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HERGÜN NEŞROLUNUR [

SON P O S T A Halkın 18züd\i.r: Halk bununla ,.arar.] 
S O N PO S T A Halkın kulatıdın Halk bununla lfitlr. 
S O N P O S T A Halkın d l 1 1 d 1 rı Halk bununla 1871.r. 

•• • • 
ATİNA HALKINA MUTEŞEKKIRIZ 

Olimpiyat Müsabakalan Atinada 
ikinci Ve Muazzam Bir Dostluk • 

Tezahürüne Vesile Teşkil Etti 
Atina, 4 (A. A.) - Halk 

bugün stadyoma o derece 
büyük bir tehacüm gösterdi 
ki bu, tarihte ender kayde· 
dilmiştir. 

Havanın yağmura çevirmek 
meylini göstermesine rağmen 
akın daha saat birde baıladı. 

Saat on beşte sahada alt
mış bin kişilik bir kütle vardı. 
Buna rağmen tam bir intizam 
meşhut oluyordu. 

Saat on beşi otuz beş geçe 
M. Veııizelos ve M. Mihala-
kopulos ile birlikte İsmet Pş. 
Ye Tevfik Rüştü B. göründüler. 

Bütün halk azim bir kütle 
halinde ayağa kalktı. Gelen
leri stadın methalinde resmi 
devlet adamlarına tahsis edi
len yere kadar alkışladıt İsmet 
Paşa şapkasını elinde tuta-
rak halkı, mllteheyyiç selam
lıyordu. Bu sırada stadyomun 
llzerinde deniz ve kara tay
yarelerinden mUteşekkil filo
lar uçuşmıya başlamışlardı. 

Türk ve Yunan nazırları 
mevkilerine oturur oturmaz 
borazanlar Balkan mlisabaka-
larına iştirak edecek olan 
atlerin vürudunu ilin ettiler. 

Sahaya evvelA Bulgarlar 
6nde bayrakları ile çıktılar, 
ıoııra Türkler müteakiben Ro· 
manyalılar, daha sonra Sırplar 
ve en nihayet Yunanhlar 
arkası kesilmiyen alkıılar 
arasında göründüler. 

Her talrtmın kendi bayrağı 
ile yapbkları resmi geçitten 
ıonra atletler tribiinlln karşı
sında sıralandılar. 

Yunan atletlerinin geçitleri 
esnasında ismet Paşa aya· 
ğa kalktı, şapkası v elinde 
olarak Yunan bayragını se-
IAmladı. 

Sonra M. (Venizelos) ·tri· 

Atletlerimiz 
istihza İle 
Karşılanabilirdi 
Gösterdikleri Nezaket
ten Dolayı Yunanlılara 
Teşekkür Borcumuzdur 

Atina, 4 ( Hususi surette 
giden arkadaşımızdan ) . 
Atinada yapılan Atletizm m~
ıabakalarında aldığımız ne~ı
ce çok fena oldu : Yunanıs
tan birincidir, biz azim farkla 
sonuncuyuz. • 

Bu fena neticenin aksı 
tesirini stadyomu dolduran 
on bin kişinin gözlerinde 
"e dillerinde sezmediysek bu
~u Yunan halk ruhunun ie· 
~tn hissine borçluyuz. Bunu 
Ynen yazabilirsiniz. 

~elim Sagıp 

1t,l~1ü•abakalar!a Atinadaki ar· 
~.~lrnız tarafından gönderilen 

•tı «~üncü uyfamızdadır.) 

Dün mııazzam tezahürata $tıhne olan Atina 
stadyomunun medhali 

blınden indi. Halkın alkışlan M. Venizelos mutat mor 
arasında sahaya girdi. Balkan takkesi ile halkın elin devam 
gençliğini sela~ladı .. Hepsine eden alkı~ı. arasında yerine 
beyanı hoşamedı eth. dönerken ismet Paşa ayağa 

Ve bu fırsattan istifade kalkarak karşıladı. Koluna 
eden lamet Pş. ile Tevfik girdi, bir1ikte tribüne çıktılar. 
RüştU Beyin burada bulunuş- Bu sırada halkın alkışı alAn 
!arını selamladı. devam ediyordu. 

