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MUHRİPLERiMİZ ANAKKALEDE, 
M. Papanastasyo 

Yunan Bqmurahhası 

izahat Veriyor 

Enelki gtln t•hrimlze g .. 
len Yunanlı ıaıeteci mealek
tqlarımız dlln ıehrimizde 
ıezintiler yapmlf ve aabah

leyin Matbuat cemiyetlııi D
)'aret etmişlerdl Kendileri
ne cemiyetin rozetleri dajı• 
blllllf ve fahri aza olarak 
kaydedilmiflerdir, 

Balkan konferanıında Y u
nanistam temsil edecek hey .. 
tin reisi bulunan M. Papan ... 
taıyo da diln saat onda ga• 
zetecileri kabul ederek Bal· 
kanlardaki ıiyast mllnuebat 
ve konferansın maksat ve 
gayesi hakkında beyanatta 
bulunmuıtur. 

Yunan heyetinin misafir 
bulunduğu T okatlıyan oteline 
Türk ve Yunan bayraldan 
çekilmiştir. 

M. Papanutaayo beyanabna 
söyle bqlamıtbrı 

- latanbula muvaaalabmı .. 
da Tnrk heyeti, ıazeteciler 
•• balk tarafuıd- hakkımız

da g6ıterilen samimi istikbal 
tezahüründen çok mlitehqala 
olduk. Bilhassa tetekkllr 
ederim. 

Geçen sene Atinada tbpla· 
nan birinci konf er anıta ikin
cisinin lıtanbulda toplanması 

hakkında Türk heyeti tara· 
fından yapılan teklif ittifak ve 
hararetle kabul edilmiıti. 

Ebedi ve tarihi ıehirde 
toplanacak olan ikinci kon· 
feranaın Balkan birliği fikri 
etrafında Tnrk bflk6metinin 
kıymetli müzahereti ve b6tlhı 
murahhaalann hlisnn niyetleri 
aayesinde muyaffak neticeler 
elde edecejimize kuvvetle 
eminiz. 

Bu fikir için birinci kon-
feraneta ilk adim atılmıf, muh· 
telif murahhaslar Balkanlar 
arasında anlaıma ve mesai 
lıtiraki esaslarıını koymuf· 
lardır. Son tecrObeler bize 
Balkan ihtiliflanmn bqka 
ecnebi bir devletin tavuautu
na hacet kalmak1111n halle
dileceğini ıöstermiftir. 

Birinci konferanstan evvel 
"'•ınleketlerimlz arasındaki mut· 

ktuat arbk mevcut değildir. 
8irlik fikri çok ilerlemiştir. 
8irUk resmi bir teıekkül de
tildir. Verdiğimiz kararlarla 
lıtUt6metlerimiz taahhüde girmlı 
01ınaz1ar. 

l> B.aaunla beraber konferansa 
delki Yarı resmi bir teıebblls 
lı e denilebilir. Çünk6 alakadar 

l tlkunıetler konferanslara da· 
ı:' llllişabit ııfatile _diplomat· 
1-tı IÖnderdiği gibi murahhas· 

ftıttı~ bir kıımı da ayni za· 

••~,ltu-. reımi vazifeıi olan 

_ _ CD ...... _ - -

Hafif Filomuzun ilk 
Kısmı Tamamlandı 

Yeni Muhriplerimiz Bugün Ça
nakkalede, Yann İstanbulda 

ltalyade yapılan harp ge
milerimizden Kocatepe ve 
Aclatepe maluiplerl ltasb 
Çanaldcaleye Yarmı9lardır. Ya
nn sabah limanımızda bulu· 
nacaklardır. Yeni ıemilerlmize 
sancak çekme merasimi öğle
den bir saat sonra Dolma-

bahçe sarayı önilnde yapı· 
lacaktır. 

Meraıime Hamidiye kruva· 
ıörü riyaset edecektir. Bu 
mllnuebetle hazır bulunmak 

llzere davet edilen zevat 
Hamidiye kruYazörinde top-

!anacaklardır. 

Geçenlerde teslim alınac 
h&cam botlarinclan eonra Ko
catepe ve Adatepe muhriple
rinin de ıelmelerile ltalyada 
yapılmıı olan hafif fflomUZ11D 
birinci kıamı tamamlan-.at 
olmaktadır. 

Hafif filomuzun ikinci kısmım 
teşkil eden diğer i~i mubriple 
tahtelbahirlere aelınce bun
ların muvasalab da yak~ndır •. 
Donanmamızı kazandııı yeıu 

uzuvlardan dolayı tebrik eder 
ve bu uıuvların ıiyadelqaıe-
ıini dileriz. 

Adananın Milyoneri 
Nasıl Iflis Etmişti? 

Şahitler, Maznunlar Hakkında 
Şayanı Dikkat ifadeler Verdiler 
Adana, 12 (Huıusl mubah. 

rimizden) - Ağazadenin iflas 
davasına dlln öğleden evvel 
aj'lr ceza mahkemeainde de
vam edildi. Şahit sıfatile e•· 
veli Şark F ranaız bankası 
mtıdtlrll M. Bona Paçi dinlen-
di. lfaeainde ıinclilderdea 
Kini Beyin, ıindik F eyzl 
Beyin kefaletile borç para 
istedijini ye Mersin şubeai 
mlldOrü Cevat Nizami Beyin 
reyini almak mecburiyetinde 
oldupndao onun da reyini 
alarak bu talebin reddedildi· 
ğini ıöyledi. 

Bundan sonra mezkôr mtı-
eııesenin muhasebecisi M. 

V ı Ve milteakıben avukat asam . . 
Ahmet Sabih Bey dmlendı. 
Ahmet Sabih Bey o sıralarda 
beraber çalışmakta olduğu 

k t tlhami Beyin Banka 
avu a . 

f d mühim bır mese· 
tara ın an d . n keresi için avet 

Davanın şahitlerinden 
Motozade Osman B. 

siııdiklerden Kani Beyin 
bankanın bir muk~veleye müs· 
teniden alacağının kıımı aza· 
mını imtiyazlı kaydebilece-

( Dnamı 6 ancı Hyfada J 

Dünkü 
Münakaşalı 
Konferans 
Recep Bey Halk Fırka

ıının Umdelerini 
Teşrih Etti 

Halk fırka.. umumi katibi 
Recep Bey dftn Dartllfılaun 
konferam aalonunda fırka 
proıramınm izahı menuu 
Dlerfnde bir konferaııa verdi 
Konfrana mUnakaf&lı idi. Re
cep Bey evveli proıram hak
kında etraflı bir izah yapb, 
ıonra mllnakatalara geçildi. 
MOnakqalı f çtimalar bizde 

hlr yenilik gibidir. Fakat 
birçok memleketlerde ilmi ve 
içtimai meaelelerin mftnaka
,.ı. konferanslar teklinde izah 
ve tenviri uaul ittihaz edilmit· 
tir. Dllnkll konferansta da 
fırka umumi kltibi sorul
ıuallere Ye yapılan itirazlara 
cevap vermek ıuretile pro-
ıramı tenvire çahımıtbr. 

Recep 8. mevıu izah ettilı
i tn sonra aamiin arasında 
bulunan Mehmet FJ. i~• 
bir amele ft Kanunu hakkin
da bir sual sordu. Fırka Umu· 
mt Kltibi bu suale ıu cevabı 
verdi: 

- it kanunu mllhim bir 
kanundur. Bu kanunu etrafh 
ve memleketin ibtiyaçlanna 
uyıun bir şekilde çıkarmak 
lazımdır. Onun için üzerinde 
iıliyoruz. Birçok arkadaşlar 
kanun projesini aldı, tetkik 
ediyor. 

Derhal çıkartılması belki 
birçok noktaların gözden kaç
iDll olmasını mucip olur. 
Onun için timdillk it saatine, 
kazalara kal'fl mecburi si
gortaya, kadın Ye çocukların 
işe alınma yaşına ait esasları 
havi muhtasar bir kanunla ik-

t ·fa edilmek ve asıl it Kanununu 
etraflı ve uygun bir şekilde 
çıkartmak için bir mtıddet 
daha beklemek dotru olur. 

Türk Gazeteciliği Yü.. ., zuncu y ılına Basıyor 
hk Gazete 1831 
T eşrinievve)inde 

Senesinin 31 

latanbul Matb•at Cemiyeti 
plecek ayın ilk ahDnde, 
yaal 1 T etriaiunlde TOrk 
ıuetecllitlnin ilk fGnlhll tuit 
edecek, bu mhuebetle bir 
de Guetecilik Serp aça• 
cakhr. TOrklyede Uk ıazete 
bundan tam yOs sene enel 
yukarda ipret ettftimiz tari
he te1adtıf eden l(Oade çık· 
mııhr. 

Tnrkiyede ilk ıazete hicri 
tarihle (23) cemuiyelenel ( 1247) 
seneainde çıkmııtır ki bu tarih 
milldt hesapla (31) tqrlnlevvel 
(1831) dir ve gön de pa· 
zartealdlr. 

Bu mtlnasebetle T&rldyede 
ilk ıaıetenin nasıl çıktığına 

İntişar Etmişti 

dair elde ettiğimiz tarihi ma• Bngün hayatta buluaaa ıaıctecllertn piri 

liimab yazmayı faydah bulduk. Ahmet Rasim B. ibtatlır.ıız 
Tarki1ede ilk psete (Tak- ••nesine kadar (37) sene de-

vimi Vakayi) ile ltq.lar. Sultan vam etmit ve t750) nllaha 
Mahmudun soa senelerine çıkmıtbr. 

doğru sarayda aktedilen bir ilk nilıhası fevkalade 0 a• 
devlet türasının kararile çıkan rak ( tO ) diter nllıbalan 
bu ıaıete, TOrk matbuatmın sekizer sayıfa çıkmııtar. Ki-
ilk dedeıidir. Yan resmi ma· ğıdı kalın ve adidir. Bu ıa-
hiyette tellkki edilebilecek zetenin boyu ( 40 ), eni ( 25 ) 
olan bu haftalık (ceride) nin santimdir. ilk nüshanın mu-
içinde imzalı hiçbir yazıya kaddimeıi geniı birer ıfitunluk 
teıadnf edilmez. Gazetenin iki sayıfa tutuyor. Bu mukad· 
hiçbir yerinde ıahip, batmu- dimeye göre gazete bizde bir 
harrir Ye muharrir ismi yok· aıır evvel gflntın bir tarihi 
tur. ı olarak telikki edilmekte idi. 

Buna bug-llnkO tabirile bir Gazetenin basılması için 
gazeteden ziyade devletin bir Serasker Paıa kapısı civarında 
(Resmt ceride) ti demek daha (Takvimi vakaylbanei Amire) 
muvafık olur. nanıile bir matbaa yapıldığı, 

ilk ntuhaıı (25) Cemaziyel- gaıete ve matbaa için Mekkel 
evvel 1247 de çıkan bu Mlikerreme mazullerinden va• 
(Takvimi Vakayi) gazetesi, kayi nUvis Şeyhzade Mehmet 
araya firen baza fasılalara Esat Ef. nin nazır tayin edil-
rağmen (9) Cemaziyelihır 1270 (Devamı 6 ıncı Hyfada) 

Bir ıenç, Tllrk Ocaklan .. -----~-----------------] 
yerine kaim olacak bir tetki- 1 Bir Bahis 
llt yapı'ıp yapdmıyacajım '---------------------------'
sordu. Recep B. ıu cevabı 
Terdi: 

-- Baylk koaıredenberi 
fırka tqkilltile ve bu meyan
da Tllrk Ocakları yerine kaim 
olacak teıkillt eualarile ut· 
rqı1oruL Bunun için 30 içti
ma yapbk. 

Geaçlik için Halk EYieri 
açacajız. Bu Evler gençli
tin ıpor, musiki, lisan, kül· 
tar ihtiyaçlarını tatmin ede
cektir. 

( Dnamı 6 ancı Hyfada , 

Edison 
Meşhur Kaşif Son 
Dakikalarını Yaşıyor 
West- Orange, 16 (A.A) -

Edison bilkuvve ihtizar ha
linde bulunmaktadır. Bu de· 
rin baygmlıktan çıkıp kurtu· 
labileceğine ihtimal verilme
mektedir. Nabzı zayıflamıfbr. 

