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&ğle llzeri li· 
nıammıza g ~ en 
Kocatepe ve 
Adatepe torpi· 
do muhripleri· 
hlize dün san· 
cak keşidesi 
hlerasimi ya· 
Pılmıştır. Yeni 
harp gemileri· 
llliz Yeşil köy ' 

a =r::= 

açıklarında Ha
lllidiye kru\Ja- ' 
2:Örile Pey ki -
ıevket torpi· 
tosu tarafından ' 
karşılanmış, ilk seHimlaşma bu sahillerde 

Yapılmıştır. 

Yeni muhriplerimiz doğruca Dolma bahçe 

lnünde demirlemişler, saat dörtte de 

.. 
' 

Masonluk 
Lüzumsuz Bir 
Teşekküldür 
Mahmut Esat B. Son 
Yazısında Bu İddiayı 

İleri Sürüyor 

bUtiln a • k e rf 
ve mülki erkin 
hazır o 1 d u ğ' u 
halde merasim· 
le Türk sanca· 

• iı çekilmiştir. 
1 Merasim• diln 

tehrimiı• relen 
Milli Müdafaa 
Vekili ZekAi B. 
riyaset etnıiş, 
Donanma Ku· 
mandanı da bir 

nutuk ıöyliye-

ı ni~a'.et veril• 

1 
nıştır. r
ek meraıim• 

Y okarıdald resimde K ~pe ile Adat .. 

peyi Dolmabahçe 6nllnde demirli olarak 

görüyorsunuz. Aşağıdaki rcıım do sancak 

çekilişini göstermektedir. 

• 

ismet Paşa Türk Matbuabnın 
Hizmetlerini Takdir Ediyor 

Peşte seyahatinden en son iki intiba: ismet Ptışa Tiirk ş•hitllg"i11e çele k k k D'I · p, n la n ogar en. 
ı er resım aşanın reşte arasını gez:llli esnadt1 alınmııtır. 

Dün gece ge~ vakit (Ege) istikbal merasiminde hazır ıimine yeni harp K'emilerimiı 
vapu.rundan t&lıızle ıu haber bulu~ac~k ol~n heyetler, de iftirak etmiıtir. 
geldı. kendilerıne tabııı olunan Şir- lımet Pt- Ege' den S6tfltll 

" Venedikten kalktıktan keti Hayriye ve Seyrisefain yatına geçmit ve Tophane 
sonra fırtınalı bir gece geçir- vapurlarile birçok motörler rıhtımına çıkarak istikbalin• 
dik. Şimdi sakin Tilrk sula- bu sabah dokuzda limandan gelenler tarafından merasim ve 
rında yolumuza devam edlyo· Yeşilköye hareket etmişlerdir. tezahliratla kartılanmıı, ıeya• 
ruz. Yarın on birde lstanbul Tam ıaat onda (Ege) vapuru hat muvaffakiyetl tebrik eclil-
limamndayız." Yeıilköy açıklarında a-örUn- mittir. 

istikbal Merasimi mnı.. ve hususi vapurlar:a Egede Beyanat 

Baıvekil ismet Paşayı ve 
refakatindeki heyeti getiren 
Ege'nin bugün limanımıza gel
mesi mukarrer olduğunu esa
sen dün de haber vermit ve 
bu münasebetle büyük bir 
istikbal merasimi yapılacağını 
da illve etmiıtik. 

Havanın yağmurlu olmasına 
rağmen merasim proğramının 

denizde geçecek olan kısmı 
bu sabah tamamen yapılmıştır. 

Edison 
Öldü 

" 
Bir Amerikalı olmaktan zi-

yade bütün dünyanın ve me· 
ı deniyetin malı ve başı olan 

methur kitif Edison birkaç 
aydanberi basta yatıyordu. 
Bütün ihtimamlara raimen bu 
büyük adam dün ölmüıtür. 
Bu acı haberi bildiren kısa 

teliraf tudur : 
Nevyork, 18 ( A. A.) -

Edison bugün aaat 3,24 te 
( Nevjersey ) eyaleti dahilinde 
Vest Orange' daki evinde 
61müttür. 

Edisonun hediye ettiği keıif 
ve icatlar çok büyük ve çok 
zengindır. Ele 1:drik limbası, 
telefou, gramofon yalnız Edi
ıonun eseridir. Edisonun ölü
mile medeniyet bir bq 
kaybetmiştir. ---Bir lsyanm Sonu 

Hamburg, 18 (A. A.) 
Lenin Gar limanında bulunan 
Alman a-omllerindeki tayfanın 
iıyanı hitam bulmuştur. 

motorler etrafını kuşatmıı- E 
lar, bu suretle Başvekile I ge vapuru, 18 (A. A.) -
ho4limedi b d·ı . ımet Paşa Hazretleri bu O. 
. ..: eyan e ı ~ıı- ıam yemekte Tnrk matbuab 

tır. Sonra Ege önde, dı~e~ ve Hariciye Vekili Tevfik 
vapur~ar alrdka~ındah ve ıkı Rüştü Bey hakkında sözler 
yanın a o ugu alde ka- •Öylemi ti 
labalık bir deniz kafilesi ha- S ~ ;.· d 
tinde limana gelinmiş ve Ege ~. ı~ç~a a ınf •don iSecdeılil obl Bu-

. .. . a.. ın ıo ra a a u a • 
saat on bırde Salıpazarı onün-1 ayag· a k lk k bil k h' • 
d d 

· ı · · B • ara yü una 
e emır emıştır. u esnada yele ·ı S . f . . fi 

l
. d k. rı e eyrıae aıoı ıe.r• en-
ıman a ı bütün vapurlar diren bU .. k B k.l 

düd .. k 1 k B k'I' yu qvc ı e anı u ça ara aşve ı ı se- ta · t t . t' 
1 

zıma e mış ır. 
limlamışlardır. stikbal mera- (Devamı 3 OncO sayfada) 

ıl "Adanada Ormanlarımız Yanıyor,, 
------------------~----__..; ____ __;G~a=ze~tel~er~ 

iki Adanalı fakir - Bugün hava soğuk. Belediye bize 
odun kömür vermedi. Haydi fU yangına kadar aidip biraz 
ııınalım 1.. • 



Halkın Sesi ) 

Meb'uslar Halk 
Arasında .. 

lzmir meb'uıları evvelki 
gün lzmirde halkla temH 
ettiler, balkın dertlerini 
•ordular ve ihtiyaçlarını 
litrendiler. Bu münaae
betle halk aruında te
mular yapbk ve ıu mü
talealan aldık: 

Rasa Bey Çartamba lapaaakçı •o
.ak 14 

- Jl!emleketimizde ikbsadl 
buhran arttıkça, yeni yeni 
TUiyetler hisıl oldukça meb'
ulanmızın vazifeleri de ço
tahyor ve ehemmiyet kesp e
diyor. Onun için meb'usla
nmWD halkla, içlerine ıire
rek aıkı temaslar hazırlama
lari ve onlann dertlerini 
7akıadan dinlemeleri lbmıchr. 
lzmir meb 'uJlanmn mtlntehibi 
anilerile d&n1dl temulan 
fOk hOfuma fitti. .. 

C..O a., ( Ecllnekapa Sulhaha..-
• tıt) 

- Meb'ulanmızm vazife. 
lerl çok aplqayor. Çlnkl 
halkın itleri çoialdı. Bunlara 
Rri tedbirler almak IAzlmdır. 
Bu ela halka inerek yakın te
malar yapmakla mtlmldlndlr. 
1zmir meb'ualanmn temula
nm çok ciddi buldum. 

• N•ettla L ( Hırkalferlf Abekl ma• 
....... 17) 

- lzmirin ttlt6n derdi ve 
ektep ihtiyaca cidden b&ylk
• Meb'mlar bUDlan dinle

~-i11411"di0ir .• Her meb'as ta inti
hap claireainin dertlerini bayle 
teıabit etmifae Millet Medi
IİaİD t8fl'İDlaDİ toplaDJfında 
ehemmiyetli mtlzakereler ola
cağı muhakkakbr. Medislerin 
tetkilindea beklenen raye de 
budur. 

W• ata (CajaJqlu Sahhlye blnau 
fttl8aHMe ...-acı ) 

lstanbul meb'uslan yeni be
lediye kanununun tadili ve 
phrin sıhhi -vaziyeti etrafında 
elin daimi enclmenin mtltale
umı aldı. lzmir meb'uslan da 
mlhıtehiplerinin dertlerini din
ledi!er. Demek ki halkın 16ze 
hatan dertleri teşhis edimit 
demektir. Şimdi it bunlara 
cleva bulmaktadır. Bunu ya
parlana bizden kendilerine 
bolbol dua. 

Maarif Vekili 
Şehrimizde bulunan Maarif 

Vekili dlln bazı mektepleri 
teftif etmiftir. Ba alqam 
Aakaraya ıitmeai muhtemeldir. 

• 
D ABIL 

Umumi 
Ticaretimiz 
Ne Halde? 
iki Senelik Ticari Va
ziyeti Gösteren Bir 

Cetvel Yapıldı 

Geçen aeneki ithallt ve ih
racatımız hakkında yapılan 
yeni bir iıtatistike göre 
memleketimiz, ( 147,553, 703) 
lira kıymetinde lthallt ve 
( 161,454,371) lira kıymetinde 
ihracat yapmııbr. Bu aenenin 
Hkiz ayı hakkında yapılan 
iatatiatik iae ıudur. 90,033,232 
lirahk lthallt; 69,932,318 
liralık ihracat. 

93() HDeaİDde tlttba lJan.-
cabum (24,386,000) kilo .,. 
931 de (13,845,000) dlr. Pamuk 
ise 1930 ela (9,688,000) kilo 
'fe 1931 de (8,088,00Q) kilo
dur. 

Fındık 930 da ( 1,436,000) ; 
931 de (4,680,000) dir. 

Bu aene pamuk ve tlttln 
ihracabmızm azalmuanda diln
ya buhramn derin temleri 
vardır. 

Muhiddin B. Geldi 
T erkos meseleai etrafında 

Dahiliye Ye Nafia Veklletle
rile temu etmek llzere Aıt
karaya tiden Vali Muhiddba 
B. bu ubahld trenle phriıai
ze ıelmiftir. 

Fena Rekabet 
Vapurcular Millet Mecli
sine Müracaat Ediyorlar 

Karadeniz hattında hususi 

vapur kumpanyalan ile Seyrl

aefain idaresi arasındaki re
kabet devam etmektedir. Va

purcular, bu rekabetin bir 

ıekil bulunarak önüne geçil
mesi için lkbsat Veklletine 
ve diğer makamlara müracaat 

etmiflerdi. Şimdi bir de 86-
ytlk Millet Meclisine m&racaat 

etmek istemektedirler. 

Uzum Satışımız 
Bu sene çuval içinde Ham

burı piyaauına sevkedilen 
lzmir incirleri derhal satıl-
mııhr. Gerek lzmirden ve 
gerekse Yunanistandan lOks 
paketler içinde gönderilen 

mallara müsait fiatla talip 
çıkmamaktadır. 

ihtiyar Bir Kadın Damga Pulu 
•• Nerelerde 
Olü Olarak Bulundu Satılacak? 

Hadise Mecidiye Köyünde Olmuştur. Altmış 

Yaşlarında Bir Rum, Bu Cinayeti işlemek 
Töhmetile Tevkif Edilmiştir 

Dlln gece Şitlide Mecidiye köyünde garip ve feci bir 

hAdise olmuş, altmış yaşında bir sevdalı kadın ölU olarak 

bulunmuştur. Ölümle neticelenen bu aık ve işret Alemini 
anlatalım: 

iki lktiyar Başmı Belaya Sokmu' 
Şifllde Mecidiye k6yUnde 

BlyOkdere caddesinde bak
kal Petro Efendinin boynk 
bir bahçMi Yardır. Bahçenin 
nihayetinde de yalnız tahta· 
dan d6rt divan bulunan dam
ld ve d6femealz bir kulllbecik 
Yardır. 

Petro Efendinin tamdıkla
nndan elli yqmdaki T oma 
Ef. Din aon samularda mali 
vaziyeti bozulmUf, Petro da 
bu eaki doatuna bir iyilik 
olmak tlzere demiı ki: "T oma; 
fU bahçedeki barakayı una 
"\'ereyim. Buraya yavq yavaş 
bir dam, cam ve çerçeve uydur 
da ılmdilik otur bakalım. 
Aynı umanda bahçeyi de 
beklersin. Sana bq on kuruş 
ta veririm." 

T oma Efendi birkaç aydan
beri burada oturmaktadır. 

Barakanın llstünü kısmen bet 
on teneke ile kapatmış, altına 
da seyyar bir döşeme yap
mıı. Fakat hu arada Tomanm 
canı bir eğlence istemiş ve 
evvelki gün o civarda gezen 
(60) yqlannda (Patra) ismin
de bir kadını çağırmış, 

bir ıife de rakı alarak bera
berce içmiye başlamışlar ve 
ı·şeyi bitirmişler. Bundan sonra 
ikisi de uykuya yatmışlar. 
Sabahleyin T oma uyandığı za
man Madam Patraya seılenmi~, 
fakat Patra cevap vermemiş. 

Eğilip yfizline baktığı zaman 
rörmllı ki Madam Patra aj'zın
dan burnundan boıanan kan
lar içinde bayata g6zlerini 
kapamıf. Bu teessürle T oma 
ti.tenin dibinde kalan aon 
rakıyı da bir hamlede içtikten 

1 
aonra jandarmaya gitmiş: 

"Akfam buralarda dilenen 
bir kadını kulllbeye almışbm, 
6lmoı relin bakın,, demit-
Jandarma hadiseden adliyeyi 
haberdar etmiı ve mliddei
umuml muavini Hayri Beyle 
Tabibi Adli Enver B. hidise 
mahalline giderek vaziyeti 
tetkik etmişlerdir. 

Toma M .:dc!eiumumi tara
fından isticvap edildiği zaman 
jandarmaya aöylediii .özleri 
tekrarlamış ve bir aralık ka
dının ceıedine dönerek " Ôl
qon de benim batımı bellya 
·~ktun. " demiştir. 

Adliye doktoru cesedi mu
ayene etmiş, hiçbir )'ara -ve 
bere g6rememiştir. Yalnız 

tioğularak öldürülmek ihtima
lini varit görmÜf, fakat bu 
noktada yaptığı tetkik de 
menfi netice vermiştir. Ancak 
kadımn ağzından burnundan 
fazla kan gelmesini şüpheli 
görd&ğü için ceaedi Morıa 
naklettirmiştir. Toma Ef. tev
kif edilmiştir. Müddeiumumi· 
lik tahkikata devam etmek
tedir. 

~~-------------···-------------~~ GayrimUbadil Bonoları 
Don rayrimübadillere 1O11 

den 1045 aıra numarasına 

kadar mOracaat edenlere bo
nulan tevzi edilmiftir. Alika-

darlar henüz takdiri kıymet 
muamelesi bitirilmemiş olan 

300 kadar gayrimübadile ait 
bonolar verilinci} e kadar mü-
zayedelerin tehir edilmeıini 

istemiılerdir. 

Mübadele lhtilAfları 
Muhtelit Mübadele Komia

yonunda ( 150,()f)() ) lsterlinı 
liruanın allkadarlara tevzii 
hususunda çıkan ihtilaf hak
kında murahhas heyetimiz son 
noktai nazannı bildirmiştir. 

