzbaşı Nuri B. 
"Neferin Defteri" unvanilo 
yazdığı bir eserin Burhan Ca
hit B. tarafından intihal edil· 
diği iddiasında idi. Davaya 
dün devam edilmiş ve inti_bal 
vaki olup olmadığım tahkik 
ve tetkik için meselenin ehli· 
vukufa havalesine karar ve
rilmiştir. Ehlivukuf Erkanı 
harp miralayı iken Şurayı 
devlet ikinci Deavl dairesi 
reisi olan Ömer Lutff, Ştirayi 
devlet azalarından CelAI Ag!h 
ve Ankara Maarif Ktitüpha
nesi sahibi Edip Beylerden 
terekküp etmektedir. 

1 
1 

du. Bu itibarla nihayet Tllrk 

toprağına kavuşmUf olu
yordum. 

(Delican) da istasyon ku
mandanı, ~imdi Harbiye mek· 
tebinde İstihkAm Binbaşısı 
olan o vakit birinci mUllzim 
Fehmi Beydi. Kendisinin kibar 
ve temiz misafirperverliğinden 
İstifade ederek rahat bir gece 
geçirdim. 

Tiren bu no!<tadan tekrar 
başlıyor ve bu defa Türk top· 
rağmın içerlerine kadar gidi
yordu. ilk nokta olarak (Güm
rü) ye gidecek, oradan (Kars)a 
teveccüh edecektik. f 

Trene bindik. Fakat yolda 1 
başımıza bir arıza geldi. Tren 
(Gümrü) ile (Delican) arasm
da bir tünele girmişti. Meğer 
dışarısının soğuğu içerisinin 
harareti ile birleşince tünelin 
içinde buhar yapmış, bu buhar 
tünelin dıvarlarmdan sızarak 
aşağıya doğru uzanan birer 
buz salkımı yapmış .. 

Lokomotif bu buzlara çar
pınca yoldan çıktı. Az kaldı 
bir hendeğe yuvarlanacaktık. 
Fakat bereket versin makinist 
soğuk kanlılık ile makineyi 
durdurdu ve büyfik bir kazanan 
önüne geçti. Fakat ne olursa 
olsun karanlık bir tünelin 
ortasında aç ve susuz tam 
altmış sekiz saat beklemiye 

mecbur kaldık. Nihayet mukabil 
tarafta amele ile bir lokomotif 
geldi ve bizi çıkardı. Gümril· 
ye vardık. Kısa bir tevakkuf
tan sonra tekrar yola koyu
larak babamın göğsündeki 
gümilş madalyada resmini 
gördüğüm Kars kale.iline 
geldim. 

ilk işim ordu kumandanım 
aramak oldu. O sırada oraya 
Klıım Kara Bekir Paşa ku
manda ediyordu. Fakat ken

disi Gümrüde bulunuyordu. 
(Mabadı yarın) 

Maliye Teftişi 

, Teftiş İçin Yeni Usul 

Kabul Edildi 

Maliye VekAleti Maliye da
irelerinin teftiş şekli hakkında 
yeni kararlar almıştır. Eskiden 

Maliye Müfettişleri mail mil· 
esseseleri turne usulile teftit 
etmekte idiler. Bu usul yerine 

şimdi teksif usulü kabul edil
miştir. Teksif usulU teftiş için 
memleket Uç mıntakaya ayrıl-

mıştır. Bu mıntakaların birisi 
İstanbuldur. Bu usuliln kabulü 

ile gerek varidat ve gerekse 
masraf noktasından hazine ve 

halkın hukukunun daha iyi 

bir şekilde temin edileceği 
ileri ıUrlllmektedir. 

Azimet 
Doktor Kndri Ra4it Paşa 

Avrupaya aıimet etmıştir. Av
deti gaı:etelerle illin ecl'lcC'ekfü 

Gecenin saat onundan son
ra, Beşiktaş caddesinden Maç~ 
kaya çıkan yol üsti.inde boş 
bir otomobil beklemek ne 
demektir, bilir misiniz? Şu de
mektir: On dakika, bir çeyrek, 
yarım saat ayakta kalmak ve 
hiçbir nakil vasıtası bulama
mak. 

Bizim Feriha da, o saatte 
orada, hanidir boş bir otomo
bil bekliyordu. Fakat ne müm
kiinl Şişliye kadar yayan git
miye kalk.sa, yorgunluktan 
ölecek, ~azla olarak ta yarım 
saat, bir saat gecikecek ve 
evde ağır bir nezleden hasta 
hasta oturan kocasını da üze
cekti. 

Bereket versin, boş bir 
otomobil görUnmilşttı. Feriha 
derhal iki kolunu da havaya 
kaldırarak şoföre bir: "Dur,, 
emri verdi. 

Fakat, aksiliğe bakınız ki, 
karşıki kaldmmda bir adam da 
otomobil bekliyormuş, o da 
şoföre durmasını işaret etti. 

F eriba ile o adam, ayni 
zamanda şoförün yanına gel
diler. F eriba bağırdı: 

- Sıra bende. Evveli ben 
işaret ettim. 

Karanlıkta yllzü, gözü, bi
çimi görülmiyen öteki adam, 
çirikin, boğuk, hırılblı bir 
sesle: 

- Hayır, dedi, evveli ben 
işaret ettim. 

- Fakat ben kadınım. 
- Benim de çok işim var. 
- Beni evde kocam bek-

liyor. 
Beni de karım bekliyor. 
Kocam üzülür. 
Benim de karım şırak 

diye bayılır. 

Heyhat. bir kaplandan göz 
yaşı beklemek nekadar mdna
sızsa. bu adamda merhamet 
aramak ta okadar faydasızdı. 
şoför müdahale etti: 

- İkiniz de Linin, sizi ayrı 
ayrı evlerinize bırakayım, 

dedi. 
Çare yok. Razı oldular. 

Erkek şoförün yanına oturdu. 

F erihanın korkudan yüreği 
çırpıyor, bir an evvel bu 
karanlık yokuştan kurtulmak 
istiyordu. Çünki şoförün yanı
na oturan bu temiz kıy af etli, 
fakat garip halli adamdaıı 
şüphelenmişti. Herif mlltema• 
diyen başım öntine iğiyor, 

biçimsiz tavırlar alıyordu. Hem 
ne boğuk, çatlak, tuhaf, çir
kin bir sesi vardı. 

Şişliye gelinceye kadar, 
Feribanın yilreğile otomobil 
motörü hemen ayni tiddetle 
işlemişti. 