- Baba, senden beş lira alırım diye arkedaşiarla ~ arım 

liraya bahse giriştim. Beı lira vermezsen bahsi kaybedecejİID· 

Bari yarım lira ver de borcuma adeyim. lenın m ıa • avdetinde 
~~~~--.ı-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~---"---'..__~~~~~~~----~~~~~~~~~~~---
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( Halkın Sesi ) DABILI BABIBLIB 
Masonluk Nasıl u vı-b ·· 
B. M I k . ? nava nıu u 
ır es e tir A Sı d 

Eakl Adliye Veklll Mahmut Y ORUn Q 
Eaat e. lzmlrde Maaonluk A l 
aleyhinde tiddetli nqriyat çı ıgor 
yapmaktadır. Bu mOnaae- ---
betle mOtalealarıDa mOra- Bu Teşebbüs Heveskir-
eaat ettitfmlz halktan fU lar Arasında Hararetli 
eevaplan aldık ı 

SaUk a.1 (Carftkapı YafCJ haa •> Bir Allka Uyandırdı 
- Bir mealeje, bir meı

laebo iyi •eya k&tn diyebil
mek için onun ya aaliklerini 
veyahut umdelerini •• esaala
nm bilmek lhımdar. Halbuki 
ben Ma ıonlan ne tanınm, 
ne de umdelerini gördüm. 
Y alnı herglln "Masnluk kötl 
birıeydir,, diye kuru bir bn
klim işitirim okadar. 

* Hlda1et B. (Sirkeci Velora Haa 11) 

- Masonluk insaniyeti •• 
Jardımı dar bir uYiyen 16-
ren •• yalnız bunları kendi 
menauplarına ibzal eden hot-
flm bir tarikattir. Tarikatin 
piri Suriyeli Hureti Snley· 
maDIDlf. Beynolmileliyetle mil· 
Wiiüı, cin Ye peri sibniyetile 
urilip nud içtima ettijine 
bir tlirln akıl erdiremiyorum. 
Bence lfİaÜ kapaklı bir cemi
yetin •• cemaatin her siyaseti 
açık olan bir idare de olamu. .. 

S.U.. B. (Kumkapı Nlfaacaaı 7S) 

- Muonluk aleyhinde bir
çok yuılar yazıldı, Masonlar 
bunlara mllphem •• mllhmel 
cevaplar verdiler: Masonluk 
milliyetpener, vatanpener 
bir mulektir, dediler. Bence 
bu cevaplar sudan ıeylerdir. 
Bana kalırsa Masonlar pro-
ıramları, umdeleri ne ise nq
retmeli idiler. 

* HIHJia B. (Fatih Atpaaarı cad. 11) 

- Masonluk bütün iyilik
leri Ye yardımları kendi men
suplarına hasretmiş inhisarcı 
biı' teıekknldnr. Binaenaleyh 
bunların milliyetten Ye vatan
penerlikten bahsetmeleri bir 
muammadır. Türkiyede gizli 

toplanmalar, gizli görüşmeler 
çtima kanunu mucibince 

memnu iken bunların bu hal
lerine ıöz yummak · doğru 
detlldir. Masonlar program
larinı hllkfımete vermeliler •• 
r•men mnaaade almalılardır. 

* N•het B. ( Tablm Sır ... •ller ıt ) 

- Bir umanlar Bektqllik 
bir sar idi. Cnmhuriyet gtıne
ti bmılann lzerindeki 6rtilyl 
kaldırdı, mahiyetleri meydana 
çıktı. Şimdi de Farmasonluk 
bir sırdır. Gizli ıeJimlar, 
rOmuzlu el ııkmalar falan ... 
Bunlara benim aklım ermez. 
Herıey açık olmalı aıizim. 

Sivil tayyarecilerimlzin ken
di aralarında bir klip te.iaiae 
çalııtıklannı enelce yumıt
tık. Haber aldıjımua fire 
bu teşebbtıa hayli Uerlemfttir. 
Şimdilik sivil tayyarecilerimlz 
klnbnn ull uu1D1 tetkfl et .. 
mektedirler. Yakında umumi 
bir içtima yapılacak, klllblhı 
faaliyet eaulart tublt oluna• 
caktır. 

Tayyarelecilerimbhll bu '9-
ıebbtıttı tayyarcl olmıyu, fa
kat havacılıta he•uklr olan
lar arumda cidcb " banetll 
bir allka 1 ayandınufbr. Bir 
çok amatörler kllllte ua ol
mak i~n fimdldea mllracaate 
baflamıılardır. 

Ôğrenditlmize auaran, 
klip mlleuiıleri ,.Juada bir 
spor tayyarui tedarik .dece
ler, talim Ye propaıaada 
uçuıları yapmaya bqhyacak
lardır. Kulnbnn klfat lauır
hkları da bitmek lleredir. 
lmkln oldutu takdirde 19 
tetrinienel Cllmhviyet Jll
dlnilmllnde, kltıp, ••ruimle 
ldıtat edilecektir. 

KlDbe yuılacak amat6rlere 
ıiYil tayyarecilerimll tarafın
dan uçuı dusleri Yerileeektir. 
Temin edlldltine ılr• tayya
recilik iki Yeya iç ayda 
a;renilmektedir. 

Belediye Yol Yapıyor 
Bu sone Belediye Ru-

meli caddesini yapacak; 
T arlabaıı Ye BotazkHen 
caddeleri yeniden tan-
zim edilecektir. Bundan baı
ka lstinyenin bozuk olan 
sahil kıımının temamen as
falt olarak yapılmasına 
bqlanmlf. Aynca Klçilk
çekmeceden bir kol Ye
ıilk6ye ,ıdecek, bu yol da 
asfalt olarak yapılacakbr. 
Bakırk6y a~t yolunun ta
mirine bqlanmifbı'. 

Bakkal Demirciyi Yaraladı 
Pangaltada bakkal Kalofiı 

bir alıt verit kav~uı neticesin
de Cuma ismindeki demirciyi 
ıustalı çakı ile yaralamıtbr. 

Bir Buçuk ~ilyonluk İl~mektep 
Zararı Kim Odiyecek? Kıtapları 

• Pahalıdır 
Marmara Faciası Hakkında Ehli Vukuf 
Raporunu VerdL Mütehas1111lar Bu Hadisenin 

Kabahatini Yunan Vapurunda Buluyorlar 

Bundan bir buçuk sene enel Marmara denizinde bir fam 
olmuı, batan bir vapurla birkaç yolcu da bojıılmuttu. 

Hidise fU leli: Bir gece yarııı Hriais isminde bir Yunan 
Yapuru V ama ismindeki Bulıar Yapuruna tiddetle çarpmlf, 
Bulıar vapuru batmıf, . Yunan Yapurunun kaptanları ela 
atır ceza mahkemesine •erilmlttl. 

Verilen Rapor 
Fakat mamun kaptanlar 

laldiaeden ıonra Yunaniıtana 
ılttikleri itfa dayaya bqlamak 
mtımklln olamamıfb. Dit•r 
taraftan bu hldlHnla ticari 
noktadan zarar " slyaıunı he
Mplıyarak hab11 tarafa bu 
uran tumba ettirmek iti ele 
'noaret Mahkeme1in• laa•ale 
edllmlfti. e.Jın kumpaaJMI 
sarar olarak btr buçuk mil,. 
lira iniyordu. ea meraldi 
tlaaret daftll heall lnt~ 
eclllmemlıtlr. 

Tohum 

Kim Haksız 
Fakat mahkemenin tayin 

•ttiii ehli wkuf tetldabm 
)'apmıf, vadfesini bltirmit Ye 

raporuau mahkemeye ••naiftir. 
Otrendijimise tire •lte

laauıalar kabahati Hriıı. .,... 
punma atfetmektecllrler. MU
lıeme de hu kaaaate 1ft1rak 
edecek olana Yua kwn
paDJMI bir buçuk .0JOD 
llrayı lcliyeeektir. Da•um 
yakıada iataç edllmul mu· 
temeldir. 

Islahı 
Halkalıdaki İstasyon Önümüzdeki 
Sene İçin Faaliyetini ·Genişletecek 

Halkalı Ziraat Mektebinde 
bet senelik muntazam bir 
~amla d6rt aenedeberl 
plıpn Tohum 11lah lstuiyoııu 
TqldlAb mektep binasına 11t
madığı •• mektebin tecrllbe 
tarlaları az olduğu için dlln
den itibaren Y eıilk3y civann· 
da kendisine Yerilen bir çlfliie 
tqınmıya bqlamııtar, 

istasyon ılmdlye kadar ye
titdirdiii " latanbul, Trakya 
toprağına ve muhitine en 
el•erif li ye en çok hasılat 
alınan iyi cins buiday, arpa, 

Halkahda Şarapçıhk 
Halkalı Ziraat Mektebinde 

bu sene teıis edilen ıarapçı
llk ıubeıi için bir ka• yap-
brmak •• yeni aletler almak 
için lktıaat VekAleti tahıiıat 
Yermiştir. Mektep idaresi •bu 
para ile ıon ıistem makineler 
alacaktır. 

,yulaf. pancar, mııar tohum
larını ldSyllllere meccuen M-
tıtmııtır. Şeker maddesi 

en çok olan ıeker pan• 

canndan da Alpullu teker 
fabrikasına mnhim mik
tarda tohum vermit ve fabri
ka bu tohumu çifçiye teni 
etmtıtir. istasyon bir sene ıonra 
senelik proıramını bitirecek 
ye iyi netice veren cinslerin 
tohumlarını çoğaltmak ipn 
teıkillbnı geniıletecektir. 

Yerli Mallar Madalyası 
Geçen sene yerli mallar 

llaftumda Yltrin mlbabaku.
•a if tirak edlp te birinciliti 
kazananlara Yerilecek madal
yalar urphanede basılmak 
tızeredir. Madalyalar bu sene-
ki iktisat haftuından on rttn 
evvel tevzi edilecektir. 

Maarif Vekaletinin Bu 
Mesele ile Ehemmiyetle 
Uğraşması Lazımdır 

iki ,na enelki nllıhamızda 
Ukmektep kitaplan sattıında 
lbtikAr yapıldıtını, bu yüzden 
talebe velilerinin fazla olarak 
Yerdikleri paranın (50) bin 
lira kadar tuttuğunu yazmıt
tık. Doğru oldutuna tamamen 
kanaat getirerek verdiğimiz 
bu haber, Babıali caddea'.nde
ki kitapçılar arasında ibtillf
lara sebep olmuştur. 

Mftttehit hareket eden buı 
kitapçılar bu hakikatin gu_. 
te atıtunlanna nasıl ıeçtijinl 

arqbrmıya bqlamıılar ve 
aihayet mHlekdqlanmn bi
rinden flphe etmifler " ona 
boykot yapmıılardar. 

Fakat fUDU da 16yliyellm 
ld bizim Yerdiiimis bu haber 
dotru olmakla beraber biraz 
ekaiktir. Ç&nld çocuk baba
larının uran (M) bin liradan 
9(>k fazladır. 

Bilhaua ilk haberimizin 
latifanndanl sonra piyasaya llç 
tane mektep kitabı daha çı• 
lıanlmıtbr ki bunlar da ıe
çen Mnekl aayıfa adedinden 
eksiktir. Halbuki tiıerlerinde
ki fiat geçen ıene konan 
ftattır. 

Bu buauta fula tafaillta 
Ulzum görmüyoruz ve Maarif 
Veklletinin bu mesele ile 
pddet ve ehemmiyetle allka
dar olmasını istiyoruz. 

Sancak Merasimi 
Kocatepe Ye Adatepe muh

riplerimizin sancak çekme 
merasiminde hazar bulunmak 
Dzere Kumandanlığımızca ev
velce daYet edilmiı bulunan 
sevah kiramın 18 - 10 - 931 
pazar fllnll saat 13,00 de 
Dolmabahçe 6nllnde Hamidiye 
Juuyazörllne teşrifleri rica 
olunur, 

MUnhal Muallimlikler 
latanbul Maarif Müdüriyeti 

mDnbal muallimlikleri Maarif 
V ekiletine bildirmiştir. Veka
let bu ay içinde bu münhal
lere muallim tayin edecektir. 

Günün 

Bono Fiatleri 
Yükseliyor 

Gayrimübadillere buııüa il 
bono tevziine devam edilecek .. 
Küçük bono Hhiplerinden bir 
çotu bonolarını düşkün fiatlerll 
bir kıaım muhtekirlere kaptlft 
clıkları bono ••htı artık dur 
wfbldir. BDyük bono aabipl 
bonolannı Htmadıklanndan bo 
fiatlerinde bir yükaelme var 
Gayrimübadlller müzayede işi 
için bir Emlak Bankaaı ya 
caklardır. 

Maden Kömurune Rağbet 
Bu aene maden kömilrGne b 

aenekinden fada raj'bet vard 
Bunun için kış nekadar tidde 
oluraa olsun odun kömür fia 
lerinin artmıyacatı tahmin edi 
mektedir. 

Seyyar Satıe1lar 
Seyyar aatıcılara muayy 

yerler 1'3•terilmeal takarrOr 
mittir. Bu it için kaymakaml 
t•hir dahilinde münaalp yeri 
aramaktadırlar. 

Babasım Olduran Çocu 
Dört Hn• evvel Topkapıdl 

babuı Settarı 3ldGrerek bir k" 
yuya atan katil Zinnur Efendini' 
Tıbbaadlide] mGıahede altaıal 
abnmaaına karar verilmiştir. 

Masonlara Cevap 
Eaki Adliye Vekili Mahm 

Eaat Bey Ankaradan gönderdi 
bir teli'rafta Masonların kea' 
hakkında aöylediklerine cev 
huırtadıtını, yakında netriyah.,t 
devam edecetini bildirmekte~ 

Musul Petrolları 
Irak hükilmetinin aabık Tilt' 

kiye aefiri Rauf Bey yanında 
Amerikan ve lngiliz mühendi 
oldutu halde buradan H3le 
sltmittir. Mnhendialer Mus 
petrolları hakkanda tetklka 
bulunacaktır. 

Ankarada Spor 
DOn Ankarada sonbahar 

yanşlarma devam edilmişt' 
Ayraca futbol lik maçları d 
yapılmış, İmalat takımı 2-3 Ça~ 
kayaya galip gelmiştir. 

Oyun Yüzünden Kavga 
Galatada sandalcı Ka 

Mustafa bir oyun meselesi 
den diğer Mustafayı bıçak1 
yaralamışhr. 

Bir Kadm Meselesi 
Galatada oturan hamal 

zet bir kadın meselesind 
koltukçu Mahmut ısmm 
birini yaralamıştır. 

Bir Karmanyolacı 
Osman isminde bir sabık 

Galatade ida isminde bir k 
dımn çantasını kabıp kaçark 
yakalanmıştır. 

1 Son Posta'nın Res_im_li_Hı_ik_a_"y_e_s_i._· __ R_a_z_a_r_O_l_a_H._a_s_a_n_B_. _V4_e_G_a_z_e_t_e_c_il_er_M_ek_te_h_i_A_ç_ı_l_ın_ca__, 

• o 

1 ı Huan Bey - Şu ıazetecller mekte
bine ben de gireyim, bakayım... Neler 6j're
aecetlmf 

iz Hasan Bey - Ay bizim gazeteci arka
dqlann bep;sı ıı•ıftL.. Bana da bir yer ..... , 

3: Muallim - Haıan Bey ıua! Herkesi 
gtildilrme, bak duvarda Matbuat Kanunu 
falaka11 asllıl 

4: Hasan Bey - Vay ••• hociyndL .. o ı.ıal" 
mektep açılmadan evvel de vardı. içimizde o• 
koca bebekler oaua taclmı tattılar • 
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H e r g Ü n 1 Son Posiaıı'-ll 
Münderecatımr~ın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

Rakı Sofrasında 

Dün Bakırköyde Bir 

Cinayet Oldv 

Dün Bakırköyde kadın 
yüzünden bir cinayet olmuş
tur. Mustafa isminde birisi 
arkadaşı T ahirin evine gitmiı 
ve beraberce rakı içmiye 
başlamışlardır. Biraz sonra 
meclise Hüseyin isminde bir 
tanıdıkla karısı Fatma H. da 
gelmişler ve eğlenceye iştirak 
etmişlerdir. 

Fakat aradan bir mUddet 
geçince arkadaşlar fazla sar
hoş olmt ş, bira: a'ık m~n1ka
şaya başlamışlardır. Münaka
şanın kavga şeklini aldığı bir 
sırada Hüseyin bıçağını çeke
rek Mustafayı ba.şmdan yara
lamış ve yakalanmıştır. 

Rasat istasyonları 
Ya pılnn bir tetkike göre 

Türkiyede (98) rasat istasyo
nu vardır. Bunlardan (46) s1 

birinci ve ikinci (52) si üçi:n
cü sınıftır. Y eşilköy Halkal ı 
Ziraat Mektebinde de birinci 
s· nıf bir rasthane vardır. 

Bu rasathanede günde llç 
defa rasat yapılarak güntl 
c ününe telarafla Ankaradaki 6 ., 

Meteoroloji enstitüsüne bildi-
rilmektedir. 

Meçhul Kurşun 
Dün Gece İki Kişi 

Yaralandt 

Dtln Şişhanede karmakan
şık bir hadise olmuş, rakı 

içen beş kişi arasında kavga 
çıkmış ve bu sırada tabanca
lar da atılmıştır. 

Çıkan kurşunbrdan Sami 
Marko ve Saim isminde iki kişi 
yaralanmıştır. Fakat kavga 
edenlerle tabancayı atanlar 
tamamen meçhul kalmııtır. 

Tütün Satışı 

Bazı Yerlerde Faaliyet 

Başlamadı 

Sındırgı, (Hususi} - Sın· 
dır ()'ınm bu seneki tütün mah-

o 

sulü geçen senelere nazaran 
az, fakat daha nefistir. 

Böyle olmakla beraber tll
tUncülerimiz alıcı bulamamak

tadır. İki gün evvel buraya 
iki şirketin memurları gel· 

llıiş tütilnleri görmüt ve 
Piyasayı öğrendikten sonra 
fiat vermeden dönüp gitmiş
:erdir. TUtilncüler alıcı bek· 
eınektedirler. 

Bir Nümayiş 
-~atdif 16 (AA) - Ko· 

lılü . , • • 
nısUer ile işsizlerin yakhk-

;~ bir nümayişi dağıtmak 
Çın b l. k . 
tile 0 ıs uvvetleri nilmayış-
4 re sopalarla hücum mec-

\ltiy ti 
~ittı e nde kalmıştır. Birçok J aeıer yaralanmıştlr. 

_.,. -
~ 

~t ~ ı R 
~1 - ı.4 -% -~ 

~ 

1 - Allmler diyorlar ki, in.anın viku
dunu tetkll eden kfmyeYİ unıW'lan bir 
eczaneden bir liraya aatiD almak miim· 
kündür, 

2 - Fakat insanın bu kimyevi madde· 
Jer feYkinde eczaneden ıatıallhnamıyan 
rörilnmez bir tarafı vardır ki: Yarabcı 
kuvveti, ve bayat kabiliyetidir. 

3 - Eter yafayıfmıı, 1:1dece bu khaye• 
vl maddelerin faaliyetinden ~Gtevelllt men
fi bir kimyevi muadeledea ibaret1e, yafa• 
manızın manaıı yoktur. ÇGnkn 810mden 
ıonra da ayni kimyevi faaliyet devam 
edecektir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

iZMiRDE 
Dün Lik Müsabakala
rına Devam Edildi 

İzmir, 16 (A.A.) - Alsan
cak spor sahasmda lik maçla
rına devam edildi. İlk maç 
sabahleyin Türkspor ve Buca 
ikinci takımları arasında icra 
edildi. Neticede Türkspor, 
bire karşı üç sayı ile maçı 
kazandı. Bundan sonra Altm
ordu ve ŞArkspor ikinci ta
kımları karşılaştılar. Altmordu 
güzel bir oyundan sonra 2-0 
galip geldi. 
Öğleden sonra ayni takım

ların birincileri karşılaştılar. 
Tür 1cspor - Buca maçını 2 - t 
Bı.:c,ı kazandı. 

Altınordu ve Şarkspor 
birincileri arasmda yapılan 

maçı Altınordu 3-1 oıaçı 
kazandı. 

Amerikada 
Bahriye Bütçesinde 

Tenzilat Yapıldı 

Vaşmgton, 16 (A. A) -Bah