Bu mesele bu hafta içinde 
baUedilmif bulunacaktır. Diter 

(5) ihtilif ta kısa bir zamanda 
halledilecektir. 

Maliye Vekaleti, Dai
relerde Pul Satılmasını 

Yasak Etti 

Eskiden lstanbuJda pulla 
alakadar olan (40), (50) kadar 

dairede vezne memurları damğa 
pulu satıyorlar ve yüzde beı 
kazancım kendileri alıyorlardı. 
Maliye Vekileti bunu mah
zurlu gördüğü için resmi 
devairde pul satışını yasak 
etmiştir. 

Şimdi o dairelerin yakının
da ve bazılarının içerilerinde 
pul aat:ı ıubeleri açılmıttır. 
Meseli tapu daireainin merdi
ven altında bir çekmece ko
nacak kadar bir yerde pul 
satılmasına müsaade edilmiş 
ve buraya (10) lira aylık tak
dir edilerek Defterdarlıkça 
mOzayedeye konulmuı, fakat 
aneliji(1200) liraya ihale edil
mittir. Bu yeni tedbirle ha
zineye birçok menfaatler te· 
min edilmiftir. 

latanbulda yalnız llç reami 
müessesede pul aatıJmasına 
m6saade edilmiıtir: 

Poliste, Balıkhane Müdllr
lüğOnde ve GOmflpuyundaki 
mektepte. 

İhtilis-D-avası 
Eir Ambar Memuru ile 
Bekçi Muhakeme Edildi 

Dün Aiır ceza mahkeme· 
sinde, Kadıköy Tütün deposu 
ambar memuru Celil Beyle 
bekçisi lbrahim Ağanın am
bardan zimmetlerine geçirdik-

. leri ve ihtilas ettikler ( 3132 ) 
lira (46) kuruşun muhakemesine 
başlanmıtbr. Muddeiumumilik 
bunlann Ceza kanunun (200)
inci maddesine tevfikan ceza
landınlmalannı istemittir. Da· 
Ya, Hazine vekilinin evrakı 

tetkik ederek cevap vermesi için 
(8) Tqrinsaniye bırakılmıştır. 

lhracaat Ofisinde 
Yuroalavya ihracat ofial mü

dirQ bu(Ün fatanbula lfeleeek Ye 
harici ticaret ofimiz erklnı ile 
rlirüıecektir. ----

Vagonda Yangm 
Dün akşam Ankara istas

yonunda bir benzin vaıonu 
tututmuş ve söndllrtllmüştür. 

Günün Tarihi 

Balkan Birliği 
Yarın İlk lçtimaını 

Yapacak 

ikinci Balkan Konferanıı ya• 
nn Dolmabahçe sarayında ilk 
celseıini aktedecek ve celıeyi 
Başvekil lamet Pata klltat ede
cektir. Muhtelif Balkan devletle· 

rinin murahhaslarının hemen hepıi 
,ehrimize ge!miılerdir . 

Dün de Romen, Bula-ar ve 
Yua-oalav murahhasları relmif
lerdir. 

Bulgar murahhaslarının re i ıi 
M. Sakazof fU noktalara işaret 
etmlftir: 

- Konferanıtan çok iyi neti· 
celer bekliyoruz. Bizim ıçın 
en mühim meaele akalliyetler 
meselesidir. Biz ilk ı, olarak bir 
Balkan miaakı yapılmaaı fikrine 
ittirak etmiyoruz. Evvell akal· 
liyetler meaeleai halledilmeltdir." 

Dnn murahbaalarla birlikte 
Bulgar Ye Romen kadın birlik
leri reiaileri de l'elmitlerdir • 

Birlik burün ltleden aonra 
ihzari U· içtima yapacakbr. 

Fizyoloji Enstitusu 
Dün Tıp FakGJteainde yenidea 

tesia edilen fizyuloji müeHeae
ainin kilfat reami yapılmıtbr. 
Meraalmde Maarif Vekili ve 
mGderrlaler bulunmu,, nutuklar 
söylenmlttir. MGeaaeae her türlG 
url tip tertibat n naaitini ih
tiva etmektedir. 

Kocasmı Oldurmuş 
Buraada kocaaını, yemeğine 

zehir koyarak öldilrmekle maz
nun Hamide Hanımın muhakeme
sine Buraa Atır Cezaaında devam 
edilmektedir. Muhakeme bam 
noktaların tenviri için 27 teırini• 
evvele talik edilmitlir. 

Yunanh Meslektaflar 
Şehrimizdeki Yunanlı raıeted 

meslektaşlar diln Rum patriki 
Fotyoa Efendiyi ziyaret etmişler• 
dir. Miaafir srazeteciler bu ziya
retten aonra Halk Fırkası Umumi 
katibi Recep B. tarafından kabul 
edilmitlerdir. 

Otomatik Telefonlar 
29 teırinievvel 1r6nG akfaa 

•aat on buçuktan itibaren latan
bul ciheti otomatik telefonlan 
itlemiye baıhyacakbr. 

Buğday istihsali 
Ziraat Bankaaı Umum MGdürl 

ŞükrG Bey butday •tokları hak
kında tunları söylemektedir: 

- "ZirHt Bankuının matlu• 
batı mukabilinde müatahaillerden 
aldıtı butdaylar Borsalarda aa• 
tılmıyacaktır. Bunlardan tohum• 
luta elveritli olanlar köylilye 
tevzi edilecektir. Banka köylllye 
mahaul mukabilinde avana ver
miye imadedir. 

So11 Po•ta'nı11 Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Umacılar 

1 : Umacı - Huuuu... dızzzzu... lıuuuuu... ı 2 : Hasan Bey - But:,un bakalım, bu da 
ge8'omM... yerim, ,.r1m, yerim, yerimi nui?" 1at. kıı, Jue, kati 1 

3: Umacı - Haaan Beyi Sen 6yle benim- l 4: Hasan Bey - Enell Mahmut Eaat 
ı. pek eileame... Bu muoawa. S.ai ~· ye, aonra beai de ulça r.panm. So-
Yerim ha 1 uk yemek lat.,... llsink erda blriJll 

. p edl•erlnia. 



,. ..... ___ , _____ ~ 
Hergun 

Recep 

}f Kaybedile 

Beyin 

Konferansı 

Halk Fırkası Umumi KAtf
ht Recep Bey, cuma günü 
Darülfünun salonunda Fırka 
Programını izah eden ilk 
konferansını verdi. 

Fırkanın alb ay evvel kon· 
rrede kabul edilen yeni progra
~: birçok yeni esasları ihtiva d •~ordu. Bunlar arasında 

ev etçilik siyaseti gibi koo
peratifçilik gibi Fırka~ın ser· 
ID , 
a~e ve ameleye karşı olan 

Vazıyeti gibi, ve nihayet sınıf
lara karşı olan noktai nazarı 
ti1i b irtak.m ço~< mühim ve 
çok hayati meseleler vardı ki, 
henüz değil efkarı umumiye· 
de, Halk Fırkası azası ara
sında bile vuzuh ile anlaşıl
illa mııh. Fırka programı, ke-

ı _ Roma imparatoru Se:u;, tsüyil_k 
lskenderin fetihlerini okuduktan sonra ,o
il den yaf akmıya batlamıfo Yanındakıler 

:e~ebinl aormuılar ı "fakender benden kil· 
-ktür fakat benden çok yer fethetmit, 

ı:nde~ çok it i'örmüf, utandım da atla-

2 - Tarihte ve bayatta iıim bırakan

ların hepıi, hep ayni endişe içinde ya,a

mıf, en ziyade vakitlerini öldürdükleri 

uman muazzep olmuşlardır. 

3 - Siz de yaşınıza ve etrafınıza balcı

n11. Bir kendinizin, bir de sizin yaşınızda

k0lerin y ptıklarını diltününib. Eğer srerl 
kalmışsanız, kaybettiğiniz tzamanı kazan

mıya çalı ıtınız. 

dım.,, Demlt• ==-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
ıif, koyu birtakım fikir \' e pren
sipleri ifade ile iktifa edi
Yordu. 

Halbuki yine Recep Beyin 
ifadesine göre, fırka bu pren· 
•iplerden bazılarının bu aene 
tatbikına geçecek ve belki de 
6niimüzdeki mevsim bu tat
bikatın başlangıcına sahne ola
cakbr. Onun için mttphem ka
lan, herkes tarafından başka 
türlü anlaşılıp, başka tlirlil tefsİJ' 
edilen ve bu sebepten birçok 
auitefehhilmlere yol açan ana 
prensiplerin izahına ihtiyaç 

LOiTCORÇ 
Fırkasını Bırakh, Sos

yalist oldu 

1 Almanyada Kanlı Bir 1 

İhtilal Başladı· 

vardı. 

Londra, 18 (A. A.) - Sun
day Express gazetesi M. 
Lloyd Gtorge'un liberallerden 
ayrılarak sosyalistlere iltihak 
edeceğini istihbaratına atfen 
yazmaktadır. 

Liberallerin sol cenahı ile 
yeni bir fırka teşkil edecek 
olan mumaileyhin bu fırkası 
"Terakkiperver fırkası" na
mını alacaktır. Mumaileyh bu 
fırkaya 200 aza alacaktır, ki 
ekserisi parlamento haricinde- l 
dedir. M. Lloyd George, sos
yalistlere ilthak için şart olarak 
serbestii mübadelenin başında 
bulunmasını ileri sürmüştür. 

Recep Beyin evvelki günkü 
konferansı bu ihtiyaca cevap 
vermek itibarile çok mühimdi. 
Ve filhakika birçok noktaların 
tenvirine hizmet etti. Recep 
Bey : Biz devletçiyiz, fakat 
bütün ikhsadl teıebbUsleri 
elinde toplayan, ferdi sAyi 
ret ve inkir eden devletçi 
değil; biz kooperatifçiyiz, iki Harmancı 
fakat kollektivizme kadar 
giden kooperatifçi değiliz. Bir Otomobilin Önünü 

Eiz milliyetçiyiz, fakat hod- Kesmişler 
gam, hotpesent, yıkıcı ve 

il 
. d v • 1. d d' Dün Ağırccıa mahkemesin-

mağrur mi iyetçı egı ız, e ı. 
Konferansında bu Uç nokta de, geçen haziranın (25) inci 

üzerinde uzun uzadıya durdu gilnü Taksimden Recep Efen
dinin (245) numaralı otomobi-

ve fırkanın bu prensipleri line binrrek Darülacezeye 
nasıl anladığım izah etti. geldikleri zaman dört arka-

Bu konferans, Halk Fırka- daşile beraber Recep Efen-
•ının şimdiye kadar ihmal dinin gırtlağına bıçak daya-
ettiği propagandanın lüzumunu yarak 16 lirasını almakla 
k abul ettiğini göstermek iti- maznun Yunus ve Yahya iı-
barile de dikkate şayandır. minde iki harmancının muha· 

Propaganda asrımızın en kemesıne devam edilmiştir. 
büyük kuvveti, en hüylik si- Mnddeiumumilik bunların C~ 
lihıdır. Halka dayanan, halk- za kanununun ( 497 ) inci 
tan kuvvet alan bir teşekkül, maddesine tevfikan cezalan-
köşeye geçip kendi aleminde dılmalanna istemiş karar 

verilmek Uzere ~uhakenıe 
Yaşıyamaz. Halkı arkası sıra 28 t · · 1 b k eşrınıevve e ıra ılmıştır. 
götilrebilmek, yaptığı inkı· 
lipları halkın ruhuna yerleş- Karısmı Vurdu 
tirmek için propagand~ Y~P- Osküdarda Tekkekapısnda 
nııya, halkın arasına ınmıye oturan kasap Ali Osman, 
mecburdur. Bahusus Halk Fır· Zevcesi Şahende Hanımı kanca 
kası gibi inkılapçı bir ~ırka- ile birkaç yerinden yarala-

- -------
Berlin, JS(A.A.)- Hitler bficurn J ı t'aları kongresine iştirak 

etmek üzere 74.000 kişinin Brilnsvike gelmesi bekleniyor. 

BerJin, 18 (A.A.) - Brünsvik Na,yonal • Sosyalist kcn ~resi 
kanlı arbedelerle haşlamıştır. Bırçok yarala vardır. Hit!erciler, 

