
HERGÜN NEŞROLUNUR [

SON P O S TA Halkın 1ı81üdOr ı Halk bununla glSrü. 
SON P O S TA Halkın kulatadır: Halk bununta iti tir. 
SON POSTA Halkın d 111 d l rı Halk bununla ılSyler. 

Başvekil 
• 

ismet Paşa 

İngilizin Düşmesi Ucuz- Hazinenin 
• • Kaybolan 

luk Mu Getırdı? Hakları 
Şehrimize Geldi 
Bugün Akşam Üstü 
(Ege) Vapurile Atinaya 

Hareket Edilecek 
Y unanistanın hükumet mer

kezini ziyareti mukarrer olan 
Başvekil lsmet Paı, dUn ak
şam Ankaradan trenle hare
ket etmek suretile bu seya
h~te başlamış bulunmaktadır. 

ismet Paşayı getiren tren bu 
sabah Haydarpaşaya gelmit 
ve Başvekil ıehrimize çıkmış· 
br. Buradan kendisine Harl· 
ciye Vekili Tevfik Rliştll B. 
ref,akat edecek ve gazeteciler 
beyetile birlilde bu akıam 
Atinaya hareket olunacaktır. 

Seyyahate tahsiı olunan(Ege) 
vapurunda hazırhklar dün ak
ıama kadar bitirilmiştir. (Ege) 
cumartesi gUnU Yunanistanda 
F aliron limanına varacak ve 
buraya akseden haberlere g6-
re Yunanlılar, daha oradan 
itibaren misafirlerini bllyllk 
merasimle istikbal edecekler, 
muazzam tezahilrat yapacak
lardır. Merasime (50) tayyare· 
den mürekkep bir de hava 
filosu iıtirak edecektir. 
~qveldl ve Hariciye Vekili 

Atmada Uç gün kalacaklal' 
sonra yine Ege ile Tir~ 
yesteye geçip Peşteye gide
cekler, dönlişte tekral' Ege 
ile Venediğe de uğrıyarak 
buraya geleceklerdir. Bu se
yahat (19) teşrinievvele ka

İstanbuldaki 
İddialarını 

Tacirler Ucuzluk 
Kabul Etmiyorlar 

Borsada, lngillz üz•rln• iş ôlmadılından vakit 
geçirmekle meıgul simsarlar 

Ankaradan verilen bir ha
bere göre İngiliz lirası düştn
ğU için bUttln dllnyada da mal 
fiatleri dütüyormuş. 

Bu itibar ile ithal eşyasın· 
dan ~imdi alınan gümrllk res
mi ağırmıı. Azaltılması için 
Gümrük tarifesi değişecekmiş. 
Bu ıuretle de yapılması ihtimal 
dahilinde bulunan kaçakçılık· 
larm önü alınmış olacakmış. 

bu tarife değiıtirmesl doğru 
mudur, değil midir? LAzımsa 
nasıl hareket etmek icap eder? 

Elde ettiğimiz netice şudurı 
lngiliz lirası dUşttiğU için 

mal ucuzlamış değildir. Y ahm: 
fngiliz lirasının bugünkti .fia
ti üzerinden herhangi bir mem
lekete hariçten mal ithal edil
diği takdirde o mal ucuza 

mal olur. Bunun için de o ma
lın eski fiatini muhafaza et
mesi şartbr. 

dar devam edecektir. 
(Den mı 6 ıncı aayf ada) ---=-=---=--=-~-=--=-'=-,,_,-----=-===-=====--·~=---===-------========,.o==--=--""-' 

Milli Takımın MağlUbigetinden Doğan Teessür 

Dlln kaydettiğimiz bu haber 
etrafında tetkikat yaptık. Ve (Devamı 6 ıncı sayfada) 

Birkaç SporcuDaha,T akımınBir An 
Evvel Takviye Edilmesini istiyorlar 
Fenerbahçe, Oyunc!Jlanna Yapılan İsnadı Reddediyor 

MillJ takımın Sofyada, Bal
kanyat mtlsabakalarmda Bul
gar milli takımı karşısındaki 
feci mağlObiyetlnln tesirleri 

henüz kaybolmamıı, billkiı 
bu mağlubiyetin doğurduğu 
teessür, yarın yapılacak ikinci 
müsabakayı da kayb~tmek 
endişesile ıiyadeleımlşbr' , 

Sporla alikadar olan kan· 
lerimlz çok şayanı dikkat 

tekliflerde bulunuyorlar. Al· 
tında seklı, on imza taııyın 
bu mekt~ı>ta şöyle denilmek· 
tedir: 

"Efendim; 
Millt takımımızın Sofyada 

uğramış olduğu feci mağlftbi
Yet karşısında bütün sporcu· 
lar, hatta bütün Türkiye çol. 
ınttteessir olmuştur. Biaa· 
enaleyh, önümüzdeki cuma 
gi\nU Sırp milli takımlle ya· 
Pacaiımıı maçta da ayni akı· 
~ete uğramamak için diıka
hyife nıeseJesi bertaraf edilerek 
e..,\ci miHi takım azalarmdaD 

f g3nderllmelerl lıtenJlen oyunculerı Soldan: Vehap, L. Mehmet, 
[)erlıal So Y•f• Zeki, Rıu, AIAettin n Cnat Beyler 

. L. Mehmet, Zeki, 
AIAettın, batta mümkiln 
kaleci Rız~ ;e Vahap Bey• 
oluna lıuıır .en 

lerle takviye olunması husu· 
sunda bütün sporcular namına 

[ Devamı 4 üncü aayfada j 

Defterdarlık Muhakemat Mü· 
dürlütü işlerinin bir müddetten• 
beri aksak ve kuıurlu gittitf. 
haber ahnmaktadır. BilhuH 
Haılneye alt davaların çok uza• 
dlğı ve batt& ıenelerdenberl 

intaç edilmediği, Hazine avu
katlarlle idare aruındakl ibtl
IAflıır Ye anla,amama:r:Jıklar yU
ıiındeu Ömer Faruki, Halil 

Fevzi, Refet ve Fuat Sedat 
Beylerin vekaletten çekildikleri, 

bu ıebepten de Hazine huku
kunun - zayi olmasa bile - çok 
geciktiği iddia olunmaktadır. 

Biz bu iddia ilzerine aUka
darların fikirlerini öğrenmek 
istedik. Bunlar, Muhakemat İf• 
terinin tensike muhtaç oldu

ğunu kabul etmekle beraber, 
bunun herfeyden ziyade bir 
bütçe meseleli olduğunu, en• 
ıen Maliye vekaletinin de bun
dan haberdar bulunduğunu söy
lemektedirler. 

Haıincnın binlerce ve belki 
de milyonlarca lira değerindeki 
hakkına ve haklarına taallük 

eden bu meselenin ciddi •urette 
tetkiki ve en kestirme yoldan 
hallolunmaaı bir zaruret deAil 

.. midir? 

Darülfünun 
Maarif Vekaleti Islahat 

İşine Başlıyor 

Darülfünun Baremi, ıslahı, 
tensiki vesairesi etrafında 

günlerdenberi yapılan dedi
kodular bu sabah Ankaradan 

bildirilen haberlerle yeni bir 
safhaya girdi. Bu haberlere 

göre, Maarif Vekaleti Darül-
f filnunu ıslaha karar vermİJ, 
bunun için de İsviçre hüku
metine müracaat etmi,, müte-

hassıs tefrikini istemiştir. Ma~ 
arif Vekilinin beyanatına göre 
bu mütehassıslar geldikten 
sonra Darülfünunun tekem
miilU için bir proje yapılacak 
ve tatbik olunacaktır. 

Suriye Gandiyi Çağırıyor 
Berut, ( Hususi ) - Suriye 

ve Lübnan Gandiye birçok 
· telgraflar çekilmiş, f ngilte

reden dönerken Suriye ve 
Lübnan vatanperverlerile gör
üşmek ve bunların milll 
işlerini tetkik etmek üzere 
Beruta davet olunmuştur. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dün kil nüsi1adan Devaı'n) 

Arka&ından başka bir felaket 
zuhur ediyor. Hakikat namma 
her tarafta her türlü celadeti 
gösteririz, fakat berilarafta mü· 
cerret mefhumdan korkarız. Çün
kü zannediyoruz ki eğer matbuat 
hürriyetinin meşru, tabii olan ve 
kendisine şeref veren hududunu 

( Devamı 7 inci ıayfada ) 

GİDİYOR 
Kartal

Tanıyalım ... 
Akdenizin Mavi Sularına Gömülen 
Bir Arkadaş: Tayyareci Rıdvan 

YAZAN: Sfoil T1ggareci Hagrünnas 

Rıdr1anın getlıt;rdil' 
Türk hava teşkllltının kur

ban verdiği fedaklr simalar
dan biri de merhum tayyareci 
Rıdvandır. 

Rıdvan, bu mesleğe umumi 
harpte intisap etmiş, az za· 
manda ciddiyeti, nezaketi 
ile kendini bütün muhitine 
sevdirmişti. Milli mlicadele
nin başından sonuna kadar 
Rıdvanı vazife başmda 
görliyoruz. Onun kahramanca 
uçuşlarına, fedakilrca savlet· 
lerine şahit oluyoruz. 

Milli mücadele nihayet bul
duktan sonra Rıdvan Seydi
köy tayyare mektebinde ve 
Eskişehirde uçuş mualliJlllik
lerinde bulundu. Orduya bir
çok kıymetli tay ~1areci yetiş-

tirdi. Rıdvan artık askeri 
[ Devamı 6 ıncı sayfada ) 

la/ebeden bir grap 

Merhum iaggareci Rıdr1an 

Her Yerde Siyaset 

Müşteri Kes şu karpuzu bakalım. Kan k k almam. ırmızı çı ma11a 

Karpuzcu - Kesruiye hacet yok beyiln B · k ı 
h 

· · · · k · · enım arput a• 
nı-:ım epsının ıçı an , ırmı~ıdır. 

Müşteri (Arkadaşrna) - Terki tcslihat konferansı ~ihi. 
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DAHİLi Halkın Sesi J 
Gümrük Tarife_ 1------..... -------.------------
sinde Tadilat Keyfi IB orsada 1 n g i ı iz Orozdi 

Hükumetin, f'Ümrilk tarl
fe•inde tadilat yapacağı 

yazıldı. Bu tadilat ba:r.ı 

lthalit efyuı realmlerinln 
tenzili teklinde olacaktır. 

Halkın bu hu•u•takl fikir 
Ye mütalealarinı yazıyoruz: 

Hakkı Bey (Çakmakçılar yokuşu 47) 

- Hükümetin GümrUk ta
rifelerini yeniden tetkik etmek 
hususundaki kararını çok be
ğendim . Gilmrük tarifeleri 
piyasanın temevvilçleri nazarı 
itibara alınarak hem hazine 
hem de tüccar istifade eder. 
Öyle mallar var ki bugün 
gümrük resimleri maliyet fi
atlarından fazladır. Bundan 
en ziyade gayri meşru iş gö
renler , kaçakçılar istifade 
ederler. 

* Hüıyh B. (Sultanahmet bakallyeıl 26) 

- Bazı ithaliit mallarının 
fiatlannda son zamanlarda 
mühim düşüklük vardır. Güm
rük tarifelerimizin çok seyyal 
olması ve piyasaya göre sık 
ıık değiıtirilmesl lAzımdır. 
Bunun için bir komisyonun 
teşekkülünü çok iyi karşıla
mak lazımdır. Kaçakçılığın 
men'i için en birinci esas res
min ve gümrüğün azalmasıdır. 

* LOtfl B. - Karaırnmrük Akaeld 17-

- Ben ötedenberi inhisar
larm ve yüksek resimlerin 
aleyhindeyim. Bilhassa hakiki 
kıymeti aşağı olan mallara 
ağır resim ve vergi tarhet
ıneK kaçakçıların faaliyetini 
uyandırır. 

* Ali Bey tnüyUk Yenlhan 15) 

- İngiliz lirnsınırı düşme.ei 
bize acı olmakla benber çok 
faydalı bir ders vermiştir. 
Tacirlerimiz lüzumsuz yere 
stok mal yapar ve piyasamı
zı sıkardı. Şimdi bunlar bü
yük zarar görecekler. Eğer 
gümrük tarifelerinde de bir 
tadilat yapılırsa bunların za
rarları katmerli olacaktır. 
Varsın olsun. Ben gümrük 
tarifelerinde nispet dahilinde 
bir tadi ata taraftarım. Bu 
bize ihtiyatlı davranmamı
zı fuzuli ve lüzumsuz stok
lar yapmamamızı öğretecektir. 

Amerika Seyahati 
Dün Aukaradan şehrlmlze 

gelen Saracoğlu Şükrü B. Ame
rika seyahati etrafında yeni be
yanatta bulunmuş, bu seyahat 
neticesinde bir istikraz mevzuu
bah• olmadığını, iki memleket 
arasında ikhsadi münasebetlerin 
lnkitaf ı cihetlerini tetkik edece
tini aöylemiştir. 

Şükrü Bey birkaç güne kadar 
en kıH yoldan Amerlkaya gide-
cek, yanında yalnız kitabet va
ı:ife•i görecek olan Muhtelit 
mübadeleden Mukadim Ü•man 
Bey bulunacaktır. 

Muamele Baka Para 
Budur Lirası Alım Sabmı 1 cezas_ı _ 
Bir Ecnebi Şirket, lugiliz Muameleye Dün Tekrar Başlanıldı Ve lsterling Defterleri Tetkik Edildi 
Düştü Diye Memurların ( 8l6 ) Kuruş ( 30 ) Parada Kapandı. Dün Ve Vergi Cezası 

Maaşlan_n_ı Kesiyor Frank Satışı Daha Hararetli Oldu Tarh_e_dildi 
lıtern ismindeki ecnebi 

Kablo şirketi, fngiliz lirasının 
düşmesi Uzerine, Ani olarak 
ve daha evvel haber vermiye 
lüzum görmiyerek memurları
nın ma lıından tenkihat yap
mıştır. 

Bu müessesede çalışan me-
murlar, ötedenberi paralarını 

İngiliz lirası hesabile almak
tadırlar. Bunun için de İngiliz 
lirasına dokuz lira kıymet 

takdir edilmiştir. İngiliz lirası 
(750) kuruşa düşünce; şirket 

bu dokuz lira esasını bir ta
rafa bırakmış ve memurların 

maaşını, İngiliz lirasının (750) 
kuruşluk kıymeti llzerinden 
hesap etmiştir. 

Şirketin hükumetle olan 
mukavelesinde buna dair bir 
kayit var mıdır, yok mudur? 
Bunu bilmiyoruz. 

Fakat İngiliz lirası çıktığı 
zaman, bu ç-kış farkı memur
lara verilmediğine göre ayni 
para düştüğü zaman da dlişllı 
farkı kesilmemek icap ederdi. 

Müessese ile memurları 

arasında hiç bir söz ve yazı 
anlaş:nasına istinat etmiyen 
bu muameleye keyfi denmez 
de ne denir? 

İlkmektepler 
Bugün Yeni Sene T ed

risabna Başlanıldı 
ilk mekteplerde 931 - 932 

ders senesi tedrisatına bu 
sabahtan itibaren başlanıl
mıştır. Bu sene lık mektekler
de talebe adedi geçen sene
kinden hayli fazladır. Talebe 
tehacümli karşısmda birçok 
mekteplerde yeni şubeler aç
mak zarureti hasıl olmuş, fa
kat müracaat eden talebeden 
hiçbirisinin hariçte kalmasana 
imkan verilmemiştir. 

Muallim kadroları da ta-
mamlandığı için muallimsizlik 
meselesi mevzubahs olmaya
caktır. 

Sınıftan Dönenler 
Vefa Ortamektebinin bir ••· 

nıfında (80) talebeden ( 76 ) sının 
döndüğü ya:ı.ılmıfb. Maarif Veka
leti bu meselenin tahkikine de
vam etmektedir. Vek&let bu ta
lebenin notlarını istemittir. 

İngiliz buhranı başlayalıdanberi İstanbul Borsasında fnglliz 

lirası mu:ımele görmüyordu. Fakat bazı ihtikarlara mini olmak 

içın İngiliz lirasının Borsada muamele görmesini Borsa Mecli

sinin kabul ettiğini dün yazmıştık. Bu karar ilzerine dün Kam· 

biyo Borsasında İngiliz lirasının yeni fiati tesbit edilmiştir. 