riye Nazırı M. Adams Ameri
krnın yenide tetkik ve ta
dil edilen 1933 senesi bahriye 

1 bütçesi layihasını M. Hooverin 
arzusu üzerine Beyaz Saraya 
göndermiştir. Son tadilat ne
ticesinde bu biitce layihasın
da 61 milyon dolar radde-

~ sinde tenzilAt yapılmıştır. 

Fransamn Altmlar1 

1 Alman Ticaret Gemi- 1 

" lerinde Grev Çıktı 
Tayfalar Rus Limanlarında Gerni

Jeri Ansızın Tahrip Ettiler 
Berlin, 15 (A. A.) - Bir çok Sovyet limanlarmda ve 

bilhassa Leningratta bulunan Alman ticaret gemilerinde 
tahribat ile milterafik Ani grev ilin olunmuş ve gemiler 
oldukları yerlerde kalmışlardır. 

Bunun üzerine mezkllr limandaki Alman konsolosları müş 

knJitı bertaraf etmek için mahalli Sovyet memurlarile. müzake

rata girmişlerse de muvaffak olamamışlardır. Bu mesele için 

Berline gelen Almanyanın Moskova sefiri, bu akaşam tekrar 

Moskovaya hareket etmiştir. 

Dünkü Müsabakalar 
Galatasaray Birinci Takımı İtal

yanlara 'l- ') Galip Geldi 
Dün Taksin stady{ mu ıda Vefa hUkmen galip sayıldı ve 

yapılması mukarrer şilt ve bu iki takım arasında yapılan 
lik maçlarmdan, Galatasaray hususi maç 3-1 Vefanın gali-
F enerbahçc ve Beşiktaşa la· biyetile neticelendi. 
allfık edenleri, bu üç kliibün Beşiktaş ve İtalyan ikinci 

çıkan ihtilaf neticesinde likten takımları arasında yapılan 
çekilmesi üzerine yapılmadı. hususi maçta da Beşiktaş 3·2 
Bu takımlar hususi maçlar mağlü19 oldu. 

yaptılar. Galatasaray ve F enerbahçe 
Bu suretle yapılan yegAne üçüncü takımları arasındaki 

lik maçı Süleymaniye - İstan- lik maçı yerinede bu iki 
bulspor üçüncü takımları ara- takımlar hususi bir maç yap-
sında oldu. Birinci takımdan tılar. İki tarafın gayretine 
oyuncularla takviye edilmiş rağmen ilk devre sayısız bitti. 
olan her iki takımın heyecanlı İkinci devre de Fen erlilerin 
bir çarpışmasından sonra ma- penaltıdan yaptığı bir sayıy~ ' 

Paris, 16 (A. A.) - Fran- d hasıml k b 1 d d. 2 ı s ·· ı · k- zan ı arı mu a e e e eme ı-
sız Bankasının bJançosu al· çı - u eymamye a ı~ ler ve 1-0 magv lu~ p oldular. 

BeşiktaQ ve Vefa üçüncu 
tın mevcudunun geçen hafta- " s takımları arasındaki Jik maça on maç Galatasaray ve 

MÜCADELE 
Mister Mak Donaldın 
Nutku Yarıda Kaldı 

Londra, 16 ( A. A.) - M. 
Mak Donafd evvelce meb'us 
çıktığıl Scahm intihap daire
sinde intihabat mücadelesine 
b.:tşladığı tarihten beri ilk 
defa olarak bugün Shotton 
köyilnde söylemiye başladığı 
bir nutku tamarnlamıya mu
vaffak olamamıştır. 

M. Mak Donald ahalisinin 
çoğu maden amelesinden iba
ret olan bu köyde nutkuna 
başlar haşlmaz dinleyenler ua
s1nda ıalık sesleri, takbih 
sadaları yükselmeğe haşla
mıştır. Başvekil nutkunu ya
aıda bırakmağa mecbur ol
oıuştur. 

Mukarenet 
Fransa-Almanya Komis

yonu işe Başladı 
Paris, ( A.A) - Fransız

Alman iktısadi komisyonuna 
iştirak eden Fransız murahhas 
heyeti öğleden sonra bir içti
ma yapmıştır. 

M. Laval heyet azasını 
slamlamış ve gelecek müza
kerelerde sarfedecekleri gay
retlerin hükumet tarafın -'an 

takip edilen ve Almanya ile 
itimat dairesinde mesai işti· 
raki gayesini temine matuf 
bulunan siyasetin muvaff aki
yetini kolaylaşlırmasmı temen· 
ni etmiştir. 

kı.ne nazaran 726 milyon d · d İtalyan b. · i t k 1 Beşiktaş icabet etme iğın en mnc a ım arı ara- d .d. G 1 l 
raddesinde artmış olduğunu sın a ı ı. ıa alasaray şöy e 

B k -------------------------...._,, teşekkül etmişti: göstermektedir. an anın • r \ 
altın mevcudu ilk defa olarak 

60,539 milyonu bu1muştur. 

Cins Tavuk Yetiştiriliyor 
İktısat V ek ileti bu sene 

Halkalı Ziraat mektebine 
bilhassa fazla yumurta veren 

(Legorn) cinslerile fazla et veren 
Rotlant tavukları göndermiş-

tir. Mektep bunlardan birçok 
damızlıklar yetiştirmit tavuk 
merakhlanna ucuz bir fiatle 

tevzi etmiştir. 
Bunların yımırtalarmdan da 

dağıtalmıştır. Mektepte bu ta- } 

• 
ister, 

• 
inanma! • • 

ister inan 
G k kt b. ı'n rettir. Fakat mevcut mü-azetecili me e ın 

nihayet açılmasına kar?r derrisler gazetenin ve 
verildi. Şirndı mektebın gazeteciliğin teknik ta
proje~ini yapıyorlar. raflarmi bilmedikleri için, 

F akal Darülfünun bOt- "'" bu müderrisler arasında 
cesi yapılmış, ve tahsjsat gazeteciliği öğretecek 
evvelden muayyen fasıl- kimse bulunacağını ıan• 
lara ayrılmış olduğu İ~İ?, netmiyoruz. 
gazetecilik mektebının 

Bu şerait dahilinde 
tahsisatı yoktur. Bu se· 
heple mektepte deri ve- gazetecilik mektebinden 
recek muallimler, elyevın çıkacak talebenin gaze
müderrislik eden Darül- teciliği öğrenmiı buhJna· 
f ..inun hocalarından iba- cağına, artık: 

ister İnan ister inanma! 
vu ar ıçın ki • . 2 dönüm kadar ı 
ye~ b~ dutluk yaptlm~b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Avni 
Vahyi Böirhan 

Niyazi Mit at Sup hl 
Rebll Utıf Necdet Celdl K. Şefik 

Bu maç seri oldu. Oyunun 
bidayetlerinde güzel akınlar 

yapan Galatasaray. Celalin 
ayağile ili{ golünü yaptı. Maa· 
mafilı bundan sonra daha 
fazla dağınık bir oyun sistemi 
takip eden Galatasaraylılar, 
İtalyan kalecisinin eline at
tıkları üç şüt istisna edilirse, 
oyunun sonlarına kadar mlles
sir bir hücum yapamadılar. 

ikinci devrenin nihıayetlerine 
doğru Kemal Şefiğin yaptığı J 

bir sayı ile Galatasara bu 

1 
maçı 2 - O kazandı. 

Sayfa~ 

Sözün Kısası 
Kzrallar 
Nasıl 
Yaşıyorlar? 

P. S. -

Bir Avrupa gazetesi, "Kıral
lar nasıl yaııyorJar ? ,, diye 
bir tefrika neırediyor. Bu su• 
ale verilecek en kısa cevap 
ıudur : Korku içinde. 

Doğrusu, fU günlerde ben 
kıral olmak iıtemezdim. Biltün 
tahtlar salıncak gibi aallanıyoı 
ve sorguçlar tirtir titriyor. 
Kırallar, sabahleyin gözlerini 
açınca, kendi kendilerine : 
"Acaba son gUnUm mü?,, di
ye aoruyorlar; her gece 
rüyalarında , Hohenzolern • 
lerin, Habıburgların, AU 
Osmanlarm azasını dilenci 
kıyafetinde] görüyorlar; saray• 
lann çefmelerinden, musluk• 

larından gözyaıı akiyor ve 
havuzların fıskıyelerinden koyu 
kurşuni renkli, ağır ve kapalı 
bir havaya kan fııkınyor. 
Gece kandilinden göz ka· 
paklarma düşen bir damlı 
ışık, zavallı kıralların rüyala
rında yangınlar kadar bUyfl• 
yor. 

Her giln, sabah akıam 
dünyanın dört bucağındaı, 
gelen telgraflara sarılıyorları 
1 

ispanya vukuatı, Yugoslavya 
vaziyeti, ·lngiltere donanma11 
isyanı gibi haberler, yüzlerini 
sararhyor. 

Hatırıma geldi: Bilmem han
gi asırda, bilmem hangi kıra-

lın sarayında, bilmem kaç yaşıra 
da, ktiçilk bir prenseı varoııf, 
dadısile oynuyormuı. Birden
bire: 

- A... demİf, dadı, senin 
de benim gibi beş parmağın 
var ha? Minimini prensel 
cenapları, tabiatin bu mllsa• 

vatına okadar inanmamıı ki 
elinin parmaklarmı bir daha 
saymış ve mmldanmış: - Evet 
beş. 

Blitlin kırallar, prensler 
ve prensesler, dünyada her
kesin ayni vücuda sahip ol· 
duğunu yirminci asrın bu 
ilk çeyreğinde öğreniyorlar. 
Dersin vahameti meydandadır. 

M. Papanastasyo 
( Ba9tarafı 1 inci sayfada) 

Şimdiki halde konferanatd 
çıkan mina Balkanlılarda all' 

laşma ve mesai istiraki fikri 
etrafındaki umumi arzunun 
bir muhassalası olmasıdır.,, 

M. Papanastasyo beyanatını 
devam ederek Türk ve Yunan 
milletlerinin mazinin kinlerin
gömmek suretile kendilerf 

için mes•ut bir devir hazırla
dıklarını, bunda sonra, Tür
kiye, Yunanistan ve Balkan
ların her iki millet için müı· 
terek vatan olduğunu söyle
miştir. 

Bulgar Gazeteciferi 
Balkan konferansını takip 

edecek olan Bulgar gazete• 
cileri yakında şehrimize gele4 
ceklerdir. 

General Balbo 
BUkreş, 16 (A.A.)- İtalyan 

b:ıva işleri nazırı ceneral l: ,. 
bo, meçhul Romen askt:ı ·nı n 
mezarına bir çelenk "QY· 
ıııustnr 



1 Küçük Haberler 1 
Çanakkalede 
Çok Acıklı 
Bi,. Facia 
Eski Bir Bomba iki 
Gencin Yaralanmasına 

. Sebep Oldu 

Çanakkale, (Huauai)- Bura
da bir facia oldu ve iki kiti 
aiır aurette yaralandı. Hldiae 
ıudur: 

Saraç Salt çaVUf ve maki
Dİlt Haıan iaminde iki arka
dq civarda dolaşırken umumi 
harpten kalma patlamamıı bir 
bomba bulmuılar, barutunu 
almak için lwrcalamıya bq
lamışlardır. Fakat bir aralık 
bu eakl bumba birdenbire 
patlamıt ve ikisi de tehlikeli 
aurette yaralanmlfbr. 

Beş Ev Yandı 
Bandırma, (Huaual) - Db 

6ğle &zeri aaat Gç raddele
rinde Bandırmaya tlbi Ktl
lefll karyeainin yanmakta ol
duğu, Bandırma ltfaiye
ainin de imdada srelmekte 
oldutu bildirildi ve yetişen 
ltf aiye köyll blltlln, btltlln 
Janmaktan kurtardı. T abkika
bma 16re yan1r1n köy fırımn
dan çakmıfbr. Neticede hq 
ev yanmııtır. 

Maıf Vaktinde Verilmemif 
Konya, (Huıuıi) - llkmek

tep muallimlerine ajulto• ay· 
bkları heallı verildi. Y almada 
da eyllll ayhklanDID ....ılec:e
li dylenmektedir. Budan ela 
anlqılıyor ld Yillyetimiz da
hilinde ilkmeldep muallimleri 
ayhklannı tam vaktinde ala
mamaktadırlar. 

Belediye Tedbir Almıf 
Bandırma, (Huıual) - Be

lediyenin aon samaalarcla 
yaptırdıp umumi laellya bazı 
ahllkaudar 16tl ~ firlda 
1uılar yumıya bqlamlfbr. 
Buaun lıerine belediye hel&
lllD içini tamamen liftli aiyah 
lloya Ue beyat•ıt ve ba ter
biyuldlp lala• ppaiye 
muvaffak olmUfbU'. 

Ekmek Dllr~ Kur• 
Konya, (Huaual) - Sabf 

ulatı ve belki de ı.tiMal ta. 
lahiı yllztındea yiyeoek ft 

içecek ftatlerindelri ucmla 
4evam ediyor. Ekmetin olm
lıua dlrt kuruta lamiftlr. 

Kar,ıyakada Elektrik 
lunir, 16 (Huıual) - Kar-

11yakada elektrik teaiaabaa 
bqlanmıttır. T eaiaat, beledi
renin it Bankuından iatlkru 
ettiii 2,000,000 liranın kalaa 
luamından urfedilerek yapıl
maktadır. Elektrik Şirketi de 
Bayraklı, Karııyaka ve Hal
kapıııara birer tahvil merkezi 
iıışasına bqlamıttir. 

Elektrik Pahah Olunca 
Adana, (Hususi) - Burada 

elektrik ilcretlcri çok pahalı· 
dır. Bu ıebeple bir kııım halk 
beş yliz mumluk llmbalanm 
pkarmıılar. Yerine yls mum
luk takm .. lardır. Bazı dGkkl,... 
larda da elektrik yerine laks 
llmbalan kulluılmaktadu. · \ 

KOMŞU MEMLEKETLER NA
SIL ZENGİN OLUYORLAR? 
Selanikte Ticari Faaliyet Her

Daha Artıyor giin Biraz 

Sellnlk, (Huaual muhabiri
mizden) - Sellnik ve dvan, 
Balkaa harbinden •oma Ya
nuiatanın İf ialine ıeçince 
limanın iatikbal~ laakkında 
endiıe uyanmıftı. Çnald Se
llnlk, mahreç vezifeıini g6r
dntn eaki Oımanlı memle
ketlerile Sırbiıtam elden ka· 
çırmıt oluyordu. Bunua lıe-
rine • zaman iktidar mev
ldinde bulunan Venizeloa 
H8k6metf, hem limanın mOf
teriaini .kaybetmemek, hem 
ele ticari faaliyeti arttırmak 

ve ticari emteamn muha
fuaaile beraber tranılt tica
retia revacını temin etmek 
lçia hazı tedbirler aldı. Bu 
t.dbirlerin en baıında 914 
H•Minde Selhikte aerbeat 
tlcıaret mıntakası tesiıl hak-
landald kanun gelir. 

Fakat Umumi harp bu 
tedbirlerini tatbikini ieciktir
cli. Ve aerbelt mıntaka an
cak 925 aenesinde tesis edi
lebildi. 

Burada teıla edilen Yunan 
Serbeat Ticaret Mıntaka ida
resi Devlet ıahıiyet ve nlifu
IWMI baİI mtlıtakil bir idare-
4ir. A&uı, biri Belediye, iklıi 
Tioaret Oduı, biri Sanayi 
Birlitl, biri Ticaret Blrlifi, 
ltirl Nafıa Nezareti Mllfettifllği 
Wrl lellnlk Gümrtık Mndi
riyetl, biri Sellnik Liman 
Riyuetl, biri Şimendiferler 
KomiHri, biri idare Ye diğeri 
M.U,. memuru olarak Umu
mi Vali tarafı adan mBatebap 
iki ua ile hllk6met komiıe
rlnd• mtlrekkep ve hepıi 
falut olarak çalııır bir idare 

aeyeti .. bualana kararlHllll 
icraya memur bir mldllr ile 
bir de midir muavinl 
aerbelt mıataka11 ld are et
mektedirler. 

Serbeat mantakanın hududu 
karada ( 193,000 ), duiıde 
( 158,000) metre murabbaıclırıı 
Ambarların bulunduğu mahal
lin mesahaıı da 72,438 metre 
murabbadır. Bu ambarlar llç 
kııma aynlırlar: 

1 - Muvakkat umumi am
barlar. Ticaret eıya ve emtea· 
ıı ihraçlarından nihayet bir 
ay kadar bir mllddet bu am· 
barlarda kalabilirler. 

2 - Umumi ambarlar. Bu 
ambarlara konulan eıya ve 
emtea ticari vaziyetin iıtilzam 
ettiii müddetle kalabilirler. 

3 - Hususi ambarlar. Bun· 
lar, idare tarafından tüccar· 
)ara bedel mukabilinde kiraya 
verilirler ve bu ambarların 
anabtarlan kiracılannın elinde 
hulunur. 

Serbest mmtaka hududu 
dahilindeki emtea üzerinde her 
tllrlll ticaret muamelesinin ve 
alanı tebdil etmiyecek llleaa
inin lcraıına müsaade veril-

Adana Güzelleşiyor 
Yeni Yapılan Asrt Binalarla Yeni 

Bir Şehir Kuruluyor 
Adana, (Huıual) - Ada· 

umıı aon aenelere kadar b9-
y0k bir köyden hemen lae ... 
farksa flbi idi. lvlv tama
men eaki demden kalma ve 
eakt biçimde btıytlkçe Mrer 
kly evi maD&Uuaacla .._ 

Fakat bet alb HBe ltbae •· 
kapn hlr •maa urfmcla ..W 
Ada..daa bambafl- ,..ı bir 
Adana meydua Relmlftlr. 

Etkiden latuiyoala .... 
arU111da ıeait bir •M _. 
ywdu. S. laot meyd• ....... 

ı l.taabalda bile ıöremiyeceiiai& 
.. ldltle deiifmlt " ıtzeller 
alftlr. Bu ıahama ortaımda 

.ı.. :rir•i metre ıeniflliia
dekl mun aaddeaia iki tara• 
fanda dratle inld .. f eden bir 
..... t faaliyeti baflam.., Mı 
1Uetlıe Mld Adanaıua k ..... 

nada 1..ı " url Wr pJuia 
temelleri ablmlfbr. Bu ıenlt 
rol, Mfalt dlteH ve ataPldı 
Wr Parla IMal•an ıfbld&.. 

c.dd..ıa iki tarafmcla 11re 
• ,., ....... la... ıa.,.ı 
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miştir. Meıell, 1atmak, rehin 
etmek, batka bir nama ciro 
etmek, tartmak, nOmune ve 
amballj yapmak sribi. 

Bu ambarlardan baıka aer
beat mıntaka dahilinde ıon 
aiıtem ahırlar da vardır. Bu 
ahırların sahaıı 30,000 metre 
murabbaıdır ve bet tanedir. 
Betonarme olarak yapılmış
tır ve bütün sıhhi ıeraiti haiz· 
dir. Balkanlarda bunlann bir 
misline teaadüf edilemez. Bu 
ahırlarda 340 bOJftk, 4450 
kOçllk hayvan ve 200 domuz 
bannabilir. 

Sellnik aerbeat mıntakaaı· 
aın tranalt ticareti, bu~n 
S.rblataa mabaulltanıa Av
rupaya lhracma ve Sarbia
taıwa Cenubu ile Aluvuthı-

dan llç aene zarfında ıu qa· 
ğıdaki miktarda hayvanat 
gelip gitmittir: 

$e•e Koyun Ye Keçi BUyGk hayYaaat 

1921 m.1so 26.m 
\929 770.210 SS.027 
1950 656.s's n.m 

Bu aerbest 
teıis· maksadı 

mıntaka, uıl 

olan tranıit 

muamelesini tamamen temin 
ettikten başka Yunanistana 
ve ticaretine de btıytık biz· 
metler etmiştir. 

Bir defa kaçakçılığt tama· 
men ortadan kaldır
mıştır. Ayrıca mıntakada
ki 

0

busust ambar tefkilltile de 
tacirlere çok btiyük bir ko