Nihayet evin önüne gel
diler. 

.Feriha çabucak indi ve 
otomobilin saatine bakarak 
çantasını açtı. Fakat şoförün 

yanındaki adamda inmiş: 

1 - Müsaade ediniz! de-
. mişti. 

Feri ha başını kaldırınca, 
elektrik aydınhğmda, kocasile 
burun buruna geldi. Hayretten 
bir çığlık kopardı. 

Otomobil uzaklaştıktan son
ra, kocası ona dedi ki: 

- Beşiktaştan beri seni 
takip ediyorum. Otomobil 
beklediğin noktada ben de 
karşı kaldmmda durdum ve 

i ı karanlıkta, sesi değiştirerek 
sana bu muzibJiği yaptım. 

Feriha şaşkınlığı geçtikten 
sonra bu muazipliğl o ka
dar beğenmişti ki sevinçle 
gülmeğe başladı. 

Fakat, kocası, tatlı ve müı-
fik bir ciddiyetle ona ihtar 

letti: 
- Okadar gülme. Bir daha 

geç kalmamıya çalış. Her 
zaman aklıma esip te Beşik-
taşa kadar ineceğim tutmaz, 
her zaman sana rasgelmem 
kabil değildir, her zaman 
oradan boş bir otomobil 
geçmez; öyle bir terslik 
olabilirdi ki bu kahkahaların 
yerine göz yaşların boşalırdı. 
Evine geç kalan kadınlar 
yolda kocalarına değil, 
başlarının belillarına tesadüf 
ederler. Bu, pek nadir ve 
müstesnadır. 

Amerikadan Serma
ye Gelecek Mi ? 
[ Battarafı 1 inci ıayfada) 

Hükumetin noktai nazarını 

gösteren bu beyanattan da 
anlaşılacağı veçhile Saracoğlu 
ŞUkrU Beyin bize büyük bir yük 
ve külfet tahmil etmiyecek şekilR 
de bir teklif karşısında kahrsa 
bunu kabul edeceği tahmin 
edilmektedir. Saracoğlu Şlikrn 

Yerli Mallar Haftası 
Yerli mallar haftası için 

Vilayet ve Milli lktısat Cemi
yetinin lstanbul ıubesi tara· 

fından hazırlıklara başlanmış
tır. BugUn saat Uçte Halk 

Fırkasmda Vali Beyin riyase
tinde bu hazırlıklarla meşgul 
olmak üzere kırk kişilik bir 
komita toplanacaktır. 

Bey Amerikada blitün malt 
milessesatla temasa geçecek, 
bu meyanda " Bankerler Mec· 
lisi " ile de temaa edecektir. 
Bu temaslar için Sefirimiz Muh
tar Beyin daha evvelden mu·-
sait zemin hazırladığı da söy
lenmektedir. 

Sabahaddin Reşit 

Muhtarlara Veni Emir 
Mürebbiye, sütnine, hizmet

çi, aşçı, çamaşırçıcı, uşak. hu~ 

susi şoför, arabacı, hususi 
bahçıvan gibi müstahdimlerin 
isimlerini derhal belediyeye 
bildirmeleri muhtarlara tekrar 
ve ehemmiyetle tamim edil-

miştir. Bunları belediye mua
yene ve tescil edecektir. 

l-·-------------------------------~ 

r 
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SINE~f ALAR ... , ... ____________________ ,__ _____________________ ..... --

Bugün MELEK ve ELHAMRA sinemalarında 

MAURICE CHEV ALIER 
PARiSli KAHVECi filminde 
İlAveten : Paramount halihazır dünya havadisleri ile hakiki 
bir rekor: İSMET PAŞA Hz. nin Budapeşte'ye muvasabtı 

ve istikbali intibaatı. 
~ 

Bugünden itibaren 

ET U AL sinemasında 
EVEL YN HOL T ve İGO SYM 

VOLGA Ki Z 1 
fil ır.inde ...-mı 

ŞIK sineınada ~ 
vsimin . en büyük filmi 1 
n ve LILIAN HARVEY 
e HENRY GARAT 

1 Radyo ] 
15 Teşrinieval Perşembe 

İstanbul - [ 1200 metre 
5 kilovat ] 18 gramofon 19,30 
alaturka saz, 20,30 gramofon, 
21 alaturka konser, 22 ork~~tra. 

Heilsberg - [ 276 metre, 
75 kilovat] 12,15 Org kliııscr, 

19,55 Sezar Borriya piyesinden 
bir sahne, 20,30 gece koıı~eri. 

1 tarafından temsil edilen 

'f Cennet Yolu 

Mnblaker - [ 360 metre. 
75 kilovat] 20,15 Frankforltan 
naklen konser, 21:45 piyes, 
.Mataheri, 22,35 halk konseri. 

1 

filminin 
Franuzca kopyesi mnvaffakıyetler le 

d evam ed;yor • 
•H**ff 

( Tiyatro 

Katoviç - 1 408 metre 16 
kilovat ] 20,30 Budape.~tcden 

• naklen Avrupa konsni, 22,15 
V~ Sinemalar 1 gramofon, 23 salon orkcstrcısı. 

. Belgracl - [ 429 metre, 

;ıe++;e 

A Lh:AZ \R - Mni1u 1:1. 

ALEMDAR - Yanık k p er 
ARTiSTiK - Sevil Da ı ,, ı:ü 

AS R l - Fakır milyoner 

r K L E ~ - Milton 
ELHAMRA - Parlsli Kahveci 

E.TU VA L - Caz kıralı 

fE.RAH - Altına hücum 

GLORYA - Sarı odanın csıran 
i~EMAL B. - Mukaddee dağ 

MAJIK - Son bliyük 
MELEK - Parisll Kalıvecl 

MiLLi - Mllltelıcm kalloıı.ıs 

OPERA - Vartova Kaleı;i 
~ıK - lthııoı ediyoru:ıı 

Üııküdar Hile - Atk reıımi 

. 
; 

215 kilovat ] 20,30 Budapeşle· 
den naklen Avrupa konseri. 

Roma - f 4 11 metre 75 
kilovat l 20,30 Fransızca ders, 
21 orke~tra, 23 cazbatıt. 

Viyana - [ 517 metre, 20 
kilovat ] 20,30 Pe:;teden naklen 
Avrupa kon,,cri, 22,20 gün 
haberleri, 22,35 gece konseri. 