Yeni Fiyatlar Hararetli Muameleler 
Dün İngiliz lirası 813 buçuk Dün alış 928kuruşa, satış da 

kuru§ta açılmış, ( 816) kuruş 930 kuruşa düşmüştür. 
( 30) parada kapanmıştır. Bu İngiliz lirasının dünden 
fiatler Paris, Nevyork ve kıs- itibaren Borsada tesciline 
men Londra Borsalarındaki başlanması frank üzerinden 
fiatlerin aynı gibidir. Esas cereyan eden muamelenin 
itibarile İstanbul Borsasında artması neticesini vermittir. 
lngiliz lirası üzerinden yine Evvelce ithal edilmiı olan ve 
muamele olmamıştır. sahipleri tarafından peyderpey 

Yalnız tesbit edilen bu Gümrük ambarlarından mağa-
fiatler üzerinden Bankalar zalara nakledilen eşyama 
muamele yapmıştır. Diln Bor- muamele vergisi İngiliz lirası 
sada muamele gören diğer üzerinden alındığı için vergi-
paraların fiati şudur: Frank, nin İngiliz lirasının bugllnktı 
11,06 açılmış yine aynı fiatle fiati üzerinden tarhı icap et-
kapanmıştır. Dolar; 0,47,39 mektedir. 

da açılmış 47 ,50 de kapan- Yani eskiden ( 1030 ) un 
mıştır. Liret 9,72 de açılmış 

9142 de kapanmıştır. İsviçre yUzde altısı almirken şimdi 
(815) in yüzde altısı alınmak 

frangı 2,41,25 de açılmış 2,40 
icap ediyor. Fakat Gümrükler 

da kapanmıştır. 
Dün Borsada(6,475,000)frank idaresi, Borsa Komiserliği 

muamele görmüştür. Borsa hafi· tarafından fngifü: lirasının 
cinde satılan TUrk altınlarile gfi· sabit kıymeti tebliğ edilinciyt: 
mliş mecidiyelerde de hissedile- kadar vergiyi yine (t030)kuruş 
cek derecede bir tenezzül başla- Uzerinden almakta ve depo-
mıştır. Evvelki gün bir altın937 zitoya raptetmektedir. Arada-
kuruşa almıyor ve 940 kuruşa ki fark sonradan sahiplerine 
da satılıyordu. iade edilecektir. J (J 

Tekaüt Maaşlar'i Kıskançlık 
12 T eşrinisanide Ma- Sıracalı Ihsan Metresini 

aşlar Başlıyor Yaralamış 

Son yoklamalara iştirak et
miyen (2300) kadar yetim, 
dul ve mütekait için son defa 
olarak verilen müddet (10) 
teşrinievvelde bitecek, ( J :?) 
teşrinisaniden itibaren maaş
larının verilmesine başlana
caktır. 

Umumi Maaş 
Memurlara umumi maaş 

tevziatına bugUnden itibaren 
baılanacaktır. 

At Yarışları 
Sonbahar at koşularına An

karada yann ve fzmirde de 13 
teşrinlevvelde batlanacakbr. 

Beyoğlunda Bülblildere so
kağında oturan Sıracalı Ihsan 
isminde biri, kıskançlık yU~ 
dinden metresi Olgayı ekmek 

bıçağile tehlikeli surette ya
ralamıştır. Olga hastaneye 

kaldırılmıı, Ihsan yakalanmıı
tır. 

Neşriyat Davaları 
Re•lmli fark ve Küçük hlki

yeler kolleksiyonu İ•mindekl 

mecmalar aleyhine açılan mÜ•
tehçen neşriyat davalarına dün 
Birinci cezada bakılmıf, Müddei
umuminin cevap vermesi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Orozdi Bak müessuednin 
defterlerinde tahrikat yaparak 
vergi kaçakçılığı yaptığı, iki 
ay kadar evvel maliye idare
sine haber verildi. Maliye bu 
işe vazıyet etti, bir gün bu 
müessese ansızın teftiş olundu 
ve defterleri alındı. O zıman
danheri Defterdarlık muhase
be mütehassısı Müsyü Müller 
tarafından tetkik ediliyordu. 
MUtehassısın tetkikatı netice
sinde Orozdi Bak müessese· 
sine mühim miktarda bir ver
gi ce:ıası kesiımiş ve bu ka
rar kendisine tebliğ olunmuş
tur. Milf!ssese bu karara iti-
raz etmiştir. Fakat tetkik 
olunmaktadır. 

Feci Bir Sukut 
Çengelköyde oturan Taş

köprlllü Ahmet Efendinin 4 
yqındaki kızı Şerife 5 metre 
yüksekliğindeki pencereden 
düşerek yaralanmıştır. 

Cam Çikolata istemiş! 
Ali isminde biri Çarşıka

pıda aktar İsmail Efendinin 
dükkAnından bir kutu çiko
latayı kapıp kaçarken yaka
lanmıştır. 

Yolsuz Memurlar 
Usulsüz 1

/ ergi Alanların 
Birisi Karsa Tayin Eclildi 

Eminönü ve Y en:cami ma
liye şubelerinde mükerrer ve 
yolsuz vergi alan memur
lar hakkındaki tahkikattan 
ıırmacı Ovadyan Ef. ye ait 
evrakın fezlekesi evvelsi gün 
ikmal edilerek alakadar me
murlar hakkında bir karar 
verilmek üzere Eminönü ka· 
zası idare heyetine verilmiıtir. 
Diğerlerine ait fezleke de dün 
ikmal edilmiştir. Bugün ayni 
idare heyetine verilecektir. 
Bunlardan bazılarına işten el 
çektirilmesi muhtemeldir. Bu 
memurlardan birisi bugün 
Karsa tayin edilmiştir. 

Vapurculuk Rekabeti 
Milli vapurcular aruındakl 

kötü rekabetin lzalHİ için hazır
lanan rapor Jktıut V•kaletine 
gönderilmiştir. 

Teırinievvel l 
=-

,.. 

Günün Tarihi 

İstanbula Yazık! 
M. Yansen Şehrimize 
Acıdığını Söylüyor 
Ankaranın imar plinlarını 

hu:ırhyan Alman ,ehir mütehu· 
ııslarından M. Yanaen dün şeh
rimize relmiftir. Bugün Ankara· 
ya gidecektir. 

M. Yansen, l'azetecilere beya• 
natta bulunmuf, l•tanbulda yeul 

i yapılan apartımanlara nasıl mü
J sa.de verilditinl, bu tehre acıdı· 

ğını •ÖyJemittlr. M. Yancen bu 
apaıtımanJann tehrin manzuası· 
Dl bozduğu ve tarihi abidelerin 
kıymetini küçülttüğü kanaatin
dedir. 

Bir Türkiyat Alimi 
Finlandiya Türkiyat alimh!rin-

den doktor Martlı dun şehrimize 
gelmiştir. Burada Türkiyat tetki
katı yapacaktır. 

Tahrir Faaliyeti 
Şehrimizde faaliyette bulunan 

Müsakkafat Tahrir heyetleri reis 
,.e azaları dün Defterdarlıkta 

toplanmışlar, tahrir itinin süratle 
yapılması tedbirlerini konuşmuş
lardır. 

lstanbulun Kurtuluşu 
6 Teşrinievvel, fstanbulun dilt

man itgalinden kurtulduğu günün 
yıldönünıüdür. Bu günün mera
ıimle tea'idi için bir program ha
ıırlanmakta<!.r. 

Ticaret Odaları 
Bu ayın 7 11indc toplanması 

mukarrer umum Ticaret Odaları 

kongresi ayın 17 inci cumarte•i 
gününe tehir edilmiştir. 

Soğuklar Devam Ediyor 
Afyon, Çankırı ve Kayseriden 

gelen haberlere göre soğuklar 

şiddetle devam etmekte, civar 
dağlara kar yağmaktadır. 

Kış Mesai Saat!eri 
Resmi dairelerde bugilnden 

itibaren kış mesai saatJ .. rinin tat
bikına başlanmıştır. Mesai mild
deti 9 - 12 ve 13 - 17 arasıdır. 

Atletlerimiz Yol~a 
Sala günü şehrimizden Yuna

nİGtana hareket eden ikinci stlct 
kafilesine lzmirden atlet Cihat 
Bey de iltihak etmiştir. 

Sofya Telefonu 
Ankara - f stnnbul - Sofya tel~· 

foııu hakkında Bulgar ve Türk 
murahhasları arasındaki müza· 
kere lıit111it, mukaveld dün imza
lnnmııtır. Mukavele mucibince 
hattın Bükreşe ve Viyannya kadaı 
ter.ıdidine teıebbüı edilerektir. 

Hamal Kavgası 
Kumkapıda hamal1ık yapan 

Muharrem, Mehmet, Ali, Ha
san, Mustafa isminde beş kişi 

yük taşımak meselesinden 

Kadir ve oğlu Hakkıyı tahtfl 
parçasile yaralamışlardır. 
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1 T eşrinievveı 

Her gün 
Mektep 
Kitapları 
inhisarı 

Mektep kitapları bu sene 
lki taraflı inhisar altına gir
miş gibidir. 

Bir taraftan hUkümet bu 
sene "Yurt Bilgisi,, ile Orta 
mekteplerin fen derslerine 
ait kitapları ve tarih kitap
larını inhisar altına almıştır. 
Bu kitapları kendisi basıp 
hazırlamaktadır. Mekteplerde 
de yalnız bu kitaplar okutu
lacaktır. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

ı - Bir fikir ortaya atıldığı zaman, o 

fikir hiç bir alal·a ve akis uyandırmazsıı, 

yeni bir fikir değil demektir. Bu fikrin 

isabetine ve muvaffak olacağına inanılamaz. 

• 

2 - Ortaya atılan yeni bir fikir derhal 
kabul edilir, alkışlanırsa, o fikrinde yeni· 
liğinden ve isabet"nden şüphe edilir. Çünkü 
alkışlanan ve çabuk kabul edilen fikirler, 
geri fikirlerdir. 

Yeni Fikir lf. 

3 - Bir fikir, ıamyorsa, çimdikliyorsa 
ciddi ~enkit. ve muhalefeti davet ediyor ısa: 
o vakıt bukıkaten yeni ve mühim bir fikir 
cereyanı karşısında bulunduğumuzu anlarız. 

Yeni :zannettiğiniz fikirlerinizi bu miyar 
ile ölçünüz. 

o 

T 

Diğer taraftan Babıali ki
tapçılarında~ı bazıları bir 
araya gelerek kendi arala
rında bir şirket vücuda ge
tirmiş, bir inhisar tesis etmiş
lerdir. Vekaletin basmadığı 
mektep kitapları bu sene in
hisar altına girmiş gibidir. 
Bunların haricinde kalan ki
tapçılar zayıf ve her iki inhi
ıarla da rekabetten acizdir-

ler. 

ÇiN H Bi 
1 Akvam Cemiyeti Hfil3. 
r Tetkikat Yapıyor 

ul<utu 
oğurdu 

İthalat T acirJerinin 
Telif Edilemiyor 

Fransa Ve Almanyaya 
Neler Kazandırdı? 

Bu iki vak'anın ortaya çı· 
kardığı yeni bir mesele var
dır: Mektep kitapçılığını in
hisar altına almak. 

Mektep kitapları, ekmek 
gibi, ilkmekteplerin mübrem 
ihtiyaçlarından sayılır. Böyle 
olduğu için de ekmeğe narh 
konduğu gibi, Vekalet te 

mektep kitaplarına narh koy
maktadır. Zaruri ihtiyaçlara 

cevap veren maddelerin hususi 
teşebbilsler veya şirketler ta

rafından inhisar altına alınması 
kanunen memnudur. Bu iti-
barla mevcut Kitapçılık şirketi, 
kanuni vaziyetinin tetkiki 
liızmgelen bir şirkettir. 

Mademki hadisat mektep 
kitapçılığH11n inhisar altında 
idaresi zaruretini ispat et
miştir ve mademki bu inhi· 
ıann hususi teşebbüslere de 

terki muvafık değildir. O hal
de zaten başlamış bulunan 
Devlet inhisarının diğer ki· 

taplara da teşmili ve mektep 
kitapçılığımn münferit eller
den kurtanlması zaruret 
kespetmiştir. 

Zaten bUti\n mektep kitap
ları Talim ve Terbiye dairesi 

tarafından tetkik ve tasvip 
edilmedikçe neşredilemez. O 
halde ötekinin berikinin ki-

taplarını tetkik için sarfedi· 

len zaman zarfında T ... lim ve ı 
Terbiye dairesi mektep kitap· 
larını tedricen hazır?arsa az 

Zarfında memleketin 
zaman .. 
m.uhtaç olduğu kitaplar vu-

cuda getirilmiş olur. 

Mektep kitapçılığının ~ev
. kıtap-

let inhisarma geçmesı, k 
· t gere ların gerek muhtevıya 1• • 

tab'ı itibarile gijzelleşmesıne 
ve bir ticaret vasıtası olmak· 

h. et 
tan kurtai.":lmasına ızm 
edecektir. 

Vekalet §İmdiden buna te· 
şebbüs etmeli, her sene birkaç 
kitabı inhisar altına almalı 
ve kitapçıları şimdiden teşeb
büsünden haberdar etmelidir. 

Feci Maçlar 
Tul'in, 30 (A.A.}- Bir fut

bol maçı esnar.ıuda oyuncu· 
lardau biri kaltciyi tekme ile 
ağır surette yaralımııbr. 

Cenevre, 30 (A.A)- Cemi
yeti Akvam meclisi son içti· 
mamı Mançuri meselesine 
hasretmiştir. Meclis, bu mese
lenin tetkikine devam edil
mesi hususunu kendi reisi 
ile Cemiyeti Akvam katibi 
umumisine tevdi etmiştir. 

Meclisin lüzumu halinde 
fevkalade bir içtima akti için 
meclisi Pariste veya Cenevre
de toplamak üzere M. Le· 
rroux'ya salahiyet verdiği 
zannolunmaktadir. 

Shanghei, 36 ( A. A. ) -
Geçenlerde yüksek tahsil 
talebesi tarafından ağır su
rette yaralanmış olan Hari
ciye Nazırı M. Wang istifa
sını vermiştir. Yerine M. 
Sze tayin olunacaktır. 

Bir Yangın 
Milano, 30 (A. A.) - Yan

v.ın neticesinde bir hangar 
a 

harap olmu;tur. Hasarat mik-
tan bir milyon lirettir. 

f ransaya Altın Ge '.di 
Lö Burje, 30 (A. A.)- Dün 

Amsterdamdan tayyare ile 
2900 kiio altın gelmiştir. Bu
gün de 12000 kilo altın gel
mesi beklenmektedir. 

Filistinde Panik 
Buhran Yüzünden Piya

sa Karma karışıkhr 
Hayfa, ( Hususi ) - lngiliz 

lirasının düşmesi üzerine Filis
tinin ticaret aleminde emsali 
kaydedilmemiş bir panik baş
lamıştır. Mühim ithalat tüccar
larının vaziyeti endişeli gö· 
rülmektedir. Alelumum emtia
da yüzde yirmi iki nisbetinde 
bir yükselme vardır. 

Maliyede Tasarruf 
Elektrik Lambaları Za

ret Halinde Yakılacak ru _ 

M l·ye idaresi, bu sene elek-a ı d v •• 

.k tahsisatı az ol ugu ıçın 
trı hl· . bUtün Maliye şu e erme 
dün . . ti . gönderrnış, vazıye 
bir tamım ··ndüzleri boş ve gu 
anlatmış elektrik yakılmama-
odalarda k uruptan sonra-
sını, anca görülen yerlerde 
da )Uzum l~nıb• yakılmasım 
işlere göre 
bildirnıiıtir ~ < 

İhracat Ve 
Menfeatleri 

İzmir, 1 Teşrinievvel ( H. M. ) - Ticaret Odası mevcut 

ticari mütE:ahhitlerin altın olarak bugünkü İngiliz lirası piyasası 
üzerinden ödenmesi için karar verrniye kendisinde salahiyet 

bulunmadığım söylemektedir. 
Bu meselede ithalat ve ihracat tacirlerinin menfeatleri 

karşılaşmaktadır. 

İthalat tacirleri müteahhitlerin bugiinkü piyasa üzerinden, 

ihracat tacirleri ise altın üzerinden ödenmesine karar verilme-

sini istemektedirler. 
Ticaret Odası bu mesele hakk:nda bir karar verse de bu 

işin mahkemeye düşeceği söylenmektedir. 

Rusyaya ihracat Devam Ediyor 
lzmir, 1 Teşrinievvel ( H. M. ) - Ruslar İzmir piyasasından 

iki gün zarfında üç bin ton valeks ve 50 ton incir satın 

aldılar ve dün vapura yü!dediler. Cumartesi günü de Uzüm 

satın alacaklardır. 

~~------------···----------~~~ 
Silah Yarısı Bedi Bey 

Amerika Bu İşte Ta- Giresun Meb'usunu Ya
sarrufa Karar Vermiş ralıyan Muallimin İtirazı 

Vaşington, 30 (A.A.
1
) ~ 

iyi malumat atan mannfıle 
göre, M. Hoover, hazine?in 
açığını azaltmak için Bahrıy.e 

bütçesi masraflarına rnühim mı.l<
tarda tenzil etmiye karar ~ermı~
tir.Hazinenin l 932bütçesındekı 
açığı 401 milyon dolara baliğ 
olmakta ve 1931 senesinden 
40 milyon dobr fazia bulun
maktadır. Yapılması düşünülen 

:bahri inşaat 15 milyon dolar 
fazlasile 65 milyondan ibaret 
bulunmalda idi. 