ameJe mahallelerinde mukabelebilmisillerde bulu ımuşlardır. 

~~~~--------····----------~-~ 

Adana Pamuğunda 
Bereketsizlik Var 

Adana, 18 ( Hususi muha birimizden ) - İki gündenberi 

Adana gazetelerinde şayanı dikkat ilinlar görünüyor. Çif
çinin biri üç bin dönümlük kozasını toplıyanlarara mah· 
sulün nısfım terkedeceğini, diker birisi de dokuz bin 
dönümlük kozasını toplayanlara mahsulünün Uçte ikiaini 
bırakacağmı bildirmekteair. 1 

Feyezan Af eti 
Bunlar böyle büyük feda

karlık yaparak yana yakıla 
amele arayışları mernleketteki 
amele buhranından değildir. 
Bu tarlalar sel afetine maruz 
kaldıkları ıçın delirmişler, 
mütemadiyen boy sürrnüş, kuv
veti yalnız boy vermişlerdir. 

Üzerlerinde pek az miktar· 
da koza olmuşsa da bir kıs
mını tarak halinde yeşil bir 
nevi tırtılh:r kırıp dökoıüş, 
elma haline gelebilenlerd• 
de pembe kurt hasıl olmuş· 
tur. Bu halde bulunan tarla· 
lardan ancak yirmi dönll~ 
başına bir çeki ( bir çekı 
25 okka olup bir dönümden 
vasati üç çeki pamuk koıa!~ 
alınır. ) Mahsul alınabilecegı 
için bu tarla sahipleri yal· 
nız bu suretle toplayıcıların 
hevesini celbederiz Unıidile 
gazetelere il6n)ar vermekte-
dirler. 

Toplama Masrafı 
Çiinkü Adanada koza 

toplayıcılarına para değil, 
ücret olarak topladıkları mah
sulün onda biri verilir. 

Ceyhan ve Seyhan nehir· 
leri arasında hemen altmış 
bin dönüme balığ olan bir 
kısım pamuk tarlaları ayni 
vaziyette bulunmaktadırlar. 

Bunların arasında bütün 
mevcudu y{iz dönüm, Uç yüı 
dönüm araziden ibaret olan 
birçok küçUk çiftçiler var ki 
muavenet görmezlerse gelecek 
seneye pamuk ekmelerine 
imkAn yoktur. 

Bir dönilm pamuk tarlasına 
vasati üç liradan atağı mu
raf yapılamıyacağını, bir dö
nUmfin vasati Uç çeki koza 
vereceğini ve bir çeki koza
nın da bugOnkn piyaaa ile 
160 kuruşa satılacağını dUşU
nürsek seylApzede çifçilerin 
bu sene nekadar ağır zaralara 
uğradıklarını pek AIA tahmin 
edebiliriz. Salahaddin 

nın şimdiye kadar bunu ıh~~I mıştır. 
etmesı' bu'·yu'0 k bı'r hata ıd_ 1•• - r 

nasile istifade etmesini bilmek Bu hatanın fena neticelerını 
• 
ister, 

• 
inanma! l • • 

· IAzımdır. 
de hadisat göstermekten gerı MeselA dlinkn konferansı 
durmadı. radyo ile bütün memlekete 

Bu itibarla Halk Fırkası· neşretmek miimkiln değil miy-
nın nihayet bu lüzumu anlı· di? Bunun için ihtiyar edilecek 
Yarak halk arasına inmesini, masraf, konferansın metnini 
inkılap prensiplerini memle· basmak için sarfedilen para-
kete yaymak için propaganda dan az farklı idi. 

i Keza yalnız Fırka umumi 
\'asıtalarına müracaat etmesin h" d katibinin birlcaç ıe ır e vere-
tnemnuniyetle karşılarız. ceği konferanslar, çok faydalı 

Yalnız her şeyde olduğu ve lilzumlu olmakla beraber 
gibi, propagandada dahi, l · d' ? Madem 

;;~.~~:.tlk~ü~~.:~~·::rıj.~ 1 ~tr~~;;:u~h;rd~·::: p~: 
bgı bırakıp garplı olmak ve paganda yapılmaladır. 

U nıedeni vasıtadan tam ma· 
~--~~~~~~~~....:.;__--=--~~~ 

ister inan 
T aıradan yeni gelen Fakat bizim bulundu· 

bir arkadaşımız anlatıyor: ğumuz vilAyet merkezinde 
u Viliyetlerde valilere Vali Bey, konağı yaptı

mabsus güzel vali konak· rırken, kendiıine ev yap
ları yapılıyor. En bUyOk brıyormUf gibi hareket etti 

viran ve ata ,.ok meraklı oldug"' u 
devlet memurunu, T 

ve götll evlerden kurt•· için konağın altına bir bil· 
h · ti yUk ahır yaptırdı. " rarak devletin aysıye 

He mütenasip bir yerde Biz bu tekilde villyet 

b · · ve konag" ı olaca ama inanını· oturması el ette ıyı a 
takdire ıayan bi11eydir. yoruz, fakat sen ey kari, 

ister inan /şter inanma/ 

JAPONYA 
Uzlaşmak Cihetine 

Hiç Yanaşmıyor 
Pariı, 18 ( A. A.) 

Maten gazetesi, Japon heyeti
nin hükümetten yeni talimat 
almış olduğunu ve bu talima· 
tın bugün M. Briand'a ve 
Cemiyeti Akvam meclisir • 
tevdi olunacağını yazmakta
dır. Talimatname bilhassa ıu 
maddeyi ihtiva ediyor: Ame• 
rikanın müzakerata iştirakinin 
muteber olup olmıyacağını tet
kik etmek Uzere hukukşinaslar
dan mürekkep bir komsiyone 
teşkili suretinde Japon murah
hası tarafından vukubulan 
teklifi reddetmesini M. Briand 
ne suretle muhik gösterebilir. 

Beşiktaş Kulübü 
Eskrim Zaferini Dün 

Tes'it Etti 
Dnn Beşiktaş Jimnastik 

Kulübünde, Sofyadaki Bal-
kanyatlarda kendisine ve 
memleketimize büyük bir 
muffakıyet kazandıran Eskrim 
şampiyonu Enver Beyin şe
refine bir çay ziyafeti ve
rllmiıtir. Ziyafette Fırka Ka
tibi Umumisi Recep B. de 
bulunmuıtur. Olimpiyat mec
mecmuası büyük sporcuya bir 
kupa hediye etmiıtir. Ziya· 
fette Eskrim Federasyonu 
reiıi Fuat B. kardeşi Enver 
Beyle bir gösterif müsaba
kası yapmış, neticede Enver 
B. kaunmıştır. -----
YUzUncU Yll DönUmUmUz 

Ankara, 19 (Hususi) - Bu 
ayın nihayetinde Türk gaze
teciliğinin 100 ücil senei dev
ri esinin tesidi için buradaki 
gazeteciler hazırlıklara baş· 
lamışlardır. 

Müsaadesiz Tabancalar 
Dün gece polisler tarafın

dan Sirkeci kahvelerinde ya
pılan araştırma neticesinde 
muhte ic 1·i•m:elerde (24) ta
ha'lca bulunmuf, musadere 
edllmiıtir. ----Danimarkada ... 

Kopenhag, 18 (A.A) -
G • , • • ı:. m 
eden bir celse en sonra ik
tısadl buhrana çaresaz olmak 
için yapılan projeleri kabul 
etmiıtir. 

Sözün Kısası 

lugundan dercedileme
miştir. 

Burhaneltin B. 
Cevabını 
Verdi 

Atinada Balkan atletizm 
mtisabakalannda mağlftbiye-
timiz üzerine yapılan neşri· 
yata kafile reisi Burhanettin 
Bey cevap vermektedir. 

Burhanettin Bey cevabının 
başında atletlerin çahşmamıı 
olarak gittikleri iddiasını red· 
detmekte ve bunu ispat içın 
de atletlerimizin Atina müsa· 
bakaiarında şu rekorları kır-
dıklarını söylemektedir. 

IOOX4 Türkiye ve Balkan, 
200 Türkiye ve Balkan, Tür
kiye disk, TUrkiye gülle, Yu-
nan uıuln disk Türkiye, 1000 
metre Türkiye, Yüksek atla· 
am Türkiye rekorları. 

Burhanettin B. bundan sonra 
atletlerimizin girdikleri bUtnn 
müsabakalar hakkında izahat 
vermekte ve sözlerini ıu 
cümle ile bitirmektedir : 

" Bu izahatımdan sonra 
Balkan oyunları hakkında 

efkln umumiyenin hükmll 
ne ise onu kabulde bir da· 
kika bile tereddüt etmem." 

Başvekil Şehri
mize Geldi 

( Battarafı 1 inci 1ayfada ) 
Bur.ıdan sonra Necmettin 

Sadık Bey söz alarak bütlia 
seyahat mUddetince gazeteci· 
lerimize gösterdikleri muhab
bet ve teveccühten dolayı 
Tnrk ırazetecilerinin memnu
niyet ve şUkranlannı ifade 
etmiş, vatan ve memleket 
için yeni ve muvaffakiyetU 
seyahatler temenni eylemi,. 
tir. Başvekil Paşa Hz. TOrk 
gazetecilerinin bu seyahatte 
kendilerine refakat etmlı ol
malarından fevkalAde mem
nun ve mlitehuıis olduklanm 
söyliyerek, matbuatımwn va
tan ve memlekete hizmet 
yolunda mUtemadl çalıtmala· 
rım ve isabetli g6rfltlerlnl 
takdirle kaydetmiıtir. 

ismet Pqa, sofradan kal
karken Atina ve Pqt• 
seyahatlerinin husule ge
tirdiği memnuniyetli intiba
lara iıaret ederek, seneler
den beri harici siyasetimizi 
muvaffakiyet ve dirayetle 
idare eden Tevfik Rllftl 
Hey hakkına aitayiıli •• mu
habbetli beyanatta buloa
muıtur. 

Seyrisef ain, bu akıamki aof. 
rada yaptırdığı temslb bir 
tabloda, idarenin lstanbul 
ve lzmir ile Triyeıte Mar
silya, Hamburg, lskende

riye hatlarının teessOı ve in
kiıafı arzusunu ifade ediyordu. 

Donanma Kumandanı Şilkrl 
Bey imzasile İsmet Pqaya 
gelen bir telsizde bayrak me
rasimi yapılan iki yeni torpi
tomuzun yarın kendilerini Mar
marada istikbali edecekleri 
bildirilmif ve İsmet Pap 
donanmanın bu nezaketiD• 
teşekkilr etmiıtir. 

Seyahatin bu son geceıinde 
Başvekilimiz sofrada ayağa 
kalkarak, BUyük Gazinin şe
refine ve sıhhatine idarei 

ı 
3kdah etmiş ve şldd tle 
allu~lanmııtır. 
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Memleket Haberleri 1 

Çanakkale 
• 

Yeniden imar 
Ediliyor 
' Çanakkale, ( Husm;I ) -
Kasabamız ve civarı Umumi 
harpte ml\him nispette harap 
olmuttu. Şimdi bu kısımda 
devamlı bir inşaat faaliyeti 
vardır. Yalmz iki ıene zar
hnda yenid~n yapılan evler 
(150) den fazladır. İnşaata 
bu şekilde devam edilecek 
olursa yakın bir istikbalde 
evvelce harap olan bu kııım 
tamamen mamt r bir hale 
gelecektir. 

Diğer taraftan Belediyede 
harekete geçmiş, elektrik 
tesisat ve tenviratı için faa
liyete baılamışbr. Bu i' için 
( 125) beygir kuvvetinde bir 
makine alınmıştır ki yakında 
faaliyete geçektir. Bu ıuretle 
senelerdenberi sönük ve isli 
gaz limbalarile tenvir edilen 
Çanakkalemiz elektrik ışığına 
kavuşacaktır. 

Jf lf .. 
Koyunculuk Cemiyeti 

Bahkesir, 17 ( Hususi) -
Türkiye kıvırcık ve merinos 
koyunu yetiştirme cemiyeti
nin şehrimiz şubesi teşekkül 

etmiştir. 80 ni mütecaviz ko
yuncunun işktirak ettiği kon
grede koyunculuğumuzun in
kişafı hakkmda hararetli mü-
zakerat cereyan etmiştir. 

Çankırıda Su meselesi 
Çankırı, 17 (A.A) - Çan

kmda demir boru ile au tev
ziatı için yapllmakta olan te
sisat bitmi~, tecrübeler muvaf
fakıyetle neticelenmiştir. 

Ozum Ve incir 
İzmir, 17 ( A.A) - Bugün 

30 kuruştan 50 kuruşa kadar 
1849 çuval üzüm ve 13 ku· 
ruştan 22 kuruş 10 paraya 
kadar 155 çuval incir satal
mıtbr. 

Dörtyol Portakalları 
Dörtyol, (Husuai) - Bugün

lerde kasabamızm en büyük 
heyecanlı dedikodusunu Rus
ların portakal alma meselesi 
teşkil ediyor. Ru.ilar bütün 
mağazaları geziyor, bahçeleri 
dolaşıyor tüccarlarla temasa 
geliyorlar hiçbir fiat ver
miyorlar. Bugün yarın diye 
oyalıyor ve tllccarların vazi
yetini müşkülleştiriyorlar. Fa
kat timdilik fiat verdikleri 
yoktur. Bu vaziyet portakal
cıların canını sıkmaktadır. 

Ticaret işlerile en fazla ali
kadar olan bir 1atin ifadesine 
nazaran RusJar İstanbul tllc
carlarile, yani İstanbulda 
oturup ta Dörtyol tUccarlarına 
para veren kumlisyoncularla 
temasa gelerek onlardan aldık
ları fiatı esas ittihaz edecek
ler ve buradaki portalcalar 
bu oyalama işine hayret 
etmektedirler. 

Bahkesirde Futbol 
Balıkesir, 17 (A.A) - Mın

taka kupa maçlarının birinci 
devresi nihayet buldu, Dün 
yapılan son maçta İdman Bir
liği birinci ve ikinci takımları, 
İdman Yurdu birinci ve ikin· 
cilerine galip gelerek 16 pu
•anla birinci devrenin galibi 
olmuştur. idman GiicU 14, 
Kl'lordu idman Birliği 10 ve 
İdman Yurdu sekiz puvan 
1<-azanmışlardır. 

SON POSTA 

ALLAHA İNANIR MiSi iZ 
HAYDİ ONUN 

Ö~renmek İstemiş, İnsan 
YANINA 

Ölünce Ne Olur ? 

Tecrübe için lıabaıını lldllren renç 
Darlllfanunlu Shuman 

Ve Babasını, Anasını, 

Sevgilisini Öldürmüş. 
f 

/ 

I' 

/ 

Sabah saat iki. Ortalıkta 
derin bir silkO.n var. Evin 
içinde bir ses yilkıeliyor. l 7 • 
yaşında genç Shuman anaıını 
babasını dışarı çağırıyor. 
Evveli birşey anlamıyor, fa· 
kat merak ediyorlar. Kalkıp 
elektiriği yakıyor ve dışan 
fırlıyorlar. 

Kapıyı açınca, karşılannda Genç dehııanlının annesi 

Genç Shuman rece yan11 babaıını çağırmış, ona Allaha inanıp inanmadığını 
ıormuş, ıonra üzerine tabancayı başaltmıştır. 

sofanın ortaaında çocuklannı 
görüyorlar. Bacaklar açık, 
eller cepte, surat gergin •• 
Korkunç nazarlarla onlara 
bakıyor. 

- Ne var Shuman? 

- AJlaha inanır mısınız? 
Ana baba, gecenin bu saa· 

tinde, bu münasebetsiz za
manda sorulan bu garip sual 
karşısında ıaımyor, baba ce
vap veriyor: 

- Tabit oğlum, tabii Allaha 
l ıanırım. 

Çocuk hiç kımıldamadan 
tekrar ıoruyor: 

- Dua eder misiniz? 
Ana baba biraz daha f&f· 

kın tekrar cevap veriyorlar: 
- Tabii dua ederiz. 