laylık temin etmittir. Bundan 
batka bu mıntakada tetkill
tın iyi bir neticeıi olarak 
hınızlık ve malların bozulması 
sibi ıeylere de tesadilf edil
mez. 

Serbest mıntakada tahmil, 
tabliye, bammaliye ve saire gibi 
btıtln maıraflar yekneıak ve 
9ok ucuı bir tarifeye tlbidir. 
Tlccar evvlde11 aarfedeceği 
murafı aantimine kadar he
aap ederek emteua &zerine 
ıammını yapabilir ki bundan 
a bir aantim fazla ne de 

Sellafk u......... •• • .... ,. 
ğun Cenup kıamına ait olarak aokaan ıulıa6r emeli lakin· 
AYrupadan ithal edilen eşya aızdır. 
ve 'emteaya munhasırdır. Sarf Serbeat mıntakanın ifgal 
tıranıitten ibaret olan bu 
faaliyetin bq ıenelik iatatiği ettiii nhtım mahalli bu,nn 
şudur: arbk klfi gelmediiinden mın-

Sene Toa Umumi lthallt taka idareıi Osmanlı Hllk(i-
1926 '6.769 no.364 meti zamanında bir Franaız 
1'27 SS.457 S32.8'i 
1921 sa.99s 486.o:K kumpanyaıına verilen ve mnd-
1m 11.s21 ssa.m deli 1944 ıenelinde hitam 
1"° 4!.Sa.t t&S.747 bulacak olan nhbm lmtiya-
Bu rakamlar yalnız serbeıt sının mOtebaki aenelerini kum-

mmtakanın faaliyetine aittir. 
Sellnik limanının muamellt panyadan aatın alarak nhbm 
ve faaliyeti baıkadır. ve limanın tevsii ile utrqmak-

Serbeat mıwt.d.1 abırlRnn· tadır. lf. lf. 
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Ad•nada gt111İ inş•attan bir nümune 
modera mimari tarzı ile İllfa 1 Kimyaker Ahmet Rııa Beye 
edilmiftir. Resmini gönderdiiim ait olan bu ev, genç mimar
• bu binalarda• biridir. lardan Abdullah Ziya Beyia 

Ankara Mektubu 

Ankarada 
Havalar 
• 
iyice So~udu 
Hükumet Merkezin 
Su Hasreti Çekeni 
Sun'i Bir Göl istiyor 

Ankara , ( Hususi ) 
fllnlerde Ankara iyiden i 
aoğudu. Herkes sırtına par 
ılistinil, paltosunu geçirm 
evine ıobasım kurmağa 
ladı. Artık Ankaramn m 
gece toplantılan, çay, p 
Alemleri de başlamak fiz 
Yaz tatilini geçirmek için 
tanbula gidenlerin hepsi 
döndüler. 

lstanbul dönüşü, her s 
Ankaraya bayat ve faa · 
ıetirir: Ankara kalababkl 
Hanımefendilerin sırtl 

en mutena ve son moda tu 
Jetler g&rülilr . 

Şimdi Ankarada günün 
ıelesi ismet Paşanın Atina 
Peşte seyahatidir. Her mu 
te ve her seviyede ki 
bununla metguldür. 

Siyasi mabafil lsmes P 
mn temaslarının mahiyetini 
lil ve bu aeyahate iftirak e 
miyenler de muhteşem ziy 
ve gezinti dedikodularını 
ta ile tetkik etmektedir 
Bilhusa Ankarada büyük 
kalabalık teıkil eden Ma 
işçileri de Peşte seyahatin 
çok memnuiı olduklarını 
lemektedirler. 

Bu •ene Ankarada yeni 
iki y&ae yakın ev ve ap 
man yapıldı. Bu itibarla 
aene ev kiralarının ma 
derecede dilfeceği söylen 
tedir. 

Ankara aakinlerioin i · 
beklrlann çokluiundan 
ranın bolluğundan mı ne 
bilmiyorum, Ankarada 
mllşterileri pek çok, hafta 
tuıodaki gecelerde bile 
lar tıklım tıklım dolu. Yıl 
ve bayram gecelerinde 
hul eğlence yerlerinde 
len izdihamı burada her 
görmek kabil. * (Son Posta) 22 milyon 
lirasına Sapanca gölli bil 
ltıtnnde Atinada aun'I bit 
yapıldıtım yazmıştı. Bu 
ber ve havadia Ankara 
kinleri arasında büytık 
gıpta Ue okundu. B 
aa au ve deniz ihtiyacı 
de kıvranan Ankaralılar 

illi ge~irerek "Ah, ne 
Ankarada da böyle bir 
yapılsa!." diyorlar. Hususi 
nuşmalarda bu mevzu etr 
lıayaller kurulmakta ve 
jeler yapılmaktadır. Bu 
:yanda latuyonu T qhana 
eden caddedin iki tarafıo 
bot ve geniı ıabanın göl 
pılabilecetini o vakit A 
ranm çok gllzel bir ıehir 
cağını ileri sürenler de •~ 

Sabahattin R61' 

eseridir. 
Burada belediyenin · . 

faaliyeti de bayii ilerile . 
Belediye, yukarda bild

0 

• 

aaf alt caddeden batk• bit 
mezbaha Ye ıtadyom y•) 
maktadır. A· 



SON POSTA 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 

TütUncUlerimiz inhisar lda
ressinin Harekete Geçme

sini BekHyorlar 

lngilterede Meb'usluk Mücadelesi 
Nasıl Bir Netice Verecek? 

Son iktısadi mubahaselerde 

t .. tün ıık' ıık mev:ıubahı 
bilha11a u • • · af 

1 ba•ladı. Hakıkaten ıtir o mıya " _ -ı . . 
etmek lbnndırki tütuncu erımız 
çok 11kınblı bir haldedir. Kendim 
tütüncü çocuğu olmakla mahıu
lün naııl ve ne ıuretle meydana 
ırelditinl bilirim. Bahuıuı meşğu
llyetimi:ıin lzmir gibi tütün mın
take.ııında olması maruzatımm 

nazariyattan ziyade hakikate 
daha yakın olduğunu ifade eder. 

Bu ıene muto.t olan mubayaa 
zamanı birkaç ay geçirilmiş 
olmakla zürra çok müşkül vazi
yete dfi,müştür. Ve bu meyanda 
banka vadelerinin bitmiş olmaaı 

çiftçiyi fazla faiıle para almıya 
ve yahut tütünlerini terhin etmek 
gibi acı bir hakikate ıevketmiş
tir. Birkaç gün evvel filhakika 
piyasa açılmıştır. Fakat iddia 
edildiğine göre; fiatlardaki düt· 
künlük kumpanyaların ittifak 
ettii'indeiı ileri geliyor. Şüpheıiz 
tütün kumpanyalarını bu har~
kete aevkeden ııepep tUtüncülcrı
mizin parasız kalmaları ve tiitlln-

lerini bet a11atJ, beş yukarı mut
laka satmak ıatırannda bulun
malarıdır Zürraın vaziyetini 
takviye ~decek, bunu vazifcıi 
hududuna alan Tütün lnhlaarınm 
bir an evvel harekete ıeçmeıi 
lhım değil mi? 

Tütünlerimldn layık olduğu 
kıymeti bulmaması mnıtakbel 
ıerlyabn ekllmemeaine sebep ola
cağı ••ikirdır. Zürra, ma~ıuliin 
ucuz flatla gitmeden lhımgelen 
tedabirin alınmasını Tiltün lnhiaar 
ldare11inden bekliyor. Ldtfcn ma
ruzatımı ilk nüshalarınııda ıütunu 
mahausuna dercini rica eder hür-
111etlerimi sunarım efendim. 

Karlinlı 

Nigazi //hami 

Tehlikel~ Bir Vaziyet 
Kasım paşada YeJdefılrmenl 

mahallesinin Şeyh ıokağı kaldı

rımları maalesef duz aeneden
beri tamir yüzü görmediğinden 

ahali kışın çamurdan, yazm toz
dan ve geceleri de (her evde 
elektrik bulunmauna rağmen ) 
ıiyaıızlıktan mi'ştekidlr. Çöpçil
niln bu sokflğ •, ı,aftada bir defa 
uğramatı haaebHe çöpler ıokata 
atılmalc ıurvtile ııhhati umumiye 
lhlil edilmektedir. 

Kaldırımın berbatıığı •• ci •arın 
da yokuşlarla muhat bulunmasına 
binaen kaldırım i.' mirinde iatical 
ıöıterilme:ue maazallah herhaoııi 
bir yangın vukuunda ltfa.7e it 
ıöremlyecek ·.re bu vaziyet karıı
ıında da birkaç aile meıkenılz 
kalacaktır. 

Cemaletti11 

Cevaplarımız 
Çorlu Maliye daireıinde milı· 

tahdem M. Reşat Beye: 
Tefrik:ımmn hiçbir kıtmı henüz 

kitap halinde çıkmamışt· • 

Son yirmi dört ıaatlık diba· 
ya siyaai hAdiselerine ait al· 
dığımız telgraftan fÖyle hul1· 
sa ediyoruz: 

İngilterede intihabat mUca· 
deleıi devam ediyor. BUtthı 
fırkalar ve siyasi teşekkUUer 
harekete geçmiş bulunuyorlar. 
Başvekil Mak Donald ta 
kendi hesabına mücadeleye 
girişmiştir. Mister Mak Der 
nald bu çetin mücadelede 
bUtün bir muhalefete kartı 
göğüı germek mecburiyetin
dedir. 

· Sabık Amele Fırkası Lideri-
nin bu siyasi kavgada en 
büyük düşmanı . eıki fırka· 
sıdır. Mücadelemn bugüne 
kadar alınan neticeleri,; ilerde 
kimin kazanacağı hakkında 
henüz esaslı bir fikir verecek 
mahiyette değildir. Bununla 
beraber düne kadar gelen 
haberler Mister Mak Donaldın 
etrafındaki milli blokun ka-
zanacağı ihtimallerini arttır· 

maktadır. Bu blokun en kuv
vetli cephesini muhafaıakAr

lar teşkil ediyor. 
Fakat Mister Mak Donald 

el'an Amele Fırkasına mesup 
olduğunu söylemektedir. Baş
vekil evvelki giln uzun bir 
nutuk söylemiştir. Bunda di
yor ki: 

Af manga 
Faşistlik 
• 
istemiyor 

Ahnanyada meb 'usan mec
lisinde hararetli içtimalar el'an 
devaaı etmektedir. Müfritler 
her fırsatta hükômete hilcum 
ediyorlar. Bununla beraber 
demokrasi t~raftarı fırkalar, 
prensip itibarile hllkfımete 
muhalif olmakla beraber müf· 
ritlerden gelecek tehlikeyi 
bertaraf etmek maksadile bU-
kfımete itimat reyi verme ka
rarındadırlar. Son gelen şu 
telgrafı okuyunuz: 

Ber!in. 15 (A. A.) - Yeni 
kabinenin programının Rayh· 
ştag meclisinde nıUzakeresl 
esnasında M. Brayıe nutkuna 
nihayet verirken kararname
ler hakkındaki tenkitlerine 
rağmen hiik6mete itimat reyi 
vereceğini, çllnkU Alman fa• 
ıistlerin cümhuriyete ve de
mokrasiye hücum etmekte 
olduklarım ailylemiştir. 

Maliye nazırı M. Dietrih 
M. Şahbn iddil' larmı yeniden 
çfrlltmiye çalışmıştır. 
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mMerdl ve biltün halk, gl>nOJUl-
1 • "mert ae.am· .. 

Çiftlik sahip erı, co l lar tarafından kurtarıldıtına za-
lardı. Kuzular keserek, helva arl bip oldukları Genç Muıtafayı 

• . k .. ··ı " crönilllüler 
pı~trere gonu s.uz . o ... J. '<artılamlya koımu,tu. . 
ınısafir ermişlerdı. Mılyoner ı. ı Milyoner Hacı, bln bir çe,ıt 
Çadırdan çadıra, odadan odaya lhtikAr ile elli ıenede topladıtı 
rezerek hem•ehriledni ağırlıyordu, . anın yarıaını kemiren bu ma-
h "' Mit fit par 

er mangaya birkaç mu e töyle bir neticeye var-
c::ı 1 k · tlarbk oeranın 1 "it\ e savurara roınne d memnundu. Parayı n-
6 . nıasın an 1 ıogterıyordu. l kaıandıx..nı, bugiln say 

h aan arın •· 
. Bosnalılar zahmetli, fakat te • • • hl iki bin yilk akçeyi 

ilkesiz bir :ıaferin zevkini kendi ettıği rda -:-ne kaıanabilece· 
)'1rtlarında çıkarmak için ıs ical al zaoıa~ i; iteselU oluyordu 
•ttilderinden Atlı Ağa oğulları tini dütuııerek .tal .. ,]ınaaı 'erefine 
· otlunun ur · 

!ıftliğlnde fazla kalmadılar, kur• •• iki yilk akçe daha d3kilyordu. 
-rdan eairi araların• aldılar, btr,O nlar larayboınamn bir 

cek ayın ilk günlerin• kadar 
ckvam edecek -.e yeni Avam 
Kamaraıı 8 tetrinisanide açı
lacakbr. 

Eıki meclit iıterlingia ıu· 
kutile beraber kapanmıfb. 
Yeni meclisin ilk karıılaıacağl 
mesele ise yine para buhra
nıdır. Para meselesi mevzu
bahs olurken bilhassa gUmriik 
ıiyaaeti de bUyi\k bir rol 

· oynamaktadır. Bazı fırkalar 
glimrliklerde himaye sistemine 
taraftardır. 

El'an Ame·e Fırkaıında o)duj-unu 
iddia eden 

M. Mak Donald 
"Buglin iktidar mevklind• 

bulunan hilkfimet, muayyen 
bir vazife ifasına çalışlyor. Bu 
vazifeyi tamamladığı dakika 
da iktidar mevkiini terkede· 
cektir. Benj muhafazakar Fır· 
kaya mensup değilim ve el'an 
Amele Fırkasının bir uzvuyum.,, 

Bu maliimab buraya kay
dettikten sonra şu neticeyeye 
varabiliriz: 

İntihabat mücadelesi gele-

!Japonya 
Mızıkçılık 
Ediyor 

Japon ve Çin lhtilAfı da 
son günlerin bir türlü haUe
dilemiyen meseleleri arasın
dadır. Akvam Cemiyeti hcnilz 
bir hal ıekli bulamamıştır ve 
bulacağı da yok gibidir. 

ÇUnki Japonya Mançuri 
mıntakasından vazgeçmemek 
azmindedir ve yine Japonya, 
Mançuriyi bir hayat damarı 
olarak eli alboda bulun· 
durmak kararını vermiıtir: . 
Şu halde Akvam Cemıyetı 

bu i i en kestirme yoldan 1 ç· l'l · kan· halletmek için m ı en 
d1rmıya çalışacaktır. f 

Fakat, dUn gelen telgr~b: 
larda okuduğumuz gı ı 
Şimali ve Cenubi Çin HUkfı· 
metleri birleşip te hakiki ve 
pürUzsUz bir Çin vahdeti 
teşekkül ederse vaziyet ne 
olacaktır? Tabii o zaman Japon· 
lar kıımen fedakArlığa yanaşa· 
caklard.r. Ancak Çinliler mut· 
lak şekilde harekete geçfec~k 
olurlasa yeni bir harp a~ıa
ıına tahit olacağız demektır. 

denilen güzel bir mesire vardı. 
Billbtıllerinin çokluj"u ile, ağaç· 
larınm bolluğu ile, yerycr akan 
ıularının letafetile Jnethur idi. 
Hacı Sinan, lttr. o bahçede kaıan
lv kaynatmıtbı ıofralar kurdur• 
mu,tu. Tahakkuk eden zaferin 
bütün terefi kendı =ne izafe olu· 
nan Hattat Hasan Pş. Hazreti~· 
rlni de oraya davet etmltt1· Bır 

1 ... 1ı-taraftan davullar, zurna ar Y 

nıyor, bir taraftan yerlt kollarının 
d. daha ıaı takımı terennilm e ıyor, 

atede Valinin mehterhanesi ,.~ıı- · 
meler püıkürüyordu. 

Hacı Sinanettln oturdutu ça• 
clırın lSnünde blrka~ yllı. top çuha, 
birkaç ytlz keıe de çil akçe vardı. 
Bunlar, takip milfreıeılne dağı• 
ddacaktı. Vail Pş. Hazretleri de 
• paraalnı Hacı Sinana verdirerek .. 
a6ntlllülerln başbutları itin 1eklı. 
~ ıümuf çelenk ve yirmi, otuz 
lrW.t lluırlamıftı. 

Bazllan serbeıt ticaret esa-
ıını müdafaa ediyorlar. Bu 
arada liberaller de ıöyle bir 
program neşretmiılerdir: 

•• 1 - Kambiyo fiatlerinde 
iıtikrar temini ve para usul
lerinde ıılahat icrası ; 

2 - Harp ve tamirat borç
larının azaltdmaın ve milm· 
klin olduğu takdirde iptali; 

3 - Bütün milletlerin ailib 
kuvvetlerinin tahdidi; 

4 - Bütün memleketlerin 
ve milletlerinin ıerbestçe 

ticaret yapabilmelerini mUm
kün kılmak ıçın gilmrük 
tarifelerinin indirilmesi; 

5 - Yukarki 4 maddede 
gösterilen tekliflerin miizake
reıi için beynelmilel konfe· 
ransların içtimaa daveti,, 

!Fransa 
Alacağından 
Vazgeçmiyor 

Fransa Başvekili M. Laval 
yakında Amerikaya gidecek, 
Cümhur Reisi M. Hoovrele gö
rllşecktir. Bu mUIAkat mun
hasıran harp borçlarmın öden· 
mesile alakadardır. Bu itibar· 
la meseleye 11imdiden bUytik 
bir ehemmiyet verilmektedir. 
Amerik Ctımhur Reiıi harp 
borçlarımn teciline hatta mn
him miktarda hafifletilmeıine, 
bu suretle borçlu mevkiinde 
bulunan Almanyaya birax ne
fes almak kabiliyeti verilme
ıine ıiddetle taraftardır. 
Fakat cihan harbinden pek 
büyük bir zararlal çıkan F ran
&a, alacaklannın aantiminden 
bile vazgeçmek iıtemiyor. M. 
Laval nazırlarını toplamıf, 
kendilerine bu mtilikat hak
kında izahat vermiştir. Buna 

mukabil Amerika Cümhur Reiıl 
de bir tebliğ neşrederek bu 
mülAkabn tam bir serbesti da· 
bilinde geçeceğini halka bil-

Hulasa bütün Boına halkı 
ıürur içinde idi, herkeı gülüp 
•tleniyordu. Milyonerin kona
tında ayrıca tertibat alınmıştı. 

Dilzüne lle kurbanlar hazırlan
mı,tı, ilahi okuyacak hafıı.lar gö
melenmiıti, gece yakılacak meşa
leler ııralanmışb, renk renk fi
ıekler ye çarkıfelekler getlrtll· 
.ı,ti. 

Nihayet gllniUlüleria alayı 
Jfüündn. Atlıata oğulları çift
llğine darmadatın bir vaziyette 
adım atmı ş o)an bu baııboı:uk 

ıllrü, Boınaaaraya ıirerkeo mun
tazam bir müfreze y6rilyOfG ya-

pıyordu. Her manga bir batboğun 
emri altında llerliyor ve milfre
aenin tam ortaaında milyoner 
sadenin yakışıkh endamı yiik
aeliyordu. 

Neş'oli müfreze, Kılnu.1otlu 
IJ.abçeainln tam GnOnde durdu 
ve Vlllyet MilftGr.I usun bir dua 

Sayfa~ 

Kadın Ve Kalp işleri 

Kızın Yapabileceği 
En Büyük Hata 

Kendinden Küçüğile Evlenmek 
Bir iki gün evvel kendin

den az btıyUk bir kızla ev· 
lenmek iatiyen bir gence 
verdiğim nasihati okuyan bir 
genç hanımdan, uzun bir 
mektup aldım. " Size ha· 
yatımda yaptığım en büyük 
hatayı anlatayım,, diye başlı· 
yor ve diyor ki: 