• 

İki sene evvel Giresun 
meb'usu Tank Beyi matbaada 
tabanca ile yaralıyan muallim 
Bedi Bey bir sene iki aya 
mahkum olmuştu. Bedi Bey 
bu mahkumiyeti temyiz etti. 
T emyiı bu hükmü nakzettiği 
için cumartesi gilnü ağır ceza 
mahkemesinde davaya başla
nacaktır. Bedi Bey dün müd
deiumumiliğe bir istida vere
rek zabıt varakalarındao birin
de yanlışlık bulu•1duğunu iddia 
etnıiş ve tetkikıni istemiştir. 

ister 
• 

inanma! 
• 

ister 
• 

inan, 
Atinndan gelen m"'· 1 h irde değildir. Fakat Yu

tupları ukuyor musunuz ( 1 nanlılar mühim masrafları 
Biz doğrusu bunları oku· göze alarak bu su mese
dukça gıpta et:nekten lesini bir defaya mahsus 
· · · · · · - mıyor ıçımız ıçıımze sı~ · olmak üzere halletmis· 
Muntazam caddeler, temiz )erdir ~ 
bir şehir, işlek bir belde, · Atina dnha dünkü şehir 
herşey mükemmel, herşey 
yerinde. olduğu ve su meselesini 

Fakat en ziyade nazarı ha1lettiği halde, biz yarım 
dikkati celbeden şey, asırda Terkos Şirketini 
Atinada su bolluğudur. yola getiremezsek, bu su 

Atina, İstanbul gibi su meselesini halledebilece--
cihetinden bahtiyar bir şe- ğimize artık, 

ister inan ister inanma/ 

Berlin, 30 (A.A.) - Alınan 
malumata göre teşkili Berlin· 
de kararlaştırılan Fransız· Al· 
man mesai iıtiraki komisyo· 
nuna dahil olacak Fransız 
murahhasları en kısa bir 
müddet zarfında intihap edi
lecektir. 

Paris, 30 (A. A.) - M. La
val, muhtelit bir komisyon 
teşkili hakkında vaki beyana• 
tında yeni usulün büyük ümit
ler doğurmuş olduğunu, Ber• 
linde memlekete ait menfaat· 
lerden hiçbirini feda etmemiş 
bulunduğunu söylemiştir. 

Paris, 30 ( A. A.) - Na
zırlar Meclisi, Berlindeki va
zifelerini ifa tarzlarından do· 
layı M. Laval ile M. Briandı 
müttehiden tebrik etmiştir. 

Kıral Faysal Filistinde 
Hayfa, (Hususi) - Irak hü· 

kfımdarı Kıral Faysal cumar· 
tesi günii Filistine gelecektir. 
Berutta istikbal için mühim 
hazırlıklar yapılmıştır. Kıral 
bir giln burada kaldıktan son• 
ra otomobille Ammana gide
cektir. 

Amerikada 
Ticaret Blançosunda 

Müthiş Açık Var 
Vaşington, 30 ( A.A) 

Ağustos zarfındaki ithalAt 

166,670,000 dolara baliğ ol
muştur. Bu suretle 1926 dan· 

beri ikinci defa olarak 
harici ticaret muvazenesinde 

5, 163,000 dolarla bir açık 
daha hasıl olmuş oluyor. Bu 

müddet zarfında yapılmış olan 
işlerin yekunu senelerdenberi 

görülmemiş derecede azdır. 

ltalyan Kornllnistleri 
Roma, 30 (A.A) - Emili· 

nos komünistlerinden 12 kişi 

bir seneden 4 seneye kadar 

değişen hapis cezalerile mah
kum edilmişlerdir. 

Ba~ına Taş Atmış 
Beyoğlunda Şerbetane cad· 

desinde oturan 15 yaşlarında 

Anastas ayni evde oturan 
Madam Sofyayi taıla baıındao 
yaralamış, yakalanmııtır. 

Sayfa.: 

Sözün Kısası 
Vatandaş, 
Türkçe 
Konuş! 

P.s._ 
Elime bir sinema ilanı tu

tuşturdular. Bu kfiğıtta bir 
filmin çok feci mevzuu gayet 
gülünç bir Türkçe ile yazılmış. 
VakıA bu, yeni birşey değil : 
Sinema ilanlarında zavallı 
Türkçemiz daima garip sergü
zeştler geçirir, bin bir kazaya, 
belaya uğrar, başı gözü yarı· 

lır, tanınmaz bir kılığa girer. 
Fakat bu sefer zavallının 

hali berbat. Mütercim Efendi 
kalemini Türkçenin ta ciğer· 
gAhına saplamış. T ercilme 
ettiği yazıda Tnrk dili, şivesi, 

grameri can çekişiyor. ister
seniz bu tercümenin muhtelif 
yerlerinden birkaç satir oku• 
yalım: 

"Tuhaf bir vasigetnam• 
mucibince jintiga Kroters 
kendi 23üncü senei devriye
sinde evlenmiş ve kocasil• 
beraber yaşıyor bir hald• 
olacaktır. ,, 
. . . . . . . . . . 
"Sintiga istiyor Roger Ta· 

un ile evlensin fakat Marsige 
Roger'nın refikası ki bil ti• 
Matko Poloyu seviyor, ko
casından tazminat almada11 
divors yapmak fikrinden 
geçirmiyor.,, 
. . . . . . . . . . 
"Sintiga kocasile olan 

bir münazaadan müleenir 
sevgilisi Roger ile uzaklaş· 
mıga karar verip ve Roger 
il'1 beraber kocasının .fon 
efoedasını söylemek üzeri! ••n 

Kafi, değil mi? 
İmdi, bu garip tercfime 

mucibince, mütercim efendi 
ki burada Türkçeyi öldilrilyor 
bir halde olacakbr ve Sinema 
müdilrU istiyor mlltercina 
efendiye güzel bir terclim• 
yaptırsın. Fakat mUtercim 
efendinin kalemi ki bu da pek ' 
Türkçe yazmayı beceremiyor 
ve hiçbir tazminat vermeden 
gUzel Türkçe ile divora 
ediyor. 

Sinema mildilrü ise halk 
ile olan bir münazadan mil· 
teessir sevgilisi para ile 
uzaklaşrnıya karar verip ve 
halk ile beraber mütercim 
Efendinin son elvedasını ıBy• 

mek üzere .. (Alt tarafa perdede. 

İşçinin İtiharnı 

Londra, 30 (A.A) - Avam 
kamarası tasarruflar projesine 
dair münakakaşalar dün ak· 
şam bitmiştir. Amele hOkiJ. 
tinde eski Sollistor jeneral 
olan M, Stsfor Kripps, bUkfı. 
meti sermayedarlar •:e irat 
sahipleri lehine ve ameleler 
aleyhinde olarak evrakı nak· 
tiye tedavülünü ortadan ksl
dırmak siyasetini takip eyle· 
mekle itham etmi7 ve proje
nin reddi lehinde bit tak:ir 
varilmiştir. 

Amele partisinin takriri 
242 reye knrşı 29i reyıe 

reddedilmiş ve kanun proje!İ 
kabul olunmuştur. 

Araba KRzası 
! fo~:ı mı id"rcsinde~i ;!!k 

arabatı Ü.skllbsrd~ H•s•rı• 
H· a çıuparak yualsı.ıaııtıt· 
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Memleket Haberleri 1 
:::ı: 

Samsun 
Gireson 
Müsabakası 

OCUK SAYFASI 
Mıntaka Fütbol Heyeti 
Bu Maçın Neticesini 

Kabul Etti 
Samsun, ( Hususi ) - Beş 

bin kişinin huzurile Samsunda 
yapılıp Samsunun galebesile 
neticelenen Gireson İdman 
Yurdu - Samsun Halkspor 
maçının neticesini yazmıştım. 

Samsun mıntakası Futbol 
heyeti, aon t o p 1 a n ı f ı n da 
bu maçı neticesiz addetmiş, 

kararını iki tarafa da bildir
miştir. Bunun sabebi tarafeyn
den birinin cezalı bir oyuncu 
oynatması, diğerin de başka 

bir klüpten oyuncu almasıdır. 
Halbuki Samsun mıntakası 

•e Futbol heyeti reisleri bu 
maçta hakemlik yapmışlardır. 

Vaziyeti de biliyorlardı. Bu
na rağmen ve oyun başla-

madan tarafeyni ikaz etme
leri, herhalde böyle bir 
karar vermekten daha uygun 
olurdu, kanaatindeyim. Karar 
herhalde iyi tesir yapma
mıştır. 

f~ef<teplerdo Faaliyet 
NaziUi, (Hususi} - ilk mek

teplerin açılma zamanı yak-
laştığı için Maarifte faaliyet 
başladı. Müllıakatın bütün 
tam devreli ilk mektep baş
muallimleri vilayet merkezine 
davet edildi. Aym 27 sinden 
30 una kadar devam edecek 
olan bu içtimada ilk mektep
cilikte bu seneki cereyanlar, 
faaliyet sistemleri vesaire gö
rüşülecektir. Bu sene mek
teplere tehacüm fazladır. 

Tedrisat 3 Teırinievvel Cu
martesi günü başlıyacaktır. 

R. Öz. 
Nazillide Yağmurlar 

NaLilli, (Hususi) - Üç gün 
devam eden yağmurdan son
ra hava açlldı. Artık eski sı
caklardan eıer kalmadı. Bu · 
yağmurlar üzüm, incir mlis
tahaillerini biraz telaşa dü
tllrdll ise de diğer çifçilere 
çok faydalı oldu. 

icra Ve iflas işleri 
l:ımir, (Hususi) - İcra ve 

lfllia kanununda yapılacak 
olan tadilat h11.kkında İzmir 
Ticarat mahkemesi reisi ile 
İzmir Barosunun mütaleası 
sorulmuştur. l.\lakadar zevat 
istenllen müteleaları haı:ırla
mıştır. 

Kooperatif Şikayetleri 

Yukarıdaki resme bakıp 

belki de birtey anlamadınız. 

Bu resim, size kolayca resim 

yapmanın sırrını öğretecektir. 

Bir masa üzerine beyaz bir 

kağıt yayınız. Bir kenara bir 

lamba koyunuz. Sonra kağıdın 

üzerine, lüzumsu:ı gazete ka
ğıtlarını buruşturup atınız. 

Bunların bıraktığı gölgelere 

bakınız, garip garip resimler 

göreceksiniz. Öyle eğlenceli 
bir oyundur ki, lambayı de-

virmemek şartile, 

saatler geçirtebiJir. 

size tatlı 

Portakaldan Vazo 
Evde zarif bir saksı veya 

vazo yapmak 
ister misiniz ? 
Bakınız size 
kolay bir usul 
öğreteyim. 

Bir portakal 
alınız. Başını 

bir bıçakla ke
siniz. Suyunu 
bir kaşıkla içi
niz. Boş kalan 
kabuğu annenize verip birkaç 

dakika fırına koydurunuz. 

Kabuk fırında kuruyunca çı

kartınız. İçine toprak doldu· 

runuz. Bir de ufak çiçek veya 

nebat yerleştiriniz. Japn işi 

zerif birşey olur. 

SON POSTA 
K L 0 BÜ 
Kupon:19 

Şlmden aonra Son Poıta KIUbllne 
au olabilmek. için her hafta bu 
ıayfada netredeceğlmll kuponlardaD 
dör tane toplayıp retlrmek veya 
röndermek Uizımdır. Bu kuponlan 
kulp toplayınız. 

Bu Gözlere Bu Rakam
ları Koyabilir Misiniz? 
Muvaffak Olanlara Güzel 

Hediyeler Vereceğiz ... 

©®@ 
©®@ 
®®®~~ 

Bu haftaki bilmecemb: basittir. Çerçevelerdeki rakamları 

kesiniz ve bu gözlere yerleştiriniı:. Fakat o suretle yerleıtiriniz ki 

ne taraftan cem edilirse edilain, yekun daima on beş çıksın. 

Bilmeceyi halledenler cevaplarım on beş güne kadar gazetemize 

bildirmelidirler. Cevabı doğru halledenlerden yüz kişiye muhtelif 

güzel hediyeler verilecek ve kazananlardan beş kiti ayrıca 

kulübümüze aza kaydedilecektir. 

MÜREKKEPLE KAGIT OYUNU 

• 
Yağmurlu ve aıkıcı havalarda 

evde kendi kendinize eğlenebi
lirsiniz, Kaleminizi alınız. Hokkanı
ı.a babrınız ve kağıdın üzerine 
mürekkebi damlatınız. Sonra 
kağıdı damlanın tam ortasından 
ikiye katlaymız. Açınca tuhaf 
tuhaf res:mler çıktığını rörecek-
ıiniz. Yukarıdaki reıimlcr bu 
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suretle yapılmıştır. Siz de bir 
tecrübe ediniz. 

Bu oyunu birkaç arkadaş bir 
arada da oynıyabilirainiı.. O vakit 
en iyi resmi yapacak arkadaş 

oyunu kaı.anmak üzere aranızda 

bahse tutuşun uz. Hayli ıüler ve 
eğlenirsiniz. 

Kendilerine fsaöet Eden 
Hediyelerini ldareha
nemizdcn Alabilirler 

Birer Kutu Boya Kazananlar 
lıtanbul kız orta mektebi 147 Halide, 

Şeref sokaj'ı 10 Muaz:zez, Topkapı Safa 
bo.tanı 29 Halil, Galatuaray 1148 
Oıman Nacı, Aydın Sanatlar Mektebl 
8l Ahmet lhHn, Yenlbahçe Hatçe 
MiirUvvet, Çapa 31 inci mektep 242 
Muhiddin, Ankara Atpuan 45 Hamdi, 
Salihli poıta mUdUrilnUn oflu Muzaffer 
Darllffafaka 13'2 Muuffer, UaunklSprü 
Muradiye mahallHI Hacı Yuıuf aokağı 

bakkal Ahmet, Ankara Atpa:ıan bakkal 
Ali Efendi vaaıtaalle ŞukrU, Adana 
aile fototrafhaneıl n11tulle Hakkı, 
Slvaa llHal 549 Neıet Naftıı, Ankara 
Öa cebeci 119 AdD&n, Yoı~at Gulpafa 
mektebi Jale GISnlll H. ve B. ler. 

Birer AlbUm Kazananlar 
Edlrne Sellmlye KUtUpaneıl nııta

ılle Sadullah, Konya kadaltıo ldtlbl 
Salım, ErenklSy kız llıeıılnden 2571, Leman 
Ankara erkek llseıl 137 ŞUkrU, Adana 
çiftçi fabrikalı Emin B. vuıtulle Bedri, 
ArtUYa tayyare cemiyeti muhaalbl oğ1u 
Nami, Artuva nüfuı memu·u Nuri B. 
km Düriye, BüyUkada Maden caddeal 
Adnan, Ankara kurtulut mektebi 123 
Zühal, Bursa Gazlpafa caddeal 1602 
Sabahaddin, 8ur1a Naauhpa,a Hamam 
caddesi 27 Nezihe, Adana Ticaret mel<~ 
tehi 330 Ziya, Heybellada aahll boyu 
103 Cemalettin, 23 Uncil mektep 105 
Mehmet, Birinci mektep S52 Tacllnnfıa 
H. ve 8. ler. 

Birer Kitap Kazananlar 
Kalecik Necmi Dofan, Vefa orta 

mektep 96 Muzaffer, Ankara Hacette· 
pe Yahdede ıokağı 45 Kenan, Adana 
Ticaret mektebi 42 Ali lhaan, Edlmo 
Aytekadında fırıncı Ahmet oğlu lbra
hlm, Uaunk3prü Mimar Ha)'l'ettln 
mektebi 135 Nerklı, Ankara Anafarta 
mahallul S Nimet, Ankara vlllyetl 
mektubi kalemi Şazlye, Yl>rllkçUcr 
Namazgih aokağı lhaan, İı:mlr Karşıya
ka tetaret ıokaj'ı 5 Re,at, Beykoz 
Kavakderere Bedrettto Kllmll, Ankara 
lımetpa,a mahalleal Poryaıı. ıokak 160 
Rabla, lıtanbul SOlncl mektep 58 Sedat 
Taktim Nazire Fevzi, SalkımlılSgtlt Bllr
hanettin Hldl, BaUkealr yeni berber 
lbrahlm Efendi vaııtaılle !amali, Nı,an· 
ta9ı Hacı Mansur ıokaj'ı Saniye Zlyıı, 

Edirne Sanatlar mektebi M. Rahmi, 
Çorluterıl HHan ojlu Ali neıdlndc 

H&1an Bey ve Hanımlar. 