Daha cevap bitmeden ço· 

cuk atıhyor. 
- Öyle ise, haydi Allahın 

yanına, orada dua edersiniz, 
Diyor, cebinden ç•kar-

dığmı Uzerlerine boıaltıyor. 
Baba düşüyor. Anne mutfağa 
kaçıyor. Delikanlı annesini 
kovalıyor. Annesini mutfakta 

yakalıyor. Fakat bir kurşun 
atbktan sonra annesi oğlunun 
ellerini yakalıyor, elinden ro
velverini alıyor ve dönüyorlar. 

Genç delikanlı tevkif edi
liyor, cinayetle mahkemeye 
sevkediliyor. Fakat btitün şe· 
bir biribirine soruyor: 

- Niye öldürdü ? 

EYet niye öldürdü? Genç 
Shuman henüz on yedi yaşın· 
da bir Darülfünun talebesidir. 
Çalı~kandır, terbiyeli ve zeki
dir. Sınıfın daima birincisi 
çıkmıştır. Annesi ve babası 

tle ömründe bir defa kavga 

etmemiş, hayatında bir defa 
ıillb kullanmamıştır. Doktor
lar deli olmadiğını da teyit 
etmişlerdir. 

O halde niçin öldürdü ? 
Bu sualin cevabını yalnız; 

genç Shumanın mektep ar· 
kakada.,ları verebiliyorlar. 

Genç darülfünunlu anasın

dan babasından kuvvetli bir 

din terbiyesi almıftı. Allaha 
inanıyordu. Fakat kollejde, 

tecriibe ile sabit olmıyan hiç 
bir şeye inanmamayı öğren

mişti. Çok meraklı bir genç
ti. Derste öğrendiklerini ge
celeri laboratuvarda ayrlca gi
dip tecrübe eder, doğrulu

ğuna ondan sonra inanırdır. 
Onun bu tabiatini bi-

len arkadaş' arı bir gün 

onunla alay etmek istemiş

ler ve ve ona şu suali sor
muşlardı: 

Allaha inanır mısın ., 

O: 
T abU inanır1m. diye 

cevap verdi. 
Fakat arkadaşları ıırar 

ettiler: 
- Söylediğin laf .. Alla hm 

varlığım ısbat edebilir misin? 
Bu ikinci sual, genç darüfü
mınlıyı matetmişti . Me
raklı genç evvlA kendisine 
öğretilen klişe sebepleri göz
den geçirdi. Bunlar onu tat
min etmedi. Şehrin en maruf 
papazma gitti. Onun verdiği 

izahat ta onu tatmine kifi 
gelmedi. 

Silah Tahdidi Meselesi Suya Mı Düşüyor 7 • 

Lehistan Hükômeti Kuvvetli Bir 
Ordu Teşkil Etmek istiyor 

Cenevre, 17 ( A. A. ) -
Lehistan Hükumetinin Akvam 
Cemiyetine vermit bulunduğu 
muhtırada, dermeyan ettiği 
birçok mütaleat arasında 

Tahdidi Teslihat Konferan· 
aında taahhüt edemiyeceği 

mecburiyetlerin harfi harfine 
tatbikı kabul edilmek suretile 
mer'i olabileceğini beyan eyle
mektedir. Lehistanın bu tarzı 
hareketinde Versay Kongresi· 
Din askeri maddelerinden 
mülhem olmakta bulunduğunu 
ıöylemiye hacet yoktur. 

Lehistan muhtırası, tahdidi 
tealihat mukavele11inin büyük 
ıulb teşkilatının oakabilifek 

1 

aksamından olmaaı icap ede
ceğini ve harbe mukabele 
etmek Uzere kabul edilmit 
bulunan diğer hukuki ve adli 
aletlerle ınkı bir münasebet 
temin etmesi lAzımgeleceğini 

ve beynelmilel ihtilaflarla, te
cavüzlerden mütevellit cera
imde muslihane bir hal çaresi 
olması icap eyliycceğini beyan 
etmektedir. 

Cemiyeti Akvamın beynel-

milel bir askeri kuvvetete 
malik olmaması hasebile 
Lehistanm askeri vaziyeti 
komşu devletlerin askeri 
vaziyetlerile ve müdafaa 
mevzilerinin, harp filolarınm, 
memleketin askert menabii· 
nio zafiyetln:n muvasala tarik
lerinin ademi mevcudiyetleriJe 
ve nihayet memleketin coğrafi 
vaziyetinin egayrimuvafık bu
lunmasile meşruttur. Lehistan 
ordusunun hali hazırdaki şekli 
bu müşktil vaziyetin icabatma 
kat'iyyen tevafuk etmemek
tedir. 

Onun üzerine tecrübeye 
karar verdi. Din kitap larında 
birçok mucizelerden bahsedi
liyordu. Eğer hakikaten Allah 
varsa, Allahın sevdiği kulları· 

nı koruması rnzımdı. Anasın-

dan, babasından daha iyi bir 
insan da bulunamazdı ya 1 O 
halde bu tecrübeyi onların üze
rinde yapmak lazımdı. 

Shumanın yeni tanıdığı ve 
sevdiği bir kız vardı. Bir 
pazar günü sevgilisinin evinde 
bir eğlence tertip etmişlerdi. 

O gün bir yerd~ traş olurken, 
birdenbire o gece bu tecrü· 

beyi yapmıya karar verdi. 
Akşam sevgilisinde gece ya· 

rısına kadar eğlendikten son
ra, kızın babasmm roververini 

aldı ve evine döndü. Yuka
rıda yazdığımız tecrübe}•İ 

yaptı. 

Bu sefil delikanlı şimdi ci
nayetle mahkümdur. Babası 
hastanede tedavi altmdadır. 

Tecrübe muvaffakıyetsizlikle 

ve facia ile neticelenmiştir. 

ıFransanın Harici Ticareti 
Paris, 17 ( A. A.) - 1931 

acoesınm ilk dokuz ayına ait 
ithalat 33 milyar 375 milyon 
537 ,000 franga ve 44 milyon 
947.333 tona baliğ olmuştur. 

Geçen senenin ayni devesi
ne nisbeten 5 milar 842 mil
yon 24:1.000 frank ve 1 milyar 
567 bin 23 ton noksandır. 

İhracat, 23 milyar 504 mil
yon 122.000 frank ve 22 mil
yon 976. 776 tondur. Bu da 
geçen senenin ayni devresine 
nazaran 9 milyar, 264 milyon 
252.000 frank ve 4 milyon 
950.662 ton noksandır. 

Vapurculara Rakabet 
Nevyork, 17 ( ~.A. \ - Sin

gapurda kain büyük bir ihra
cat müessesesi: Amerikaya gön 
de eceği kauçuklar için beher 
ton başına 28 ıiling navlun 
ile bir vapur kiralamışhr. 

Teşrinevvel 19 
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lktısadi Haberler 

'Türk Üzümü 
Ve Almanya 
Piyasası 

Berfin, (Hususi) - Kuru 
lizüm ticaretinde geçen ıne~· 

· simin en şayanı dikkat hadi
s\!sını AJrn~nya piyasasıP• 

Rusya ve bilhassa İran üzüJJl' 
leri ithalatlarmm ehemmiyet· 
li surette tezayüdü teşkU 
eder. Hu iki memleket mab• 
sulatı piyasaya geç, alel· 
ekser Noel yortularındaJI 
sonra vasıl olur. 

Bu keyfiyetin sebebi vesaiti 
nakliyenin azlığıdır . Bil• 
hassa lran üzümleri nakil hll' 
susunda tamamen Rusyaya 
bağlıdır. İran ihracat tacirle" 
nin bir çoğu bu yüzden tes• 
lim vadesini h.:tamamışlar v• 
alıcılar ile aralarında bazı 
ihtilaflar hasıl olmuştur. 

İran üzümleri, çöplerinin 
çıkartılmamış olması ve temiı" 
liklerine de pek itina edil· 
memesi itibarile itirazlara 
hedef olmuşsa da fiatlerinio 
müsait ve lezzetlerinin iyi ol• 
ması dolayısile muvaridat 
bir hayh artmıştır. 1931 
ser.esi ilk nısfında Al-
manyaya umum kuru üzüIJl 
itbalib 16,912 ton tutmuş, 
bunun 6,637 tonu Tül"' 
kiyeden, 2,601 tonu Yunanis" 
tandan, 2,069 tonu ise İran" . 
dan gelmiştir. 1930 senesı 

ilk nısfında f randan mU" 

varidatın 105 tondan iba" 
ret bulunduğu düşünülecek 
olursa Almanyaya üzüm ihra" 
catındaki tezayüdün ehemmi" 
yeti göze çarpar. 

Yunan Yas Ozumleri 
' Yunanistandan Almanyaya 

yaş üziim sevkine geç.en sene 
baş!anmıştı. Bu sene Yuna" 
nislandan bilhassa Kandiye 
üzümleri gönderilmiştir. Çe• 
kirdeksiz ve gayet tatlı olan 
mezkur mahsulAt cins itibari· 
le b ::!ğenilmektedir. Yalnıı 
ambalajı iyi olmadığından 

üzümlerin bir kısmı yolda 
çürümüştür. 

Üzümler Kandiyeden va• 
purla Pireye ve oradan fri• 
gorifikli vagonlarla Hambur
ga sevkedilmektedir. 

Almanyada yaş üzümlerin 
perakende fiatleri eylül bida· 
yetinde şöyle idi : 
Nevi KUoı 

Fenni 
ftalyan ve Fran11:ı U:ıUmlerl 80 
Yunan çeklrdekıl:ı " 1,10 
Meran (Tirol) ,, 1,20 
Llzbon ,, 1,20 
Ho11anda ,. 1,60 

Almanyaya ıon Uç sene 
zarfında vaki olan ilzüm it .. 
halatı yekunları da şöyledir: 
Seneler Mitar toJJ 

1927 48,239 
1928 63,733 
1929 76,296 
1930 70,263 

Avrupa Buğdayı 
Romadaki Beynelmilel Zi .. 

raat EnslitilsU Avrupa buğ· 
day rekoltesinin bu sene (38) 
milyon ton olacağını tahmin 
etmektedirler. Alman fstatis· 
tik idaresi ise istihsalAtm bil 
miktarı bulamıyacağını lesbit 
etmiştir. Almanların istatislİ" 
ğine göre buı sene Cemahirİ" 
müttefika müstesna olma!< 
üzere Fransa, ispanya, Pot" 
tekiz, Avusturya, Macaristan" 

da buğday az o 'acak ve birçolc 
memlekeucr hariçten buğdaY 
celbine mecbur olacaklardır. 
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Ta~delen Hakkmda Cenevredeki Akvam Cemiyeti , 
Tehlikeli Bir imtihan Geçiriyor Memba ıuları n bilhassa Tat

deJcn ıuyu hakkında beş altı •Y· 
danberi bir ıaı.ete kendiılne ve
rilen yanhf malumata iıtlnaden 
bilmiyerek yazmakta olduğu ya• 
z.ılar daima naı.arımı:ıa çarpmak
ta idi. Taşdelen ıuyunu gidip 
i'Örenler bu yazılara ıülmekte 
iıeler de tabiidir ki oraya gi
dip görmiyenler de pek çoktur. 
Bu i•le alikamız olduğundan 
İzahat vermlye mecbur olduk. Bir 
kere ~delen auyu membaı 1&atte 

b~r to.n ıu •erir. Bir ton sudan on 
• tı damacana olur, oradan alınan 
•uların miktarı herhalde on beş 
tondan fazladır ve bugün piya
saya çıkan küçük 4ife miktarı 
yev,ttye azami altı bini i'CÇmez. 
Şu hHaba nazaran yevmiye üç 
ton au küçük ti9elere imli edil
mekte.lir. Baki kalan on iki ton 
da damacanalar He aablmaktadır. 

Cenevredeki Akvam Cemi- · 
yeti büyük bir imtihan geçi
riyor. Bu cemiyet kurulurken 
programının başına m!ll~tler 
arasmda harbe, kanlı ıhtilaf
lara mani olması kaydi ko
nulmuştu. iste iÜniln birinde 
karşısına Çin - Japon muha
rebesi çıktı. Tabii Akvam 
Cemiyeti bu işe derh~I .mü
dahale etmeli, bu kanlı ıbtılifa 
mani olmalı idi. 

Yine bu l'aı.ete yazıyor ki 
•ular kontrol edilmemekte ve 
-~a .. cla otuı lira Ocrdli bir 
tabail~r bulunmaktadır. Halbuki 
ınell!b1t1ada münavebe He çalıt
~alcta olan elllter llra m .. th 
htanbul belediyeainin tayin ettfti 
iki memur vardır. Bütün dama
canalar bunların hu:ıurunda dolar 
ve kendileri tarafından temhlr 
edilir. 

Uzak Asyadaki çarpışma

larm ilk günlerinde milletler 
cemiyeti vaziyetin açılmasını 
bekledi, ve şimdi de bu kanlı 
mücadelenin önüne geçmek 
için uğraşıp duruyor. Bu me
seleye dair son gelen .haber
lerini şuraya hulasa edıyoruz: 

Almanyada bitler tarafdarları iktidar mevkiine geçmek 

il. Ta ltf.t 

Fazla Ceza Ahmyor 
Şirketi Hayriyenln nl~mna

•esi mucibince K~prüden Üıkü
dara veya herhanıi yakın bir 
iskeleye ıltmek üzere npurlara 
bilet.iz binenlerden mevki farkı 
•azarı itibara alınmayarak tam 
32 kuru' kOıur para ceza alın
maktadır. 

Bu nlıpetıiz cezanın birlncıl 
lkinoi mevki• gare aaami iki 
miıll ahnmaaı huausunda allka
dar yükaek makamın nazarı dik
kati celbolunur efe11dim. 

T. Rahmi 

Cevaplarımız 
Necip Efendiye: 
Meıeleyf ehemmiyetle tetkik 

ve takip ediyoruz. Alclıtımız ma
IOmatı aıraaı geldlti uman 
yazacatı:ı. 

Malatyada Mehmet Beye: 

Mektubunuzda şabıalarla çok 
faz a alikadar oluyoraunuz. Mua
mellttan bir tikiyetinb olsaydı 
o kıamı yazmak, tahkik Ye tetkik 
etmek tabii vaı!femi:ıdlr. Ancak 
resmi tahıalar hakkındaki tiki
yetlni:ıi ait olduju makama bil· 
clirmenlz daha hayırh neticeler 
verir. .. 

Manlaa Umumi MecHe Azaaın· 
don Doktor Hakkı Halli Beye: 

F ototraflarda bir yanlıt ol• 
dutunu anladık. Ancak i.lr daha 
tekrar edllemiyecetl tabiidir. To
tün meaeleai hakkındaki nutla• 
rınızı da muhabirimize bildirdik. 
Alacağımız cevabı mevzuubaha 
edecetiı. 

TEFRİKA NUMARA Si 16 

Fransa ve İtalya Hariciye 
nazırları diln Akvam Cemiyeti 
binasında uzun bir müJAkat 
yapmışlar ve Çin - Japon ih
tillfımn ne suretle izale edi
lebileceğini görüşmüşlerdir . 
Fakat henüz bulunmuı bir 
çare veya verilmiş bir karar 
yoktur. 

Diğer bir telgrafa göre de 
bu ihtilafın halli çok müşkül 
olacaktır. 

Çinliler 
Nasıl 
Düşünüyor 

Diğer taraftan Şanghaydan 
gelen bir telgrafta şu cümle
ler vardır: 

Changbai, 18( A. A) - Çin 
matbuatı Cenevre mOukere
lerini umumiyetle barit bir 
g6rlltle mfttalea etmekte
dir. Efklrı umumiye propa• 
gandalarla hararetlenmiı bu
lunmakta ve Çinin pek bariz 
olan hakkının mflzakere mev
zuu teşkil etmesini mütkn
IAtla kabul eyliyebilmektedir. 
Maamafih Amerikanın Cenevre 
mecliıinde temsil edilmeai 
meıeleıi iyi bir kabul g6r
mektedir. Hususi bir memba
dan verilen ciddi malumata 
ıöre, hDkfımet mebafili, Man
çuri hidiıeılne ait olarak 
Cemiyeti akvam meclisinde 