Halk M. Venizelosun sözünü 
keserek Türk nazı rlanm azim 
bir yaşa He seJAmladılar. Türk 

nazırları teşekkür~e bulundular. 

Mikrofon vasıtasile sesi bü
tün ıahada çınlıyan M. Veni
zelos bilahare ikinci Balkan 
olimpiyadımn açtldığını ilAn 

etti. 

... 
Atina, 4 ( H.M ) - Gece 

Matbuat Cemiyeti bir ziyafet 
verdi. Bu ziyafette Türk Mat
buat Cemiyeti Umumi Katibi 
Şlikrü B. bir nutuk söyledi. 
Alkışlandı, Yunanlılar tara· 
fınd~n da doslan~ temeuiyat 

izhar edildi. 

Milli Takım Son Zaferi 
Nasıl Kazandı? 

-----

İlk Maçtaki !\'lağlfıbiyet Oyuncula-
rımıza Bir ibret Dersi Olmuştur 
Dünkü Son Maçı Da Bulgarlar Kazandılar 

Milli Takım Oguncuları hasım kalP.si önünde 
B kanyatlara iştirak eden fut· dik. Bugün Sofyadaki muhabir!-
~illi takunımız cuma günü mizden bu galibiyet maçına aıt 

bol 'k' · müsabakasını yaptı aldığıınıı: çok canlı taflilih ya-
sofya ı ıncı . 

d f 
Yugoslavya takımıle zıyoruz: 

ve bu e a 
1 

ı Sofya, (Hususi Muhabiri· 
İlk ınaçta Bu gar ara 

çarkıştı. 1 tuk Fakat bu ikinci mizden) - BuJgarlarl::t yaptı-
· ıu~ o muş · · - "lk ) dk b. mag P ( 

2 
_ 

0 
) galip geldık ve gamız ı maçı umu ma ı ır 

maçta . ının radyo ile ver- tarzda kaybetmiştik. Bütün 
Anadolu. ajan• k rilerimize bildir· ( Devamı 6 ıncı aayfada ) 
dfti taftılatı a 

Suikast 
Tahkikatı 
isticvaba Devam Edi

, liyor, Vaziyetin Yakın
dalnkişafı Muhtemeldir 

Dipdiri yakalanan ıuikastçi 
Agop Apikyanm isticvabına 
poliste ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Diğer taraf
tan polis bu mesele etrafında 
Jiiıum gördUğO kimseleri de 
ayrıca isticvap etmektedir. 
Fakat henüz resmen tevkif 
edilmiş kimıe yoktur. Adliye 
de ayrıca tetkikatına devam 
etmektedir. 

Dün Müddeiumumi Baımu
avini Hikmet ve muavinlerden 
Muhiddin Beyler Polis müdü
riyetine gelmişler, bir müddet 
mefgul olmuşlar ve sonra da 
Adliyeye gelerek ayrı bir 
odada uzun bir mUddet tet
kikat yapmışlardır. 

Bugünlerde bazı ıahıslar 
hakkında tevkif müzekkeresi 
kesi!mesine ihtimal verilmek· 

(Son Posta) nın Bir Hiz
met Ve Muvaff akiyeti 
Neşriyatımız Ü zerine Geniş Mikyasta 
Bir Kaçakçılık Meydana Çıkarıldı 
Müstamel Elbise Ticaretinin lçyüzü Anlaşıldı 

tedir. h okkabazın (Şinanay) ogunıına benzig•n bu elbise 
VaH Muavidi Fazlı Bey tlalrıvereşine bazı hanlar sahne oluyor 

hadise etrafında ıu lzahab Geçen hafta içinde mühim 1 mek istenilen (40) bRlya kul-
vermiştir : bi f - Zabıta ve AdJiye hAdi- r . me~e eye ~emas ettik. lanılmıt elbise parçalarını Tah-