KUçUk Bir oyun 
Bir kitıt kalem alınız. Dört 

rakamı altalta yazınız. Faraza 
bu rakamlar resimde görüldüğü 
ibere 1,3,S,9 olsun. 

Şimdi bir arkadatınıza aoru
nuzı bunlardan bet rakamı alıp 
yirmi bırakabilir mi? 

Sual ıarlp göıfilür. Fakat me· 
ıele basittir. Kağıdı tenine çe
viriniz. 9 adedi 6 glbl g8riine
cektir. Alt utırdakl (6) ve (1) le
ri siliniz kalan rakamları tekrar 
çevirip cem ediniz. (20) çıkar. 

lzmir, (Hususi) - Zir at 
kredi kooperatiflerinden şi
klyetler fa:ılalaşmiştır. Bunla
rın iyi idare edilemediği, her 
zaman tekerrür eden şikayet
lerden anlaşılmaktadır. GEMiSİNİ YAPINIZ 

Rekabet Yapılamadı Bu resimde, ıizin için ıevlmll, 
lzmir, ( Hususi ) - Aydın rüı.el n küçük bir oyuncak V!lr• 

Şimendifer Kumpanyası Aydın dır. Nuhun gemisini bllirainiz. 
hattı üzerinde işliyen otomo- Hani anlatırlar, çok eaki ıa-

bil ve kamyonlara rekabet manda büyilk bir tufan olmuf. 
Nuh lıminde biri çıkmıf. Bir re-

etmek için hat üzerinde mo- mi yaptırıp insanlardan ve hay-
tokar ıeferleri teıiı etmiıti. vanlardan içine birer örnek al-
Bu ıeferler çok maaraflı ol- mıf. Tufan olunca ıuyun QıUlne 
duğundan 1 teşrinievvelden yilkHlip kurtulmuş. 
itibaren kaldırılmaktadır. Bu günkU insanlarda iıte 

Orman isletmeleri bu gemi ile tufandan kurtulan 
' 

Eğirdir ( Hu~usi) - Bir or- kimselerden üreyip meydana 
man başmühendisi ile bir mu· ıelmiıler ve dünyay~ doldur· 
avin ve Uç mühendisten mü- muılar. Sonra reminin gövde1lnl teı· 

k ı kil eden kiımt alıp uıunlama rek ep zmir üçiincli orman itte bu rHlmden bu remlyl 
f 1. · noktalı yerlerinden ilçe katlayı· 

G. 

b nıı. Konulardan birinde bir kapı yerlerinden kıranıı. Bu ıuretle 
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Spor Münakaşaları J 

Milli Takımın Bir An 
Evvel Takviye Edil
mesını İstiyorlar 

( Ba9tarafı 1 inci sayfada) 
gazetenizin tavassutunu rıca 

ve istirham ederiz.,, 

Sporcu karilerini:ı: 
Mıuıüfer, Rahmi, Ali, Enver, Kemal, 

HHan, Cem•I, J. Nuri, Mr.zlQm, Tayip. 

Diğer taraftan Sofyadan 
gelen haberlerde, merkez 
muhacim mevkimde bulunan 
Beşiktaşlı Hakkıya F enerbah-
çeye mensup Fikret ve Mu· 
zaffer tarafından hiç pas 
verilmediği kaydediliyordu. 
Dnn F enerbahçe umuml kiti· 
binin imzasile aldığımız bir 
mektupta bu itham reddedil· 
mekte, fakat F enerbahçell 
uyuncularımızın ıahsi oynamak 
kus-urları da itiraf edilmekte· 
dir. Mektup tudur: 

Bir gazetenin 29 Eyllll 
tarihli nüshasında Sofyadan 
gelen haberlerden istidlalen 
F enerbahçeli futbolcuların 
merkez muhacim oynıyan 
Hakkı Beye kasden pas ver
medikleri hakkında bir şayia
nın deveran etmekte olduğu 

yazılıyordu. 
Futbol takımlarımızı teşkil 

eden gençlerimizin hemen 
hepsi şahsi oynamak, belli 
başlı kusurlarından biri ol-
duğu halde bunda bir 
kasit arayarak F enerbahçeli 
mUnevver ve temiz üç Türk 
gencine isnadatta bulunuldu
ğu büyl\k bir teessürle 
görülmüştür. Milliyet vatan 
sevgisi ve Türklük şerefi 
mevzuu bahıolan meseleler• 
de liübaU olmıya ve herkes 
hakkında menfi dU9ünmiye 
hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Mtitenakıı: ve mağlubiyetin 

hakiki sebeplerini anlatmıyao 
bir telgraftan bu biçin ınana
lar çıkarmakta fayda bulan!a
ra bu isnadı kemali tiddetle 
ret ve F enerbahçell aıil Türk 
çocuklarının bu lekeden ehe· 
diyyen münezzeh olduklarını 
ve öyle kalacaklarınını beyan 
eyleriz. 

Fenerbahçe apor kulübü 
kitibi umumlal 
Hayri Celdl 

An karada Futbol 
Ankara, 1 (Hususi) - An

kara mıntakası şilt ve lik 
maçlarına yarın başlanacaktır. 
ilk şilt maçı oyunu imalatı 
Harbiye ile 189 uncu alay 
arasındadır. İlk lik maçını da 
Çarıkaya - Altınordu klüpleri 
yapacaktır. ----

Venedikte Yangın 
Veaedik - Burada bir yan

gın çıkmıf, civarda birçok 
evler harap olmuştur. Hasarat 
mühimdir. 

işçi 

/~ter Misiniz? 

Gazetemizin ucuz ve 
küçük ilanlarından isti
fade ediniz. 25 kuruş 

ıizi bilyük :ıahnıetlerden 
kurtarabilir. 16 kelime· 

lik bir ilin 25 kuruşa ame:ıejman grupu aa ıyetıne yapabilirainlz. ,· birlştiriniz. Hayvanları ve insarı-
devam etmek Uzere uraya Evveli realmlerl ayrı ayrı ke· ları da içine ycdeştiriniz. Bu su-
geldi. Grup Akyel ormanının ahıiı.. Hepalnl ayrı ayrı kartonlara yeri r6recekalnb. Bu kapının ilç kapı da açılmıf olacakb.r. ı retle Nuhun, remilini yapmış -~ 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

lngilizlerin Muthiş Erkam 
Harbini Tamyor Musunoz? 

lngilb lirasının aukutu müna· 
'tbetile bir hatıramı nakledeyim: 

Uınumi harbin ıonlarında 
Şatnda Üsera garnixon kuman
.tanı idim. (Maan) da bir lnglllz 
tayyareıl düşürülmüş ve bir yüz
b,,, olan ptlotu esir edilmittL 
Bu adam Türklerden gördüğü 
insani muameleden pek müte
ha11111 olduğunu ıöylilyor, fakat 
bıatrur tavrını hiç bozmuyordu. 
O •ırada Ruı ihtilali ba, göater
trıiş ve Ruı orduları Bol,evlk· 
litın teairile hudutlarımııdan 
Çekfhnitlerdl. 

Bir gOn bu mağrur yilzbafı 
Ue ararnızda Fraa1ızca t8Jl• blr 
"1uhavere geçti ı 

Ben - Dört nıllyonluk bir 
lu.ıvvete • malik olan mütteftklnl:ı 
ltuı orduları cepheden çekildiler. 
Artık Ruı cephesinde bir endişe· 
llıiı kalmadı. O cephedeki ordu• 
nıuı da ln~lb cepbeaine gelecek, 
tafer TDrklerin .,.. müttefikleri· 
ilin olacaktır. 

MuJıatabım yine gururunu 
bozmadan cevap verdi ı 

" - Sbleri tahaan Ye bir in• 
•an 11fatile 1evdlm ve·.eveceğim. 
Yaralı bir halde elinize dilttüm. 
Asil ruhlu bir TDrk neferi beni 
ihtimamla arkasında taşıdı ve 
1'ürk doktoruna götUrdil. Bu 
doktor bana bir lngillz dokto
rundan daha iyi baktı. Bütün 
ıabitJerden güzel muamele gör· 
düDJ. Fakat tunu da ıöyllyeyim ki 
lllfer yine İngiliz.lerindlr. Çünkü 
lngiUzlerin çok muktedir bir 
erkim harbi vardır ki bu da 

· In1rllia lirasıdır. Bu paranın zeka· 
•ına karı• duracak bir insan 
kafa11 henil.ı dotmamıştır. Ruı• 
ların harp cepheıinden çekilme
lerinin ehemmiyeti yoktur. Bu 
para yarın o cepheye batkalarını 
retirebilir. n • 

lnglliı: Jfras1nın bugün geçir
diA-i buhranın neticesi acaba o 
mütbit (erkin• harbi) ne hale 
koyacak? Bunu düşünüyorum. 

Betikt•t MUtekait Binbatı 

Mahmut Nedim 

Köpeklerden SikAyet 
' Efendim; 

Ara11ra gazetelerde okuruz. 
Belediye aokal< köpekJerlni itlif 
ediyor. Son umanda da bunları 
lece tüfekle öldilrtüyormuf. Çok 
rüıel, fakat bu itlaf ameliyesi 
Yalnır: lıtanbula mı munhasırdır ? 
Çengelköyünde Havuzbaşında 
•Ürülerle kö;>ek var. Bunların 
kudurup çoluk çocuğumuzu 111r

ttıalıirı çok muhtemel olmakla 
beraber geceleri bu müx'lç hay-
•anhrrın havlamaıındım uyku 
uyuyamıyoruz. Lutfen naı:arı 
dikkati celbetaenlz de bunların 
bir icaplarına bakılaa. 

KariJerlnizden: 

Cemil 
........ - ......... ....a; ·ı .. 1• • ·····~· •• , , , , , .. ',, ıl • , , , , • ı ı~• ..... 11111111..aı.ı .. 

- TAKVİM 

SON POSTA 
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Dünyada Olup Bilen ff Qdiseler 
1
f Kadın Ve Kalp İşleri l 

Fransa-~~anyaV~~iinya-ln~~!~S-i_z_K_a_r_ın-ız-a~N~e-N~a~-
tere Tasarruf Projesını Kabul Eth... zarla Bakarsınız? 

Son İngiliz Buhranının Kocaların Kadınları Görüşü 
İngiltereye Ait İntibaları 

Amerlkada eski paralan yakıyorlar BorHnın kapalı olmasına ratnıın •okakt• tlıt vertı devam ediyor. 

Almanya, 
Fransa Ve 
Dünya 

İngilterede Çin, 
Tasarruf -/'roje-.{dpon 
sinin Kabulü ihtilafı 

Berlin - Fransız Başvekili Londra _ Kıral Başvekili Hong - Kong • Japonlann 

Her koca, kadına başka 
bir nazarla bakar. 

Bazıları karılarına meliike 
diye taparlar. Bazılarının na
zarında kadın bir köleden 
baıka birşey değildir. Bazı
larının nazarında kadın hiç
bir şeye yaramaz bir yüktilr. 
Qazıları \çin evin süsünü teş
kil eden bir kukladır. 

Bu noktai nazarlar değiş
tikçe, kocanın kadına kartı 
da hath hareketi değişir. 
Aile geçimsizliği, bu noktai 
nazarlann derecesine gôre 
ehemmiyet kesbeder. 

Fakat hiçbir koca, kanımın 
evvelA bir insan, sonra bir 
kadın, ve nihayet kendi ka
nıı olduğunu düşllnmez. Eter 
bu liç noktayı azıcık dUşUn
ıelerdi, o Yaklt bugün gör
düğümüz aile kavgalarının 
çoğundan eaer kalmazdı. 

MeseJA kadının bUrrlyeti 
meselesini nazarı dikkate ala
lım. Erkek hürriyete Aşıktır 
ve hürriyetinin kılına bile 
dokunulmasını istemez. Fa
kat kadına bu hfirriyet 
hakkım kabul etmez. Ka
rılarının mektuplarını aç
mak, gidecekleri yerleri tah
dit etmek, müsaadesi olma
dıkça sokağa çıkmasına mlni 
olmak gibi zecri tedbirler 
almakta kendisini haklı bulur. 
Kadın, kocasının gıyabında 
geçen her saniyesinin hesabı· 
n1 vermiye me~bur tutulur. 

Yahut para meselesini na
zarı dikkate alınız. Bir insa
nın izzeti nefsini koruyabil
mesi için, mali istiklali olması 
lazımdır. Kocasından dilenir 
gibi para istiyen kadının 

izzeti nefsi kalmaz. Buna rağ
men koca, karısına para ve
rirken bin türlü mızıkcıllk 

eder, kadını daha ziyade isyan 
ettirecek hareketler yapar. 

Hdbuki erkek karısına in
san nazarile bakmış olsaydı, 
onun izzeti nefsini rencide 
etmemiye çalışır, insanlığa 
hürmet etmesini öirenirdi. 

Erkeğin hodkimlık göster
diği itlerden biri sevda me· 
ıeleıidir. Erkek karısını ken-
disini sevmiye mecbur adde
der. Kendisi nekadar fena 
ieyınırse gıyınsın, nekadar 
alçalırsa alçalsın, kadının ona 
kartı olan aşk ve muhabbe· 
tine halel gelmiyeceğini zan· 
ueder. 

Halbuki kadın, herşeyden 
evvel, kalbi ile yaşıyan bir 
mahl6ktur. Ve kalp ihtiyaç· 
hırımn tatmin edilmediğini 
gördilkçe, isyan duyar. Erkek 
onun bu isyanına !akayt. i<a-
lırıa, arkası fena olabilir. 

Binaenaleyh evlene1.:ek er
keklere tavsiyem : Knrınıza 
bir insan, bir kadın ve niha
yet karınız nazarile bakmayı 
öğrenmedikçe evlenmeyiniz. 

* lzmirde Türkan Jlanınıa: 

" İş hayatından o kadar 
bezdim ki, önüme çıkacak ilk 
taliple evlenmiye karar ver· 
dim. Erkeğin iyisine fenasına 
bakmıyacağım. Bu kararımı 
doğru bulur musunuz '?,, 

Bulmam. Muvakkat sıkıntı
larla, ezeli felaketi karşıla.ş
tırırsan fcua hir ada:nla ev
lenmenin, bugünkü vaziyetin-
den daha f ,.na olduğunu tes
limde tereddüt etmezsin. 

Hanımte_qzP. 
M. LAval ile Briyan ve Fran· kabul etmiştir. Sonra Baıvekil polis nezareti altında muay-
sız murabhasl heyeti Berlinden kabinesinin bir içtimaına ne- yen noktalarda toplanması l• J Zen[inin 
ayrılmııtır. Laval ile Briyan zaret etmiştir. Vaziyetin ya- Çinlilerin galeyanını durdur· Spangaua r 
tren hareket ederken vagon kında tavzazzuh edeceği zannı muştur. Yalnız bir, iki yağ- Seyahaf İ 
P

enceresinden görününce Al- galiptir. Siyasi grupların ioti· magerlik olmuştur. Üç Japonu Tecavüz/er 
"kAl ö)dU ki 12 Ç' li Fredrikslıafen - Cenubi Ame· man nazırları ve hazırun ta· bama göre bütün mu eme· rme e maznun m Sevil - Telefon kablolaruı!l 

rafından alkı•lanmışlardır. Al- ler, intihabatın yapılıp yapıl· tutulmuştur. rikadan dönen Zeppelin Seyahati 
" f d t en C C · i ak atılan bombalarla şehrin di- esnasında 3309 saat uçmuş, 

man halkı bu .. yük bir nezake. t- maması etra ın a mevcu • enevre - emıyet -
di 1 • b' t' 'd' ı· · ç· ·ı J g" er memleket kısımlarile olan 325912 kilometre katetmiştir. 

le hareket etmif, hiçbir hldıse şe erın ır ne ıcesı ır. vam mec ısı, ın ı e apon- .., 
Nihayet intihabatın icrasına yanın ihtilaflarını muslihane muhaberesi durmuştur. Amerika ReisicUmhurlugu 

olL:hış::tbuatı F ransıı na· karar verileceği muhakkak surette halletmek istediklerine Halk, lnfilaklardan dehşet Nevyork - Amerika reisi-
. . lh addediliyor. Borsada, vaziy~t dair cemiyet neıdindeki mu• içinde kalmıştır. Ba:;vekil, cümhur intihabı zamanı yak-

zırlarının bu ziyaretının su yava•, yavaş salAh gösterır hh 1 H laşıyor. Sabık Reisictimhur 
Damına buynk bir yardımı " ra as arının beyanatına ıtbla CeneYrede bulunan aric~ye k M 

gibi oluyor. Maamafih kararsız· his 1 M. Coolidge te rar . 
olmadığını beyan ederek mü- lığın devamı Bankerler meha· Jı etmiıtir. Ç hrl Nazırına bir telgraf çekerek Hooverin intihap edilmesini 
taleada bulunuyorlar. d kt aponya, elyeYm in ıe • derhal geri dönmesini bildir- tavsiye etmiştir. 

felinde endişe uyan ırma a· ni itgal ediyor ve mazkôr 1 
Avusturya gazetelP-rinden dır. Maaınafih İngiliz devlet h k miştir. Hindistanda flas 

bazılarma göre Fransa, cihan- eshamı sağlamdır. il fımetin beyanatına göre, lngiliz Lirası Ve Buğday Lihore - Peop!es bank 
daki kudretinin en yüksek Avam Kamarası, amele par· tebaasının himayesini temin of İndia Bankası gişelerini 
noktasına çıkmıştır. Mali va- tisinin mesaisine rağmen tasar· ettikçe, askerlerini, cenubi Sparişleri kapamıştır. Bankanın serma-
ıiyeti de çok iyidir, Maamafih ruf kanununu kabull etmiştir. Mançuri hattımn öbilr tarafına Berlin - Burgaz, köatence y«-iİ (250) bin lira idi . 
tmdiki Fransız devlet adam· lstokholm Borsası çekecektir. ye lbrail Ticaret borsaları Verem MUcadele Sarayı 

it 1919 daki Devlet adam· l · Cemiyeti Akvam işini Bitirdi Berlin borsasına mUracaat Paris - Veremle mücadele 
arı d'l . . h d t stokholm-Esham Borsası emrı etmek üzere Pastör'Un narr.ı-

.... n •
1 

• 
1 
Tş.evel. 931 HıııT 149 ları gibi ken 1 erını ku tu suz ahire kadar kapalı kalacaktır. Cenevre - On ikincl Ce· ederek buğday ıipariş etmiı ..... ı· r ı ) ı ı ihll t na izafetle Pariste bir Ve-

Arabt Rumt bir emperya ızme ap ~ m • Londra Belediye Reisi oıiyeti Akvam Meclisi mesai- olanların ( 10 ey ü tar n- remle mücadele sarayının 
18 Cemulyelev.350 18. E~- 1547 yorlar. Fransa Al_m~~ -. vus- Londra - Mösyö Moris Ge- ıını bitirmiştir. Teslibatta giliz lirası fiatl üzerinden p~- küşat resmi icra edilmiştir. 