wkubulan mOzakerelerin, ihti· 
lifın halli için iyi bir çare 
oldujııoa kani bulunmakta. 
fakat mllzakerelerin neticeıi 
hakkında mutlak bir ketu
miyet Ye ihtiyat muhafaza 
etmektedir. 

YA B 1 Ş 
.__.- --------- YAZAN: * * 

-ıbf a bu memleketin en kudretli Wr Bır arı kovanı •• m • 
ttınadlyen utuldıyın 0 bl- unauru idi. Seal rGrdil, glSzO 
)'Ok konak, öliller aflJIDl ıibl keaklndl, bilekleri aatlamdı. Şi~ 
•e.,(zdt. lçerde, harem dalreıln· dl dlll monreneye konulmut l'lbl 
tile belki hayat vardı. Uldn bu epkemlotmiıti, glS:ı bebeklerinde 
lrıeatur hayatiyetten de dııarıyı yalnız karanlıklar dola9ıyordu. 
eıer 1tımıyordu. Uıaklar, kavaa- Kollannda muazzam bir derman· 
1 -'bl dl -ılık titriyordu. Bu bOyOk tahn· ar, ••kbanlar aırrolmuf •• Y • •· 
1-Itttta ahırlar da boıtu. Sanki yOJQn hikmeti ne idi, banl'l ..O· 
t•iıtı11r ,.. fırtına, bu ~elveleli aahın oeıaıını çekiyordu. 
d,i.._ntn bQtQn ruhunu ılllp ,a. Hacı Sinan, dikenlerle dolu 
t(irQttftl. Her 1erde ıtGkClo vardı payanııı meaafeler atbktan ıon-
~ b ra dz lcararbcı bir uçurum 

er fer lcap.lıydı. •" 1 d k rın• relen inıan ar yur un· ~eı Shaaq, karanlık bir çBI- en• t t bir serseri hiıısile 
41 patle, kendi elemile dan ma ru d 

11 kona"ının e-1' Rine otur . u. 
ltalm:t ,;~.i buin · !:ıir ' va 5 • di bır 

.ı 1'•yyettiiol meHfeJer, tım • bla .. cüroru, o.ba 4üa - • 

iatediler, fakat parllmentonun ıon celaelerinde mağ· 
lüp oldular. Rtaimde HitJeri tarafdarlarına bir geçit rcımi 

yaptırırken ıörüyorsunuz. 

• 
lngilterede 
Mücadele 
Daha Bitmedi 

İngilterede meb'usluk mli· 
cadelesi bütün hararetile de
vam etmektedir. Şimdi bü
tün lngilterede hemen her 
şehirde fırka liderleri ve 
meb'us namzetleri tarafından 
nutuklar, konferanslar ve 
hitabeler irat edilmektedir. 
Bu meıeleye ait ıu telgraf 
çok şayanı dikkattir : 

Londra, 17 ( A.A ) - M. 
Mak Donaldın, son iUnlerde 
yapılacak intihap mücadeleleri 
yorgualuğuna karşı koyabil
mek için birkaç glln İ•~ıahat 
etmek Uzere Seahamdan mu-
farekat etmit olduiu haber 
verilmektedir. Namzet!er tinr 
diden intihap turnelerinin p~~
gramını tanzim etmiılerdir. 

Bugiln öğleden sonra turneye 
çıkmaya bathyacaklardır. 

Londra Borsasında 
Londra, 17 (A.A.) - Es· 

bam borıasında, Pariı bor· 
d·ı · lan aasında teıcil e ı mıt 0 

fiatların, it mehafilinin hftkii
metin muvaffakıyetine itimadı 
oldu§ıma delllet etmekte 
bulunduğu beyan edilmek
tedir. 

......,_ ................... ·---------
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denbire aillnmlttl. Arkaaın~• 
mehip bir botluk ve ıJoü7 ~ 
derin bir uçurum nrdı. Ne 1 er 
•• ••ri rideblJlyordu. Öne ye 

arkaya atacatı tek blr adım 
kendialnl korkunç boıluklarıo 
nihayet.iz derinliklerine dOtüre
cek fiblydl. 

Artık para, pul dütünmOyordu~ 
Jalnız otlunu batırhyordu ve onu 
arkasındaki bo,Jukta, anündekl 
uçurumda 1'8remeylnce acı bir 
yeıe dOtüyordu. Paranın, yetmlt 
aenedenberi yegine mabut tanı· 
dıtı o bOyük kunetln hlçlitfnl 
ilk defa bi11ediyordu. Binlerce 
•• binlerce altından mamul biı' 
ehramın temıll ettlti o mfitata 
mabut, timdi bütün kıymetlerin· 
den tecerrOt ediyordu. 

Hacı Sinan, bir bakarklSr 
ıatırabile etrafındaki ı11ızlığa 
uzun bir müddet nekeran oldu. 
Sonra takatsiz ayaklarını ıürü-

]Almanya 
1Ve Fransa 
Anlaşması 

Fransa Başvekili M. La valin 
Amerikaya hareket ettiğini 

ve orada bilhassa harp borç
ları meslesinin konuıulacağım 
diln haber vcrmiıtik. Diğer 
taraftan Fransa ile Almanya 
arasında doğrudan doiruya mü-

zakerelere başlanmak Uzeredir. 
iki memleket murahhasla

rının iştirakile teşkil edilen 

Muhtelit komisyon yakında 
kendilerini alAkadar eden 
iktısadi işleri görütmiye bq
Jayacaktır. Alman murahhu
larana Baıvekil M. BrUnning 
riyaset edecektir. 

Siya1i mehafilde bu komis-r 
yonun birçok iktısadl ihtillf
lan halledeceği ve iki mem-
leket için de faydalı olacağı 
kanaatini ileri ıürllyorlar. 

Yeni Alman Kabinesi 
Diğer taraftan yeni Alman 

kabinesi son parllmento mQ
cadeleleri neticeıi olarak dört 
gftndenberi hiçbir İf i6reme
mi9ti. Bu mücadeleler nihayet 
bitti ve kabine itimat reyi 
aldı. Bu zaferden ıonra ka· 
bine faaliyete geçmfttir. 

Belçika Krah 
MiJAno, 17 (A.A) - Belçl· 

ka kralı mDtenekkiren buraya 
ielmi9tir. MütarUnileyh Griı· 
na dağına çıkmak Uıere he
men Lecco'ya hareket etmittir. 

yerek evine doj'ru yOrüdü. Her 
adımda bir acıkh manzaraya 
raıtlayıYCrdl. Şurada botulmut 
bir çocuk, ~Stede bir evin 
ankaıını aırtında yatıran aıa 
bir kadın daha atede küllbıı.s 
bir dervlt l'İbl batı açık diltllnen 
bir minare, aemavl afetin hı· 
aafaı:ı tahri batıDı 1röıterlyordu. 
Fakat ael, kendi yarattığı faciayı 
yine kendi yıkamak lıtiyormut 

ılbl hali devam ediyordu ve 
1ıkılmıt evlerin, çökmOf dükkln
ların arasından homurdana ho
murdana akıyordu. 

Bütan aokaklarda ölüm aey• 
reden milyoner, ancak kendi 
evinde canlılık l'lSrdii. Lakin, 
bu da, lallyen ve atlıyan bir 
laayat idi. Karııı atlıyordu, kız· 
ları atlıyordu, hizmetçileri aA-h
JOr du. Hepıl, yuvaaına dönnai
yen Muıtafayı anarak, n•t'•Ji bir 
rünil 7aalara botan fırtınaya 

Ve Kalp • 
işleri Kadın 

Hakiki Aşk Nasıl 
Anlaşılır? •• 

Kendinizi İmtihan Ediniz 
Her aşk, a,ağı yukarı, mu

vakkattir. Ezeli aşk, ezeli 
ıaadet kadar muhal bir ha
yaldir. 

Fakat bazı aşklar vardır ki 
sadece muvakkat bir heye
candan ' ibarettir. Bir rüzgar 
gibi gelir geçer. Diğer bir 
aşk vardır ki, başlangıcı sade 
ve mütevazıdır, fakat için 
için işler, devam eder. 

Sevişen gençler, sevdiklerini 
nasıl bir aşkla sevdiklerini 
tetkik etmek mecburiyetinde
dir. Çünkü muvakkat bir ca
zibeye kapılarak sevdiğine 
zahip olan ve bu zehap ile ev
lenen gençler, az zaman sonra 
hakikatle karşı karşıya kalın
ca ıaşmr, iukutu hayale uğ
rarlar. 

Hakiki aşkı anlamak ıçın 
elimizde miyarımız nedir? Şu 
kız veya adam hoşuma gidi
yor, fakat hakikaten seviyor 
veya seviliyor muyum? Her 
yeni lııkm kalbinde bu istif
ham işareti vardır. Bu istif
hamı halletmek istiyorsanız, 
seva-ilinizi ıu mihakten geçi
riniz. 

Sevdiiiniz adam veya kızın 
kusurlarını görebiliyor musu
nuz? Saçını taramadı&-ı, üzerine 
bakmadıiı, a-iyinmesini bilme
diii glSzUnüze batıyoraa, on
da herkesin bulabileceği 
kuıurları bulabiliyorsanız, o 
takdirde qkıruzın hakiki ol
dujıına inanmayınız. Hakiki 
8fk bu kusurları göre
miyece k kadar k~rdilr. Kıı-

sur ona meziyet gibi ,e
rünlir. 

Keza sevilip sevilmedijt. 
nizieanlamak istediğiniz zaı, 
man, ayni miyarı kullanmd 
ve sevgilinizin size karşı mu
amelesine bakınıı. Ufak te
fek kusurlarınızı görerek ta.
hibe kalkıyorsa, onun aşkına 
ınanmayınız. .. 

lzıııirdı· N ı:ııııi} e Hanım: 
İki ıoeııe tanıştıktan sonra 

sızı terkeden erkeği tekrar 
kazanmak için size yol göstere• 
mem. Bilakis sizi bırakan bir 
erkeğin arkasından gitmeyi iz-

zeti nefsi kıran bir hareket saya 
nm. Bırakınız gitsin. Dünyada 
erkek kıtlığı yok yal 

• 
Cagaloğlunda Fatma l lmın: 
Alemin dedikodusuna aldır

mayınız. Aynı zamanda alemin 
dedikodusunu davet edecek 
hareketlerden içtinap ediniz. 
Alemin ağzı torba değil ki, 
dikiverelim. 

• Ü:::küdarda Naciye Hamın : 
" Kocamın kazancı bize az 

geliyor. İyi elişi bilirim. Eşe 
dosta yapacağım elişi ile evi· 
min masrafına yardımım do
kunabilir. Fakat kocam "Ben 
varken sen çahşamazsın ,, 
diyor. 

Kocanız haksızdır. Madem· 
ki evi geçindiremiyor, arbk 
caka atmasının manası yoktur. 
Çahıınıı, eve ilk yardımı yap
tığınız gün ilk sevinen koca
nız olacaktır. 

Hanırntegze 

Hindistanda Gürültüler 
Tekrar Başladı 

Cadikx, 17 (A. A.) - Sa
bahleyin meteaddit hAdise
ler kaydedilmiıtir. Arkadaş-

larını• itlerini terketmeğe sev
kedea müteaddit ekmek fırın-
ları ameleıi tevkif olunmuş

tur. Puerte - Roal' da da baZJ 
h&diıler ihbar edilmiftir. Bir 
yarala birçok ta ezilenler Yar-
dır. San - Femando'da ıivil 
muhafızlar bir çok defalar 
halk Oıerine hücum etmek 
zaruretinde kalmıılardır. 

JAnet püıkürerek gözyafı dlSkil
yorlarclı. 

Hacı Sinan, ilk lSnüne çıkan 
adama ıordu: 

- Vali ne oldu? 
- Atını, utatını topladı, Sek-

banlarını lSnüne kattı, Benalukaya 
aitti! 

- Ya Muatafa? 
- O da beraberi 
fnaan yüz(j görmek ve lnıan 

ıeal itilmek, çamurlu bir ıaaıılık 
içinde uzun dakikalar ıeçlrınit 
olan Hacı Sinanın aklını batına 
ıettrdi. ŞlSyle bir klSıeye çömel
di, vakıayı tahlile girifti. Vali nln 
çocuğu alıp götürmeal, kendlılni 
aııdırmaktan başka bir aebebe 
mahmul olamazdı. O halde ço
cuj"un hayatından enditeye ma-
bal yoktu. Yü:ı keıe, bet yüz 
keae, bin keH vererek, hatta 
bitin aervetinf Allahtan korkmaz 
•alinin ayağı altına sererek l\tus
tafayı kurtarmak mümkündü. 

Haoı Sinan, bu mea'ut neticeyi 

Bombay, 17 (A. A.) - Kal· 
kütta kongresi erkAna, siyul 
vaziyet hakkında ve bilhassa 
meclis kaidelerini ihlal tüb
metile iki ihtila!cinin kurşuna 

dizilmiş olduğuna dair Gan
dhiye malQmat vermek üzere 
Londraya mllteveccihen va· 
pura binmişlerdir. 

Bombay, 17 (A. A.) - Ko
mllnist Roy, kırala karşı fe
sat tertibatı yapmış olmak 
töhmetile cinayet mahkeme
ıine verilmiştir. 

ıa:ı önüne getirdikten ıonra biras 
lntirah buldu. Valinin, felaket• 
aede kaıabayı bu perişan haHnd• 
y<iz üstü bırakıp Beualukaya sa
vuımasındakl aebebl arathrdı. 
Küpegündüz adanı kaçıran Hasan 
Patanın, Saraybosnada bir heye· 
can ve bir kıyam vukua gelme• 
ıinden böyle bir aeyahate lüzum 
srördüğüne hilkmetti: 

- Kurt herif, dedi, inini 
emin görmilyor. Hele Muıtafayı 
alalım, ıonra kendiıiJe hesap· 
latırıı. 

Boınalı milyonerin tahmini 
dotru idi. Hattat Hasan Paıa, 

fırtınadan mütevelllt karsratahk 
ara11nda atlanıp yürildükteo ıon• 
ra dütünmilttü. Yaptıtı i9, çir
kindi, tam haydutça bir hare• 
ketti. Bir lradeaizlik deminde bu 
nıünasebetıiılik . vukua geliver
mişti. Eıirinl iade ebe de, etme• 
se de• halkın ta'ın ve tefnllncfca 

j 
kurlulamıyacaktı. Bu sebeple ~e· 

naatte ıebat göatrr ır '• .ıııturl :dl• 
( Ari..uı vat) 

f 
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Biz, Yaptığımız İşlerin Mükafatına 
Bu Şekilde Mi Nail Olacaktık! 

YAZAN: M. KAZIM 
-130-

Mevki kumandanının haya
tımı tehlikede göstermiş ol· 
masana rağmen sokağa çıktı
ğım zaman tek bir kişinin 
bile başını çevirerek bana 
baktığmı görmedim. Evet 

1Bayburt halkı beni tanımıyor• 
du. Benimle alakadar olmu· 
yordu. Şu halde mevki ku
mandanı acaba neden: 

- Hayatı tehlikededir, di
ye haber göndertmişti? Hay· 
retim artbkça artıyordu. Si
yasi bir manevra karşısında 
bulunduğum muhakkaktı. Fa
kat bunu kim yapıyordu, ni
~in yapıyordu. Anlayamıyor .. 
dum. 

Bu dtitl\nce ile bir kebapçı 
dükklnına girerek biraz yiy&o 
cek ve meyva tedarik ettik
ten sonra evime dönllyordum. 
Aklıma Kizım Kaı a Bekir 
Paşa ile Erzurum mevki ku

mandanı miralay Ziya Beye 
bir telgraf çekmek geldi. 
Çekeceğim telgrafın projesini 
derhal zihnimde kararlaıtır

dım: 

- Burada bir suitefehhtimle 
karşılaştım. Başkasına ait bir 
emir ağlebi ihtimal bir iıim 
müşabeheti neticesinde bana 
karşı tatbik edilmektedir. Lut· 
fen bu suitefehhtlmtln izaleıl 
ile seyahatime oıilmaneat 

edilmemesinin emir buyurul
masını rica ederim, diyecek· 
tim. 

Araya sora telgrafhaneyi 
buldum. Bir lclitt kalem iıti
yerek zihnimde tasarladığım 
cümleleri yazdım ve memura 