Hazınenın zararıle naticele· takaledeki hanlardan birinde 
senin tahkikatile meşguldür. b · 
Her meselede olduğu g:ibi nen . . •r licaretin bilhassa yakalamışlardır. Bu elbise 
bunda da icap ettikçe birçok şehrımızde geniş mfkyaıta parçaları o handa ticaret ya· 

kimselerin ifadelerine müra- yol aldığını yazdık. Bu ya- pan birine aittir. 
caat ediliyor ve belki de işin zımı:ı kullanılmış elbise tica· Bu müstamel elbise aksamı 
ehemmiyetine binaen ifadeleri retine aitti. O zaman bu evyelA lıtanbul gilmrUğttnden 
ahnacakJar, zabıta memurla- yazımız inti,ar eder etmez paçavra suretile geçirilmek 
rı vaııtasile celp Ye davet gtlmrük müfettişleri tetkikata iıtenmlıtir. Fakat tarife ko· 
ediliyorlar. b 1 l b h . miıyonunun paçavralar hak· 

aş a:nıt ar ve u e emmı· kında verdiii karardan iıtifa· 
Yeni tevkifat yapıldığı yetli meselenin iç yttziinU de edilemiyeceği anlaşılınca 

hakkmdaki ıayialar da bun· meydana çıkarmışlardır. baıka bir yerden ıeçirilme· 
dan galat olmak icap eder. Müfettitler, yırtık pırtık ıine bat vurulmuttur. 
Halbuki intihar eden Heran- paçavra n m alt d ' il a ı ın a geçır • ( Devamı 6 ıncıı Hyfada ) 
tın arkadaşı Agoptan baıka 

1 1 kimse tutulmamııtar.,, Asri Aşklar 
Zabrta brJmdan yapdan ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

isticvabın bugiln, yarın inki
şaf etmesi beknilmektedir. 

Silah Tahdidi 
Vaşington, 4 (A.A.) - Ha

riciye nezareti Amerikanm 
Fransa, İngiltere ve İtalyaya 
müracaat ederek Amerikanın 
teslihabndan yapacağı yüzde 50 
tahdidata mukabil yüzde 25 
nisbetinde teslihatları tahdide 
davet etmiş olduğuna dair 
Paristen tereşşUh eden ha
berikatiyen tekzip etmek· 
tedir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkil nüahadnn Devam) 
YÜKSEK RiYASETE 

Buırün burada Matbuat hakkında 
eöylenen aöıler ve verilecek kararları• 
Tlirklyede münteşir bütlin yumt gaze
telerin ilk çıkacak nUshalarımn ilk aay
falarından ba ş!ayarak aynen ve harfiyen 
ve blla ruüteleJ ne,redilmealnln karar 
altına alınmaııını arz ve teklif ederim. 

Menıiıa 

S. Flkrl 

(Devamı 7 inci 1ayfada) 

- Sizi uzun müddettir ıevıyorunı. 

- Ne zamandanberi? 
- Vallahi bilmem, ıaatim durmus. 



ı Sayfa SON POSTA Tepinievvel 5 

lsmall Hakkı Bey (Hırkaişcrlf Ak
aekl mahallesi 17) 

- Dün Anado1uda boğaz
Jaştığmız bir milletin payı
tahbnda dalgalanan bayrağı
mız. cümhuriyetin bir zaferini 
daha ilan ediyor: Türkiye 
istiklaline hürmet edildikçe 
cihanda yegane bir sulh amili 
olacaktır. Komşularından da 
bu ıulhperverliği istemektedir. 