,_ - vskıt-eıant- va13 tl turya gümrük bırlıgmı aka- uks 0•·0u··mu-zdekı· sene için bir mütareke esasının kabul ra vermezletse buğday tes- 10 DoktGr, 50 hastabakıcı 
~!!_nı_-•_a•_:ıt_t mete ugv ratmışsa da Alman - 1 bildir cu 

6 
A-ı..- am 12.- 17,S4 k ... d Londra Beledı'ye Reisligvine edilmesi teklifi ittifakla kabul limab yapı mıyacağını • bu mUessesede veremle mü· 

neş n.02 5.5 ~ Fransı• teşri i mesaısını e · · d l ö ı 31 19 26 ... • t'h d.l · · olunmuştur. mıttır. ca e eye çalışmaktadırlar. 
1

, .ile 6.ıo n.o:4~~Y:at:''~:·:,:' :'~~t:~k:i:n:e:t:m:i:•t~ir~,~d~iy~o~r~la~r~. ==~=ı=n~ı==a~p;.e;ı ~m~ış~t::ır~. =::~~~:~~;~~~~~~;;:=~~T~~;:ı~;;~;:~:~~~::::=:;~:==~=-._ıııdi 9.29 15.23 imsak t0.22 41 ., === _ Şifayi Al!ah verir. Sen terih idi, telaşa lüzum gör- O, hayalinde yaşattığı ıeylerin GUlhatun bildiği ve bekle· 
T SI 37 de Allaha sığın. müyordu. ÇlinkU Şehzadeyi hakikat olmaaını istiyordu. diği neticenin biraz daha yak-

BE~ıRRlKA NEUMLARMA A S-1 N H 1' K A" y E s İ Şehzade birdenbire ka· ~=uJ!ü teİ:!i::~~;. (;.~.:; g~! isti;~!~· d(t~~ı::fu•d.•tt:;: ~~d~:· ~2b:;d:;katde~f!:; 
pUrdU: mliyordu. HattA bu va•iyetten bir duman, yUre~inde ağ•r b b k 

Y. ..vUt • K gi i ir tavurla havuzun e· 
- ıne öğüt, yine og ; zevk bile alıyordu. bir beşaşet dolatan Gülhatun, narına geldi: 

Y A Z A N: * * bıktım ıenin öğütlerinden ! Hasta ahlaksızı baip ve ha· cebri bir beşaıetle intikam - Ben mi, J:ledi, burada-

. Vallahi ıehzadem, çocuk 
tibi dilıüntiyorsun. Ben kaç~ 
ltııyorum ya, buradayım. Ne 
~<llf s . 1 tıl ıt olsa görUşUrUz. en ıy 
frlıya bak. 

\~:" F llkat ya içimdeki dert. 
~ 1tı onuu dermanım bulalım, 
i~l'a ıoğuk algınlığım ıide-
•lt, 

um? Bize ıenin aat· Gül hatun, bu tehevvürU ıir öldUrmek hoşuna gidiyor- zevkinin temin etti ve orta- yım iıte. 
olur ınuY de benimsemedi. Sözüne de· du. Ve her kadın gibi ancak lıktan kayboluverdi. Delikanlı, levent bir heykel 
hğı lazını. d benim derdim vam etti : maksadını, mukaddes lntika- Biraz sonra Şehzade hayU tavrile duran kadını süzdü ve 

- Bana • - Hastasın, şehzadem aa- k k mırıldandı mını dUıünUyordu. mUıkUlAt ile ayağa al .tı, · 
}Asım. bu sözil söyle· na istirahat lhım. GUlhatun, intikam hırsının yorgun yorgun iJerilerdi ve - Gnl, aavu~ma buradan. 

Şebıade, er ilerlledi. Fakat - Bunlar hep düzen, hep vücuda getirdiği cinnet buh- havuzun kenarında soyunarak - Burada duruyorum, bak 
ınekle bera~ rçenln kanat dolap. ranı içinde böyle dütilnUyordu. yavaş yavaf suya girdi. Ilıklık aana. 

ı si bır se ıı.ı Ve azmini fiilen de lıpat Şehı:ade ise memnundu, hoşuna gittiği için derin bir · Del!kanlmın bitkin vaziyeti 
ham e ' · a ifb, bir gu ge nefes aldı ve niıbt bı·r kuv-darbesl gibı ı Y du Kadın, için o feci zafından umulmı.. damarlarına bir ölU rUkfideti ıuyuu içinde hile btJUi olu• 

andırıyor • yan . bir kuvvetle doğruldu. ya. yılmasına rağ.me.n hali veUe haykırdı: yordu. Gtilhatun seslendi: 
tenıaıını ı...ı1 mnhi~·oı~ıe~·_..ı....c:.-...1.:.ı........AJı....-.a..dUa.-...WU'.JJU-...m:ll.ıl:!:.......1.....d:LD.c~la.Kı:aıım.llk....ı.a:Wt.ıDJ:.C1lı...~_.ı.~-==..._ı~r.eı:l.e.9.:ın.ı~~~~~__JL-~~~~~...L.ııu.ı~L.lLU:..:L_~~-



6 Sayfa 

Meşhetteki İngiliz Gazetesi Bakı-
! nız Hakkımda Neler Yazıyordu .. 
L. __ YAZAN: M. KAZIM 

Üç Özbek Hanımının çag sa/ası 

-112-
2l Te,rlnlunl 1919 

Kabilde çıkan (Aman Efgan) 
gazetesinin 27-Muharrem-1338 
tarih ve 3 numaralı nüshasın
da benim hakkımda şu haber
ler vardı: 

9- Eylül - 1919 tarihli Meş
hette Far isi lisanında çıkan 
lngiliz ceridei askeriyesi di
yor ki: 

"Meş'um KAzım Bey Heratla 
muhabere ve mükitebede bu
lunuyor! Y cniden hırafat ve 
müzahrafatla dolu yazdığı bir 
mektupta gfıya şimdiki lran 
Şahı (Ahmet Şah)_Hazrctlerini 
logilizler İrandan götürüp 
hapsetmişlerdir, diyor. Haki-
kat şudur ki ilihazret kendi 
arzu ve iradelerile seyahate 
çıkmışlardır. Ağustos ayının 
otuzunda mevkibi hümayunu 
ltalyadaki (Taranto) ya muva· 
aalat buyurmuşlar, ıonra ora
dan İsviçreyi teşrif buyurmuş
lar ve elin orada bulunmak
tadırlar. Atiyen hattı hareket 
ve tevakkufları bizzat Şan 
Hazretlerinin keyf ve arzula
nna tabidir. Şimdilik bu bapta 
~ir karar ittihaz olunmamıştır. 
lııgiltere mabeyn teşrifatçısı 
( Veziri dilrrübar ) ve kayma· 
kam Vilhelm ile siyasi memur 
rikibı hümayunlarında bulun
maktadırlar. ,, 

O zaman bu haberin altına 
fU beyti yazmışım : 

" Şecaat arzederken merdi 
kıpti sirkatin söyler r " 

1 KA.nunusani 1920 

Yeni senenin ilk gününü 
yine bir ecnebi toprağında 
geçiriyorum. On gün evvel 
Bakfıdan Türkistana gelen 
yüzbaşı Hilmi, sabık Hokent 
hükumeti azasından Şir Ali 
Lapin ve Hokent münevver
lerinden Rahim Efendilerin 
birlikte getirdikleri Tasviri 
Efkar gazetesinin birkaç nüs
hasında lngiliz sansüriinün 
açık bıraktığı yerlere tükür· 
mek isterdim. f ngilizlerin 
cihanşümul medeniyet ve in
ıaniyetleri bu mıydı? 

Maamafih bu gazetelerden 
mütarekeden sonraki ahvali 
pek ahi okumuş ve anlamış· 
bm. Bu esnaçla Çiçerin, veya 
Nerimanoftan hangi birisi ya
nında olsaydı mutlaka suratına 
bir tokat aşkederdim. Çünkü 
lngilirler onların sayesinde 
hala Asyada yaşıyorJardı. 

Hint prensi Bereketullah, 
ben ve Efgan heyeti hep 
Moskovadan meyusen dön
müştük. Arbk timdi ellerimiz 
Ye ayaklarımız bağlı duruyor, 
ne yapacağımızı bilmiyorduk. 

2 - Kanunusani- 1920 de 
yüzbaşı Hilmi Beyi Dursun 
hocanın yerine Hariciye Ko· 
miserliğir.e geçen Braydo 
( Musevidir ) ye takdim için 
götürmüştüm. Bir müddet gö
rüştükten sonra Braydo: Ka
zım B. size pek mühim ha
berler vereceğim, bakalım 
bunlara siz ne dersiniz? dedi: 

l - Efgan Kralı Amanul
lah Han valdesini Buhara 
Emirinin kızını almak ıçın 
Mezarişerife göndermiş. 

2-lki bin Efgan askeri sivil 
kıyafetle Buharaya gelmişler. 

3 - Filler ilzerinde sekiz 
top yine Buharaya gönderil
mi~, halbuki siz bizden Efgan 
için top istiyordunuz. 

4 - Efganlılar Merve, Hive 
ve Hokandı zaptetmek için 
hazırlanıyorlarmış ve buradaki 
Efgan sefaretine eski Hokand 
Şehzadelerinden birinin oğlu 
ile bir heyet gelmiş; bunun 
üzerine sizin fena istihbarat 
teşkilatınız var; zannetmem ki 
Efgan Emiri bu kadar yanlış 
ve manasız bir harekette 
bulunsun, cevabını vermiştim. 
Yanımda oturan Hilmi B. 

de tercümanın söylediklerini 
işitiyordu. Benim cevabım 
üzerine: 
-KAzım Bey, siz yine Efgan· 

lıları bukadar müdafaa ediyor
sunuz? Belki Efganistan sizin 
haberiniz olmadan siyasetini 
değiştirmiştir, diye beni ikaz 
etmişti. 

(Mabadı yarın) 

Türk Hava Karta
llarını Tanıyalım 

( Ba,taraft 1 inci 1ayfada ) 
hizmetini bitirmişti. Sivil tay
yareci olarak çalışmak arzu 
etti. 

Aero Ekspres İtalyan Hava 
Şirketinin pilotluğunu kabul 
etti, epey zaman çalıştı ve 
birçok takdirler kazandı. 

Rıdvanı, kaybettiğimiz tarih 
işte bu sıralara tesadüf eder. 
930 Kanunusanisinde İstanbul -
Brendizi seferini yaparken 

şiddetli bir kar fırtınasına 
tutuldu. Tayyaresi ve bütün 

mürettebatile beraber Akde· 
nizin mavi sularma gömüldü. 

Bu sevimli ve fedakar ar
kadaş, Türk tayyareciliğinin 

yükseliı ve ilerleyiş yolunda 

verdiği birçok kurbanlardan 
bir tanesidir. 

SON ·POSTA 

Bu Sütunda Her gün 
_.J/ L ______ _ 

Muharriri Necati Yusu/ 

K 
o 

ANIYIŞ 
Hacı Fethullah Efendiyi ilk 

tanıdığım zaman, bazı gençler 
arasında kulaktan kulağa do· 
laşan rivayetlerin fesat mah
sulü olduğuna hükmetmiştim. 

Bukadar nurani bir adamın 
hayatında süfli ihtirasların yer 
alabileceğine inanmak mUş
küldU. Abani sanğmdan ka
loş pabucuna kadar tertemiz 
kıyafetile, duru bir beyazlıkla 
solgun yüzünü çerçeveliyen 
sünnetli sakalı ve ince bir zar 
gibi şeffaf derili narin elleri 
bana, ilk görüşte bir itimat 
telkin etmişti. 

vardı. Osman Ağanın rahatını 
bozduğumu anlıyarak yine 
sessizce çekildim. ileride bir 
parmaklığa dayanarak ufukta 
yavaş yavaş renklenen bulut· 
ları seyre daldım. Aradan on 
dakika geçmemişti. Evveli, 
peştemalını sürüyerek boetan 
yoluna sapan genç bir kadın 
şekli, ve arkasından bizim 
Hacı Fethullah Efendi görün-
mez mi? · 

Bir rüyada buluduğumdan 

şliphe ederek gözlerimi oğuş
turdum. Hayır.. Hacı F ethul
lah Ef. uzun sakosunun içinde 
saklanmıya çalışarak önümden 
geçiyordu. 

Bu keşfimle fazla meşgul 
olmadım. Vakıa, Ef. hazretle
rinin iki adet te " zevcei men· 
kiiha,, ları vardı. Fakat, bü
tün bunlar gençleri, kıskan-

dıran bu maceraların mahiye
tini değiştiremezdi. " Beşeri 

zaaflarımızın koyuca ve çirkin 
bir misal,... dedim. O kadar. 

Teşrinievvel 1 
~ 

--.... -------~.~--------------------------------SIN E ıW ALA R 
Dün akşam 

O P E R A Sinemasında 
CEClL B. DE BILLE'in muhteşem eseri ve CONRAD 

NAGEL'in fevkaliide temsili 

D A 1 
Almanca sesli ve sözlü filmini görenler derin 

ve teessür içinde kalmışlardır. 
Ynnn: lık maline s aat 10 1/2 da. Umumi duhuliye 

Bu Akşamdan itibaren 

ASRİ SiNEMA 

bir heyecan 

25 kuruş. 

Sinemanın 2 meşhur yıldn:ı olan CONRAD Vf.I l'OT ve MARY PHILBlN'I 

SON TEMSİL 
filminde takdim edecektir. Bu mlieHİr dramın mükemmel mizaneHnl IDk' 

itlbarlle bugüne kadar vücudn getrrllenlerln fevkindedir. ' 
ZVANELl.f heyeti temılllyeııl !l!n yeni progrnmı. 

DAROLBEDAYI TEMSiLLERİ Bu Akşam Nelet 
~:at =~~!a:: ISTA:1BUL BELEDiYESi Dinliyeceksiniz 1 
NAMUS 

Piyes 4 perde 
Yazan : Yu-

derman 
Tercilme eden: 
Sen ıha Bedri. 

Altı ya9ından 

•••fı olan ço
cuklar tiyotroya 
kııbul edilm.zler. 

~~mm ~~ . 
1 il 11 

111111 ll 

1 Teşrinievvol Perşembe 
Ostrava 263 metre 1 1 kilovat 
19 : Güzel peri 
22, 15 : Gün haberleri, ha\'t 

raporu, son gece konseri 
Beilsberg 276 metre 75 kilofİı 
19,30 : Halk konseri 

O da daha ilk temasımızda 
benden çon memnun görün
dü. Ayrılırken öptürmek için 
elini uzattı. Bu, en nadir ilti
fatlarından birisiydi. Artık, 
sıksık ziyaretine gidiyor, bü
tün ruhunu vererek benimse
diği "imanını,, kendi ağzından 
hürmetle dinliyordum. 