vererek makbuzunu aldıktan 
sonra yerime döndüm. 

Artık rahat yatabilirim, zan· 
nediyordum. Fakat sabahleyin 
erkenden bir binbaşı gelerek: 

- Mevki kumandanının em
ri ile sizi ve eşyanızı taharri 
edeceğiz, demesin mi? 

Allsh Allah, biz vatana 
yaptığımız hizmetlerin milki
fatıoı boylemi görecektik? 
Sonra haniya Kazım Kara 
Bekir Paşanin bütün memur
lara hitaben bana suhulet 
ıösterilmesi ıçın bir emir 
vermişti. Bunu muktezası ne 
oldu? Çaresiz gelen binbaşıya: 

- Buyurunuz, aldığınız emri 
tatbik ediniz, dedim. 

Binbaşı: 

- Şimdi, cevabını verdi. 
Meğer birkaç memurun daha 
selmesine intizar ediyormuı. 
Beklediği zevat beı on dakika 
ıonra geldi ve muamele de 
derhal başladı : 

Biitün eşyalarımı evirip 
çevirerek muayene ettiler. 
İtlerini bitirdikleri zaman bir 
sedirin altında duran el çan· 
tasını görmemişlerdi. Bunu da 
ben çıkarıp gösterdim. Bittabi 
hiçbir şey bulunamadı. 

Gelen memurlar sadece 
Şark cephesinde iken okudu
ğum ve nasılsa sakladıjım 

birkaç gazeteyi alarak gittiler. 
Aradan iki gün geçti. Ben 

el'an seyahatime devam için 
vasıta aramakla meşgul idim. 
Fakat bu iki günü!) hitamın
da şark cephesi kumandanlı
ğmdan: 

- Artık Ankaraya gitme
nize liizum kalmamıştır, Kar
sa avdet ediniz mealinde bir 
telgraf gelmez mi? 

Anlaşılan hayretten hayrete 
düşmek mukaddermiş! Ben 
Karstan Ankaraya gitmek 

Uzere yola çıkmış, bin müşkü
lat ile Bayburta kadar gel
mişken nede:ı geri dönecek
tim? 

Burası doğru, amma emri ifa 
etmekten başka ihtiyar edile
cek yol yoktu, fakat bunda 
da başka müşkUIAt vardı. Fil
hakika paramı bitirmiştim. 

Karsa gitmek için cebimde 
para kalmamıştı. Çaresiz ta 
TOrkistandanberi bir hahra 
olarak yanımda taşıdığım 
(Derviş) ismindeki atımı satı

lığa çıkardım. 

Ümit ettiğim kadar para 
getirmiyeceğini anlayınca kı
yamadım. Açık arabalarda 
ilstümilze örtttiğlimllz kürktı 
mezada çıkardım ve onun 
parası ile hancıya olan bor
cumuzu ödedikten sonra bizi 
buraya kadar getirmİf olan 

arabalara binerek tekrar 
yola koyuldum. Burada istid
rat kabilinden arzcdcyim: 

Bu bAdisenin üzerinden 
uzun bir zaman geçtikten 

sonra o sırada ( Bayburt ) ta 
bulunan bir zahit arkadaııma 
lstanbulda rastgeldim. 

Bana: 
- Kazım Kara Bekir Pa

şadan " bu zat muzırdır, hak
kında icap eden muamele 
yapılmalıdır ,, şeklinde bir 

telgraf geldiğini, fakat Erzu
rum mevki kumandam Ziya 
Beyden gelen ikinci bir telgraf 

üzerine aleyhimde zecri mu
amele yapmaktan vazgeçildi
ğini anlattı. Ne ise sadede 
gelelim: 

Ben bu işte yine bir sul
tefehhllm bulunduğunu tah
min ederek yola koyuldum. 

hk gilntin akşamı mahut Kop 
dağının eteğine vardık. Bu
rada bir han vardı. Girerek 

geceyi orada geçirdik. Ce· 
bimde satılan kürkün para• 
sından tam yedi lira kalmıştı. 

Ziraat Kol!eksiyonları 
Halkalı Ziraat mektebinde 

bulunan kimya, haıereler, 

nebati hastalıklar ve süthane 
laboratuvarlarinın eşyasından 
bir kısmile burada bulunan 
nebat ve hayvanlara ait bir
çok zengin ve kıymettar kol· 
leksiyonlar Ankara Ziraat 
EnistitUsUne nakledilmiştir. 
Mektepte ikinci derecedeki 
kolleksiyonlar kalmıştır. 

1 
Bu Sütunda Hergün · 

Muharriri : Server Bedi 

SAVNİNIN JALESİ 
Savni, zarfı yırtmaden, bir 

bakışta anladı ki bu mektup 
bir kadındandı. Şu satırları 
okudu: 

Savniciğim, 

lsit:nbula geldiğini ga
zetelerde okudum. Seni lıe
men görmek arzusu, içimde 
tutuşta. Yarından itibaren, 
lıergün, 8eni saat beşe doğ• 
ru, Taksim bahçesinde, altı 
sene BflfJel buluştulumuz 

köşede bekligeceğim. Ümit 
ederim ki birkaç mevsim 
senin olan bfr kadını faz· 
la bekletmigeceksin. 

Küçük ]alen 

Hamiş : Ben iki defa 
anne oldum, haberin var 
mı? 

Savni gUllimsiyerek omuz· 
lannı silkti. Pembe kağıttan 
hazin bir menekşe koksu 
yl\kseliyordu. Jale eski levan
tasını değiştirmiş. Bu, kadı· 
nın bütün şahsiyetinde bir 
değişmiye mi delalet eder? ' 
Savni bunu çok düşünmedi 
ve altı sene evvel, Jale ile 
ayrıldıkları günil hatırladı. 
Zavallı, ne kadar hıçkırmıştı. 

Savniye gelince, bir saatlik 
veya bir aylık kadınlarla 

ebedi bir bayat sürmeyi dil
şünecek kadar hissi bir ede
biyattan zevk almıyordu. Fa
kat, Savninin hayabnı doldu
ran bütün bu kadınlar ara
sında, hiçbiri, ayrılırken, Jale 
gibi ağlamamış ve : 

- Savni, Sevniciğim, ben 
daima senin kilç\lk Jalenim, 
diye hıçkırmamıştı. 

Savni, serbest bir adam ol
mak istiyordu ; hep meçhul
lere doğru arzularına istika
met veren ve yeni istikballere 
doğru giden cesur bir sey
yah. Nafile his karışıkhkların· 
dan, sevişme sahnelerinden 

Masonluk Lü-J 
zumsuz Bir 1 

TeşekküJdür 
( Ba9tarafı 1 inci sayfada) 

elinde bir istili ve bir soy
gunculuk vesilesi oluyor. Mil· 
liyet duygularmı uyuşturup 
öldllrmek için kullamlıyor. 
Siyonist Yahudilerin intikam 
aletidir. Bundan evvelki ya· 
zılarımda Masonluk propa
gandasının askerlerimize do 
yapıldığını söyledik. Bir jan
darma yüzbaıısınm memleket 
için tehlikeli mülihazalarmı 
haber verdik. Operatör Ke
mal Bey birkaç sene evvel 
orduya menıu p bir kayma· 
kamdı. Acaba, masonluk pro
pagandasını orduda yapmadı 
mı? 

Buna kim razı olur ? Ca-
·sus Lavrens ve Mustafa Sagir 
birer Masondu. Bunlan ara
sına alan Masonluğa Türk 
milliyetçiliği mi diyeceğiz ? 
Eğer masonluktan maksat 
Türklüğü yükseltmekse, eğer 
dedikleri gibi bu, milliyetçilik 
iae bu iayelere samimiyetle 

her zaman uzak kalmak ar-
zusundaydı. Hele kadınlarla, 
hele kadınlarla.. Onların 
insam nereye kadar 
götüreceğini kimse tah· 
mın edemez. Fakat mek
tubun tatlı ve mllteYekkU 
UılO.bu, ona karanın verdirdl. 
Jaleyi gidip srörecekti. 

Ertesi gt1n bahçede bulut
tular. Elleri biribirioi sıkıp 
çözülünce, Jale evvell sapsan, 
sonra kıpkırmızı kesilmiıtL 
İki defa anne olmuş amma, 
Jale bili güzel. Dört sene 
evvel evlenmiş ve iki sene 
evvel, kocası, biri kız, öteki 
de erekek iki yetim bırakarak 
ölmüş. Hikaye bu kadar. 
Fakat maziyi bırakalım. O 
şimdi mes'ut, mes'ut •.• 
Karşısmda Savnisi var. Hasret 
fışkıran gözlerle ona bakıyor, 
bakıyor... Altı sene bu, alb 
sene, şaka değil. 

O günden sonra, artık, sık 
sık buluşmıya başladılar. Ja
lenin gözlerinde bir tek mana, 
bir tek duygu, bir tek cümle 
okunuyordu: 

"Savni, Savniciğim ben da
ima senin küçük Jalenim.,, 

Kadınların insanı nereye 
götürecekleri asla tahmin 
edilemez. o hürriyet aşıkı 
o meçhul istikballer aşıkı 
Savni, bir gün Jaleye evlen
me teklif etti. 

Küçük Jalenin sevinçten 
gözleri dolmuştu. 

- Ya çocuklarım? Diye 
sordu. 

- Ben onların öz babalan 
gibi olmıya çalışacağım. Fakat, 
bilmiyor musun, bana sen 
on1arm isimlerini söylemedin. 

Jale gülümsedi: 

- Kızm ismi "Leyli,. dedi. 
Sonra gözlerini önUne di-

kerek ilave etti : 
- Erkeğin ismi de, "Savni,,. 

Hırsız Kim? 
iki Bin Lirayı Çalan 

Bulunamıyor 

Şişlide otur an Daniyel Efen
di isminde bir zat birkaç gün 
ev\'el bankalann birinde bu
lunan babasına ait 2,000 lirayı 
gidip almıştır. Daniyel Efendi 
aradan üç gün geçtikten son
ra zabıtaya müracaat ederek 
ıu i4diada bulunmuıtur: 

"Üç gün evvel babama ait 
2,000 lira parayı bankadan 
alıp eve gitmekte iken elinde 
tabanca ile önüme bir adam 
çıktı ve üzerimde bulunan hu 
parayı alıp kaçtı.,, 

Daniyel Efendinin Uç gün 
sonra müracat etmesi Zabıta
nın nazarı dikkatini celbetmiş .. 
tir. Tahkikata devam edil
mektedir. 

giden Halk Fırkasına iltihak 
etsinler. Bir ikilik gibi kar
şımızda durmasml' r: Yahut 
muhalif bir siyasi fınca olarak 
açıkça çalışsınlar. 

Türk ocakları ikilik olmasm 
diye yerlerini fıkaya bıraktı. 

Sanii azam propagandasmı ya· 
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lıııı Meşhur muganni A L J O L S O N 
Dil• akşamdanberl 

MAJIK SINEMASINOA 
ONU ŞARKİLE SÖYLE 

• filminde fevkalade muvaffakiyet kazanıyor. 

1 NADIYA SIBIRSKAYA: MAHKÜMUN 

l •l :J i1l!D \ 19 Te~::Y~zartesi 
lstanbul - { 1200 metre 

( 

Tiyatro Ve Sinema[;] 
ALKAZAR - Manuell 

ALEMDAR - Yanık kalpler 
ARTİSTiK - Sevil DaMösli 
A S R 1 - Fakır milyoner 
EKLBR - Milton 
XLHAM.RA - Parlsll Kahveci 
ETU VA L - Caz kıralı 
PERAH - Altına lıUcum 

GLORY A - Atlantik 

KEMAL B. - Mukadde• daf 

MAJİK - Al Jolson 
MELEK - Parfıll Kahveci 
MiLLi - Buaenin kıymeU 

OPERA - V arıovıı Knleal 
SIK - itham ediyorum 

Ü•klldar Hile - A,k re1mt geçldt 

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

Heilsberg - l '276 metre, 
75 kilovat] 19,30 yeni Rus 
edebiyatında bir kadın : Vera· 
inber, 20 akşam konseri, 21,15 
komedi, 21,15 Konsgbergten 
naklen senfoni. 

Mlihlaker - [ 360 metre, 
75 kilovat J 19,05 İngilizce 
ders, 19,45 Manhayimden nak
len mandolin konseri, 20,30 
Manhayimden naklen İspan· 
yolca bir dibaloğ, 21 : Salon 
orkestrası, 21,50 Sebastiyanın 
iki perdelik bir komedisi. 

Bükreı - [ 394 metre, 16 
· kilovat ] 21 iki klaviya kon-

Kızımın teneffüsüne mani 

TEŞEKKÜR 

olan burnundaki arızasını bir Iah- seri, 21,30 konferans, 21,45 
musahabe, 22,15 salon orkes· 
trası. 

:ıada ve kemali meharetle yaptığı 
ameliyat neticesinde çıkarmağa 
mavaffak olan Beyoğlunda Mek
tep sokağında 1 numaralı mua• 
yenehanesinde kulak, boğaz ve 
burun mütehassısı doktor Ek
rem Behçet Beye teşekkürab 
minnetdaranemi arz ve iblaga 
muhterem gazetenizin delaletini 
rica ederim. 

lllnat acentasında 
NESiM HAZAN 

Katoviç - { 408 metre, 18 
kilovat ] - 19,20 edebi mu
sahabe, 20,15 Loteri opera· 
sınd:ın bir parçe, 22,15 gra· 
mofon, 23 hafif musiki 

Roma - [ 441 metre 75 
kilovat 1 10,40: Radyo gazete· 
si, 20,20gramofon, 20,30 muh· 
telif haberleri. 21: Hafif musi-

zl• raat Talebesı· ki. 22,55 hafif musiki. 
Viyana - f 517 metre, 20 

Ankara Enstitülerine 
imtihanla Alınacak 

Ankarada Maarif Vekaleti 
tarafından tesis edilen ziraat 

enstitüleri bu sene açılacak, 
yalmz lise mezunları almacak
tır. Halkalı Ziraat mektebin
de bir ziraat lisesi halinde 
açılan mektebin mezunları

nın bu mektebe ancak imti· 
hanla alınabilecekleri bildiri!· 
miştir. Mektep idaresi ve lk
tısat Vekileti burasının da bir 
meslek lisesi olduğu ıçın 
mezunlarının enstitülere im
tihansız alınmasını istemiştir. 

kilornt) 19,45 Şuyenin eserlerı, 
20,45 Veinkeber'ın eserleri, 
21,30 şen konse, 22,40 dans 
havaları. 

Peşte - [ 550 metre 23 
kilovat! ] 9: konser, 20 konfe· 
ran:;, 20,30 opera orkestrasının 
mesame resi. 

Varşova - [ 1411 metre, 
158 kilovat ] 19,30 gramofon, 
20 musikili tefrike 20,15 ~Lot· 
teri operasından bir prrça 23 
dans havaları. 

Königavüsterhavsen - 20,15 
Hamburktan naklen musik in
tibaları 20,40 Alman radyo 
şirketlerinin mü:;;terek müsa• 
mereleri. 20.2 l Gönigsbargtan 
nakil. 

Arif Oruç B. Kundu
racılığa Başladı 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

demiştim. işte dediğimi yapı
yorum. Dükkanımın ismi Türk 
dampingtir. 

Bu lAstikçilikte, kunduracı
lıkta, hattA pantoflacılıkta 

hakiki bir damping olacakbr. 

Dükkana Damping ismini koy
maktan maksat, piyasadaki 
fiatlerden yüzde kırk, yüzde 
elli noksanına mal satacağımız 
içindir. Paristen son moda 
mevsim katalogları getirttik; 
istampaları yapılıyor. 

Hem ısmarlama, hem de ha
zır toptan ve perakende mal 

pan Mason tekkesinin imtiyazı 
nedir ki bili duruyor.,, 

Adnan 

* Mahmut Esat Bey bugOn 

~ atacağız. Kendi tezkAhlarun 
çalışacaktır. Hem de ışsız 
kunduracılara İf sipariı ede