Peşte - f 550 metre 23 
kilovat J 20,30 Avrupa konseri, 
Banla Senfos, 22,40 salon or· 
kestrası. geçidi~ 

=-=-=~=-====----======-=======-=-======--

Yeni Bir Silah 
Kaçakçılığı 

(Baş tarafı 1 inci uyfa da) 

idaresi gümrüklerde kalan 
ithalat beyannamelerini göz
den geçirirken bunlardan 
birçoklarının tetkik heyetine 
gönderilmemiş olduğunu gör
müştür. Bunun üzerine derhal 
tetkikat yapılmış ve bu be
yannameler muhteviyabnın 

gümrüğe gösterilmeksizin ka
çırıldığı anlaşılmıştır. Kaçır.
lan eşyanın faturalarında sila
lah ve hükumet eşyası diye 
yazılıdır. Fakat hakiki rnahi
y" tinin ne olduğu heniiz belli 
değildir. Gümrük kanunu bu 
2ibi hadiselerde lcaçakçılık 
hakkındaki hükümlerin tatbikı 
için, istihlak edilmiş eşyaya 

bir sene, diğerlerine de iki 
sene müddet tayin etmiştir. 

Yaptığımız tahkikata naza
ran hAdisenin vukuu bu 
müddeti aşmıştır. Şu halde 
kaçakçıhk hükümleri tatbik 
edilemiyecektir. Ancak eşya· 

om cmsıne göre Gümrük 
vergileri tahsil edilecektir. 
Eşyanın ne olduğu anlaşıla

mazsa faturalarda yazılı san
dıklarm beherinden ikişer 
bin lira ceza alınacaktır. Ge
çen sene meydana çıkarılan 
kısmın yalnız Galata İthalit 
Gümrüğünden· kaçırıldığı an
laşılmıştı. Bu seferki mühim 
kaçakçılık ise Galata, İstan
bul ve Haydarpaşa Güm
rüklerinde yapılmıştır. Güm
l"Ük idaresi tahlcıkatını ehem
miyelle genişletmektedir. 

BORSA 
İstanbul 14 Teşrinievvel 1931 

- Kapanan fiatla.r -
NUKUT 

1aterll" 
Dolar Aoneriln" 
20 Frank Fr~rn~ı• 
20 Lirat ltalvaıı 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yun111 
20 Frank l9viçre 
20 Len Bul~ar 
1 Florin Fcle"tle?Jk 

20 Koron Çeko•lonk 
1 Şlllıı Avusturya 
1 Rayhşma"k Alnunya 
1 Zeloti Lehtst~n 

70 Ley Romany:'l 
20 Dinar Yugoslavya 
1 Çervoneç Sovyet 

KAMBlYO 
l.ondra 1 f,ferlln kuT~I, 
Niiy. 1 Türk llrnı dolar 
Paria 1 TW-k llrası Fra -ılı; 
Millno 1 n ,. Lir~t 

Brllk,el 1 ,. ,. Belga 
Cinewe 1 ,. ,. Frank 
Sorya 1 ,, ,. Lev:ı 

Amesterdam 1 T. ,, Ftori11 
Madrit ı Tür lirası Peı:h 
Berlln 1 ,, ,, Mark 
Var.yova 1 ,, " ZelotI 
Bükreş 20 Ley kurııt 
Rusya 1 ÇervoneYlç kurut 

Otobus Meselesi 

A3S,OO 
712,00 
171.0G 
217,00 
119, 
SS,50-

824, 
30,00 
84,SO 

124,00-
30,00 
49,-,-
23,00 
25,0D, 
75,00 .-
819,00 
0,47,S5 

12,06.0il 
9,2'?, ..... 
:!,57,-

2,41,-,-
71,57 
1,18 

S,52,__.. 
2,0S 
3,9S 

21,2ı -' ~ 

Belediyenin şehrimizde oto
büs işletmek imtiyazını almak 
üzere Dahiliye Vekaletine 
müracaat etmesi otobUsçü!eri 
teldşe düşürmüştür. OtübÜS" 
çüler belediyeden daha evvel 
otobüs işletme ruhsatı aldık" 
larını ve bu işe 3,5 milyoP 
lira tahsis ettiklerini, icap 
ederse mahkemeye gidecek" 
lerini söylemektedirler. 

830 Dersane Açılacak 
Millet mektepleri 1 teşrini

sanide açılacaktır. Bu sene 
830 kadar ve belki de daha 
fazla dersane açılması muhte-
meldir. Okuma bilmıyenler ~ıJ 
dersa!lelerc sevkedileceklerdı .. 



Sarayda Kadın Par
mağı A bdü iham idin Plin
larını Nasıl Altüst. Etmişti 
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( H•r lt•lclcı mch/•zdar) 

Eneli aaray adamları vuı· ı 
taıile IUltan Muradın tama· 

men iadei afiyet ettiiini illna 
başladı. Bundan maksadı, · 
(Makamı ıaltanab) benim fu.. 
KUli olarak gaıp ve itıal et
tiğimi iddia edebilmek için 
bir zemin baı1rlamaktı. Ben 
bunu haber alır almaz hemen 
doktorlan Çıratan sarayına 
ıanderdim ve birader mer-
humu muayene ettirdim. llaa
Jene neticesinde, biraderin 
iadei Afiyet etmeai fU tarafa 
dursun, adeta kendisinin laa· 
J•bndan bile Omit keailecek 
bir hlle geldili anlqıldı. Bu
nun tızerine o propagandacı· 
I.n saraydan çıkardım ve 
hepsine birer memuriyet ... 
rerek biraderin ve bilhasaa 

lluhafıa aabltlerdu Jlabatı 
V4•ı/ B. 

peyda olduğunu, ıeyb Zaf .. 
rin refikuı tarafindan nasıl 
tedavi olunduğunu evvelce 
uzun uzun anlatmıftl. O za
m ıtn kaydettifıim bu hikiyeyi 
takrar yumaktan urfnaaur 
edıyoru•.] 

O ıfln, akşama doğru 1&· 

J1D kapı11nın 6ntlnde bir ara
ba durdu. içinden yilzleri 
kalın peçelerle örtnlft iki ka
dın çakar. Kapıcılara mllra· 
caat ederek : 

- ( Şevkefza ) kadını gö
receğiz. 

Derler. Kapıcdar, zaten 
tembihli olduiu için; 

- Peklll. Buyurunuz. Otu
runuz. içeri haber gönderelim. 