Bazan, Hacı Fethullah Ef. 
ile ilmi mübahaselere de gi
rişirdik. Bana, Buhariden, 
Gazaliden bahsettiği gibi tay
yarenin Kur' andaki tarifini de 
anlatmıya çalışırdı. Ben onun 
bu cehtini de muhabbetle teş
ci eder, bugünkü fenni icat
ların bin küsur ıene evvel 
bize hediye edilmiş "Eltafı 
ilihiyedeo,, olduğuna inanmıı 
görünUrdUm. 

Fakat, Hacının hemen aynı 
saatte kıldığı sabah namazın
dan çıkar çıkmaz benim aley
himde müthiş bir propagan
daya başladığım ögrendiğim 
zaman hakiki F etbullah Ef. yi 
tamdım. 

1 .. _Tı_iy_a_tr_o __ Vı_e_s __ inemalar f 

20,05 : Dans havaları 
Miihlaker 360 mere 75 kilovıl 
12,45 : Muhtelif opera havalat 
20,45 : Stutgartten nakleO 

keman konseri 

Artık, aramızdan su ıızmı
yordu. O, fırsat bulduğu yer
de benim medhü senamla meş
guldü. Ben de haksız yere 
onun samimiyetinden şüphe 

edenlerle mücadele ediyor
dum. .. 

Sivrisinekleri kudurtan sı· 
cak bir ağustos gecesi idi. 
l\e cibinlik, ne de avcılık faide 
vermedi. Her tarafım ucu kız
gın şişlerle dağlanmış gibi ya
nıyordu. Uykuyu münasip bir 
zamana talik ederek yatağımı 
haşarata terkettim. Alelacele 
giyinip dışarı çıktım. Niyetim 
iıtasyona kadar uzanmaktı. 

Zaten sabahın ilk alametleri 
de görilnmiye başlamıştı. Si-
garamın dumanlarını savura
rak mahalle arasından çıktım. 
Hafif bir serinlik neş'emi ye· 
rine getirmişti. Kasabanın 

harman yerine saptım. Tepe, 
lepe yığılmış mahsul demet
lerinden yapılan özlü kokoyu 
içime sindire sindire teneffüs 
ettim. Gevİf getiren çift hay
vanlarının ve biribirlerile bit· 
mez tükenmez bir münakaşa• 
ya tutuşan köpeklerin sesle-
rini dinliyerek başaklar ils· 
tünde uyuyan insanlar arasın
dan geçtim. 

istasyonda kimsecikler yok· 
tu. Büfe bile sabah postası 
için henüz açılmamıştı. Hal
buki; ben burada sıcak bir 
çay bulabileceğimi zannedi
yordum. Maamafih; kararım-

dan da dönmedim. Kasabanın 
sevimli bir siması olan kah
veci Osman Ağa büfede ya
tardı. Yavaştan başlıyarak ve 
gittikçe sertleşerek kapıyı 
çalmıya başladım. Nafile .. 

Dönmek üzere idim. Kapı
nın anahtar deliğinden sızan 
soluk bir ziya parlak bir 
düğme gibi gözüme ilişti. 

Sokularak kulak verdim. içer
de telAtlı bir kıpırdanma 

İngilizin Düşmesi 
( Ba, tarafı 1 inci sayfada) 
Yalnız hiçbir memlekette, 

bu vaziyet, böyle değildir. İn
giliz lirasının düşüşfi, buhran 
başlamadan evvel mal getirt
miş, fakat borcunu buhrandan 
sonra ve İngiliz lirası düşilk 
iken &deyecek olan tüccarı 
kazandırmıştır. Yoksa bu dü
şüşten istifade ederek sipariş 
verrnek ve kar yapmak mUm
knn değildir. Çünkü lngiliz 
lirasının kıymeti sabitleşmedi
ği için bütün dünyada mua
meleler frank ve dolar üzeri· 
ne yapılıyor. Bu hal, memle
ketimiz için de bayledir. Hatta 
bazı Avu~turya fabrikaları , 
bir sene müddetle it yapma 
mukavelesi yaptıklar1 tilccare 
müracaat ederek İngiliz lira
sının eski kıymeti fizerinden 
mal gönderebileceklerini bil
dirmişlerdir. 

Esasen buhran ba,layalı
danberi de memlekete, düşük 
fiat esası üzerinden mal gir
miş değildir. 

Göze görünen ucuzluk, ge
rek İngiliz lirası ve gerek 
Alman parasında düşüklük 
başlamadan evvel biltnn dün· 
yada hasıl olan yüzde otu.ı 
nisbetindeki ucuzluğun neticesi· 
dir. Bu vaziyet kartısında 
Gümrük tarifeıini yükseltmeli 
mi, alçaltmalı mı sualine de ali· 
kadarlar şu cevabı veriyorlar: 

- Memleket dahilinde ya
pılmayan maddeler için Güm
rilk resmi indirilmelidir. Fakat 
memleket dahilinde istihsal 
edilen maddelerin Gümrük 
resmi bilakis yükseltilmelidir. 
Zira ithalAt mallarının fiatleri 
düştiiğü için bunlar, memle
ket mamulatı ile kulayca 
rekabet ediyor. Halbuki bu
günkü Gümrük tarifesi buna 
kısmen mani olabilecek tarzda 
yapılmıştır. 

Yine bu muvazeneyi temin 
etmek için GUmrilk resmini 
arttırmak lizımdır. Kaçakçı· 
lığa mani olacağız diye Güm
rük resmi indirilirse dahili 
sanayi berbat edilmiı olur." 

Al.KAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Cennet yolu 
ARllSflK - Sehir ışıkl.ıll'l 
A S R - Son temıil 
.1:.KL E l - Siyah inci 
ELHAMRA - lllhlann 1evgtlisl 
~TU V A L - Şefakt 
FERAH - Muhtdif temıiller 
GLORY A - Cephede bir gece 
KEMAL B. - Mukadde1 daj
MAJIK - ArtUr rUzel hanımlN" 
MF.l.KE - KUçUk daktilo 
MiLLi - Aşk reımigeçldl 
OPERA - Dinamit 
!>IK - Monte kulo 
Üıküdıu Hile -
1JARÜl.BEEA YI - Na mu• 

Kadıköy 

· Süreyyapaşa Tiyatrosunda 1 
MÜNİR NURETTİN 

KONSERİ 
1 Teşrinievvel Perşembe günü 

- akşam tam 9 1/2 da _ _. 

Bükreş 394 metre 16 kilovat 
21 :Konferans klasik eserli 
21,20 : Senfoni 
Belgrat 429 metre 105 kilovat 
20 : Konferans 
22,50 : Radyo orkestrası 
Viyana 516 metre 20 kilovat 
19, i 5 : Oda musikisi 
20,35 : Radyo mikrofonu 
22 Gece konseri 
Peşte 550 metre 23 kilovat 
19,30: Klavye konseri 
21,30: Lime konseri ı 
Varşova 1411 metre 138 kilo~ 

19,35 : Gramofon konseri 
20, 15 : Senfoni 
Kanigsvüsterhavsen 1635 met 

re 35 kilovat 
19 Konferans 
20 Nevyorktan Transmr 

sıyon, sonra gece konseri 

Başvekil Şehrimize Geldi 
( Battarafa 1 inci sayfada) 

Başvekilin Beyanatı 
ismet Paşa dün Ankara· 

elan hareketinden biraz evvel 
Anadolu Ajansına şu beya
natta bulunmuştur: 

"- Atina ve Peşteye ha
reket ediyorum. Atinada Türk 
ve Yunan milletleri arasında 
hallolunmamış bir dava kal· 
madığını ve uzun siiren mü· 
cade-lelerin tamamen hitam 
bulmasına müstenit bir iyi 
komşuluk tahaddüs ettiğini 
tebarüz ettireceğicı. 

Ankara itilafnamelerinin 
tesis ettiği bu vaziyet iki 
memleketin yüksek menfaat· 
lcrinin biribiriııe ahenktar 
olduğunu milletlerimiz tara
fından vuzuh ile görülmesine 
medar olmuştur. 

Tarafeynin dostluklarını ve 

biribirine emniyetlerini bet 
gün arttırmıy!l çalışmayı vazif• 
addediyoruz. 

Ziyaretimde bu hissiyatımıı.• 
açık yürekle ifade etmiy• 
çalışacağım. B<;yle bir kalbi 
yakınlıktan iktısadi mUnase' 
bctlerimiz şüphesiı. çok müf' 
tefit olacaktır. 

Peştede Türk milletiniO 
Macar milletine muhabbetle
rini samimiyetle söyliyeceğinı-

Resminizi 

İki memleket arasında hiÇ 
ihtilif yoktur. iki memleket 
biribirin ;n saadetini muhab' 
betle te nenni edecek vazr 
yette ve hissiyattadır. lktısadl 
münasebetlerimizin karşılıkb 
menfeatler dahilinde icrasıııl 
temenni ediyoruz. Ümit edİ' 
yorum ki maddi ve mane~ 
karşılıklı istifadelerimiz her· ı 
gün daha ziyade artacaktır. •' 

Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Ri/at Efendi: Zekidir. Ba· I' Zeynelabidin E/endi: Ait( 

başlı ve b•; 
zan dik bııŞ 1 zan inatçı ve :.-c:r.-"'.':::r--.... ~~~~ 

hırçın o 1 u r , 
h n r r i y e t ine 

müdahale edil
mesini istemez, 
herşeye uysal
lık göıt~rmeı:, 

daha ziyade 
kendisine tAbi 
olunmasını ar• 
zu eder. 

. t j,,. 
\'e ına Çl<V ,r 
Riya ve tab 
bus yapar11't 
Tok ve ,.çı,, 
sözlü olrJJ;!. 
tercih e I' 

HUanü ):r 
meleden ~ 
lanır, tef 
kapılır. 
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İLANLAR 
Abdülhamit, Balkan Ordu

larının Çatalcadan Geçemiyecek
leri ne Kat'iyyen Kanidi 

NAKLEDEN: ZIYA ŞAKİR 99 

odanız yar mıdır ? 1 Satılık ena anyor mU11unus? 
Kiralık eYJnfz dalrenlı, l'I Satılık eşyanız var mıdır? il Doktora, dişçiye t~r:ı:iye 
Kiralık eY

1 
daire, oda . it mi l•tlyoraunuz ? , ve aalreye ihtly:u:ını:ı 

anyor musunuz ? i işçi mi latlyoraunuz ? / var mıdır ? 

Aramak ve sorınakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kunışla hıı i~i yapahilir..;iniz. 
(16) kelinıelik bir ilan kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz. 

DOKTORLAR KOLONYACILAR MOTENEVVl _____ , ______________________________ ------------------------------
DOKTOR AHMET HAMDI MiS FABRiKASI MÜSTAHZERATI ŞAYANI HAYRET BiR İH· 
Zührevi ve dahili haatalıklar. TIRA - Bundan böyle kapı"ı 

ı Kolonya, lavanta, esans, dit macunu, J 

( H11r le•lclcı 1111ıh/aztlw) 
27 Te9rhıfHvel 321 

Abdülhamit, bermutat er
kenden kalkıyor ve 1abırıı•· 
lıkla gazeteleri Bekliyor. Ga· 
zeteler gelince, en evvel 

(Tanin) l okuyor. Bilha11a 

ıiyaıt makalesini inceden in· 

c:eye tahlil ediyor. ikinci 
derecede ( ikdam ) a ehemmi· 

Yet veriyor. Sonra, bnttın 
nıuhalif ve muvafık gazetele-

Han•: BeyoA-lu. Tarlabatı caddesi • açmak zahmetinden kurtulacak· "' .ıs yagaıı krem, pudra, sabun ve biryan· 
No. 145. Muayenehane: Galata tlndir. MI• mil•tahıcratını bir defa ıınız. Ufak ve ucuz bir tertibat 
Topçular caddesi. No. 164. --8 tecrtlbe edenler dalma ve daima ondan sayesinde her kaçıncı katta olur-

ayrıhnazlar. Her yerde bulunıır. -38 •anız, düğmeye basınca kapı 
PARiS TIP FAKÜLTESiNDEN Meıu• kendiliğ'inden açılacaktır. Pangaltı 
cm ve ZUhrevt hastalıklar mtıteha111ı.aı s A T 1 L 1 K polis karakolu karşı5ında No. 16 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi Avadia -2 

Kabul saatleri .abah aekizden 
akşam yediye kadar Babıali 
Meaerret oteli karşmnda No. 135 
birinci kat. -99 

GÖZ ve GÖZLÜK mütehassı11 
Tıp Fakültesi göz hastalıkları 
aabık muavini doktor Fuat Aziz 
Bey - Muayene ile gözlük satı
lır. Muayene ücreti alınmaz. 
Bahçekapı Hamldiye caddeıi sn 
numaralı mağaza _ t, 

Berlin Tıp Fakültesinden cildiye 
ve ıühreviye mütehassısı 

SATILIK BOSTAN - Koca
muatafapaşada Celil Beyln Yeni
çeşme bostanı, 12 dönüm arazi, 
efçarı müımlre, ve bir aileyi 
geçindirir ikişer odah iki haneyi 
havi bir boatan aatılıkbr. Gör
mek için yerinde, paıtarlık için 
Laleli apartımanlan karıııında 
kahveci . Ali Ef. vasıtuile Celil 
Beye müracaat. -1 

MEMUR VE ME~1URE 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık. 
güve yeniği elbiseler emsaline 
faik aurette belliıiz örülür. Be· 
yoğlu İıtiklil caddeıi Pasaj Az
navur No. 13 - S 

PARA KAZANDIRIYORUZ -
lıtanbulda, tafra vilayetlerde, 
kazalarda, nahiyelerde erkek işçi 
istiyoruz, bize mektupla aorunuı. 
İçine 6 kuruşluk pul koyunuz. 
Okuma yazma bilenlE'.r murac· 
caktır. l.tanbul posta kutusu 

548 -2 rin yazıları arasında muhake

meler yapıyor. Bunlardan 
kendi noktai nazarına göre 

manalar çıkarıyor. Ahvalin 
B•glerbeyi bahçesinde, .selamlık bahçesinin bir köşes. 

kespettiği vahametten çok 
pılacak yalnız birıey vardl.l'.. kafalı bir adam, kabil değil 

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

Curnadan maada hergün aabahtan 
akpm• kadar. - 12 

MEMUR ve MEMURE ISTIYO· 
RUZ - işinize, vazifenlze halel 
gelmiyecektlr. AYDA 90 LİRA 
kazanabilirslnhı, bize mektupl• 
ıorunuz, için• 6 kuruıluk pul 
koyunuz. lıtanbul poataneıinde 

PARAYA ·- ihtiyacınız varsa 
evinizin, ya:ııhanenizin efyaaını 
•n iyi fiatla alırız, yahut hesabı· 
nıza satarız. 9 • 12 araımda 
miiracaat. lıtanbul Dördüncü Vakıf 

müteessir glSrllnUyor. Bugün 

(Pembe salon) da tesadüf 
Bilakis, harp.. KAmil Paşa ile bir masada EMRAZJ zü:iREViYE tedavl

haneıi - Doktor Ariatidi Bey: 

... Han Asma kat -7 

400 - Fakat bu gidifle dllş- çalııamaz. Bugünı filhakika 
ettiğim zaman bana noktai • manların lstanbula gireceğı harp halinde bulunuyoruz; Eminönü aabık Karakaş Han 

No. 8 -24 
-2 

SiZE YARDIM EDECEGİZ -
Dava ' için mahkemeye, avukata 
milracaatten evel müşkilllltını:ıı 
mektupla ıu adreae blldirinlz. llazarını .,.u suretle izah etti: d · ? 

Y muhakkak değil mi efen imız amma, siyaset yapmak ta SÜNNETÇi latanbul poıta kotusu 400 -4 - Bu felaket benim zama· - itte buna mlni olabil- lazım. Ben Nazım pqa-
nımda olsaydı, mutlak taham-

mek için bir taraftan Çatalca mn vaziyetini çok ümit-
ınUl edemezdim. Acaba bira- istihkAmlarmın önündeki düş- sız görüyorum... lkincisı· 
der, ne halde?.. Eminim ki 

mania harp edilirken diğer de kumandanlar meselesi. 