.. Ben, bir kadının hayatında 
yapabileceği en büyük hatayı 
yaptim. Kendimden on Yat 
küçük bir gençle evlendim. 
Evlendiğim zaman 35 yaşında 
idim. Sevdiğim genç yirmi 
beşine yeni girmişti. Fakat 
onu öyle sevmiştim ki, gözle· 
rim kararmışb. Dünyayı göre• 
miyordum. Evde ailemin sır

bna ytik olmaktan da kurtul
mak istiyordum. Evin en btı
yük kızı olduğum İçin bütün 
işler benim üzerime kalmıştı. 

Evi ben temizliyor, çocuklara 
i.en bakıyor, her işi ben gö
rllyordum. 

"Sevdiğim genç te, her
hangi bir kızın iftihar duya
cağı bir adamdı. Onu tram• 
vayda tanımıştım. Biletçiye 
bilet parası verirken on pa
ram eksik çıkmıı bu genç 
arkadan on parayı tamamlı· 
yarak teşekkllrUmli. davet et
miıti. Dostluğumuz buradan 
başladı. Aileme bu erkekle 
evlenmek istediğimi söyledi· 
ğim zaman herkes gUl~nı ve 
ıaşırmıştı. 

- Bu gençle, senden yaıça 
bu kadar bUyUk bir gencb 
nasıl evlenebilirsin, diyor, 
inanmak istemiyorlardı. 

Evlendiğimizin llk ayı, aaa
det içinde geçti, fakat bu y:ış 
farla daima içimi kemiriyordu. 
Fırsat dUıüdUkçe sorardım: 

- Senden yaşlıyım diye 
rencide oluyor musun? 

Daima fU cevabı verirdi: 
- Ben ciddi kadından 

hoşlanmm. Ztıpbe ve çıtkı
nldım kızlarla başım hot de .. 
ğildir. 

Fakat bu ıaadet uzun 

dirmiıtir. 
Fakat öyle anlatılıyor ki 

Fransa bu meselede fada bir 
fedakirlık yapmıya yanaımı· 
yacakbr. 

Bu takdirde ne olacak ? 
Bugün için l:.u suale cevap 
-.ermek en bAbnyiğit diplo
matların Lile yapamıyacaldıtırı 
çok gOç bir iştir. 

okuyarak onların ml!vaffakfyet~'!ll 
tea1it, Allahın lutfu'lu t\,;bciJ et
tikten ıonra milyoner Hacının 
kAhyuı genç Mustaianm koluna 
tirdi, Müftünün ehni, 1 alıuımn 
ayaklarını öptürdü ve müteakıben 
delikanlıyı Vali Hazretlerinin 
huzuruna g~Hürdü. 

Hattat Hasan, aabahtan beri 
bıyık falı ile mt'lşgulJil, Jüşcnceli 
bulunuyordu. Milyoner z .denln 
çadıra girmesi ilzerine kendini 
topladı, ~teğine doğru iğilen 
9ocuğun el:nd~n tuttu: 

- Geçmiş olıun - dedi • ln
ıallah korkmamış•ındır, üzüntü 
çekmemitsindir. oir voyvoda değil 
bin voyvoda yolkeaenltie çıksa 
bizi 6rkütmez. Çünki kolumuz 
uındur, k8Hl kişileri kande o)ıa 
ezeriz. İşte ııeni de reb:unler 
elinden aldık, yurduna kavuştur-
4lak. Hele otur. nefeı al, biıı:e de 
kıHanı anlat. 

En mühim itlerin mil.ıakereal 
Bra11nda nlbay•t ilt kelime tay• 

anrmedi. içim fllphe içind 
li lai. Bu genç erkeği kendim 
b&ğlamak için ne yapmadım. 
Üstüme, başıma, tuvaletime 
azami ehemmiyeti verdim. 
Hatta bedeni hareketlere 
başladım. Fakat otuzundan 
sonra ne yapsanız sırıtıyor. 
Birglln biraz geç kalsa, bir 
yerde bir ahpaba, bir tanıdı· 
ğa rastgelse, kızarır terlerdim. 
Nihayet korkum tahakkuk 
etti. Kocam bir gün ortadan 
kayboldu. Bu gaybubetler 
tevali etti. Giinler haftalara, 
haftalar aylara bindi. Nihayet 
evimde yalnız ve dul kaldım. 
BütUn mes'ut günlerim birkaç 
ayı geçmedi. 

Kıskançlık sahneleri yapbıo, 
onu başkalarına gitmekten 
men· e çalıştım. Olmadı, ol· 
madı.. Otuzundan sonra bu 
itler kolay olmuyor. Bir genci 
zaptetmek görUndüğü kadar 
basit değilmiş. 

İtte bugUn dünyanın en 
bedbaht kadınıyım. Şimdi 
dlişünliyorum da, mes'ut o!· 
duğumu zannettiğim günlen· 
min bile bedbahti içinde geç
tiğini anlıyorum. Onun için 
Hanımteyzeciğim, kimseye, 
amma kin.seye aralarında bti· 
ytık yaş farkı varl~en evlen• 
meyi tavs:ye etmeyiniz.,, 

* Bir çocuk bahuı soruyor: 
"Çocuğuma hocası fazla 

ev iti veriyor. Çocuk vazife· 
alni bitirinciye kadar yatmıyor. 
Uykusunu az alıyor. Ne tav• 
ılye edersiniz? 

Çocuk dersten evvel uyku• 
ya muhtaçbr. Ders var diye 
çocuğu nasıl aç bırakamazsa· 
nız, vazifesi olduğu içln de 
uykusuz kalmasına razı oh.ıer 
yınız. Çocuk için b :r uyku ınati 
tayin ediniz ve hiçbir veıile ile, 
o zamanın geçDlesine mUsaa• 
de etmeyiniz. Çocuğunuz va• 
zlfesini akşam üzeri yapmıya 

alışmalıdır. 
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llyen, kafa kestirdiği eanad.e bi:e 
sadece işaretle emir veren he7• 
beti! V uirin mUyonel· ıadeyı 
bukadar iltifat etmesi, huzurunda 
oturtması, oçocuğun dağa kAld~
rılmatı kadar e;ıemmiyttli e,,, 
h&,~iııe idi. Çadırda b:.11unar.hr 
Lu büyük dilnüvazhğa :.f :şı için 
için hayret göateriyo·!lart!;. rl~le 
paşanın, \.ocuğu yanı hı...-n• 
oturttuktan ıonn: 

- Cana çok yakınıtın, P'k 
ııcak kanlısm. Yem •ği bıt" 
yiyelim. 

Denesi o hayreti kataıerlet· 
tl.-miıtl. 

Mustafaya :?efakat ebnit olal\ 
kıihJ'•Yll etek öpüp çıkmak ~
f'1yord.ı. O da ısilklüm püklOıa 
çadırdan çıkb, Hacı Sinl\nın yanı· 
aa j'3tti, Vali Hz. nin gösterJifi 
bOyfik teveccühü Efend,ıfoe mfiJ
deledi. Milyoner, oğlunun bu de
rece iltifat wörmeıini hoş bulma· 
makla beraber .ıeıs çıkarmadı & 

( Arkuı var) 
"'•bıleketlt·rine döndiller. Daha :.m• Kılavuıotlu ı.atıteıl 
'~~el rn~;aya müjdeci r&ıder- ~k~.a~·-~n~~a~==:.:~::__~~~--~~~~--~~------~~----~--~~----~--------~~--~~~~--~~~----~~~----~~~----~~------~~---



Ankaraya Davetimden Kizım 
Kara Bekir Paşa Memnun Olmadı 

YAZAN: 
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M. KAzıM 

Gazi Hz. nİıl emirlerini te
llkki ettikten aonra KIDm 
Kara Bekir Pqaya gittim. 
Telgrafı gasterdim: 

- Evet, dedi. Ankaraya 
srideceksini.z. Bunun için Iİze 
yüz lira barcirah verilecektir. 
Fakat Trabzona uğramamak
hianz lhımdır. 

Kazım Kara Bekir Pqa 
huna neden lllzum görmliflll, 
bilmiyorum. Fakat o dakika 
"'8 üzerinde durmadım. Bence 
flmcli en mllhim şey bir 
an enel cepheye ıitmekttl. 
Fakat verdikleri bu yb lira 
~ ile nuıl ıidebilecek· 
~..,. TU.unuıani ayındaydık. 
1 J.:apalıydı. Yalnız bir ara• 

.. ıuradan ıuraya avuç do
lusu para istiyordu. 

Bana 6yle ıeldi ki Kı
zım Kara Bekir Pqa benim 
Ankaraya çajmlı11mdan pek 
memnun olmamıtb. Bunu an
ladığımı ıu para meaeleü 
lzerinde biru durarak kendi-
8İne de anlatmak iatedim. 

Pqa: 

- Şimdilik kuamızda fazla 
para bulunamadı. Yolda pa
ruaz kaldığınız yerden milra· 
caat edersiniz, demekle iktifa 
etti. 

Çaresiz yola çıktım. Kart
tan Sankamışa tren YUcb. 
Bindik. Geceydi. Mtttbft bir 
kar fiitınuı vardı. Sarıkamlf& 
vardıtımaz zaman 16z 16ztı 
alrmllyordu. Gece soluk va
sonda kalmak, donmak de
mekti. Glztıme bir ııık ilift:L 
Gittim. Ziya 11zan pencerenin 
kap111m çaldım. l.tuyon me-
811U'U Fikri Bey. isminde bir 
ıencin evi imit- Bu zat zanne
derim timdi lstanbul telgraf
•anealnde memurdur. Kendi-

- Geceyi geçirecek bir o
tel olup olmadığını sordum. 

- Hayır, dedi. Maalesef, 
fakat buyurunuz 1 

Fikri Bey çok centilmen ve 
kibar bir ıençti. Bize çay ve 
konyak ikram etti. Sonra da 
belki bir cevabı ret karşısında 
kalmayı bertaraf etmek için : 

- Ben bu gece bir dftğnne 
davetliyim, gideceğim, burada 
ı.tirahat ediniz, dedi. Fazla 
olarak yemeğini de bize ba
raktı. 

• 
Ertesi gün yine (Sankamıı) 

ta kaldık. Bu tevakkuf esna• 
ıında istasyon midürll olan 
maalesef ıimdi ismini hatırlı
pmıyorum, ihtiyar bir binbaıı 
De karşılaştım ve kendisinden 
bize kllçük bir vagon tahsi
aini rica ettim. Bu ikinci gece 
hakikaten bir genç zabitin 
dliğünü varmıf. 

Bizi de çaiırdılar. Gittik. 
Fırbna devam ediyordu. Kurt
lar civara llfllıml1f ttı. Bir teh· 
ilkeye dllşmememiz için kız 
babuı olan binbqı Bekir B. 

bbl evinde alıkoydular. lı
tui aabah Enunıma trea 
•arcL. Diler bir alle ile bir
likte bize kllçllk bir vaıoa 
verdiler, bindik ft blllansa 
Erzuruma nrclak. Zabit allelee 
rine tahsis edllea laflada 
misafir old& 

O mada Envumda meYld 
kumandanı - fimdl ukel mek
tepler mllfettifl 1.lya Pf. • 
erklm harp miralayı Ziya 
BeydL Kendlalııl Tllrkistancla 
bulundujıı 81rada tanımıfbm. 
Burada kutıl8f1nca cidd• 
memnmı oldum. Bize IOD 
derece iltifat etti ve MJU.. 
timizin turil için ellerbactı... 
zelenl yapb. Fakat ba .. ,,_. 
bati mllfklll gtlrdOllal IÜ
lamıyordu. 

- Bayle Qltp •9"' bvllk 
arabalan Ue hu kit ottUiiacla • Ankaraya gitmek lm)sAnmdar. 
Fakat bir defa da naldly9 ku
mandanı ile lf6rlflaDı, dedi. 

Nakliye kumandanını 16r
dlm ve ondan da: 

- Karadan Ankaraya ait
menin iıDklm yoktur, cevÜı-
m aldım. Beylik arabalan •e 
ukerlerini bile bile tehlikeye 
atamam! 

E, timdi ne yapacaktıml 
Tekrar Ziya Beye ıelerek Ya· 
ziyeti anlatbmı 

- Klzım Kara Bekir P...
mn emrine mllhallf bir hare-
kette bulunmalDlf olmak için 
vaziyeti kendiaine bildirerek 
bllmecburiye Trabıondaa ıi
deceiimi haber vermeldijlmi 
tavsiye etti. Bu de 6yle hare
ket ettim. 

( Mabadl 7arıa ) 

Dünkü Münaka
şalı Konferans 

(Battarah 1 inci aayfada) 
Sigortacı Tacettin Bey: "!a

bam ve tahvillta lnkıllp edia
ce ıermayenin milliliği kay· 
bolur. Binaenaleyh fırkaDJD 
sermayede milliyetçi olmam-
daki mlnayı anlamak iatiyo
rum" dedi. Recep B. bu nok· 
tayı da şu suretle izah etti: 

- F ırkamız sermaye milli· 
liğini dOıtur ittihaz ederken 
şunu kastetmektedir. 

Memleketin bugtınkll ihti· 
yacı 200 • 250 milyon hare
ketli sermaye istemektedir. Bu 
sermaye ile dyimizden ve ta
aarruflanmızdan müteşekkil 
normal bir sermaye ve kredi 
teklinde yaşıyan •e hareket 
eden sermayeyi katediyorum. 
Kapital ile bizim anladığımız 
normal sermaye araıında fark 
vardır. 

Biz memleketimizi ezecek 
ve yıkacak kapitali dOşman· 
lılda karşılarız. Türkiye bir 
mOıtemleke değildir. Makul 
klrlarla iktifa edecek ka· 
pitaie ise dilıman değiliz, 
bunlara kapılarımız açıktır. 

Recep Beyin "yıkıcı ve er.ici 
ıermayeyi dilşmanlıkla karşı· 
larız, Tllrkiye bir mUstemleke 
değildir ,, sözleri alkıılarla 

kartılandL 

Türk Gazeteciliği Yü
züncü Yılına Basıyor 

( Baftarah 1 inal ıayfada) ı mek için her mahallede k ... 
eliti •e bu ıuetenha bqlsa dU yalalmua " hallan ı•ce-
liaularla çıkmuı lçbı bqlc& )eri ııra ile ıılbetçi kalmuı 
bir (bumahane) de yapılacala laakkaada emir ile barutlaa-
mukadcHme de yuıltyor •• ned.. depolara ,etlrtllea ba
(120 kurutla herku bu f&M- rutlann o HDe de meruiml• 
tenha bir aenelltlne lftlrak kaldınlclıiı lıabvl kaydedll-
ecle&Wr) cOmlealle mukaddime •ektedir. 
bltlrlllyor. ( Mendch ukerlye) aerlav-

Makaddlmedea aonra aayı- hua altında ( Vidba ) mahalas-
fanın bqanda iki çiçek dab bj'llla Cemaleddia Beyla tvW 
aruma ıazetenin lemi, satma Ye daha ltıtka bala a6erl 
defa ı 1 Ştıruu fi • ı il, ta,mıer ftl'Cllr. 
tolw Hne 1247 yuılmıfbr. U.ura lıarl"rt laamaada da 
Gazetede ha•adl. •• haber- (Leh meal.keti klnW ( .,.. 
lere ıerllvlaa konmam11br. yıtahb) olaa Vart0nda feu.t 
Y alnu yudana arua ıeliti· Ye karppbldarıa balauaı içla 
.. el dlrder b...,. aantha Ruaya tarafmclan ıladeril• 
acık bırakılmlfbr. ilk llbmda Feld Maretal BukoYiçiD v_.. 
(Umanı dahiliye) aerllvhuı fOYaJI zaptettitl)ı haberi ıa... 
altmda Sultan Mahmudun 1246 ca kaydedilmekte Ye bununla 
MDMI zllhlcceahade ( Şerefre- da gazete bitmektedir. 
ur) fırkateJDİle ve (15) Hffne Takvimi Vakayiden ıonra 
U. Gelibolu, Kalelaultanlye- Tttrldyede çıkan en eski p• 
d• ldirneyl slyareti yuıh- ıete ( Ceridei Havadis ) tir. 
yor. Bundu aonra ıehzadesl ilk nOahua 98 aeae enel 
Abc:lllmeeldln (tah.ıll ulftm) a çıkm11br. Bunlardaa aonra 
ı. .. ıamuı mllnuebetlle O.. uld iazeteler ıunlardır: Ml-
lditlarda lbrahimaja çayınnda zaa (84) , Tercümanı Ahm 
J•pllu ıenllklerden bahıe- (7a), TuYiri Efklr (72), Tuna 
diliyor. (69), Fırat (66), latanbul (66), 

Dlter bir ılltunda latanbul, Terakki (64), Buiret, Ml-
Billdıaelhe ve Boğaziçinde meyyis, Hakayiktll•akayi (63), 
çıku yanpalara mlai olmak Çaylak (57) ıene enel çık-
Ye banlan vaktinde a6ndllr- mıılardır. 

Adananın Milyoneri 
Nasıl lflis Etmişti? 

( Baıtarafa 1 laoi aayfada] 
ginden kendisine para verll
diii halde bu hizmeti yapa
catıni bankaya teklif ettiji
nl ve bu bapta kendisinin de 
mllteleuı aorulmua llzerine 
bunun kanunen bir ctlrtlm 
ve rtlfvet addedllecetf ci
hetle •erilmesi caiz olma
dıtı mllteleuında bulunduğunu 
ve bankanın alacatından oa 
dart bin ytlz on llranm lmtl
yazb kaydedlldltini a6yledi. 

bbaml Bey bu davada 
mamun aıfatile bulunduğun· 
dan yemlnsl• dinlendi ve lfa
deıinde aradan epeyce zaman 
geçtijinden habrlamadıtım 
s8yledL 

Sonra banka mDdllrO ile 
muhasebeciıi, avukat Sabih 
ve llhaml Beyler mll•acehe 
olundular. Hepsi de ifadele
rinde ıırar ettiler. 

B6yle bir paranın hangi 
ıekilde istendiği tahakkuk 
etmemekle beraber on d6rt 
bin yOz on liranın imtiyazlı 
kaydedildiği ve bu paranın 
kasa mevcudundan verilditl 
anlatılmıtbr ki aindiklerin 
tahtı muhakemeye alınmalan 
sebeplerinden biri de budur. 

Bu mu•acebeyi mOteakip 
şahitlerden Nalbantzade Ah· 
met Ef. mevcut olmadığından 
Suphi Paşa zade Abidin ve 
Motozade Osman Beyin mu· 
vaceheleri yapılmıf, bu iki 
şahit te sindiklerden Feyzi 
Beyin Ahmet Ef. de dahil 
olmak üzere fabrikayı mUş· 
terken almayı teklif ettiği
ni ve uzun vadeli taksit· 
lerle yapacağını , hemen 
icarile resülmalin alınması 

kabil olacağını ve bu teklifin 

enelA Feyzi Bey tarafından 
yapıldığım ı6ylediler. 

Bundan aonra Sadık Ye 
Hul6ai Beylerin mllfterek bir 
iatidalan okundu. Bunda buı 
taleplerde bulunuyorlardı. 

lkıaci celsede Mndiklerin 
aorpya çekilmeleri için celp
lerine, dllyun defterinde kay
dedildiği iddia olunan faiz, 
komiıyon ve Bcretl veklletle
ria •• Şark Franııı Bankuile 
Anadolu Sigorta tirketine 
imtiyazlı olaru verilen para
lann neye m8atenit ise mlls
tenldatlanmn Hukuk mah· 
kemeainden celplerile tetkiki· 
ne ve Şark Fransız Bankası 
Mersin Şubesi Mndnrn 
Cevat Ni zami Beyin ls-
tanbuldan istinabe ıuretile 
ifadesinin alınmuına ve Mer· 
sin avukatlarından Fuat Beyin 
ve Mersin tüccarlarından Av
ram ve luk Elhadef Efendi· 
lerin fAhit olarak dinlenme
aine ve gelmiyen Nalbantza· 
de Ahmet Efendinha keza
lik celbine ve aindlklerin 
defterlerinde Jinal altı 
kuruıluk Ziraat Bankua eh· 
dan bedelinin yirmi bet lira 
yazılması esbabının kendile
rinden ve on ıeklz bin lira
nın vergi olarak verilip veril
mediğinin de Defterdarlıktan 
sorulmasına karar verilerek 
muhakeme başka bir ıftne 
talik edildi. 

Saldlıattin 

Konsolosu Sayacakmış 
Sabıkalı Ayı Mehmet dftn 

Beyoğlunda A vuıturya konso
la su M. Alberi )ifa tutmak 
auretile soymak iıtemiı, fakat 
yakalanmıftır. 

SİNEMALAR 