>t 
Şadi 8. (Çemberllta9 Peykhane 

aokak 7) 

- Venizelosun ismet Paşa
yı kucakladığım okurken ken
di kendime: Hey Allabım bu 
siyasetin ne garip cilveleri 
vardır dedim. Cephede biri
birinin canına, kanına kaste
den iki milletin bayrakları ve 
başvekilleri biribirile öpüşüyor. 
Ben bu haberi harbı uzak
laştırıcı bulduğum için doğ
rusu çok sevindim. .. 

NDzhet 8. - Beykoz Y alıkl>y Çayır 
cadde.ti S3 • 

Bir Taarruz 
---- . 

Beyoğlunda Bir Kahve
nin Camlarını Kırdıler 

- Harbı umumiden btıtnn 
mill~tler gibi biz de ezgin 
bir halde çıktık. Milli istikll
limizi kurtarmak için de çok 
yorulduk. Şimdi Sulh ve sü
kün içinde garp medeniyetine 
yetişmek için çalışacağız. Bize 
bu fırsatı veren her komşu 
milletle dost olacağız ve çlost 
geçineceğiz. 

Enver isminde biri öteden 
beri arası açık olan Beyoğlun
da Derviı sokağında Necip 
Efendinin kahvesine taarruz 
etmiş ve kahvenin bütün cam
larını kırdığından yakalanmıştır. 

---------·--------

.... 
Klmıran Bey (Be9lkta9 lhlamur cad

dul 72) 

- Türkiye Avrupa ile As
yanın birleştiği bir yerde ya· 
ratıldığı için mazide oldu
ğu ıibi istikbalde de milletler 
ve medeniyetler arasında mü
him bir rolü vardır. Komşu 
bulunduğumuz bntlln devlet
lerle iyi geçiniyoruz. Yalnız 
cenup hududumuza yerleşti
rilen Ermeniler bizim huzu
rumuzu bozmak istiyorlar. 
Doğru yoldan yUrümiyen bu 
hainlerin cezasını blltün dün-
ya birden vermelidir. 

Helaya Atılan Çocuk 
Akbıyıkta TütUn İnhisar 

idaresi imalAthanesi kadınlar 
kısmı helisında meçhul bir 
kadm tarafından terkedilen 
3 aylık bir çocuk bulunmuştur. 

1 00 Lirası Çalınmış 
Meçhul bir yankesici Beyoğ

lundan geçmekte olan Hilmi 
Efendi isminde bir zatin, 
içinde 100 lira bulunan cüz
danını çalarak kaçmıştır. 

GUmrUkte imtihan 
Bu ayın l 9 unda GUmrUk 

kumüsyoncularının imtihanı ya· 
pılacaktır. 

Gümrük Kursu 
Tatbikat Mektebinde 
Derslere Başlanıldı 

Şehrimiz gümrük idaresinde 
her sene 9 ay devam etmek 

llzere bir tatbikat kursu açıl
maktadır. Kursun yedinci dev
resi cumartesi günU tedrisata 
başlamıştır. Bu devreye 41 
kişi iştirak etmiştir. Bunların 

ftçU İstanbul haricindeki güm
rüklerden on sekizi gümrük 
umum mildllr)llğüniln lstanbul
daki şubelerinden, Uçü büsbü
tün hariçten ve mütebakisi 
İstanbul gümrüklerinden gel
miştir. 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: 

1: U. V eniıeloı - J.f aıan Ben aeni eğ
lendirmek için mqslkitinaılar çağırdım. Hangi 
baY&JI iaterHD çalaanlaı. 

ı 
l 

J . 