DIS TABiPLERi 
' KOLAY SÜNNET 

DIŞ T ABIBI CEMAL ZIYA 

o da çok müteessirdir. Bunu, 
ancak o makamda bulunanlar taraftan da siyasi tedbirlere Bugün iş başındaki kuman~ 

müracaat edilmelidir. Bulgar, danların 

Köprübaşı Eminönü han ikinci 
kat No. 4. Sabah dokuz buçuktan 
jl~şam yediye kadar hastalarını 
Jiahul eder. -3 

Ameliyeal için meıhur Halepli 
zade doktor Tallp Beye bet giln 
evvelden baber verllmeal. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ııtan· 
bul 1486 -9 

KIŞ GELiYOR - Peıin ve 
veresiye fevkalade şık ve ehven 
giyinmek ister ve biraz da müş

külpesenheniz Babıali karşuında 
Şark terzihaneaine ukrayınız. 

-24 

Meclisteki Müzakerenin Zabıtlarını Aynen Yazıyoruz· 
takdir eder. Ben ( 93 muha- hepsini tamyorum. 
rebesi ) ndeki fecayii gördüm. Sırp, Yunan diplomatları, da- Bunlarm hiçbirisi, bugünkü 

Ozaman, henUz gençtim. Her ha dört günlilk adamlardır. müşkül vaziyetle çarpışacak 
'eye tahammül ederdı·m. Çok Onlara nisbetle bizim çok ve muvcıff ak olacak kudrette 

k 
zeki, çok tecrübeli adamları· ( Baş tarafı 1 inci sayfada) lert aöılerin ve dücündilklerinln d r ı t b k"tU ı 

g
eceler gözüme uy u bile d v ·1d· O d l b d h .. ı ve o " ıra ı o •uret c istismar 

mu: vardır. Mesela, Sait Pa- egı ır. r u arın aşına, a a aarih bir surette tayin etmek bilumum gazetelerin ilk sayfa· etmek doğru değildir. Haldkaten efen-

g
. d" Fakat egv er bu d I' d h ··b ı· k larında büyük harflerle kamilen diler, memlekette iı;Hrap v rdır dedi· 
ırınez ı. şaJ• 

1 
yahut Hu""seyı·n Hı"lmı' Pa· ku ret ı, a a tecru e ı u· istersek bize matbuat hürriyeti- ğim gibi 7.aruretlerle lde:ıl!cr tetabuk 

ı b 
· u. ı h' d d" d. ki b. neşredilmesine karar ittihaz bu· t ı d" b 1 

Yaşımda başıma böy e ir ış • ı· M ht ·~ın a ey ın e ır ıyece er, ıze e me ı ır, u Hlz yctte :ı:nrurct nedir? 
şayı Avrupaya göndermeli. mandanlar getırme ı. U ar 6Hüstebittir diyecekler. yurulmasını rica ediyorum ( Al- Her (leyden evvel ve her f'-'Ye mürec· 

l d
. k bil degıv ·ı bukadar l E p ı· t Şimdi arzettiğim fikirler, kana- kışlar ) • cah olarak memlekete ldzım olan, sU-

ge sey ı, a Siyasi m.er tezlerle temas et- Paşa, tem aşa.. ş e Halil B. (lzmlr) - Efendiler; epey- kut ve nizamdır "Bravo 11cslerl, alkış-H d 1 atler bu kadar taayyün etmiş lar 
acıya dayanamazdım. am 0 - tı'rmelı". İn<Tllizlere ba7.ı me- bunlar bu işin tamamen olan bir mevzu karşmnda inkılap ce yorulduk. Fakat lımet Paşa Hı. ni "Arkad,,,.l::;r, dünyanın ü:ı:erinc ınu··t-o· dinledlkton ıonr• sHz ıöylemek mec- .. .,. 

Sun Cenabı Hakka'
• ben mem- f' d t ı· s· t ft h B ı . . l •. hükumetinin tereddüdü ne olabi- burıetl vicdanlyeslnl hllııettlm. He• hiş bir buhran fcl:iketl çökmUııtür. na l va e me ı. ır ara an e lidir. un arın ısım.er i T Bunun esbap va avamillnf arı,•an 'mU· lir'? Bunu met Paşa Hazretlerin- on aklkam:ıı bana huredersenlz ub- t h 1 b k • 

ıeketı. otuz u··ç sene muhafaza s ı l l y 1 1 l b ı d • d t 'r d h k 1 1 ti ı d vll bil!lkls hll•nÜ a assıs ar irço hukukşlnnslar ve da ırp ı ar a, unan ı ar a ve i e üşman üzerın e esı en ve ü ı'.imetinden alenen ao· nnııı ıu s ma eg ırlyastler blrçoı, esbap ve nvamll bul-

ı istimal etmiye çalışırım. lımet Paşa J d F k b 
ettim. Amma, nasıl ettimse bilhassa Romanyalılarla giz i yapmıya kafidir. Ne ise ... Hiç ruyorum. Hz. ni hitabet kUrsü•Undo ilk defa ::ı:.~.-;eidiğıı:,, ~te za:~: v:enR~~ıi~id:~ 
tt

. O k b b'l' . . • l' Düş M k . Kendilerl . her hangi bir ted· ltltmek mefhaHtlne nail oluyorum. coğino dair kat'i surette henUı bir ,ey 
e ım. nu anca en ı ırım. müzakerata gırışme ı. - olmazsa Kamil Paşa, a aılll bırle bu vazıyet karşııında kafi Haklkatan kendileri benlnı görmedi- ıöyliyemen: işlerdir. Miletl~r sllslleslndo 

V D ı d i
v l b .. kü ı"ttifakını de. recede hassasiyet aö.terme- ğlm :ı:amandanberl çok kudretli bir bulunuyoruz. Blı de bu umumi felll-

e.. ağın a gın cıgara- man 3rm ugun sadarette, onun ne yapıp ya- dıklerı" mu""ddetçe, ı'tı'raf •edı·yorum, hatip olmuşlardır. Bir hatip için kendi- ketten bisseml:ı:e dü•en ıstırabı .-ekı:nok 

k Y l l l 
)erinden •onra kUrsiiye çıkmak çok 1:a t" d ı T T 

sından geniş nefesler çekere altüst etmeli... unan ı ar a parak bı"r 1111 becerecegv ini kendilerine itimat etmekte ma- b ı b b ı k ı k rure ın ey 
1

• 

d 
Y mUşkiil e ki de et aht ı o aca tır. Sonra arkada,ıar ; biz çok hı:ıh 

il ~ B I l bir an a zurum. Eğer ben itimat ederaem Efendiler; Pa9a H:ı:. buyurdular ki 0 nve etti: u gar arın nrasını u""mı't ederı·m. 1 • b 1 1 1 h 11 1 k 1 y rlldük, devletçe, mllletçe çok hızlı 
b 

s z. samımiyetlme itimat etmeyi• mat uat mese es n l\ eı ece vaz yete l'ittlk. Hata mı ettik ? Onu demek 
- Maamafıh, her şey kay- bozmak kadat kolay irşey niz. (Handeler) Gerek matbuatın reldik. Ben bu fikirde kendilerine iş· latemlyorun-. İşte hızlı ıtderken diln· ( Akrası var) b" k tırak ediyorum. Efendiler, Halk Hükt\· f • . . d 1 

b l B 
· · t kt B J l r Yunanlılar ır ısnn ile diğer kıımını mura· metl demek ekseriyet kanunlannın yanın umumi elaketının n ıra•ına 

o!muş deği dir. u vazıyet en yo ur. u gar a - kabe etmek ve gerek memleketin hlklm olduğu idare demektir. Bu çarptık. Ondan dolayıdır ki durakladık. 

k l b
·1 k ı k dan ayrıldıktan sonra, Ro- AT • bütün ilim, hukuk, fen ve fazı"· ek•eriyet bazan tazylkklr cere- Her yerdeki kadar elmamakla beraber 

urtu a ı me ıçın yapı ac Yeni ıveşrıyat yanlara aldebilir. o vaziyette mi· yine ıahrap çeklyoru:ı:. Başlamış olan 

k
. l 1 k.. ··k b' lctine mensup her ferefini sefer· • b t t k ı tld d h d c:ok şeyler var. Bilmem ı, manya ı arın en uçu ır b uoritenın yanı akalllyetın hukuku naaıı u •tırap ar ma • a ını atı: ir. 

O 
. er hale getirmek auretile, gerek temin edilir diye bizden eVllel demok· Onun içindir ki bu hakikati oldufu 

nasıl oluyor da bunları diişü- tehdidi karşısında derhal Ben Ve tBSI doğrudan doğruya kanunun ki- rasinln esasını va:ı:edenler dllşilnmüşler gibi görmeli ve ona röre tedbir alın· 
h l 

fayet.stiz noktaları varsa - ki evvel! referandum uaulUnU koymutlar. malıdır. Dedim ki hızlı gittik. Evet 
b . 1 r? arpten V(.lZgeçer er. F ı 924 931 ö 1 • k Kanunlan reyi Am Jle yapmak, bUyilk memleketin balaamına bakanak 1925 
emıyor a ... Şair Necip azı ın • Y e gözü ilyor, hergün zarara meseleleri reyi 6mla balletmek' ve bu te 190 ınllyon ihracat yapmı,ız, 192-1 to 

Abdülhamidin bu sözleri - Fakat efendim, bunlar seneleri zarfmda yazdığı Şiir- uğrıyan şerefleri muhafaza etmek surede mecli•lerlerde ıun'I aurette 185 milyona inmiş evvf'lk! sene 155 

Ad (H 1 ı karlar düşman Ça Üzere tadil ederek lhımgelen hilal olur gibi g-5rUlen ekseriyetlero mllysn, ıreçen ıene de ısı milyona 
Çok mühimdi. eta; e e yapı ıncıya • ler, yakında, Sühulet kütüpha- işlere ıürati mümkine ile batla• daha tabii bir aaha vermek l•temlışler. inmiştir. Bu böyle olmakla beraber bis 

l 
k Saniyen intihapta mlooriteye kendi milletçe ve devletçe hııımıza devam 

beni tekrar saltanata getir- talcayı geçerse.. nesi tarafından güzel bir ci t ma zamanı gelmemit midir? Ne kudretlerini temsil hakkını verecek bir ettik. Böylece bir tarftau varld•h umu• 
vakit kendileri böyle bir tadile takım usuller te•is etınlşlerdlr. Fakat · dU 

tinler .• Bak ben neler yapa- - Hayır •• geçemezler ••• Ça- halinde neşredilecektir. Türk lüzum görmütler de Heyeti muh- bunların içinde "Droft lnduiduel,, yani mıyeyl şUnmekte devam t:derke• efradın hukuku teminatı en mUeHlrdlr. diter taraftan devlet bülçHI kendi 
tını) demek istiyordu. talca istihkAmlarımn bugilnkil edebiyatında sun'i ve aykırı temeniz kabul etmemiş? Efradın hukuku, veya hukuku ım- yU selme seyrini takip etmtş mllletç• 

Efendilerj matbuat hürriyetini me teminatı denilen teminat tudur: de hıırlçten mUmkun olduğu kadar 
Onun bu zayıf noktası, bu vaziyetini siz biliyor musu· bir başkalıktan kaçmak sure- koruyabilmek için behemehal en Efradın hukuku "Condltlon,, e koymak fa:ı:la satın almak seyri takip edllmlttlr. 

,_ 93 ) h b' d a ti) h k.k. . dd" db" 1 h k k d bu •uretle .. etek hükOmetln ve gerek Binaenaley ballnıı •1afıya glderke• 
11:adar açık görftnür görünmez nuz? ••. ( ar ın en sonr e a ı ı ve yaşamıya nam· cı 1 te ır eri iç or ma an lMecllsln Hllhlyetlorlne bir had va:ı:et- Devlet bütçeıl 180 milyondan 220 mil• 

b d
• d 1 kil t tul zet bir yenilik vücude getiren ıttlhaz etmek mecburiyeti kat'i- mektlr. Bu auretle teminata lalındı.dan yona çıkmış. Ditardan ntın alınan 

u fırsatı kaçırmak isteme ım oka ar esas ı mev er u - yeai vardır. latedlğimu şey hürrl· ıonra milletin hayatından daha emln eşya mlktan da tnmemltt sabit olarak 

muştur ki eö-er ciddi bir su· Şairin bu son kitabında, neş· yeti matbuata tecavüz de&iJ, bi- bir vaziyete glrme•I mUınkUn olablllr kalmııtır. Bu surf'tle aattığımıı atya 
'te derhal Umitsiz bir tavır ~ 6 Kendisi için gerek ıerbest diltünmek ile aatın aldıitmız arasındaki farkı 

d f d ·1· d'l • b" '- •rlerı· bu· lakia duçarı tecavüz olan ferdin k ı k flkl ı .ı k rette mü a aa e 1 ırse, en re 1 meIDIŞ ırçor; fıl ye gere mom e ette r erini aerbeat• Hrmayeden 6demlye devam etUk. 
ara ı bil d lt l lunacaktır. hakkına muhafaza için linmgelen çe yaymak ve bu ınrotle ekıerlyet te~ Nihayet geçen aene llhall!ımız 225 

B 
. ki fen bilyük ordular e ora a ı tedbiri matbuatı da iatlmal ederek mln ederek akalliyetten eluerlyete milyondan 148 milyona dilşmüştUr. 

- una ım n var mı e - temin etmektir. Batvekil Paıa ıeçmek çarelerini bulur. Bu hukuktan Efendiler ; niçin bu kadar hııll rtt· 
dirniz?. Artık düşman topla- kalmıya mahkumdur. Hazretlerinin kendl a&ızlarından uı efradın menafii maddiye ve ma- tik. Bl!n bunu kemall ehemmiyetle 

IJ neviyealne alt uhuı efrat arutnda huzurunuzda izah etmek ve buhranı• 

l'lnın &esi buradan bile duyu· Birdenbire JAk1rdının mec• ON ÜÇÜNCÜ işittim: Madelet temin edilemi- kalır. Fakat ba&ıları da "PulHane bldm iç.in gayet hu•u•ul ve nazik bir 

l k 
yormuı. O halde hükfimetin va- publlgıı., e bestJye yani devlet aivase- cephe•I olan bu nokta Uzerlnde na:ıan 

llYor. Öyle zannediyorum ki rasını çevirere : PATRON KUPONU sffeaf nedir ? Hikmeti vficudu ttne bilvasıta iştiraki Jstllı:am ~der. dlkkatlntıı:l celbetmek ıaterlm. Bence 

b·ı k nedir? HükOmetin en birinci va• Bu sebepledir ki birinci sınıf hukukta efendiler, Ga:ı:lnln memlekete en bUyUk 
Yapılacak yalnız birşey kal- - fakat, bunu yapa ı me &.!fesi, tabii ve esaa vazifeal, ada- hUkQmetln vaılfesl mUmktin olduğu hlsmetl, ne bUyUlı ıı:aferldlr, no de Ilı il l ak kadar kantmaktan içtinap etmek oldu· mllletln ayağından bağlan çö:rerek 

ıştır. Ne bahasına olursa içı·n el birliği e ça ışm 1 No 7 leti temin etmektir. iu halde raute çıkarmak, cemiyetler aldı<n istiklal- Sdemekte devam ettik. • M d l ti t i d • lfurmak, ve içtimalar yapmak huauın· •. 
olsun, du""şmanlarla sulhetmek.. lbt'rası bı·r tarafa atma ı. a e e em n e emıyoruz, da lmme nlıamını korumak ı~•n ka- Nihayet geçen eene lthalltımız 225 

I
A Dl 1 Gazetemizde on be' gllııde bir Ôöyle iıe kifi bir adalet yoktur, • t hdid t d bili B ~ il d 147 t 

A azı • bntUn bu felAketler, vermekte oldui"umus Patronaı 1 1 h k nbunı a a vaıe e r. lnaeııaleyh m yon an mi yolla dllşmüştUr . 
.r-\.hdülhamit, sarsılır gibi Başımıza u • H Y e ıe ü Qmet ne için duru• i:ı:de de bizim tetkllltı eaaalye kanu· Emdiler ; 0 IAylk ve milli e .. aıar• 

Oldu. Yüzüme baktı. Hafif,.e . u nnden geldı. iç ~::::: ::~: s~~ıi:;:::nı~e ~~ yor? o vakit ikiıi biribirini tut- :f1r1:~ı~tut·u~uD~~~K~:~~l~~:!i~~ted~ğ:~ kl~~i~t ederek CUmhuriyat ile bu yolun 
T ihtıras Y Z: k muyor. Binaenaleyh maruzatımı cuttur. Tabii bu meyanda matbuata opru batını gayet sağlam kurdu. On· 

Dll ı d r ası kupO:" toplayınıı. Patronlanmıı· tek d" T" k" i d :uz erini açtı. Benim bu fik- dediko unun a dan pek memnun olacakaını:ı. rar e ıyorum, ur ıyen n a- da teminat verllmlttlr. Ve orada dcnll· dan ıonra millete dedi ki zafer va 
''llld k olınaısa . o··recek adamlar• ima hür kalacak olan matbuab· mitltlr ki matbuat kanun dairaslnde l•tlkll\11 kaıandık. Fakat ıcll\mct bunda 
l . e san i kendi dlişiince· alınır ve ış g de:~:;::rı:~ ~~:::~:c1ı~~:~:otr~!~ nın hiltOn hürriyetini ilelebet aerbe•ttlr. Efendiler nıııtbualı serbest değll, sel!met lklrnadi lnldçaftadır. Bu 

'
',rıne kar<:ıı bir istihfaf minasl k' fı'kı'rle çalışır. faydalı kılmak için lizım gelen yapmak, fikirlere serbest cereyan ver· ıuretlc gidilecek necat yolunu alSsterdi 

Y d ın bir hafta, taşra karllerlmlı oıt büt" dbi l d f k mek ve muhtelif lçtlhadatın çarıptına- 0 d " dı.v 1 d a sa 81 l un te r eri e l a etme aından memleket irin rahmet aözetmek n an sonra milletin ruhunda fa:r;la 
"iUnu ana l! 'k. mesele var. r ' rlln içinde kuponlarını g8oder· Ü H T .. 1 h 

1 
ı melidirler. Bu mllddet creçtlll.tea zere eyeti muhterem•niıden ldealldlr. Fakat unutmamalıdır ki her ça lfm ~ ırı ile çalışmayı canlandı· 

....._ N d• S lh ? Sonra Be ·m bil· • bugün lttihu ettiği kararı ve idealde de :ıaruretle tetabuk etmeıl rarak bu yolda muvı.tfaklyetle yUrUye-
~ ~ ıyorsunuz.. U mu kabine 11>eselesl. Dl dik sonra kuponlar kabul edllıneı. biUlmum hatiplerin do ıayledlk- mecburlr,eU vardır ve lımet Pata H:ı. bilmek leln ona ll:um olan ateıl verdi. 