ceğim. En birinci çifte dikit 
kadın ayakkaplan (5) liraya 
satılacaktır. 

Çifte dikişli hazır erkek 
ayakkapları be~ buçuk Jiraya 
dır. Cumartesi veya pazartesi 
satışa ba.şlıyacağiz. Şimdiden 
ısmarlama spRrişler alıyoruz. 

Maksadım beş on kiti geçin· 
ain, o arada biz de kimseye 
mühtaç olmadan geçinelim. 
Biz kanaatkAr adamlarız memll"' 
riyetle alAkam yoktur. Müte
vali geçinmek iıJtiycrum.,, __. 
şehrimize gelmektedir. Sablk 
Adliye Vekilinin bazı mflhinı 

ifşaatta bulunacağı söylen
mektedir. 



~~bdülhamidin Derhal 
Öldürülmesine Karar Verildi 
.__~--- NAKLEDEN: ZİYA ŞAKtR 116 

(Her hakkı mahfazdar ) 
Rasim Bey, gözlerini tama· 

nıen N · . d'k acı Beyin gözlerıne 
ı erek sordu: 

- Naci BeyJ.. Bu vazifenin 
:~ olduğunu bana ıöyliye
ılir nıisiniz? 
Naci Bey, gözlerinde hid· 

det ve infial kıvılcımları par
lıyarak, bu bliyük ıualo 
derhal cevap verdi: 

arasmdan süzülen kıııl alevli 

huzmerler, Beylerbeyi sarayı
nın camlarından kuytu ıa• 
lonlara kan renginde bir ziya 

ıerpiyordu. .. 
Rosim Bey, sessiz aadasız 

emirlerle icap eden tedbirleri 
ittihaz ediyordu. 

JClrabk evfnbı dalnnls, ı·ı Satılık etyanız var mıdır? il D k odanız var mıdır? ,, Satılık etya arıyor ınusunıu? o tora, di~çiye terz"yo 
Kiralık ov, dalro, oda 111 mi lıtlyoraunuıı: ? ve aalreye ihtiyacıııız 

anyor mwıunuz ? l9çl mi lııtlyoraunuz ? var mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuru~la bu i~i yapabilirsiniz. 
(16) kelimelik bir ilan kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR KOLONVACILAR 
PARIS TIP FAKÜLTESİNDEN Mea\lll MiS FABRIKASI MÜSTAHZERATI 
Cilt ve Zührevi hutalılıtlar mltebu11.-. KoJonya, )avanta, enna, dlf macunu, 

Dr. BAHATTiN ŞEVKİ yafauı kreın, pudra, aabun ve biryan· 
Kabul 1aatlerl 1abah ıekizden ttndir. Mlı mllatweratını bJr defa 

lecrDbe edenler dafaıa ve dalma ondan 
aktam yediye kadar Babılli a,.,.ımulu. Her yerde bulunQr, -30 

Me•erret oteli karşıaında No. 135 
birinci kat. -91 SÜNNETÇi 

BerHn Tıp Fakillteslnden cildiye 
ve zilhreTlye mütehassısı 
Dr. A. LEBlP SELiM 

Sirkeci • Orhanlye cad. No. 26 
Cumadan maada lıergün sabahtan 
aktam• kadar. --4 

KOLAY SÜNNET 
AmeliycıJ içJn metbur Halepli 

zade doktor Talip Beye bt• ııOn 
evvelden baber verilmemi. Sirkeci 
Nemlfz:ade hanı. Telefon ıstan
bul 1486 -6 

TAKSiTLE 
EMRAZI ZÜ:iREVIYE tedavi- .- KIŞ GELiYOR - Pe,ln ve 

hanesi - Doktor Ariatidi Bey: uresiye fevkalide ıık ve ehven 
Ernlnönü ubık Karakao H<•n !imek later ve biraz da müt· 

eaenhenlı Babıali karı111nda 
No. 8 -J 6 t lh 1 t erı an .. ne u raymız. 

MÜTENEVVi 
GÖZ ve GÖZLÜK mütehaı;sısı 

Tıp FakOltesi göz hastalıkları 
1abık muavini doktor Fuat Aziz: 
Bey - Muayene ile g<Szlük snh· 
lır. Muayene ücreti alınmaz:. 
Bahçekapı Hamldiye caddesi 50 
numaralı mağaza -1 

KAZANDIRIYORUZ 
PARA - On liradan fazla 

nrldab 1'•1rıufiyeli emlak terhf· 
nine mukabil lkrazat. Hal 9 - 12 
arasında tapu 1enedinl l'etiriniz. 

1.tanbul dördünci Vakıf han 
aıma kat 29 

-s 

- Böyle bir hiyaneti va• 
taniye· karşısında, memleketi 
llliidafaa etmek için fedai 
llefsetmekten başka çare 
Y )ktur. Maamaflh, bize bi .. 
' t 111 edecek olan kuvvetli 
lı · tılara kartı koymak lmkl
nı olmadığını biliyorum. Ar.• 
calr, yalnız vatan kayguıilo 
•e yalnız milletin ıelimeti 
dllşlbıcesile Hakanı mahlftu 
6ldnrmekten başka hiçbir ça
re tasavvur edemiyorum. Bi
naenaleyh, böyle elim blr 
dakikanın hulüJUnde, o vazi""' 
f eyi ifa için zerre kadar te-: 
reddüt etıniyeceğime emin 

Sarayın her tarafında fev
kallde tertibat alındı. Harici 
muhafız bölüğünün zabitleri 
celbolunarak emirler ·te· 

rildi. Nöbetçiler takviye edil
di. Sarayın hududundan daha 
ileri hatlara ihtiyat pos
talar r6nderildi. (Kuzguncuk) 
tarafına, ıarayın üstündeki 
tepelere, ( Çengelköy ) istika
metine kuvvetli devriyeler 
çıkanldı. Gerek dahilde ve 
ıerek hariçte çift nöbetçi 
zabitler beklemesi hakkında 

r 
MEMUR VE MEMUR~ 

- RARA KAZANDIRIYORUZ -
lıtanbulda, tatra vilayetler~ 

-16 

EMLAK ALIYOR 

PARA - Dükkancı esnafa 
kolaylık. Haftalık tak.itle öde
J•billraeniı kefaletle SO LiRA ya 
kadar PARA alabillulnfz 9 • 12 
araaında mGracaat. 

olabilirsiniz. 
Artık, Naci Beyin vücuda 

ıarsılmıyor.. Sözleri titremi
)'ordu. Şimdi o, vazife hüıi
nin verdiği bir ateşle, birden
bire sertleşmiş, çelikleşmif ... 
Bütün rikkat ve haHaaiyetini 
kaybederek, infilak anmı bek
liyen zemberekli bir bomba 
haline gelmitti. 
· Rasim Bey, bir adım daha 
attı. Karşısında tunçtan yapıl
mış bir heykel gibi dimdik 
duran Naci Beyin omzunu 
okşıyarak, büylik bir itimat 
Ye samimiyetle buna cevap 

verdi: 
- Bu teminata hacet yok 

Naci.. Seni, zaten tamamile 
tanaram... Bu vazifeyi derubde 
ve ifa edeceğine esasen emin· 
dim.,. Pekllii bu kadar atır 
bir vazifeyi ifa etmek için, 
belki tahriri bir emre ihtiyaç 
olur. Eğer bu lüzumu sen de 
hissediyorsan, derhal yazayım. 

Naci 8. gtildü.. Acı acı 
güldü. Başını hafifçe iki ta
rafa sallıyarak: 

- Rasim Bey!.. Sarayımı 
o dehşetli dakika yaratıldığı za
man, kanlı bir ceset' halinde 
bulacakları (Naci) nin cebinden 
çıkacak olan o sizin emrinizin 
kime ne faydası olur? .• 

Şimdi, ikisi de ıusmuıtu .. 
İkisinin de gözleri dolmuştu. 
Ufak bir ıöı, ufak bir har~
ket, bu tunç kalpli iki metın 
ıabibitl bir çocuk gibi ağlat
nııya klfi gelecekti Rasim 
lıey, yavaı yavaş geri döndü. 
Gezindi.. Gezindi.. Gezindi. 
8eı alta dakika, derin bir ıU· 
k\ıt içinde gezindi. Ve 
•onra Naci Beyin 
Önünde durarak, tamamen 
•likun keıpeden bir tavırla 
ıu emri Yerdi : 
.t"- lnıallah böyle bir hidiie 
Uh&.r etmez. Ben, arkadaş-
~nnıdan emin olarak mu~ır~: 
berata intizar ediyorum. Şıır..~ı 
ı.:~adan ılikünetlo çık. 11ıç 
~. ilo, hiç birıoy konuıma. 

Muhafız zabitl•rd•n 
Naci B. 

Ancak, böyle bir dakika hu· 
161 ettiii zaman, artık beni 
aramıya lüzum yoktur. 

Sert bir ailkinişle Naci B. 
dimdik oldu . Topukları biri
birine çarpb. Mahmuzları Şa
kırdadı. Sat eli stiratle ıağ 
kaşının hizasına kalktı. Göz· 
lerini kumandanımn gözlerine 
dikerek Uç saniye kadar böy
lece kaldı. 

Tarihe mal olacak bir va· 
zifeyi ifaya haztrlanan Naci 
B. Rasim Beyin odasından 
çıkarken gilneş Eyiip sırtla
rı üze-rinden gurup ediyor •• 
Yakın yakın sencabi bulutlar 

Matbuat Sergisi 
İ\.in Bir Rica 

lstanbul Matbuat Cemiyeti 

Reisliğinden : 
1 teıriniaani t 931 ilk Türk 

gazetesi çıktığının yüzüncll 
yıldönümtlne tesadüf ediyor. 
Cemiyetimiz o gün lstanbulda 
bir matbuat sergisi açacakbr. 
Sergi ilk gUndenberi çıkan 
gazete ve mecmalardan nü· 
muneler arıediyor. 

Türkiyede en son gUn, haf
ta ve ay içinde çıkan nüsha
larla serginin tamamlanmasını 
arzu eden cemiyetimiz rica 
ediyor: 

Gerek lstanbulda ve gerek 
memleketin başka yerlerinde 
çıkmakta olan gazete ve 
mecmua ıabipleri, 1 teşrini-
sani l 931 sabahı erken ser
gide bulunup teşhir edecek 
surette yetiştirilebilecek en 
son çıkanlarından ikişer nils
has1nı Ankara caddeıinde 
Orhan Bey hanındaki cemiyet 
merkezinde elden veya posta 
ile tevdi buyursunlar. 

Zeppelinin Seyahati 
Barcelone, 17 (A.A) - Zep-

1. saat g 55 de şehir tlze-
pıe ın, ' 
. den uçmuş ve cenup - garp 
rs~ikametW.do ııözden kaybol-

muştur. 

emir verildi. O aktam, bütün 
postaları ve devriyeleri bölük 

· sabitleri her in teftiş edecek
lerdi. izinli zabitlere derhal 
emlrberler gönderilere~ 11 i·aya 
celbed.ildi. Hiç kimseyl! izin 
verilmedi. Ve .. sabık idare tara
fından saraya getirilen -mahut 

: Nevreı Beyin kafadarlarıııd: n 
bir zabit, kendisine hissetti
rilmeden şedit bir nezaret 
altına ahndı. Bu gece, Rasim 
Bey de sarayda kaldı. .. 

.fr 

Abdnlhamit, henllz hiçbir 
şeyden haberdar değil... Yal
mz Nuri Ağa, Abdülhamidin 
bu zeki musahibi, vaziyette 
bir fevkaladelik olduğunu 
hissediyor.. Fakat ne birşey 
soruyor, ne de birşey söylüyor. 

. (Arkası var) 

Şehit Yetimleri 
ikramiyeler Ayın Yirmi· 
sinden l tibaren Verilecek 

Maluller ile şehit yetimle
rinin ikramiyeleri 20 teşrini-
evvel 931 tarihinden itibaren 
fU ıekilde tevzi edilecek\tir : 

1 - Tevziata 21 I 10 / 93t 
çarşamba günü başlanıp 4 ay 
devam edecektir. Bu mtıddet 
zarfında müracaat etmiyenle· 
rin hakları sakıt olacakbr. 

2 - T ev:ıiat her hafta cu· 
marteti ve çarşamba günleri · 

12 ye kadar Kaymakamlık 
dairesinde icra edilecektir. 

3 - ikramiye alacakların 
maaş cilzdanlarile, ıenedi res-

milerini ve hnviyet varaka· 
lanm ve tatbik mUhürlerile 

ikişer kıt'a totoğrafları birlik· 
te getirilecektir. Yedlerinde 

senedi resmisi olmıyanların 
maaş aldıkları Malmüdüriye-

tinden ikramiyeye mllstabak 
olduklarını ve elin maaf al· 

makta bulunduklarını veyahut 
10 senelik maaşlarını alarak 

alAkaJannı katettiklerini mü· 

beyyin Tesaik ibraz etmeleri 
ıarurldir. 

kazalarda MEMUR ve MEMUıu; 
istiyoruz, iıinlıe, vaıifeniz:e halel 
gelmly~caktir, biz:e mektupla •o
runu:ı. içine 6 kuruşluk pul ko
yunuz:. lıtanbul postanesinde 400 

-s 

EMLAK SATJN ALlRlZ _. 
lıkeleye, tramvaya, tlmendifere, 
otobü•e yakın olanlar mGreccah
tır. Saat 9-12 arH1nda mlracaat. 

istanhul dardllndı Vakıf han 
aıma kat 29 

SATILIK VE KIRALIK 
SATILIK VE KİRALIK - Ar· 

navut k6yünde birinci eaddecle 
99 numaralı yah ehven flatle 
satılık ve kiralıktır. içindekilere 

Genç ve faal bir memur veya 
memureye ihtiyaç vardır. Talip 
olanlar Ca~aloğlu Kapahfmn 42 
numarada Ömer Beye müracaat
ları illn olunur. -1 l mGracaat. -2 

1 K O L A YL 1 K L A iŞÇi iSTiYORUZ 
iŞÇİ İSTİYORUZ - İstanbul

da, tatra vilayetlerde kazalarda 
erkek ltçi İ•tiyoruz, okuyup yaz• 
ma bilenler müreccahtır. Bize 
mektupla aorunu:ı içjne 6 kurut
luk pul koyunuz:. 

latanbul posta kutu•u 548 
-5 

KOLAYLIK GÖSTERECEGlZ
Davalı ı,ıerloiz: iç\n mahkemeye, 
avukata ıritmeden saat 9-12 are.
smda bize müracaat ediniz. 

l•tanbul Babçekapı dördilncü 
Vakıf han asma kat 29 

-5 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

11 M;Jıriban hanım: Samimi 1 ' ' Sabri heg: Ciddi ve va-
- e vefakardır. kurdur. Lln-

Sevgi mesai- ı 
!inde, hassasi-
yet ve kıskanç-! 
lık g ö s t e rir. 
Neşesile etra ... 
f ım s ı k m a z, 

sıkıobya, üztin-

1 tilye, ağır ıö
J 7C tahammnl 

_demez. Mu-
kabeleye mütemayildir. 

balilikten, ha-

fiflikten hazzet· 

mez, usul ve 

merasimlere 
riayetten ınkı
lır, sadelik ta-

/ ,1 raftarıdır. Kız

L J;:. dığı zam an 
tok •özlü olur. 

.. 
ıt- 16 M. V•lıbi b•g: Sakin ve 

, saygılıdır. Hu
. s u a i y e tJerinl 
. illn e t m e z, 

12 Osman Nari beg: Fiil ve_ 

J 

ı. 
1 . 
ı_ 

Jf-

ı a reketlerine 
ıahiptir. Bat
kalannın ira-
delerine miiş

kilitla uy1al· 
lık gö ı terir. 
M e nfaatlerini 

ihmal etme7., 
şöhret ve lk
b alden hazze-
der. 

132 Abdullah Efendi: 
[Fotoğrahnıo duclnl Latemlyor) 

Sakin ve uysaldır. imtizaç hu
suıunda gürültücü ve kavgacı 
değildir. Zararlı ve tehlikeli 
ıeylerle alikadar olmak iste
mez, cesareti medeniyesini is
raf etmez. 

nllmayişklrane 
hareketlerden 
mil ç t e niptir. 
Girgin ve ao-

kulıan olma
makla bera· 
ber tecessüse 
·· .... mayildir. 

~ 

126 Ferdi Efendi: 
(Fotoğrafının dercini istemiyor) 

Gürültücü ve yaygaracı değil
dir. Zarar Ye tehlike gös
teren şeylerden uzak bulun
mak ister. Çabuk müteessir 
olur. İntizam kuyuda tile 
hürriyetini takyit etmez: J 

lıtanbul dardiincG Vakıflban 