2ı Hasan Bey ve Venizelos - Karoçeyi 
trava, karoçeyi tra•a, epameıto Tatavla, epa· 
meıto T atavla ••• 

İthalat 
Bir Ayda Dört Buçuk 

Milyon Fazla dır 
Memleketimizin931 senesinin 

ağustos ayı harici ticaret ista
tistiği, gUmrük istatistik daire· 
ıince hazırlanmıştır. Bu ista
tistiklere göre · ağustos 
ayı zarfındaki ithalatımız 
11,286,446 lira, ihracatımız 
ise 6,708,265 liradır. Buna 
nazaran ihracabmız dört bu· 
çuk milyon lira kadar noksan
dır. Geçen senenin ayma na· 
zaran ise ithalatımız 15 hin 
lira, ihracatımız da 1,400,000 
lira noksandır. 

Yemişlere Etiket 
Satbklan yemiılerin ve ıal

renin üzerine fiatlerini bildiren 
etiket koymıyan manavların 
takip ve tecziyeleri Belediye
den allkadar memurlua ta
mim edilmiştir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Venizelos 1 

3: M. Venizelos - Haydi bir de Zeybek 
havaaı çalın onu da oynıyalım bakalım. 

4: M. Venizelos ve Hasan Bey - Sar• 
zeybek ıu dağlara yaslanır, yağm~r yaiar 
ıillbları ıılaı .ırl 



Hergün 
A1ündericatımızzn çok
luğundar dercedileme-
miştir. -
Neşriyat Davası 
iki Kitap Hakkında 
Yarın Karar Verilecek 

( Şeytamn Km ) ve (Arzu 
ile Kamber ) isimli hikiye iki 

kitabında bazı müstehcen mahi
yette yazılar bulunduğu iddia
aile Müddeiumumilik tarafın-

dan açılan davaya dün İkinci 
Ceza Mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Kitapların muharriri Muhar· 
rem Zeki Bey tif ah en mat
baa sahipleri Yusuf Ziya, 
Aziz, Ahmet Kamil Beyler 
yazı ile müdafaalarını yaptı
lar. Mahkeme kararını ver-
mek için davayı sah gününe 
talik etti. 

Defterdarın Yeni Vazifesi 
Defterdar Şefik Beyin Ma

liye Vekaleti Milli Emlak 
müdürlügüne tayin edileceği 
yazıldı. Kendisile görüşen bir 
muharririmize Şefik Bey de
miştir ki: 

"-Böyle bir tayini ben .de 
gazetelerde okudum. Bundan 
haberim yoktur. Asılsız olma
sı liizımgelir. ,-, 

Böyle Tecrübe Mi Olur ? 
Akbıyıkta oturan arabacı 

Mehmet yeni aldığı ta banca
sını tecrUbe etmek için havaya 
dört el ailih atmıı yakalan
mqbr. 

Kitapçmm Bastonu! 
Osman isminde biri son 

derece sarhoş bir halde Köp
rüden geçerken seyyar kitapçı 
Mehmet Efendiye küfür etmiı 
Hafız Mehmet Efendi de 
Osmana baston ile batından 
yaralamıştır. ----Kıral Faysal Bağdatta 

Bağdat, ( Hususi ) - Kıral 
Faysal Ummanda biraderi 
Emir Abdullaha birgiin misa· 
fir kaldıktan sonra tayyare 
ile buraya dönmllş, büyük 
merasimle istikbal edilmiştir. 

Müthiş F etiket 
Tunus. 4 (A. A.) - Kai

rouan havalisinde yağan şid
detli yağmurlann tesirile bir 
ev yıkılmıştır. Evin içinde bu
lunan sekiz kişi ölmüştür. 

ispanyada Kuraklık 
Madrit, 4 - (A.A.) - Ku

raklık bu sene ispanyada mO
bim tahribat yapmıştır. Ha· 
lirandan beri Bask ve Navar 
lllemleketleri müstesna olmak 
lzere yağmur yağmamıştır. 

Altm Bolluğu 
Şerburg, 4 (A.A.)- Ôropa 

Posta vapuru Paris Bankasına 
lit olmak üzere on beş ton 
altın getirmiştir. Yarın akta~ 
el. yeni bir altm hamulesı 

_,!!lmesi beklenmektedir. 

iş arıyor 
~us unuz? 