......... .-..::..ı&.%liır'1di'.ıiiL-.aııı1b:ll...JoahııIL..Alı.......L~~~:...._::_~.....sı.-~......aılhll__~~lJL:::=:==:::==:=:=::==.::=:::::=~.!..~.:.===.=..-===:::==~-==--=~==:::::_ı~b~u~v:u~:~~··~·:·~~~l~m~e~m~l~e~ke~t~te~l~st~lr~a~p~v~a:r-~~ (DeYamı rva) 
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EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Kiralık 
Esas Mevki ve Nevi Bedeli icarı senevi 

87/9 Çırpıcı 20 dönüm tarla 155 - L. 
131/1 Tcşvikiyede Harbiye mektebi arkasında bostan 85 - " 
131/2 " " " " 15 dönüm " 201 - " 
13113 " " " " 10 " " 140 - " 
131/4 " " " " 5 " " 70 - " 
197 Nişantaşmda Meşrutiyet mahallesinde Çiflik 

sokağmda 8-9· 10 No. bostan 151 - " 
302 Küçükpazar Rlistempaşa mahallesi Balkapan han 

4 No. oda 60 - " 
200 Süleymaniyede Katip Şemsettin mahallesinde 

Harem sokağında atik 4 cedit 2 No. hane ahır 
ve arabalık 240 - " 

Balada yazıla emlak birer sene müddetle bilmüzayede ki
raya verileceğinden taliplerin 1 O - t O 931 cumartesi günU 
ıaat on altıda fubemize müracaatları. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Sarıköy - Mihaliçcık tarikinde mebdeden itibaren yapılacak 

olan on bir adet düz ve altı adet menfezler - 4825. 48 - lira 
bedeli keşifle 22 - 9 - 931 tarihinden itibaren t 2. 10. 931 pazar
tesi günü saat on beş buçuğa kadar yirmi gün müddetle 
alenen münakasaya vazolun:nuştur. Münakasaya iştirak ede
ceklerin bedeli keşfia % 7,5 ğu nisbetinde teminat akçesi 
vermeleri ve in,aatm devamı müddetince nezareti fcnniyesini 
kabul ettiğine dair fen memuru veya ehliyeti Nafia Baş Mü
hendisliğince musaddak bir çavuş taahhütnamesinin ibrazı la
zımdır. Proje, evrakı keşfiye ve saireyi görmek ve fazla malu
mat almak istiyenlerin Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat 
eylemeleri llizumu ilan olunur. (2835) . . ~ 

Iktısat V ekiletinden: 
Ankara' da telsiz telgraf civarında inşa edilmekte bulunan 

Ziraat ve Baytari enstitülerinin (61235) lira bedeli keşifli Ma
sa, Dolap, Sandalya ve sair tesisatı tedriıiyesinin imali l:apalı 

zarf usulü ile 21 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 

Projeleri ve diğer evrakı fenniyesi Vekalet muhasebesine veri
lecek 15 lira mukabilinde mahalli inşaattaki fen heyetinden 
verilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek talipler ilan edilen bedeli keşfin 
% 7,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan yazılmış Banka teminat 
mektubunu ve yahut merkez muhasebeciliğine aym miktarda 
yatırılan paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. 
Nakit teminat kabul edilmiyecektir . 

Taliplerin ehliyeti fenniye vesikaları ve yukarıda yazılı şe
kilde teminatlarile birlikte 22 Teşrinievvel 931 terihine .müsa
dif perşembe günü saat 15 te Ziraat Müsteşarlığı kısmında 
müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (283 t) 

Harita Umum 
dürlüğünden: 

M .. u-

Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühendis
liği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 12, 13 
ve 14Teşrinievvel 1931 tarihlerinde üç gün mlisabaka imtihanı 
yapıJacakhr 

Muhtelif liselerce talebe kanununa tevfikan namzet göste
rilmiş olan efendilerin o tarihlerde .sabah saat 8 130 da ~ağıda 
yazılı liselerden birine müracaatla imtihana iştirak etmeleri 
lAz.ımdır. 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 1 O. 10. 193 t akşa

mına kadar hüviyet cüzdanları ve Hse şahadetnameleriyle im
tihan olacakları lise müdürlüiüne kendilerini kaydettirmeleri 
mecburidir. 

Kasbımonu, Bursa, Askeri, Kuleli Askeri, İzmir, Ankara, 
Sıvas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Erkek liseleri Mü
dlirlUk!erinc milracaat edilmesi liizımdır. 

TAYYARE PİYANGOSU 

? 
• 

BEKLEYİNİZ 

Gümüşane Vilayeti Nafıa Baş Mühendisliğinden 
Giimüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon - Erzurum yolunun 

köprü başı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazaaının Köse 
ile Kelkit arasmd~ bir ki ceman üç adet on iki tonluk Ruslar• 
dan metrük harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21 - 9 - 931 ta
rihinden itibaren 21 giln müddetle münakasaya konulmuıtur. 
TenzilAt yapmak ve fazla tafıillt almak fıtiyenlerin Gümütane 
Naha 8q Mllhencliılij'ln• mlracaatlan illa olanur. (2&l7) 

Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında 

Kız ve erkek 

Leylt ve Nehari il Lİ ELE 
111 

\!Ana - İlk 
.1 Orta-Lise 

Tektftil aınıfları mevcuttur.Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve İngifü:cedir. Talebe aabab 
e•lerln::len mektebin otomobillerile alınır ve akşam ayni vasıta ile eylerine gö:uicrilir. Tedrisata 1 
Teşrinievvelde başlanacaktır. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebill.r. Telefon 20530 

, -. Beyoğlunun en eğlenceli vakit geçirilecek yeri 

SANTRAL BAR 
Beyoğiu İ$tiklal Caddesi 220 

Real Caz or.i:~ traıı: Maestro Saminin idaresi altında 

Birinci nevi içkiler Fiat mutedil 

Sabaha Kadar Açıktır. 
Hergun saat; 18 den itibaren danslı matine 

Sultanlıaınaımn<lu Yerli Mallar Pazarı 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 1 
mali bütün işle-

deruhde eder . 1 

Birinci NOTER 
v ckalı•tnaıııe, rrote.::.to, ırnıka"lele yapar, isticar 

konturatları tanzim eder. 

KIŞLIK 

Muşamba tastik ve Potinleriniz 
Yeni Postahane Karşısında 

LASTiKÇi HOSEYI.~ HÜSNÜ ve ŞERiKi 
Tlcareth:ınelcrindc hazırlanmıştır. Fiatlar ehven ve 

Toptan ve Perakende Satılmaktadır. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRit.IKLARI 

Ankara Gazi Terbiye Enstitü,ii l\1üdiirü Faik Sahri 
Beyin hu ~,eri çoğrafya tedri atında mühim bir rehber 
hLı.:mctini görmektP-dir. 

Gerek ilk, gcrnk Orta uıcktı"plenle coğrafya tPdri.;atile 
me1gul olan her muallimi alakadar edecek hu kitabın fiati 
50 kurııştur. 

-=Dr.HORHORUNi::::::a 
Cilt ve emraıi ıUhrevlye tedavlhaneıl Her gUn ubahtan ak,.ama kadar 

Taksim Zambak ıokak No. 41: ======:tıi 
~-~~~-------~~--~-----~~~--~------~----~-

İstanbul Adliye 
murluğundan : 

Levazım Me-

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üskiidar ha
pishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastahı>.neleri et, 
süt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan ıartnameyi 
görmek istiyenler her gün Levazım idaresine ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif 
pazar günü Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları ilan olunur. (2803) 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGREN~1E USULÜ 
Maarif Vekaletinin 8 - 4 - 931 Tarih Ve 785 Numaralı Karari!e 

Mekteplerimb:c Kabul Olunmuştur. 

Miiclliflcrl 

HERMAN SAN DER TAHSİN ABDI 
Almanca ve edebiyat lzmir lisesi Almanca 

muallimi munlllml 

1 ıncı Kısmı 40 Kr. 
2 mcı Kı mı 50 ,, 

~- ı\ yııi ~Ietodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 

3 üncü Kı mı 70 ,, Muallimlere Anahtar 160 " 
[Bu anahtar muallimliğlnl lııpat edenlere poıta para11nı göndermek şartlle meccanen] 

Satıldığı yer : İstanbulda Hüsniitabiat matbaası. 

İstanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden: 

SELANİK BANKASI 
Tuh; tarihi : 1888 

Sermayesi 
Taıııamen t~<liye edilmiş: 

30.000.000 frank 
İdare Merkezi : İSTANBUL 
TÜRKIYE1dekf Şubeleri: 

GALATA, lSTA.NBUL. İZ;\lİR 
SAı\:ISlJ~. ADA.NA, :MERSİN 
YUNANİSTAN' da ki Şubeleri : 

SELA.NlK, ATl.NA, KAVALA 

PİRE 
Bilumum bankıt muamelatı. 

Kredi mektupları. Her cins 
nakit üzerine he1ap küşadı. 

Huıusi kasalar icarı. 

Istanbul Birinci lflaa memur
luğundan: Gramofon ve plak 
tüccarı müflis A. Kleknere ait 
olup dükkan mobilyeıine mütc
alJik ıahş bankoları, vitrin ak
samları ve yazıhane ve kanepe 
takımları gibi eşyalar 3 teşrini
evvel 931 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 13 ten itibaren 
Sandal bedesteninde açık arttır

ma ile satılacağı gibi yine Japon 
ı sigara tabakları, şişeleri, vazola

rı, brol barfonlar, brol bafon, 
brotellerl, ,eker kutuları, duvar 
tabakları, vazo montirelikleri, 
podra kutuları, heykeller, saatler, 
takvimler, bloknotlar, kibrit ku
tuları, fişler, ve huna mümasil 
birçok kıymettar eşyayı ticariye 
dahi Beyoğlunda lıtiklcil cadde
ıinde Sovyet hanı altında 390 
numaralı mağazada 3 teşriniev
vel 931 tarihine müaadif cumar
tesi günü saat 15 ten 19 za ka
dar pazarlık ve perakende aure
tile aatılacağından talip olanların 
her iki mahalle müracaatları 

931 - 21 doay·e numarRsile ilin 
olunur. 

Pai:oog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRİY ATI 

MU ALL İMLERiN DEN 

Dahilt, ve intant hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 

viliyet karşısı 15 No. 
Muayenehane· Telefo'l lıtaııb.al 23'.U 
lkametglhı ı ,. ,. 223' 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehasstsı DOKTOR 

Hüseyin ~aşit , 
Seyahatten avdet etmiştir. 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski HilAliahmer binasındaki 
munycnchane5inde hergün öğ
leden sonr~ kabul etmektedir. 
Telefon fst. 22622 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mer· 
hun ve mahcuz olup paraya çev
rilmesi tekarrür eden bir adet 
Mısır Kredifonaiye tahvilatı ile 
9 adet Rumeli tlmendifer tahvi
litının 5/10/931 tarihine müsadif 
pazartesi ıilnü aaat 10 dan iti
baren Istahul esham ve tahvilat 
boraaaında açık orttırma ile satı
lacağından talip olanlar mezkQr 
gQn ve acıatte maballıinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat
lerl ilan olunur. 

DOKTOR SEMIRAMISE 
KREM H. 

Çocuk hutalıkları mUtehuıı~ı 

VAP 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Gülcemal - Türk - İsken· 
deriye, Pire, İ7.mirden 

Marmara • Tiirk - Mudanya 
Gemlikten, 
Bandırma - Türk - Kara· 

bigadan 
Kırlangıç - Türk - İzmitten 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz • Türk - Hopaya 
Adnan ,, - f zmiro 
Cide • Türk - Cideye 
Selamet ,, Ayvahğa 
Kırlangıç 11 lzrnite 
Romanya - Romanya • Kös-

tenceye 
Heluan - İtalyan - Triyesteye 
Sardegna - İskcnderiy~ye 
Franc Mering - Rus· Yafaya 
Dalmaçya - İtalyan - Kös-

tence, Ociesaya 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acentn111 Galatada Köprll 

ba~ı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mil· 
hlirdat' zade han 2. 274() 

A -:lalar cuma ~arifesi 

lağvedilmi,tir. 2 Teşrinievvel 
cuma günü hali hazır pazar 
tarifesi tatbik edilecektir. 
3 Teşrinievvelden itibaren 
Adalar yaz tarifesi lağve
dilmiş ve yeni sonbahar 
tarifeRi iskelelerde illn 
olunmuştur. (2850) 

B AH R IS E F fT 
FE L E M E N K B A N KAS 1 

iST ANBUL ŞUBESl 
ldare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 .F'L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL 

İhliyat akçPsİ: 3>250,000 FL 
Galatada Karaköy paluta Telefon: 

Beyoğlu 3711-S lıtanboıl tlll ıube1I: 
"Merkez Poatanc3l ltU1allnde Alla· 

lemci han, Teleforu lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasaları icarı 

ZA YI - Berat ve nüfua tea
kereml havi çantamı dütürdGm. 
Yeniainl çıkaracatımdan hilkmG 
yoktur. Hüaeyin Hüınn 814 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı ı:Uhreviye dlıpan· 

ıerl başhekimi 

Ankara caddesi ikdam 

Yurdu karşısında No.71 

ZAYi - Nuiı.' teakereml zayi 
ettim. Yeniainl al:ıcatınıdan ea
kiıinin hükmil yoktur. 

Kadıki>yilnde Oaman ağa ma
hAlleıinde 315 tt-vellOtlü 

Mehmet Recai 

SON POSTA 
Yevmt, S " vnıl, Havadi3 ve Halk ıazcteal 

idare: l.tanbul Nuruoamanly• 
Şeref sokajı 3S - 37 

Telefon lıtanbul - 20203 
Posta kutuıu : lıtanb:ıl - 741 
Telıraf: l.tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜR'<IYE i.:CNF.~l 

Hro :·:r. 1 Sen• 270:> Kr. 
750 .. 6 Ar ı~:xı ,, 
.fOO 

" 3 n 80~ ,, 
1.'.;.J il 1 .. 300 " 

Gel"!n evrat< f:•rt ,·~rilıııu. 

İstanbul Gümrükleri için 110 ton lavamarin kömilrll ve 826 
çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapah 
zarf usulile mubayaası mukarrerdir. Taliplerin, şartnamelerine 
ittıla huaulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 lira 
olan teminatı muvakkateyi hamilen 18 - 1 O - 93 t pazar gUnU 
aaat 14 de Bqmtıdtırlükteld Mubayaat komiayonuna mllracaat
lan. (2864) 

D Ek B h İIAnludan m~ı'ı.:lfyot aiır.ma7.. 

ı•. rem e çet .. ıiılAllij<irii!!leır..-;d~ııii-ııiılı!.•irBilB111.e1>!!1l .(2.))llk•uW:ı.:··'t•u•r.1111"" 
Etfal haatdu~ıi kulak, boğaz 

burun butahkl.r.rı mütehassısı 

Beyojlu Mektep aokak No. 1 
T elefoo S.Jotlu 249'. 

MA ~'BAAI ~BtiZZIY ~ 

Sahiplen: Ali Ekrem, Selllll Raf'P 
Nefrlyat M:idllril: Selim R•f'I 