~~~~--.r--R-a-dy-o--~ 

Bir güzellik harikası 
pek yakında MELEK te 

-• Şık Sinemada -• 
Meftlmin en bllyOk filmi 
olan ve LILIAN HARVEY 
HENRI GARA T tarafından 

temsil edilen 

Cennet Yolu 
filmini• Fraaaızca kopyesi mu· 
vaffakıyetlerle denm ediyor. 

BuıGn Ye yarın aon s\lnGdilr. 
G3rmlyenler tıtfcal etsinler. 

Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Maaaell 

ALEMDAR - Yanık kalpler 
ARTIS'rlK - S.•ll Dan.asil 
A S R 1 - Fakır milyoner 
EKLER - Mllto• 
ELHAMRA - Parlall Kahved 
ETUV AL - Cu kıralı 
FERAH - AJbaa bllcum 

OLORY A - San odanın earan 
KEMAL B. - Mukaddea dal 

MAJIK - Son blrllk 
MELEK - Parlall Kahveci 
ldUJ - Bm_._ lupaetl 

OPERA - Vartova Kaleal 

ŞIK - itham edl1orum 
Öakld • r Hl la - Atk reaml l'•çlcll 

Merain, ( Huaua1 ) - Bura
daki pamuk tacirleri Seyrl
aef ain idaresinden ıikiyet 
ediyorlar. Allkadarlan dinle
dim. Şiklyetleri ıu merkezde 
toplanıyor: 

Seyrlaefain idaresi bundan 
bir mOddet evvel, milli mah· 
sullbmızın lhracabnı himaye 
makaadlDI ileri allrerek nav
lun llcretlerinl birdenbire kı.r
mıfb. Bu suretle Mersin bat· 
bna itliyen diier millJ vapur-
cular zarara uğramı~ti. 

Milli vapurcularm tiklyet· 
leri devam ederken Seyrise
fain ldareal buradaki tacir· 
)ere mllracat ederek mallarını 

kendisine vermelerini sC>ylemit 
ve bunlan kAmilen kontora
toya raptetmiftir. Fakat timdi 
pamuk balyeleri gibi çok yer 
tutan bu mallar yerine tercihan 
diğer eıyayı nakletmekte 
ve kontratolu tacirleri beklet
mektedir. diğer vapurlar da 
Merıine uğramadığı için tacir
ler sıkıntıya dUımllttlil'. 