Cevabını verirler ve kapı
nm yanındaki odada istirahat 
etmelerini tavsiye ederler. 
Allahtan olacak; bunlar1 ken
di ayaklarile pmuya dtltftrOr
ler ••• Kapıcılar, derhal zabıta 
memurlarma haber verirler. 
Memurlar odaya girerler. Ka
dmlana yüzlerini açarlar. 
Bir de ne KÖnllnler. Kos
koca aivri sakallı bir Lehli 
Ue bir de o, lngiliz sefaret 
tercllmanının biraderi latavri ... 
Banlar derhal yakalanır. is
ticvap altına alınır. Herifler 
billpena; 

- EveL Makaadnma, Sul
tan Murat ile otluaa kaÇ1r
maktı . . 

Derler. 
Abdalhamit durdu. Aca n 

mlnah bir tebeuOmle ,nlerek. 

İ .LANLAR 
Klr.W. e'flala dalr••la, 1 Sablık etY•••• Yar mıdır? 1 Doktora, tllıçlye teniy• 

Mama Tar muclu? Şalıhk .. ya an,... •uaaamı? 
Klralak n, datr.. oda it mi latlyenua• ? Ye ealreye ihtlyacnna 

.,.,_ --• 'I fnı mi lftlrernaua ? Ylll' •ıchr 'I 
Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruıla bu iti yapabilirsiniz. 

(UI) kelimelik bir ilan klfidir. Her kelime fazı.ısı için bir kuruş illve ediniz. 

__ o_o_K_T_O R_L_A_R--=--1 KOLONYACILAR 
DOKTOR AHMET HAMDI Mis FABIÜKASI M0STAHZERATI 
ZübreYI Ye dabW hutabldar. Kele.ya, laYADta, .... ., dit --.nu, 

Hane: BeTotlu. Tarlabafl eaddMI ~· IErem, padra, eab11D "1tir7aa· 
No. t4S. lıluay•elaane: Galata tladlr. ille •llatahseratam bir tlefa 
Topçular cadd•L No.164. -2 tecrlbe edeni• dalma ye dalma ...ıaa 
------+-~--- aynlmu.Jar. Her yerde bulunı:ar. -S2 
pARJSTIPFAKOl.TESINDEN M•SUD -----------
Cilt ye ZllhnYt ha•talıklar mUtehaHıa 

Dr. BAHATTiN ŞEVKi 
Kabul aaatleri sabah ıekizden 

akt•m yediye kadar Babıali 
Meserret oteli kar11a1nda No. 135 
birinci kat. -93 

Berlin Tıp Fakillteıindeo cildiye 
ye zilhreviye mütehass11ı 

Dr. A. LEBIP SELiM 
Sirkeci - Orhaniye cad. No. 26 

Cumadan maada herıriln ıabahtım 
akpma kadar. -6 

EMRAZI ZÜ:iREVlYE tedav·
banesi - Doktor Ariatidi Bey: 
Emi11önü aabık Karakaf Han 
No. 8 -18 

MEMUR VE MEMURE 
RARA KAZANDIRIYORUZ -

latanbulda, tqra viliyetlerde, 
kazalarda MEMUR ve MEMURE 
istiyoruz, itinin, vazifeniıe halel 
plaılyecaktlr, bize mektupla ıo• 
runuı. içine 6 kuruşluk put ko
yunuz. lıtanbul poıtaoeainde 400 

-7 

iŞÇi iSTiYORUZ 

SÜNNETÇi 
~OLAY SÜNNET 

Ameliyesi için mqbur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet fGn 
evvelden haber Yerllmeai. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ıstan

bul 1486 -8 

TAKSiTLE 
K1Ş GELiYOR - P .. iD n 

nreaiye fnkallde tık n ehYen 
slylnmek ister ve biraa da mGt
kllpe.eabenla Babıali kartıaında 
lark terzihanulae atrayınız. 

-18 

KIRALIK 
KiRALIK APARTIMAN 
Beşiktqta Hayrettin iskelesinde 

13 nnmerolu apartımanda beş ve ilç 
odalı banyo, elektrik, terkoı suyu 
havi daireler kiralıktır. Taliplerin 
Beyoflu Atacamii karşısında Dokt.>r 
Hayri Ömer Beye müracaatlara. -1 

EMLAK ALIYOR 

Lşçl iSTİYORUZ - latanbul- EMLAK SA TIN AURIZ 
da, tatra villyetlerde kazalarda lakeleye, tramvaya, tlmendifere, 
erkek iıçi iatiyorua, okuyup yaz- otobüae yakın olanlar m6reecab• 
ma bilenler müreccahbr. Bize br. Saat 9·12 aruında müracaat. 
mektupla ıorunuı içine 6 kurut- • lıtanbul d8rdtlnc\l Vakıf haD 
luk pul koyunuı. l 

-7 
lıtanbul poata katuaa S48 l uma kat 29 

-7 
---~~~~~~~---

MOTENEVVI 
PARAYA - lbtlyaeınıa vana 

eYhaizla, yazahaaulala ..,.-

en iyi fiatla ahraz. yahut b....,._ 
DIA Atanz. 9 - 12 an ...... 

m6raeaat. btanhul Dartllncl Vakii 
Han Asma kat No. 29 -t 

GÖZ •e GÖZLOK mGteıa ... 111 

Tıp FakOlteai •81 haıtabldart 

aabak muavini doktor Fuat Asla 
Bey - Muayene ile •8aUlk aab• 

hr. Muayene Ocretl 
Bahçekapı Hamldiye 
numarah mapza 

ZA YI - 19590 numarala ..... 
defterimi kaybettim. Y ..a.lal ,.. 
karaeatamdan Hklıinin laık.a 

1oktar. Kuımpqa 
Mehmet Ziya 

-1 

bat Yunu camii mleulnl ft 

kanuma Ahmet Kemalettin Ef. 
eYkaftan muhaNa• 930-931 ..... 

alne alt maaı eizdanlarına u,t 
ettiti ilin olunur. 