Gazetemizin ucuz ve 
ktiçnk illnlarından isti
fade ediniz. 25 kurut 
tizi İşaizlikten kurtar
•bilir. 16 kelimelik bir 

ilAa 25 kurup 
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• En Büyük Servet • Sözün Kısası Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Ev ahHın, apartıman yaparsan, aa· 
mao alıp g<Stürür. Dünyada izin kalmaz. 

2 - Para yaparsın, bankaya korsun, 
hayatın müddetince bile sana fayda11 do
kunacağı şOphelidir. 

3 - En büyük servet kafamız, en bü
yük iz işimizdir. Öyle bir fey ynpınız ki izi 
neıillere kalım ve unutulmasın. 

~~~.,,,.==---="""'"",.....,==:.::==-===-======-...... =--=-~· 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

İstikba Emniyet~e akıyoruz 
Türk Ve Yunan Başvekillerinin Birer Cüm
lesi Son Derece Nazarı Dikkati Celbetti 

Atina, 4 (H.M.) - İsmet 
Paşanın Yunan payitahtında 

geçirdiği ikinci gün pek dolu 
oldu: 

Sabahleyin M. Venizelos ve 
Tevfik Rüştü Beyle birlikte 
Su bentlerini gezdi. 

Ôğle üzeri Hariciye nazırı 
M. (Mihalakopulos) un verdiği 
ziyafette bulundu. 

İkindiye doğru Stadyoma 
gitti. Yüz bin kişinin göster
diği azim tezahüratı gördn. 

Sonra bütUn yorgunlukları
na rağmen sırasile Yunan, 
ecnebi ve Türk gazetecilerini 
kabul etti. Mühim beyanatta 
bulundu. 

Yunan Başvekili Mösy6 
( Venizelos ) verdiği ziyafette 
nutuk söylerken : 

- Esasını kurduğumuz dos
luk istikbalde, bugün bu ese
rin banileri olan bizlerin 

bile tahmin edemiyeceğimiz 
derecede büyük semereler 
vercektir, demiştir. 

ismet Pş. ise gazetecilere 
verdiği beyanatta buna mü
şabih bir cümle kullandı: 

- Ahvalin inkiıafı daha 
geniş itiliflar akti için bize 
nmit veriyor, dedi. Ve bu 

cllmle son derece dikkatini 
celbetti. 

• 
ismet Paşa Atiyi azim bir 

MISIRDA 
Bundan Sonra Majüskül 

De Kullanılacak 
Kahire, (,..ıu;;si) - Maarif 

nezareti Mısır alfabesine (Tac 
harfleri) denilen bir nevi ma
jüskül harfl_er ilave edil~esin• 
karar vermıı ve bu yenı ma · 
·oskUllerin öğrenilerek kulla· 
~ılmaH için mektep ve mat· 

baalara da birer tam}m .gönder
• ti' Bundan sonra ısmıhaslarla 

mıt r. . ı· 1 • 
cOrnle başındakı ke ıme erın 
ilk harfleri majOıkOI yazıla

kb Gazeteler bu yeni usule 
:İe ~·ardır. Bir kısım gaıete-

y milttebit bir lisanla yeni 
ler il . Mısır yazısını 
oıajDskU erıgnibi karmakarııık 
Çin yazısı ak 
bir şekle ıokacağıoı yaım • 

tadırlar. 

emniyetle ve kalp inşirahı 

ile görmekte tamamen hak
lıdır. Filhakika esası kurulan 
bu itilafın sadece hükumet
lerin arzusile vücut bulma
dığı görillmektedir. 

Bunu yapmakta ve istemek
te bütün Yunan milleti müı
terektir. O derecede ki Baı· 
vekilimize yapılan azim istikbal
de milyonlarca halk arasında 
menfi bir tek ses bile çık
mamıştır. 

Vakıa (Urla) dan gelen 