Tarıhl Eserler 
Atina, (Hususi) - Yunan 

Hftk6meti, müzelerinde dlter 
bir eşleri bulunan büttın uan
atikanın f azlalannı satmıya 

karar vermiıtir. Bu paralarla 
Mllze idaret l yeni taharriyat 
yapacak ve müzelerinde bu
lumıyan diğer eserleri ıabn 
alacağı gibi MDze idarelerini 
de genitletecektir. 

17 Te,rinievel Cumartesi 
latanbul - [ 1200 metre 

5 kilovat J 18 gramofon 19,30 
alaturka saz, 20,30 gramofon, 
21 alaturka konser, 22 orkestra. 

HeU.berı - [ 276 metre. 
75 kilovat ] 20 ( Edit Lorand · 
ın orkestrası, 21,10 kabara. 

Mllhlaker - [ 361 metre, 
75 kilovat J 19,ffi İspanyol li
sam hakkında bir milsahabe, 
19,45 orkeıtra, 20,10 Kolon· 
yada~ naklen oen gece, 22,35 
dans havalan. 

Lemberı - [ 300 metre 16 
kilovat J 19,25 keman konseri, 
19,45 V arşovadan naldeıı kon· 
ser, 23 dans havaları. 

Bllkreı - [ 394 .metre, 16 
kilovat ) 20,40 Radyo Darül· 
fünunu, 20,40 gramofon pliğı 
21,30 konferanı, 22,15 senfoni. 

Viyana - [ 517 metre, 20 
kilovat] 19,45 operadan naklen 
bir temsil. 

Pefte - ( 5.50 metre 2S 
kilovat ) 19,30 millr Macar 
şarkıları, 20,30 konser, 2S 
dans havalan. 

Vart0va - ( 1411 metre, 
158 kilovat J 19,30 gramofon, 
20 mu ikili müsahabe, 20,15 
senfoni, 22,30 Karakoviden 
nakil, 23 cazbant. 

Königavftsterbavsen - 1900 
İngilizce ders, 20 Kolonyadan 
naklen ıen gece, 23 dam ha· 
vaları. 

Etibba Oduı bugln top
lanarak idare hevetini seçe
cektir. Bu toplanbnm hara· 
retli ve mtlnakqah olacajı 
tahmin edilmektedir. 

Genç doktorlar, nİ.za•namee 
nin idare heyetine seçilecek 
azanın (35) yqında olmua 
hakkındaki maddesine itiru 
etmektedir. Yeni idare heyeti 
için ortada üç liste •ardır. 

Bu listelerin biri Ebbba 
Muhadenet cemiyetinin, biri 
Tıp cemiyetinin, diğeride 
Mnstakillerindir. 

Mısır Yumurta Ticareti 
Kahire, (Hususi)- Mııır hO

kumeti, hariçte yumurtalannın 
revacını temin etmek için 
yumurtaları tasnife tlbi tutmUf 
ve her ihraç iskelesinde Av
rupaya g6nderilecek yumurta• 
lan kontrol için bnrolar tqkil 
etmiıtir. Bu bllronun memul"" 
lan ihraç için hazırlanan sb
dıklan açacak ve yumurtalal'I 
muayene edecektir. 

Polisi Yaraladı 

Glatada oturan Artin ir 
minde biri .Asım, Naim ve 
Kemal isminde llç kişiyi yarr 
lam11tır. Artin bıçağım eliıı
den almak isteyen polis BuiJll 
Efendiyi de kolundan yarr 
l&mlf ve yakalanmıtbr. 
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Mahmut Şevket Paşaya 

Yapılan Suikast Üzerine Beyler
beyi Saravında Tedbirler Alındı 

Kiralık euls dalreals, 1 Satılık •tyanıs var nııdır? il D it . . • odams yar _., t Şatılık etJa anyor muaunm? o tora, dışçıye terdye 
Kiralık eY, daire, oda it mi latlyoraunus ? Ye .. ıreye ihtiyacını• 

arıyor •ua-us ? ftçı mi latlyoraunwı ? var mıdır ? 

Ara~ak _ve ~or~akla A v~it ıeçirme!iniz. Masra.f .etm~yiniz. (~ kuruşla bu işi yapahilirsıniz 
(16) kelımelık hır ılan kafidır. Her kelıme fazlası ıçın hır kuruş ılave ediniz. 

MOTENEVVI 

------ NAKLE~EN ı Z1Y A ŞAKIR 115 
(Her lı11klcı m11lıf•zdrzr ) 

__ oo_K_T_O_R_L_AR __ l KOLONYACILAR 
DOKTOR AHMET HAMDI Mis FABRIKASI MÜSTAHZERATI 
ZGhrevl ve dahllt haatalıldar. Kelonya, lavanta, Hana, dit macunu, 

Han•• Beyotlu. Tarlabatı caddeal yataıs krem, pudra, aabun Ye blryaa-

GÖZ Ye GÖZLÜK mütehaHı .. 
Tıp Fakültesi göz hastalıkla 

Bu kaıa, Abdtılhamide tiler. Fakat ben, 
epeyce ıermayei maka! oldc. 

lıfo. 145. Muayenehane: Galata tlndlr. illa mlbtahseratıaı bir defa 
Top"ular cadde1I. No. 164. -·1 tecrilbe edenler dalma Ye dalma oadan 

:r ayrılmular. Her yerde bulunu. -51 

pARIS TIP FAKÜL TESINDEN Mezun SÜNNETÇi 

aabık muayJni doktor Fuat Az 
Bey - Muayene Ue glblilk satı 
br. Muayene tlcretl alınmaz 
Bahçekapı Hamldiye caddeıi 
numaralı mağaza 

- Yangın demezler mi, fena 
halde yüreğim oynar .. Efen
dilik zamanımda ikamet et
tiğimiz sarayda bir vak'a oldu. 
Bir meseleden dolayı ıinirle-

wmumun men· 
faatinf doıo
nerek bunlara 
karıı hiçbir 
muamele yap
madım. Bu tu-

cat" ZOhrnt hutalıklar mOtehaHıaa ---k.-O_L_A_Y--
5
-
0

-N;..N_E_T __ _ 

Dr. BAHATTİN ŞEVKİ Ameliyesi için meıhur Halepli ___ K_O_l_A_Y_l_l_K_l_A_--ı 
Kabul aaatlerl ubah H.kiz:den ude doktor Talip Beye be' ,nn 

Den ıaraylınm biri hiddetle 
Perdeleri tutuıturdu. Hiç 
unutmam; ben uyuyordum. 
Birdenbire kadınların, kırların 
feryatlarile uyandım. Tutuıan 
oda, benim yatak odamm 
altında idi. Hemen alt kata 
koştum. Perdelerin alevi tah
talara sirayet etmişti. 
Yangını söndürecek hiçbir 
•asıta yoktu. Fakat ıoğuk 
kanlılığı mı kaybetmedim. 
Bazı cesur saraylıların yardı· 
lllı ile yangını söndürdüm ... 
Makama geldikten aonra Yıl
~ız sarayında oldukça iyi bir 
ıtf . F aıye tertibab yaptırmıştım. 

akat çok şükür buna bü
yük bir ihtiyaç zuhur etmedi 

lstanbulda itfaiye vesaitinin 
tekemmül etmesine de çok ça
lıştım. Bu hususta Avusturyalı 
Kont (Zicini) Paşa çok gay
ret etti. Vakıa (itfaye alay)ı pek 
llliikemmel birşey değildi am-

llıa yine iyi iş görUrdU. Ecdadım 
tanıanında lstanbulda bllyilk 
Yangınlar olurmuf. Hamdol
ıun, benim zamanımda böyle 
bUyük yangın olmamıştır. 
Yangın topunu işitir işit
mez, gece yarısı bile olsa 
hemen yatağımdan kal
kar, yangını sorardı m. (Zapti
ye Nazırı ) ile ( Merkez Ku
mandanı ) nın bizzat yangın

larda bulunmalarını ve yangı
nın tevessUüne mani olmalarını 
emretmiştim. 

Onlar, yangına giderler, 
Ye vaziyeti takip ederek yan
rının· aldığı tekil baklnnda 
bana biribirini müteakıp ha
lterler gönderirlerdi. Eğer yan-
ım mühimce olursa, kalkar, (Ci· 

hannüma) kasrına kadar gider, 
oradaki biiyük dürbin!e bizzat 
yangını takip ederdum ... ( Ma
halle tulumbaları ) yangınlarda 
çok iş görürlerdi ( itfaiye ala· 
)'ı ) yetişinı:eye kadar yangının 
anüneD geçmiye gayret eder

lerdi. 
Beşiktaşta (Zekiye Sultanı)ın 

larayı tutuştuğu zaman eğer 
derhal mahalle tuh:mbaları 
Yetiımese idi, koca saray ya-
1llp kili olacaktı. Bereket ver· 
aln tulumbacılar derhal ye
tltti • Ateşin ı:uhfır ettiği 
lelirnhk dairesile harem dai
tesin arasına girerek bu fe· 
~ketin 6nUne geçti. Mahalle. 

il Unıbaları, deyip te geçmemelı. 
ı:nlar, çok iş görürler.. Tu· 
d f değil mi, bunlar bakkın-
•da bana bir hayli jurnal 

~ttdiler. Btitna bu tulumba-
Ultr Adeta bir (tetekklU) bn
tt1lde olduaundan bazı muhar
• 'ttetın teıvikile maka~• kar-

• 1.1-.. ... 

• kf&ID yediye kadar Babıali evvelden haber verllme1I. Sirkeci 
)leaerret oteli karşısında No. 13S Nemliz:ade hanı. Telefon ııtan-

lambacılar, yal· 
mz (abur c:.ı· 
bur) adaml~ 
dan ibaret de-

Wrincıl kat. -92 bul 1486 -7 

TAKSiTLE 

ğildi. Bunlana 
aruanda bUJ 
beyler ye pqa· 
sade) ler de 
bulunur mu f· 

Bunlar ade-
ta tulumbacı
ların (gönUJIU) 
kısmını teıkil 
edermiş. Hat· 
ta, (Babı ser
askeri ) Mns
teşnrı Muhtar 

Bey ismin- Beglerbe_ql •aragının dahillnd• bir köşe 
deki zat, gençliğinde o kadar etmemif amma, yanğın oldu 
meraklı imiş ki, tulumbacı el- mu, yine gider tulum baların 
bisesi, bir bohçe ile yazıha- geçeceği yolda bekler, hiç ol-
nesinin altında hazır durur- maHa onları uzaktan ol-
muş. Yangın topu; (dan ... ) aun ~örmekten bir 2.evk du· 
dedi mi, hemen itini glicilntl yarmış... Şimdi, mahalle 
bırakır, bir kötede elbisesini tulumbalarını kaldıracaklarını 

&erlin Tıp FakOltesinden cildiye 
ve sühreviye mütehaaıısı 

Dr. A. LEBIP SELiM 
Sirkeci • Orhanlye cad. No. 2) 

Cumadan maada hergün sabahta~ 
aktama kadar. -S 

EMRAZI z0:-IREVIYE tedavi· 
hanesi - Doktor Ariatidi Beye 
EminlSnü sabık Karakaş Hu 
No. 8 -17 

MEMUR VE MEMURE 1 
RARA KAZANDIRIYORUZ -

lıtanbulda, taşra vilayetlerde, 
kazalarda MEMUR ve MEMURE 
istiyoruz, işinize, vazifenize halel 
ırelmlyecaktir, bize mektupla so
runuz:. İçine 6 kuruşluk pul ko
yunuz:. latanbul poıtaneainde 400 

-6 

KIŞ GELiYOR - Petin ve 
•eresiye fevkalide tık n eh .. n 
;tylnmek iıter ve biraz da müş
Wlpetentaenlı. Bcbıali karıııında 
1-k terzihanesine utrayınu:. 

-17 

EMLAK ALIYOR 
EMLAK SATIN ALIRIZ 

l.keleye, tramvaya, ıimendifere, 
otobüse yakın olanlar mllreccah
br. Saat 9-12 ara•ında milracaat. 

lataubul dördOncD Vakıf han 
asma kat 29 

-6 

SATILIK VE KIRALIK 
SA TlLIK VE KiRALIK - Ar

navut klSyünde birinci caddede 
99 numaralı yalı ehven fiatle 
aablık n kirahkbr. İçindekilere 
müracaat. -3 

Gönderiniz, • e • 

esmınızı Bize 
değiıtirerek yangına kofarmıf. a6y1Uyorlar. Bana kalırsa, 

bunda isabet etmezler. fstan· Bir aralık bana bunu da jurnal * * * 
ettiler. Seı askeri çağırdım. bul itfaiyesi çok mükemmel bir 

Tenbib ettim; (bir daha böyle ıekil alıncıya kadar bunlara 
Size Tabiatinizi. Sögliyelim ... 

--------..... - ---------------------~Wt~·--=-:.w-a;·-------------itlere karışmasın) dedim. Fa· ilişmemelidir. Eğer bu kuvvetı 
kat, merak ehli bu .. hiç du- ıslaha muvaffak olurlarsa çok 
rur mu? .. Vakıa bu tenbihten biiylik menfaat temin ederler. 
ıonra bizzat yangına iştirak (Arkası var) 

• 
ispanyanın 
Eski Kıralı 
Sabık Hükümdar Kar-
pat Dağlannın Issız 

Bir Köşesine Çekiliyor 

Arap Vahdeti 

Mısırda Büyük Bir 

Kongre Toplanıyor 

Şam, ( Hususi ) - Bu ay 
sonunda manda altında 
bulunan bUtUn Arap menı-

Lehistan - Çekoslovakya hu· i '• leketleri mümessillerin n .,. 
dudunda, Karpat dağlarının • 
ıasız ve sessiz bir köşesindeki tirak edeceği fevkalide bır 
Ltiblay tatosu, içinde ve dı- Arap kongresi toplanacakbr. 
ıında asırlarm izlerini taşır. Burada araplık vahdeti ileri 
Şato Avualurya kıralları ta· ıilrUlecek ve bunu haıırlıya-
rafından yaptırılmıştır. Kıral cak yollar ve amiller konu· 
Sigamunt Lehistan Kıralı Vla- ıulacaktıtı, Bu kongrede Irak 
dislav ile oynadığı bir kumar- Ye Suriye tahtlarının birlet· 
da şatoyu kaybetmiftir. tfrilmesi de mevzubah• ola-

Şato döne dolat• en nlha· caktır. Koııgrenin Mıurda 

* 

·- '}Mastaf 11 e/. 
Şarlat an " 
nümaylffi de-
lildir. Bir itte 
&nayak olmu, 

usul" merta

ılme hıda rt
ayetlılr d ..... 
clir. Ataldak 
ıöstermea. 

Y •su./ lleg lntizampen.-
dir. Hia " 
aeYıf DMYA
lanna karıı 

ılf ı Yarclar
Rikkati heye

canı kolaylık
la tahrik ec:lt
leblHr. lld 
ye zarafeti .,_ 
mal etmea. 
Bir ifla pbalı 

olup bitmuini arsu eder. .. 
Yet sakıt İspanya Kıralı Al· 

(la toplanması kararlqbnlmıtbr· 
fonsun teyzeıadeıl Graf • ı/(a(/ıkögilntl• Zelıi.. N. : 
moyıkiy ) • ıeçmiıtlr. Alfom < ret~atıaıa dercıaı 1atemı1or) 
tahtından uğratılınca Zamoyı- ON DÔRÜNCO Sevdikleri hakkında aamiml 

yıki ıatoyu eak.i kı~ala hediye p A TRON KUPONU .. fedaklrdır. Maddi yarlık· 
etmiıtir. Şato t1mdı 26 mllyoa lardan miistağnidir. Hayal ff 
frank ile tamir edilmektedir. N 6 macera mevzulannı merak 

L _l _ 0. 
Tam'ır bittikten sonra aausa " haveıle takibe mlltema-

Guetemlaıle OD bet fllnda Jtlr 
kıral aileıile beraber buraya nrmekt• olduJumuı: Patren• yildir. 

bedan alaak latlyoraanaa, bu 
yerleıektir. 1n1peau kealp aaıdayum .. u Herkesin lauıuıiyeti hakkı~ 

Kıral ispanyadan çıkmadM laal*' teplayıaıs. Patroalarımır da maHimat edinmekten, te-
l ıaraydan alabil• .._ pek memnu• olaeakaıaıs. i nç gUn evve tll Patrealu •etreıllldlkl•rl 1uır cesaliaten ve earareng z .. y-

dlti albn, pırlanta, kıym• •- itibara• lataaıtıal Jıarilerlmla lerden hazeder kendi kuaurla· 

.. 'I. 
•• 1&lreyl buraya P Wr lııalU, tqra karllerlıal• •• tnnın ıuyuuna fiil Ye hareket .. 