KOLAYLIKLA 

KOLA YUK GÔSTERECEoaz
DaYah itlerlnia için mabkemep, 
8YUUta fitaıeden aaat 9-12 ara
mada blıe mllracaat edlnls. 

lıtanbul Babçekapı d8rdlncl 
Vakıf ban aama kat 29 

KAZANDIRIYORUZ 

o kadının muhitinden uıald ... 
brdım. Bu mesele, (Şevkefza) 
kadına bir intibah deni olmak 
ilzam ıelircli. Fakat olmadı. Bu 
aefer de saray haricinde bir ko
mite tetkil ettirdi. Bu komitenin 
bqıaada ( Nakt1fent ) iami ... 
de bir kadını geçirdi. Nakıı· 
fent. birader merhumun aa
rayldanndandı. COr'etklr, bir 
bclmcL. Ba kadm, bira
der merhumun ilriaci kt. 
tibi HtıınllB., Evkaf Mllateıan
nuı oğl.ı Aziz Bey.. ha, bir d~, 
ıu hrni geçenlerde size bah
ıettiğim (Gırlandı) ve daha 
başkalarile birleşmiş. Beııi 
bal' etmek için mükemmel bir 
teşkillt yapılmaya başlamış. 
Bunlar, para kuvvetile ( Kılıç 
Ali ) mahallesinin İmammı el
de etmişler. Onun vasıtasile de 
Çırağan Sarayına giden ıulann 
ıu yolcusunu ele geçirmişler. 
Suyolcu vasıtatile muhabere 
ederlermİf... Meaele haber 
alındı. O zaman Zaptiye na
zın olan (Pepe Mehmet Pap) 
tarahndan Aziz Beyin evi ba
ııidı. Komite azası, içtima 
halinde yakalandı. Birçok ev
rak meydana çıkarıldı. Yal
nız, o . ( Nakşifent) denilen 
mel'une ele g~çirilemedi. Me
ğer o (Gırlandi) denilen h .. 
rifle sevişirlermiş. Nasılsa za
bıtamn elinden kurtulmuılar 
Ye Yunanistana firar etmiye 
nıuvaffak olmuşlar. Hattl ka-

Ne çareki , ( Şevkefza ) 
kadına, bu ders le klfi gel
medi. Tekrar faaliyette bq-

SAT l L l K VE KIRALIK HASTA BAKiCi 
- Kadmın fendi, Erkeği ' ------------ Gerek tafra H rerelc latanbul 

haıtanelerinin birinde mlnhal 
hHtabakıcılıta talibim. 

PARA - On liradan fada 
Yaridab fayrıaaflyeli em)ik terW
Dİne mukabtl ikraıat. aaat 9 - 12 
arasında tapu aenedini retlrinb. 

Çarlarken birader merbu-
IJlun sarayından bir kil· 
ç&k kızı da beraber kaçır
lllaflar. Bu kı::çağwn bqıaa 
ıelmiyen kalmamıf.. [Abdlll
"-mit aaraydan kaçırılan bu 
lcraç&k kızın :ıe ıuretJe Yuna· 
llİatana g6Hlrtlld0ğtlntl, oradaa 
:d•tini, avdetinden ıonra 
1aııaız rahibelerinin eline 
~ geçtiğini ve (Vitalia 
.:: ) vasttaıile rahibe
~ elinden nasıl kaçınlarak 
....__., laraya Ye bizzat kendi 
lo 1 .. i altına aldınldıjmı ve 
ta..'flr~-- b&ytıd&kçe gfizelleıen 

'il:A burnunda bir koku 

ladı. Bu defada (ÜskOdarlı 
Mehmet Efendi isminde ad
liye ketebesindeo biri ile 
ite başladı. Evveli benim 
~ leyhimde bir beyanname, 
hazırlandı. Bu beyanname, 

gece duvarlara yapıf brıla
caktı. Sonra da birader mer-

hum, oğlu ile Ruıyaya 
kaçırılarak orada bir (Sal
tanat davası) açılacakb. 
OskOdarlı Mehmet Efendi, 
becerikli bir adammıf, bu 
meseleyi başa çıkarabilmek 

için İfe ecnebi parmağı sok
mayı da dllşllnmllf. Gitmiı, 

lngiltere ıef arethaneai tercü· 
mananın biraderi Lıgiltere 
tebeasından ( lstavri) isminde 
bir Rum ile bir Lehliyi kan-
dırmlf. Hattı bunları kadın 
kıyafetine ıokarak naıalaa 
uraya ithale ve ( Ş.Ykefza ) 
kadınla girtlftlrmlye moaf· 
fak olmUf. Biz bu adamla
na bayle kadın kıyafetinde 

SaraJID harem dairealne ıirfp 
çıkbjuu Sarayblardan biri •a-
11taaile haber aldık. Bu adam
larm it baflllda yakalamak 
için meydanı ıtya bof ba
rakbk. Halbuki meseleye 

aktan g6z kulak oluyorduk. 
111 ak.k Bir gtm, filh ı a uraym 
katflllDa bir Rot yaparu geldi 
demirledi. Bil, bundan ı&p-

b 1 dik. Sarayın muh~ua• 
e en ur olanlara tenbıhab 

m:ıa aıem 

lblaı• verdik. 

yendi derler ya.. Bu sa.o 
yabana atm3yın... Eğer Çıra
ğan Saraymı sıkı bir inzibat 
altına almasaydım, bu kadın 
başrmıza kimbilir daha ne 
işler çıkaracaktı? •.• 

(Arkaıı ant __ .,._. 

Uzum, incir 
lzmir, 13 (A. A.) - Bugfin 

30 kuruştan 55 kuruşa kadar 
1511 çuval ftzüm ve IO l l'l 
kuruıtan 32 J /2 kuruşa kadar 

~1378 çuval incir satdmıştır. 

Bir Futbol Maçı 
Evvelki giin Büyükdere ve 

Yenimahalle kulüpleri ara· 
•anda bir futbul mllsabaka51 

yapılmıf ve Büyilkdereliler 
(2-1) galip gelmişlerdir. 

Yeni Neşrıgat 

Helana - F ou: Sidov 
Umumi klltopane ldllliyaba

dan olan bu kGçllk eaer re
ıimU olarak intipr etaaiftlr• 
Fiab 10 kuruftur. 

ON DORONCO 
PATRON KUPONU 

No. 4 
Guetemlsd• - ....... lılr 

wwaekte elclalu•• Pa.,._ 
......... al.ak ~ ': ........... ......,.... .. 
...,.., tepla,...a. p.,.......... 
........ ....... eJaH ... N-. 