asma kat -29 

ALIM SATIM 
EMNiYET 

" Alım 1atım ikraz iıtlkraz evi " 
Galatada Mehmet Allpaı• hanın· 

da No. 41 

Telefon Beyotlu 2235 
Emlak, Arazi, TahTilit, ve her 

nevi eşya ve emval alım satımı 
ikraz lıtlkraz icar l•ticar mua· 
melelerine tavasııut eder. latan· 

bulda ve Ankarada bütün devalrl 
re1miye ve huıuıiyede Muamelat 
takip eyler. lzalei fUyu, veraset 
ve aaireye ait iııtişari müracaat· 
lar kabul olunduğu gibi malıa· 
kimde halli ve faılı dahi deruhte 
olunur. Petin ücret alınmaz •OD 

derece kolaylık göıterilır. 

-ıs 

Tütün Hasadı 
Bu Sene Mahsul Beı 

Milyon Eksiktir 
Harici ticaret ofisinin yap

tığı bir istatistiğe göre geçen 
ıene tutün istihsalitımız (40) 
milyon kilo iken bu sene (35) 
milyon kilodur. Yunanistan 
geçen sene ( 48 ) milyon kilo 
tUtüıı istihsaJ ettiği halde bu 
ıene orada tütün mahsulll 
( 32 ) milyon kiloya düşmüş
tür. Bulgaristan ise bn sene 
geçen seneye nazaran ( 5,5 ) 
milyon fazla tütün istihsal 
etmiştir. 

r ON DÖRÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 8 
Ga:ıetemtzde on bet rDnde btr 

vermekte olduğumuıı: Patro~l\I 
bedaya almak iatiyoraanııı:, bu 
kuponu kesip •aklayınu v• 1S 
kupo:'\ toplaymııı:. Patronlarımu• 
dan pek memnun olıcaluınııı:. 

Patronlar nevedlldlderl ııll11• 
den itibaren l•tanbul karll•rl nlı 
bir hafta, taır• karllerlmla om 
rOn içinde kuponlarını ıöııdar· 

me1idirler, Bu mllddet ııeçlhı:ldll 
sonra kuponlar kabul edilmeL 

M. Remzi beg: 
- Fotofrafının dercini Jatemlyor -

Atak ve ablgaııdır. Çabuk 
parlar, birşeyin zevahir kısmi
na daha çok ehemmiyet ve· 
rir. Çabuk barışır, dostluğu 
Ye dUşmanbğı çabuk unutur, 
ıtkmtzlıdır, bir İf üzerinde 
uzun mü~c.!~! lir.Ar edemez. 



~v AP_URLAR_sz,_= __ ıı GD 1 hane Hastanesinde M e c c a n i Muayene 
SEYRİSEF AIN 

Merke:ı acenlası: G latada Köprü 
başı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mil
lıürdar ucle han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 

(lNEBOLU)vapuru20 T eş
rinievvel Salı 17 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zon

guldak, İnebolu, Ayancak, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Or

du, Giresun, Trabzon, Rize, 

Mapavriye gidecktir. Dö
nüıte Zonguldak yoktur. 
Sürmene ve Göreleye de 

uğrıyaeaktır. 

AYVALIK SÜR'AT P. 

(MERSiN) 20 Teşrinievvel 
Salı 17 de Sirkeci Rıhtımından 

'· PiRE- ISKENDERIYE P. 
(ANKARA) 29 T eıriniev

vel Salı 1 O da Galata nhtı

mından kalkacaktır. 

KARADENiZ POSTASI 

VATAN 
2~;::::. Çarşamba 
günll akşamı Sirkeciden 

hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire

sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lığına müracaat Tel. 21515. 

Giilbane hastanesinde meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 
Günler Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cilt Haatalıkları 

Kulak, boğaz, burun hastalıkları 
idrar yolu haatalıklari 
Gö.x ha.talıkları 

Dahili hHtahklar 
Akıl ve alnir haatalıklan 

Hariciye hastalıkları 
Kulak boğaz burun haa. 
Maaaj ve tednii mihaniki 

Kadın va doğum haııt<ıhkları 
Dahilt haatahkları 
idrar yolu haatalıklar 
Akıl ve ainir hastalıklar 
Rontken muayenesi 
G<Sıt haatalıkları 
Cilt hastalıkları 

Maaaj ve tedavii mlhanHd 
Hariciye hastalıkları 
Kadın ve doğum hastalıklarr 

Muallim Tallt Bey 
Muallim Sani Yaver Bey 
Muallim Fuat Kamil Bey 

Muallim Niyazi İamet Bey 
Muallim Abdülkadir Bey 
Muallim Nazım Şakir Bey 

Muallim Murat B. 
Mu:ıllim Sani Y aycr B. 
Muallim Şemsettin B. 
Mua.Uim Refik Münir Bey 
Muallim Süreyya Hidayet Bey 
Muallim Fuat Kamil Bey 

,, Nazım Şakir B. 
,. Şükrü Emin B. 

Muallim Niyazi İsmet B. 
Muallim Talat B. 

Muallim Şem'.lettin B. 
,, M. Kemal Bey 

Refik Münir Bey 

Çocuk Hastalı klan 

mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

BÜYÜK 

Adamlar • 
e:rı 

• 

latan bul 4 tlncil icra Memurluğun
dan : Tamamına (21650) llra kıymet 

takdir edilen Beyojlunda Tetvikiyede 1 
Nifantaıı Ye Klfıthanc caddesinde 
kayden eski 96 yeni 140 No. lu mukad
dema mu,temllıttlı Limonluk halen 
klrgir ve elyem U2 No. lu maa bahçe 
ve mu,temllltlı bir konağın 40 hisle 
itibarile 3 hlaaeal açık artırmıya vue
dllmlt olup lS-11-931 Tarihinde fartna
meal divanhaneye talik edilerek 6-12-31 
tarihine milndif Pa:ıar ,UnU saat 14 
ten 16 ya kadar fatanbul 4 Uncil icra 
Jatreılnde açık 11rltırma •uretlle aab
lacaklır. Artırmıya lttlrak için yU:ıde 

yedi teminat ekçeal alınır. Mllteraklm 
ver.iler ile belediye resimleri ve vakıf 
icareal mütterlye aittir. Hakları Tapu 
ı1lolllerlle eablt olmıyan ipotekli alacak
lılar ile dijer allkRdarının ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu
auaile faiz ve muarlfe dair olan iddia
larını llllo tarihinden itibaren yirmi frlln 
içinde evrakı milıbltelerlle blldlrmelerl 

lfirn, fen, san'at aleminde tanınmış \(' larilıtc iz lıırak
mış ol:ın cihanın Lü) ük ve mf·şhur ~iın darııı ve 
bıraktıkları eserleri, insani) et ve 1111 <leııİ)ı'le lıiznıctlerini 
izah eden bu sı•ri küçük kitapı;ıklar lıaliııcle her lıafta 
muntazaman nc:.rolunıııaktadır. 

Şimdiye kadar inti~ar eden cüzler ~unlardır. 
1 - Markoni, 2 - Lort Bl'yron, 3 - Madam Küri, 4 - Bü

yllk Frcderlk, S - Lort Nortklif, 6 - Makyavel, 7 - Robespi
yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gök Alp, 11 -Sok
rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Kristof Kolomp, lS -
Ziya Paşa, 16 - Oskar V ayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tolatoy, 20 - Ahmet Mitat, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her ciizün fiati 7,5 kuru:--lur. 

1:-:tanhulda Kanaat Kiitiipanc ... i 

SDFÖR İITİHADI 
8 A R T 1 N IUka p Q S T A S 1 Hlzımdır . Aksi halde hakları 

allr'at T<apu alclllerlle sabit olmıyan1ar &atıf SORFÖ REHBERİ Bartın Vapuru bedelinin paylnomaaından hariç kalırlar 
Allkadarlaran yeni icra ve lfllı kanunu

nun 119 uncu maddesi hllkmüne (1'6re tev-
Her Pazartesi günü saat ftklr hareket etmeleri ve daha fazla ma-

18 de Sirkeci rıhtımından hare- IQmat almak lıtlyenlerfo 931-113 dosya 
numaraalle memuriyetlmize mllracaat-

ketl~, Eretli, Zonguldak, Bartın, lan ilin olunur. 

Amasra, Kurucatile, Cide lakele- .ıııııı•••••••••••ll'lll'~ 
!erine azimet ve ayni tarikle la- ır 
tanbul'a avdet edecektir. SELA"" Nl'K BANKASI 

Sirkeci Yeni Han No. lS 

Telefon : 23609 ve 23388 

BAHRİSEFİT 
FE L EM E N K B A N KAS 1 

1ST ANBUL ŞUBESt 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Meıun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmi~ cermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy paluta Telefon: 
Beyoğlu 3711-S fatanbul tlll tubeal: 
".Merku PoııtanHl ittisalinde Alla· 

lemcl han, Telefon: lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

ilan 
Müddeti hitam bulmuı olan 

Bakırköy Koperatif Şirketi 

için tasfiye memuru intihap 

etmek üzere şUreki işbu Teı

rinievvelin otuzuncu Cuma gllnU 
saat 14 te Bakırköyde Halk 

Fırkası salonunda içtimaa da· 
vet olunur. 

iacclisi idare Reisi Esat 

Teala tarihi: 1888 
Sermayesi 

Tamamen tediye edilmiş: 
30.000.000 frank 

idare Merkezi : ISTANBUL 
TÜRKIYE'dekl Şubeleri ı -GALATA, lSTANBUL, 1ZM1R 

SAl\lSlJN, ADANA, MERSİN 
YUNANıSTAN'daki Şubeleri : 

.._ ELAN1K, ATİ.NA, KAV ALA 
PİRE 

Bilumum banka muamelatı. 
Kredi mektupları. Her cin• 
nakit fizerine hesap küşadı. 

Huauai kasalar icarı. 

1.tan bul ikir.ci ticaret daire· 
sinden: Armenak Paragamyan 
Efendiye ait olup mahkemece 
1atılmaaı karargir olan 7 aandık 
deri 28 - lo - 931 tarihine müaa
dif çarşamba ırünü saat 10 da 
fatanbulda Marpuççularda Kohen 
hanında utılacagından talip olan
ların yevmil mezkurda mczkQr 
hana milracaaları ilin olunur. 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Darüfljefaka Müdürlütünden 
Mektebimiz talebeaf içln açık 
münakasa ile (3SO) çift harici, 
(3SO) çift dahili ve (40) çift ha· 
deme kundurası imal ettirilece
j'inden teraitinl anlamak latlyen
lerln her ıBn ve milnakaaay• 
lttlrak edeceklerin 28 tetrinlev
vel 1931 çartanaba ırünü aaat 
9,30 da Nuroımaniye camii mah
fi!indcld Cemiyeti Tedriaiye mer-
keıine nıilracaatları. 

Otomobilim bozuldu 
ne yapmalı? 

Kitapları çıktı 
----

Tevzi merkezleri · 
Taksim, Cumhuriyet meydanı 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali Hüsnütabiat 
matbaası 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
atanbul emrazı ıı:llhrevly• diapanıerl batheklınl 

Ankara caddesi ikdam Yurdu kar,ısnda No. 71 

Jean - Jacques 

Ter biye Felsefesi 
Müellifi: Müderris İsmail Hakkı Bey 

• 
Terbiye aleminde mühim bir inkılap yaratan Rou::-eau-

nun fikirlerini, nazariyelerini ve içtimai hayat üzerine te
sirlerini izah oden bu eseri terbiye müderri i İsmail 
Hakkı Beyin ve ciddi tetkik ve tetehbüleri mahsulüdür. 

Bu milhim eser ahiren f • t• 50 K t 
intişar sahasına çıkmıştır. ıa 1 uruş ur. 

Naşiri: Kanaat KUtupanesi 

19 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet - . 
.~ _!ra 

1 ikramiye 1,000,000 
1 )J 400,000 
1 ,, 200,000 
1 ,, 150,000 
1 

" 100,000 
1 ,, 40,000 
1 

" 30,000 
1 ,, 20,000 
1 

" 15,000 
JO) Mükafat ( J ,000 ) 100,000 
10) ,, ( 1,000 ) 100,000 
1(,0 ,, ( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 

" ( 5,000 ) 30,000. 
15 

" ( 3,000 ) 45,000 
60 ,, ( 2,000 ) 120,000 

200 " ( 1,000 ) 200,000 
Amorti { 100 ) 500,000 

3,340,LOOO 

Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Veklletinin 8 - 4 - 931 Tarih Ve 785 Numaralı Kararile 

Mekteplerimize Kabul Olunmuıtur, 

MUelllfleri 

HERMAN SAN DER TAHSiN ABDI 
Alnıanca ve edebiyat lamir li9eal Almaaea 

muallimi ..... ıı.ı 

1 ıncı Kısmı 40 Kr. Ayni Metodun: 
2 ıncı Kısmı 50 " Küçük Cep LOgati 30 Kr. 
3 üncü Ku;mı 70 " Muallimlere Anahtar 160 " 

Bu anehtar muallimliiinl iıpat edenlere posla parasını ~öndermek ıarUle meccaneıs 

fstanbulda Hüsnütabiat matbaası. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI 

Ankara Gazi Terbiye Enstitü::.ü Müdürü Faik Sabri 
Beyin hu eseri çoğrafya tedrisatında mühim bir rehber 
lı izıııet ini görmektı·dir. 

Gerek ilk, gerek Orta mekteplerde coğrafya tcdrisatile 
nıc~gul olan her muallimi alakadar edecek bu kitabın fiati 
50 kuruştur. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassagı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım Türbe karşısında 

eski HilAliahmer binasındaki ' 

muayenehanesinde hergün öğ

leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 22622 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 

MU ALL iMLERiN DEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adrea ı Babıali caddesi 
vilAyet kartııı 15 No. 

Muayeneh anı: T eJefoıı fatanbıal 2J2J 
lllametgAhıı 11 ,, 2136 

SON POSTA 
Yevmi, Siyaal, Havadis ve Halk ıruetesl -idare: fatanbul Nuruoamanlye 

Şeref aokatı 3S - 37 

Telefon latanbul - 20203 

Posta kutusu ı lstapbul - 741 

Telfrraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
r0RKIY! ECNEBi 

1400 Kr. 

750 " 
400 " 
ıso ,, 

1 Sen• 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 il 

300 " 

Gelen evrak (l'erl verllraez. 
lllnlardan mu'ullyet alıamu. 

Adres dellftlrllmeal (20) kuru,tur. 

MATBAAİ EBUZZiYA 

Sahipleri: Al! E~rıaa, Setı::\ !hgıo 

N .. rıyat tııüdclrli: 5•hiJI Razıp 