-11 OD- .. lflacle kupoalanDI pd.,. l clennlftlr. Bu lfYIDlD 1111 Y ili atHer. a. .ıd•• ,_.tUııMa ı lerinin tukidine tabammll., 
._ ......... ..__derinde oldul- tala• .LL _ __ _ ...... _ _ ...,_ kalMll _ _ ..,_._ .. ~~ _ecl_ •_m_ ... _______ _ 

. Cemtıl Ef. 
Çalııkan Ye 
çeYiktir, ra
hatına dUı· 

kllnlnk ıöster· 
meı, yemek 

hususunda be
tenmemez 1 i k 
yapmaz, kıs· 
men acul ve 
ablgandır. .. 

'4. H•ld•i Aıl••= Her teYe 
ehemmiyet ver

mek istiyen 
mllstağnı bir 
hali vardır. iz
zeti nefia me-

sailinde atak· 
göıterir. Sabır 
ve teenniden 
ziyade iaticale 
-nlltemayildir • 
~ ğlenc eden 

geri kalmaı · .neı, Hrt mu
ameleye derhal mukabele 
eder. 

• 
S•lllıattin 1-•q: Samimidir. 

ı<ibir Y• aza
met g6ster
mekten ziyade 
tavazua mUte
mayildir. Ben
liifnde hiı ve 
hayale daha 

f aıla yer tah
siı etmiştir. 

Sessiz Ye ıü
kfıti dejildir. 

konutacak mevzu bulur 
...... olmak iater. 

KOLAYLIK GÖSTERECE~fz 
Davalı işleriniz için mahkemeye 
avukata ıritmeden aaat 9-12 ara• 
aında bize müracaat ediniz. 

l.tanbul Babçekapı d8rdGnc 
Vakıf ban aama kat 29 

KAZANDIRIYORUZ 
PARA - On liradan fa:ıl 

nridatı ıayrıaaflyell emlik terbi 
alne mukabil lkrazat. ıaat 9 - 12 
arHında tapu •enedinl rıetirinlz. 

İstanbul dördüncG Vakıf ha 
aıma kat 29 

iŞÇi iSTiYORUZ 
• işçi iSTiYORUZ - lıtanbul 

da, taıra vilayetlerde kazalard 
erkek itçi istiyoruz, okuyup yaz 

a bilenler müreccahbr. Biz 
mektupla ıorunuz içine 6 kur 
luk pul koyunuz:. 

Iatanbul poıta kutuıu S 

Rus Dampingi 
Bu lktısadi T ehlikey 
Karşı Tedbir Alınıyor 

Sovyet Rusya beş seneli 
bir plAn tatbik etmektedi 
Rusyanm bu plinla yapma 
istediği f ey, geniş mikyut 
bir damping hareketinde 
ibarettir. Yani bütün dünyay 
çok ucuz mal göndermek v 
bu suretle iktısadi bir hercil 
nıerç husule getirerek düny 
sermayesini mahvetmektir 
Fakat bu tehlikeye karş ' 
dünya devletleri de timdide 
birtakım tedbirler almakta 
dırlar . 

Bunlar fU tekilde bulisa 
edilebilir: 

F ranaa yeni bir kanuni 
Rusyadan ithal edilen bilt" 
malları murakabeye tlbi tut 
maktadır. 

Bu mallar!n Franaaya ithal 
bfitçe Nezaretinin mllıaadesin 
bağlıdır. 

Belçika, Rusyadan 
olunacak bir kısım mallan 
milsaadeye tAbi tutmaktadır. 

Macaristan. Sovyet Rusya· 
dan gelecek malların ithalini 
Maliye Nezaretinin mUsaad 
ıine tAbi tutmaktadır. Roman 
ya bu iıte daha cezri hareke 
ediyor. 

Amerika Mnttehit Hnk 
metleri, ağır bir resim vaze· 
derek Sovyet kibritlerinin it· 
laalini imklnıız kılmııtır. 

Kanada, gümnrtık kanununa 
zeylen kabul edilen bir ka
nunla, Versay Muahedesine 
fttirak etmediği için Rusyanın 
Kanadaya ithalit yapmumı 
menetmek ıalihiyetini hUkil 
mete vermiotir. lıpanya, Sov• 
yet kereıterlerine Ot milli 
ıtımrilk koymUftuı • 



8 Sayfa 

HACI BEKİR . 
• ZADE 

ALI MUHiDDiN 
Ticarethaneleri: Mevsim Münasebetile 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERİ 

Yapıyor 

PANGALTI 
Şubesinde 

FONDAN ÇİKOLATA 
TAZE PASTA, KEK, BRİYOŞ 

HALEP YA~ILE 

BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 

SAftTIAL BAR ve 
Dansing 

Her alqam zenaiıı varyete numaralan Tb• 

6eyoğlu 
latiklll 

Cad. 220 
OrlJlnal 

John Harrison Sevilla Gır Is 
Balet r•TII · M .. hu ~ danlktl 

DAR DARINKA 
DUO MlMI • W ALERYA REAL JAZZ 

Hergtln Saat 18 den ttlbaren danalı maUne 

FEVKALADE RAKI 
• BOMONTI 

Bahçe 
ALA RAKı 

Nefaset, Lezzet ve Safiyet 
San'at ve fennin birer harika11dır. . 

TÜRKLER iÇiN 
K•laylılda 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Veklletiala 1 • 4 • 911 Tulh Ve 715 Nu••rab Karadle 

Mekteplerimiz• Kabul Olanmutlur. 

MOoUfflerlı 

HERMAN SAN DER Tt_HSIN ABDI 
it ıı...tl Almaaoa Almanca ve edebiyat 

muallimi muallhal 

l ıncı Kısmı 40 Kr. 1 Ayni Metodun: 
4 ıncı Kısml {iO 

" I<ilçük Cop tagati 30 
3 üncü Kısmı 70 " 

Muallimlere Anahtar 160 
ı. 

Bu aaahtar mualllmlfifol lıpat edenlere poıta paratıoı ıöadarmok t•rtUe mec~ 

Satıldığı ye; : fstanhulda Hüsnütabiat matbaaıı. 

BÜYÜK 

Adamlar Serisi 
llim, fen, san'at aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak

mış olan cihamn büyük ve meşhur simaların ve bunların 
bıraktıktan eserleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini 
izah eden hu seri küçük kitapçıklar halinde her hafta 
muntazaman neşrolunmaktadır. 

Şimdiye kadar inti şar eden cüzler şun] ardır . 
1 - Markoni, 2 - Lort Bayron, 3 - Madam Körl, 4 - Bi· 

yük Frederik, 5 - Lort Nortkllf, 6 - MakyaveJ, 7 - Robeapi· 
yer, ~ - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gök Alp, 11 - Sok
rat, 12 - ~flatun, 13 - Fuzuli, 14 - Kristof Kolomp, 15 -
Ziya Paşa, 16 - Oıkar Vayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tolıtoy, 20 - Ahmet Mit•t, Ef, 21 - Kleopatra. 

Iler cüzün fiati 7:5 kuruştur. 

Naşir i: htanbuldc.t Kanaa t Kii t üpane~i 

SON POSTA Teşrinievvel 17 

............. __.. ISTANBUL ViLAYETi -.--------- İstanbul icra Riyasetinden: 

1 l.tanbulda Sultanhamamında Ha· 

~~;~ AMELi HAYAT çapo)u hanı altında 31 numaralı 
mağazada manifatura ticaretile 
iştigal eden Mustafa Nuri oğlu 

Ticaret ve Lisan mektepleri iki de'fndlr. Birincıi deYre 3 Hnedir. ilk Haıan ve şürekası şirketinin 
mektep mezunları veya o niıbette tahsil ~ö- konkordato talebile vuku bulan 

renler alınır. ikinci devre iki Hnedlr. Orta mektep mezunları veya birinci ibtiıa1 Ticaret mektepleri müracaatı üzerine icra kılınan 
.. _________ mezunlara kabul edilir. Tedri1ata başlanmltbr. _________ .. 

1 

tetkikat neticesinde Borçluya iki 
ay mühlet verilmesine ve Galatad• --·---

1 A 
Nurdeatfren hanında 3, 4 numa-

TENZ L TLJ SATIŞ ----------.~ rada Abdülhak Kemal Beyin 
Ticaret v• Sanayi odaıımn mnuadei mahıusaıile v APURLAR komser tayinine ve İ§bU miihle· 

ı 
tin ilinı ile beraber İcra ve iflas 

Her türlü M n B L y A Bugun Beklenilen Vapurlar l Dairelerl ve tapu sicil memurluk-
fabrikamn mUatacel Ye ~at'I tasftyeıl dolay••İle larına bildirme1ioe karar verllmit 

' Vatan - Ttırk - Rizeden olduğu illn olunur. 

GA YBT UCUZ · ~ malt fl'bn!laD daha 
• W9 alıt\lmaktadır. 

Beyothı lttlld&I 'fd~eıt l(ft.U Lionf ea,.klli ~e1l,ıdekl 
Dnardl ._()kaiJnd' 11 O"~'rab ardly•ft ıadr•e,at. 

fırsa~b l.tifade edlniı 1 

1932 
T~yyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet 

1 ikramiye 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 100 Mtıktiat 

100 
ıoo " 

tt 

100 " 
6 ikramiye 
3 
8 .. " 

il 

16 ,, 
60 " 

200 tt 

4,000 Amorti 

6,700 Adtt 

( 1,000 ) 
( l,000 ) 
( 1,000 ) 
( 1,000 ) 
( J0,000) 
( 8,000 ) 
( 3,000 ) 
( s.ooo ) 
( 2,000 ) 
( ı.~) 

( 100 ) 

400,000 
200,000 
150,000 
100,000 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 
ıoo,ooo 

100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,0CO 

3,ffiJ,[000 

~Dr.HORHORONi~ 
Cilt v. e•rul ıtUhrnl1• t•duthaneıl Her l'Clıı Hltalataa aktaına kadar 

TM&ılm Zambak ıekak No. et ı 

Cilt ve ıtıhrevi haıtahklar Mltehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
ıtaabul emruı ıdhrewty• dlıpıtn .. rl batheklml 

caddesi İkdam 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı Kar~ısında 

SADIKIYE HANINDA 

v, m•ıı btırnn ioıe- Birinci NOTER Bir ailepin hukuki 1 
riai deruhde eder . 

Vekaletname, protesto, mukaTele yapar, 
konturatları tanzim eder. Tel6fon 

: A RISEFİT 
F E _ , c N K B A N KAS 1 

lST AN BUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

· Tediye edilmiş eermayesh 
5,000,000 FL. 

İhtıyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palutn Telefon 
Beyoğlu 3711· 5 lstanbul tlll şuoe~l: 
"Merkez Postanesi ittleallndc Alı ~ · 

lemci han, Telefon: lst. 569 
Bilumum banka nıuameliitt 

Emniyet Kasaları lc :ı,· ı 

SELANİK BANKASI 
T ffıı tarihi ı ıats 

Sermayesi 
Tamamen tecliye edilmiş: 

30.000.000 frank 
İdare Merkezi: IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri : 

GALATA, l.STANBUL. 1ZM1R 
SAMSlJ~. ADAl\A, Mt.RSİN 
YUNANISTAN'daki Şub~I,,ri: 

S~U\ \ll,, ATlNA, KAVALA 
PİRE 

Bil umum banka muamelatı. 
Kredi mektupları. Her cins 
n..ıkit berine hesap küşadı. 

Husuııi 1ra :;a ı <ır .icar>. 
F 

Mersin• 

Saadet-
., - Ayvalıktan 

,, - izmlrden 

Tayyar- ,, - Ayvalıktan 

Kırlangıç- ,, - lzmitten 

Dalmaçya - ltalyan • K6s-
tenceden 

lliç - Rua • lıkederlyeden 
Frijf - Fransız - Batumdan 

Bugün GideoeK Vapurlar 
Asya • Türk - Mudanya 

Gemliğe 

GUlnilıal- ,, -Bandırmaya 

Bandırma• ,, .. Karablıfaya 

Kırlanııt • ,, - lzmito 

fıiç - Rus - Odesaya 
Friji - F ransl.% .. Pire Mar

siJyaya 

SE YRI SEF AIN 
Merkez acentaaı ı Galatada KöprU 

batı B. 2362. Ş"b• A. Sirkecıl MU· 
hllrdar ude baa 2. 2740 

'RA A 
(İNEBOLU)vapuru20 Teş

rinienel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zon
guldak, İnebolu, Ayancak, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Or
du, Giresun, Trabzon, Riı:e, 
Mapavriye ~decktlr. 06-

nOıte Zonguldak yoktur. 
Sürmene ve Göreleye de 
uğrıyıao ktır. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postaıı 

Sakarya 

18 T::~:vvel PAZAR 
günü akşamı t 1 de Sir· 
keci rıhtımından hareket
Ie(Zooıuldak, İnebolu, Ayan• 
cık, Samsun, Ordu, Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dctte ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafıilAt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliiine müracaat. 

Tel. 22134 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURLARI 

Lüks .,.. aeri Karadeniz poıtası 

BÜLENT Y9A.r,~~~ı 
Pazartesi 

glinü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, 
Trabxon, Rize ve Mapavri) 
ye uimet ve avdette ayni 
iskelelerle Vakfıkebir, ve · 
Göreleye uğ'rıyar!ık avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide Vezir iskelesi sokak 
karjısında No. 61 • acentesi· 
ne müracaat. Tel. 2 J037 

Patoog, · Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRİY ATI 
MUALL İMLERiN DEN 
Dahili, Ye intani hastalar 
Patolojik Ye BakteriyolojiL 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali cadaeıi 
vilAyet karşısı 15 No. 

\luayeaehaaeı Telefon l.tubul 2S2l 
1kıtmetır1Ju• ,, • 22Jô ................. _ .. ~ 

Çucuk Hastanesi Kulak, . 

Boğaz, Burun miltehassıaa 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak l 

Telefon B. O. 2496 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım Türbe kar~ısında 
eski HilAliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İıt. 22622 

. ' 
KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
v;~u~vv:~ Pazartesi 
günü akşamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun. Trabzon, Rize ve 
Hopa)ya azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
2~;.~::, Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye) gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lığma müracaat. Tel. 21515 

SON POSTA 
Yevmi, Styaıt, Havadiı ve Halk gazetesi -idare: lıtanbul Nuruoı~anl7e 

Şerci ıokajı 3S • 57 

Telefon lıtanbul • 20201 

Poıta kutu11& : İstanbul • 741 

Telıraf ı lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
T0RKIY~ ECNEBi 

1408 Kr. 

7Sll " 
400 .. 
ıso ,, 

1 Sen• 
6 Ay 

5 " 
1 " 

270la Kr. 

1400 " 
lfl> il 

300 ,, 

Geloll evrak ı•rl verilmo. 
lıiinlard11a me9'ullyet alınınu. 

Adreı deii"lttirilmeııl ('.13) kuruştur. 

MATBAAİ EBUZZiY A ~ 

Sahipleriı Ali Ekrem, Selim Rafll' 
Neşriy.d MüdUril: Selim Raı•P 