Petro.ı. _,,edllclllderl .... 
el• ltlbana l.tulMI blll...a.&8 
.. ..... .... UriWial• -
.... lçlad• 1ua,..ı.... ......... 
•.Ucllrler. Ba mlclclet pçtlkte'I 
... a kupelliar kabul ••• 

SATILIK VE KiRALIK - Ar
navut klSyünde birinci caddede 
99 numaralı yala ehven fiatle 
1atılak ve kiralıktır. içindekilere 

müracaat. -4 
= 

Adresim: Nipntatında Met'u
diye mahallesi ikinci Ayazma ao
kak No. 21 Şerife -1 

l.tanbal dördüncü Vakıf laaa 
aıma kat 29 

-1 

1 • 

Resminizi Bize Gönderiniz, lngiltere 
* * * Sefaretinde 

Size Tabiatinizi Sögligelim... Sefire Tarafından3 Mü-

Bornovad. S. A. beg: 
tlis ve hayal 
m e vzularile 
daha ziyade 
meıgul olur. 
Tarzı telebbl
sll ye temiz-
liği ihmal et
mez. Herıeyi 
anlamak ve 
teceulla et
mek merakm

:adır. Kadın ıneaailinde lm
kuçlak ilsterir. Şilınt •• 
ikbalden hueder. 

• A. ~,, ._, Sil ........ 
aa• ..ver. 
Kendini aeY
clrmeainl Ye 
aokalmaıım 

bilir. Macera• 
dan .,. 1ı., .. 
aa vena f8)'• 

lerden hazze
der. Bir. İf ll

ıerinde uzun 
mllddet kal

maktan 11kılır. ~endine ehem
miJet Yerilmeıini iatu. 

--R-ı-za--6fl-'!l:--ş.-k-a-.. samere Tertip Edileli 
cı ve alaycı- lngiltere aefiresi Layc! Clerk. 
dır. Muzip- Tn.ık umura hayriyem mea-
likten haze- faatine 0ç müsamere tertibial 
der, rllfekası- kararlqtırmı,tır. 
nın lltifeleri· Beyoğlundaki lngiltere ... 
oe tahammül fareti sarayında verilecek olaa 
gösterir, cina· bu mllsamerelerde Avusturya 
31 sever. Her aefareti Müsteıan M. V °' 
kesle çabuk 

Biachoffun iki eseri aefaret
ahbap" baza 
'ıvalde ili- lere ve tehrimiz kibar maha-

bali olur. Ha, .ı daha ziya- filine mensup bazı Hanımlar 
de mizU ıizlüiil ile bakar. Ye Beyler tarafından te.-ı 
Arkadatbiı akıcı detildlr. olunacaktır. 
N....W etrafa llra1et ettir- MGaamereler tefrinienella 
...-. Wlir. 22 inci perfembe •• 24 IDcl 

• cumartesi glbıleri akpmlan 
E.Jd,.lılrlle K•llri E/. aaat 22 de ve 25 inci paur 

-retotrafuua ılerclDI ... .,.,.,, tini aut 16 da verilecektir· 

A•ell aalaada muvaffak Duhuliye bq liradır. Ana 
olur. Kafaaını yormağa taraf- edenler la,Utere Sefaretinden 
tar detlldlr. Fül •e haraket• bilet alabilirler. 
leri daha ziyade tesad6flere 
tlblclir. Bqkalarımn iradele
rine uyaallık ıa.terir • 

* 
Apa E/emli ı 

., .. .....,.... d.-dld .. temlyw" 

Komik •• mtlstehzidir. Her 

.. yi alaya alır, yilzilnde na
diren elem allmetleri g&riUOr. 
Herkesle iyi geçinir, hiçbir 
.. yi izzeti nefis meselesi yap
maz, işi olgunhığa VUl'W'. Bo
ğ:ı%1"1 fazla Hftr • 



8 Sayfa 

1 VAPURLAR 1 es MUM Mi 

Buyun Beklenilen Vapurlar 
Ankara - Türk - İskende-

riye, Pire, lzrnirden ı 
Marmara - Türk • Mudanya 

Gemlikten 
Kırlangıç - Tilrk - İz:mitten 

·Bandırma - " - Karabi· 
ra.dan 

Kapo V ado - Türk - İtalya 
Köstenceden 

Lenin - Rus - Odesadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz: - Türk - Hopaya 
SelAmet - Türk - Ayvalığa 1 
Gerze - Türk - lzmir Meraine 
Cide - Türk - Cideye 
Nilüfer - Türk - Mudanya 

Gemliğe 
I-leluan - İtalyan - Triyesteye , 
Andros - Yunan - Pire Mar• 

ıilyaya 

Adnan· TUrk - İzmire 
Romanya • Romanya - Köa

tenceye 
. Umbria • İtalyan - lıken· 

deriye ye 
Kapo V ado - İtalyan •. Ce

novaya 
Diana • İtaJyan • Köstence 

Odesaya 
Lenin - Rus - lskenderlyeye 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 

IST~;~:vel PAZAR 
günü akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket-
1e(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ· 
nyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Meymenet hanı altıoda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Darüştefaka Müdürlütlinden 
Mektebimiz talebesi için açık 
münakasa ile (350) çift harici, 
(350) çift dahili ve (40) çtft ha
deme kundurası imal etti.rilece
tinden 9eraitini anlamak İ•tiyen· 
lerin her gün ve mllnakamaya 
iştirak edeceklerin 28 tetrinlev
vel 1931 çarşamba günü 1aat 
9,30 da Nurosmaniye camii mah
filindeki Cemiyeti Tedruiye m•r-
keıine mü.racaatlıuı. 

VERESİYE 
AY VADE iLE 

8 Elbiselerinizi, 
Ayakkaplarmızı, 

T uhafiyenizi, 
Mobilyam.n 

ve sair istediğinizi mağaza· 
!ardan alabilirsiniz. 

TESHiLAT 
MENTEŞ KASAVI 

İstanbul Bahçekapı, Orozdi-Bak 

karşısında Celil B. Han No. 23 

Tel. 2,3946 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIYATI 
MU AL L t M LE R l N DEN 
Dahili, vt: intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muıı.y•n•hane: Telefon İltanbut 2323 
!t ·ametgtluı 

11 
,, 2236 

~: ............ ml!!ID'!~~ 

SON POSTA 

I · 

eav mı? 
"ASPiRiN., in soğuk algmhiın,n çar• 
çabuk önüne ııeçmesi hiç de hayret 
edilecek bir '8Y deiildlr. Bilakis gayet 
tablidlr. "ASPtRlN .. gib\ ~salibin• 
taşıyan bir müstahzar mutlaka mües
~Jr olmalıdlr. 
•Siz de aynı fikirde deitl misini-z ? 

ve 
Dansing SADTRftL BAR 

Her akşam zengin varyete numaralan The Orijinal 

John Harrison Sevilla Gır Is 
D A R f Me~huDKIAk dRnııör N K A 

DUO MiMi W ALİ REAL JAZZ 
Hergün Saat 18 den itibaren danalı maline 

BELLİ 
Mevsim münasebetile yeni vürut eden her türlü levazımatı 
tefrişiyenin en müntehap çeşitlerini kat'iyyen rakabet 

kabul etmez derecede ehven fiatlarla satmakta olan 
Begoğlunda Tokatligan karşısında kain 

L UVR MAGAZALARINI 
ziyuet edecek Hammefendiler, aparhmanları için muktezi 

bilcümle Jevazımab ve bilhassa 
TEFRİŞAT KÜMAŞLARI, PERDELER, STORLAR MAN
TARLI MUŞAMBALAR VE HER CİNS MOBİL YELER 

aı. bulucaklar ve ucuz fiatlarından istifade edeceklerdır. • 

İstanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden: 

lstanbul Gümrükleri için l IO ton IAvamarin klSmürli ve 826 
1 çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapah 

------------~~------------- ndu~li~ mub~aaM mubu~d~T~i~erin, fM~ame~~e 

~Dr.HORHORUNi~, 
( Cilt ve emrazl r.llhrevlye tedavlhanHI Her gUn Hbabta.n akşama kadar 1 ' = Takalm Zambak sokak No. 41 : . . 

ithla husulile beraber bu baptaki teklifnamelerinl ve 424 lira 
olan teminatı muvakkateyi hamilen 18- 10 - 931 pazar gUnll 
saat 14 de BaşmüdUrlükteki Mubayaat komisyonuna müracaat
ları. (2864) 

Darilşşafaka Müdilriyetindenı 
Mektebo pa.zarhkla 1000 adet 
mendil 500 adet pamuk fanila 
900 çift çorap ve 1200 metre 
amerikan 1000 metre gömleklik 
bez ve 60 ton maden kl:Smürü 
almacağmdan taliplerin şartna
meleri almak ve nilmuneleri gl:Sr-

Kız 
ve 

Erkek 
llk, 

İSTİKLAL LİSESİ Leyli 
ve 

Nehari 
Orta ve Lise 

Talebe 
kısımlarını muhtevidir. Bütün smıfları mevcuttur. 

kaydine devaın olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. 

mek üzere her gDn ve pazarlığa 
ittir ak için de 21 bı9rinlevvel 931 
çarşamba giinü uat 10 da Nuroa
maniyede Cemiyeti Tedriaiyel 
l.Iimiyeye mQracaatları. 1 

İıtiyenlere tarifnameL gönderilir. Telefon 22534 İstanbul • Şehzadebaşı 
' 

-------

lstanbul Vil3.yetinden: 
l - Arpa ile ıaman ve 400000 kilo otun iıkin ınıntaka 

müdiriyetinde teşekknl eden komisyonu mahsus marifetile ve 
pazarlık suretile olmadığı takdirde mllnakasa ile mubayaa 

edileceğinden bu ayın 22 inci perıembe günü kableneval 
saat on bire kadar talip olanların ıeraiti anlamak lizere ko
misyonu mahsusa müracaat etmeleri. 

2 - Mubayaa olunacak ot ve eamanın balye ve arpanın 
çuval halinde ve akit tarihinden itibaren azami dört gün 
zarfındA gösterilecek vapura tamamen teslim olunacaktır. (3239) 

Sultanhamammda Yerli Ma1lar 

SADIKlYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
mali blttftD iıle· 

deruhde ~der . 
Birinci NOTER 

Vekaletname, protesto, mukavele yapar 
l"der. Telefon 

lktısat Vekaletinden: 
Ankarada yiikaek ziraat mektebinin umumi ve hususi ziraat 

enıtitilıl için mubayaa edilecetl 3·7-11·15 eylül 931 tarihinde 
Cumhuriyet, Alqam, Son Poıta, HikimJyeti MHliye gazetelerile 
ilin edilen ve bedeli muhammini 19,500 lira olan alil ve ede
•abn mtlnakaıa ıartnamesiode EnıtitUye tealim müddeti muka
velenin imzasından itibaren iki ay olarak yazalmııtı. 

Bu kerre görülen lftzum llı:erine mezk6r alAtm teslim müd
deti mukavelenin imzasından itibaren Uç aya iblAğ edilmit bu
lunduğundan alikadaranm maJümu olmak üzere ilin olunur. (3108) 

Jean - Jacques 

Terbiye Felsefesi 
Müellifi: Müderris lsmail Hakkı Bey 

Terbiye aleminde mühim bir inkılap yaratan Rouseau
nun fikirlerini. nazariyelerini ve içtimai hayat üzerine te
sirlerini izah eden bu eseri terbiye milderrisi İsmail 
Hakkı Beyin ve oiddi tetkik ve tetebbiileri mahsulüdür. 

Bu mühim eser ahiren f • t' 50 K t 
intişar sahasına Çlkm1ştır. ıa 1 uruş ur. 

Nasiri : Kanaat KutUpanesı 
' 

Gümüşane Vilayeti Nafıa Baş Mühendisliğinden 
Gllmlişane Vilftyeti dahilinde ve Trabzon - Erzurum yolunun 

köprü ba~ı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazasınm Köse 
ile Kelkit arasında bir ki ceman üç adet on iki tonluk Ru•lar
dan metruk harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21- 9 • 931 ta-

;rihinden itibaren 21 gün mtiddetle mUnakasaya konulmuıtur. 
~tenzilit yapmak ve fazla tafailAt almak istiyenlerin Gümüıane 
Nafıa Bat Mühendisliğine müracaatları ilin olunur. (2837) 

_..Kız AMELİ 

Daktilo ve 
HAYAT Mektebinde 11 

Tezyini San'atları 
açılıyor. Kurslara mektep talebesinden 
her hanım kabul edilir. Şeraiti anlamak ve 
kaydolmak için mektebe müracaat 

Düyunu Umumiye caddesinde Telefon 2,2731. 

FATiH iCRA DAiRESiNDEN: 
Birinci arttıl'mada mUıterl 

Ctnal Kıymeti muhammlnoat tarafından verilen bedel 
Kurut Kur~ 

İki bap hane 1800 1000 
Bir kıt'a bahçe 100 Beher metre zıraı 40 Beher metre zırama 
Bir kıt'a arsa 1000 Beher metrosu 200 Beher metrosu 

" " il 1000 it " 200 ., ti 

Mliddei Cemile Hanımm vekili Avukat Muammer Salih 
Beyin mUvekkili ile müddeialeyha Aznif, Yervant, Makruhi, 
Dikranohi, Hazaroı, Zekra, Rukıye, Ayşe, Şahver, İbrahim Ef. 
ve Hammlarm fayian mutasarrıf oldukları Davutpaşada Kasap 
llyas mahallesinde Samancı Tahsin Ef. sokağında kAin ve 
mecmuu ( 1800) lira kıymetinde 33 - 35 No. larla ınurakkam 
iki bap hane ve Kaaımpaşada Uıunyolda Hacıahmet mahalle· 
ilinde Perıembe dergAhı ittisalinde atik 296 ve cedit 35 No. 
ve 1327 metre murabbaında ve beher metrosu 100 kurut 
kıymetinde bir kıt'a bahçe \'e Beyoğlunda Karnavola cadde
ıinde Mangaaar sokağında atik 50 ve cedit 44 No. Ju 60 
metre murabbaında ve 52 - 46 No. lu kezalik 60 metre 
murabbaıoda ve beher metre rnurabbaları l O lira kıymetinde 

•iki kıt'a arsalardan her birinin birinci arttırmasmda baladaki 
kıymete talip zuhur etmiş: iae de kıymeti muhammineyi bul· 
madığından ikinci artbrmanm fer asma karar veriJerek arttırma 
dahi 12 - 11 ~ 931 perşembe günO saat 16 da Fatih İcrasında 
icra kılınacakbr. 

Mezidır gayrı menkullerde t~puca müseccel ve gayrı 
miiseccel hak sahiplerinin icraya milracaatleri aksi takdirde 
gayrı müseccel hak sahiplerinin bedeli müzayedenin paylaş
masmdan hariç kalacakbr. Talip olanların yüzde 10 pey 
akçesile Fatih Sulh lcra•mm 93 ı - 68 No. suna milstashiben 
yevm ve vakti mezkurda hazır bulunmalıdırlar. Müşteri bedeli 
mebii 5 gün r.arfmda teslim etmek mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde fark ve zararı ziyanı tazmine mecburdur. 

Şartnameyi herkes icraya müracaatle görebilir. 

Teşrinievvel 15 -
MEVLİDİ NEBEVi 

Erzurum Sıhhat Müdürü Dr. 
Şerif Beyin oğlu Hukuk Fakülte
si son sınıf talebesinden ikeıı 
genç yaşta vefat eden Ru:a Şe
rifin ruhuna ittihat edilmek 
üzere 16 teşrinievvel 931 cum• 
günü öğle namanızrnı müteakıp 
Aksray Valde camiinde mev-
ıidi nebevi kıraat ettirileceği~ 
den arkadaşlarınm ve ar:r;u b:ı
yuran zevabn ırelmeleri. 

lstanbul Birinci Hukuk Mah
kemesinden: lstanbulda Bııhçeka
pıda Hasekihamam sokağmda 14 
numaralı mağazada kavafiye ti• 
caretile müştegil Ermenak Par• 
mağyao efendlnln; btanbul icra 
darcsi lfiaı merciine vukubulan 
müracaatı üzerine alacakhlarile 
akteylediti konkordatonun taati
ki mütaliuını havi komlıer ra· 
poru ile evrakı müteallikaaı icra 
ve iflaı kanununun 287 inci 
maddemi mucibince mahkemeye 
tevdi kılmmıt ve bu baptaki 
karar ittihazı 19 - 10 - 931 tari· 
hine müaadlf paı:arteıl günü saat 
10 a muayyen bulunmuf oldu
ğundan maddei mezkOre hllkmün• 
tevfikan alikadaranın ve kon• 
kordatoya ltiraıda bulunanların 
yevm ve vakti mezkôrda Sulta· 
nahmette kAin Adliye ıuaymd• 
l•tanbul mahkemei adiye birinci 
hukuk daire1inde iıpatı vücut 
eylemeleri il!in olurur • 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lııtanbul emrazı ıı:llhrevly• dlapan-

aerl hqheklml 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısmda No.71 

lstanbul 5 inci icra dairea~n

den: Bir borcun temini için mah
cuz ve sablmaınna karar verUmiş 
olan aynalı b.vamano ve kon11ol 
ve aynalı gardrop 've bı"· iilc çini 

soba portmanto ve sair eşyayı 
beytiye 28-10-931 ça,.şamba günü 
uat 9 dan itibaren Bakırköy 

çartıamda bllmüzayede aatılaca

ğından talip olanların milracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

İıtanbul 8 inci icra memurlu
ğundan: Bir deynln temini fatifa
sı için mahkemece ihtiyaten tah· 
b hacze alınıp icraen hacze in· 
kılap ederek aatı,ma salahiyet, 
gelen kız cihazına ait muhtelif 
renkte ipekli ve kıymetli efaya~ 
larla üç adet müceddet yorgaP 
ve iki adet yün yatak ve kile 
ve tabak vesaireyi havi eşyala
rın Sandal Bedeıteninde 3-11-931 
tarihine müsadif sah günO. aaat 

' 11 - 14 de kadar satılacak ve 
borçlu bulunan Remzi Beyin ika
meta-ahı meçhul kalmHı üzerine 
teblit makamına kaim olmak 
ve satıftan haberdar edilmek 
üzere U&n olunur. 

Tashih - Dünkü nüshamızda 
Beyoğlu beştncincl icra memur
lutunun 930 - 3920 numaraaile 
açık arttırmaya çıkarılan İııtan• 
bulda Tahmisönü caddesinde 38 

numaralı dükklnın yevmü ihale1I 
olan 17 - teşrinisani 931 tarihi• 
nin 17 tefrİnievvel 931 olarak 
gfüıterilmtı olduğundan taşhihi 
ke fiyet olunur. 

SON POSTA 
Yevmt, Slyaat, Havadi11 ve Halk gar.etes i 

idare: Jatanbul Nuruosmanly• 
Şeref sokağı 35 - 37 

Telefon İstanbul • 20N.1 

Posta kutuau : lıtanbul - 741 

Telıraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TÔRKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 ,, 

400 " 
150 il 

1 Sene 
6 Ay 
3 il 

1 il 

2700 Kr. 
1400 " 
800 .. 
300 ,, 

Gelen evrak geri verllmu. 

lıanl•rdan uıee'uliyet alınmu. 
Adrea deflttirllm.eıt (20) kuru,tur. 

MA TBAAI EBUZZIY A ==""' 
Sahipleri: Ali Ekrem, Seli n ~ ı : ' 
NeşriyJ t Mi 1 i i Se'h1 : ı ' 