Rumların tetkil ettikleri ce
miyet kendi araamda kUçilk 
bir içtima yaparak bu istik
bal karşısında ittihaz ede-
cekleri batb hareketi düılln
müştür, fakat o da neticede 
diğer mübadil veya firari 
Rumların cemiyetleri gibi 
dos•luk g6stermek IUzmunda 
karar kılmıştır. 

• ismet P9. nın bize yaptığı 
beyanata gelince Baıvekil 
evvell Yunanlı meılektaşlan· 
mıza söylediklerini hulisa 
etti: 
"GördüğümOz hlisnü kabul

den mütehassis ve müteıek· 
kir olduğumu söyledim. Uzun 
bir mücadele devrinden son
ra aramızda ihtılAf kalma· 
dığına bütün cihana ilAn edi· 
yoruz. 

Bu demektir ki hal için ve 
istikbal için iki milleti de 
dostlukta ve mOnasebetlerinin 

• 

her sahada inkişafında istinat 
bulmaktadır. 

Matbuat ve münevverlerin 
naz"k bir vazifesi üzerine 
dikkati celbettim. Son asırlık 
tarihimizin birçok safahatında 
yekdiğerimizle mücadelede 

bulunmuşuzdur. 
Mücadele aafhalarından 

bahsetmekte iki hedef vardır. 
Birisi müsbettir. Milletin ma
zideki gayretlerinden bahse
derek kendine itimat telkin 

etmektir. 
Diğeri, menfidir. Mazide 

biribirine dUtman olmut mem
leketlerin husumetlerini tak.i
ye ve tahriktir. iki millet ara• 
sında yeni bir mllcadele zimini 
malmamııtır. Bilikiı her saba
da dostluktau bahsediyoruz. 
Eski mOcadeleleri hatırlamakta 
menfi hedef zail olmuştur. 

Matbuattan istediğim bntnn 
bahislerinde menfi hedefe te
veccühten ictinap etmektir, 
ayni V87ifeyi kendi matbuab
kızdan da istiyeceğim. Ahva
lin inkişafı daha genit itillflar 
için bize limit veriyor dedim. 
Yunan gazetecileri bunun ma
nasını sordular. Sarih olarak 
birşey s6ylemiye imkln yoktur. 

Aramızdak dostluğun bey
nelmilel ahvalin tekline ve ye
ni şeraite göre göstereceği te
zahurat evvelden bilinemez. 
HOsnQ mOnaeebatımız tarafeyn 

• • 
ister 

• 
inan ister inanma/ 

Memlekette okuma ça· 
iında bulunan çocukların 
miktarı, Maarif VekAleti
nin istatistiklerine göre 
1,200.000 kişidir. Halbu· 
ki bugün mevcut talebe· 
nin miktarı 600 bindir. 

Demek ki henüz mem
leketin bütün çocuklarını 
okutacak kadar mektebi· 
miz yoktur. 

lstanbul viliyeti bu sene 
bayii yeni mektep yaptı. 
Fakat daha birçok yeni 
mektebe ·ihtiyaç yardır. Me· 
seli Kadıköy semtinde eski 
ve viran bir binada oturan 

bir ilkmektepte, bu sene 
çocuklar biribiri nzerine 
oturarak ders görüyorlar. 

Böyle olduğu halde, 
vilayetin, işte çalışan kü-
çük çocukları, iıten çı
kartıp mektebe koymaya 
karar verdiğini haber ve
riyorlar. VilAyetin bu ka· 
rarını takdir etmemek 
mümkün değildir . 

Fakat mektepleri kAfi 
derece çoğaltmadıkça, o 
çocukları işe ıevkeden 
sebepleri izale etmedikçe 
bu kararın tatbik edile
bileceğine, artık 

iste' inan ister lnonma ! 

açın kuvvet, emniyet ve istinat 
vasıtası olduğu kadar muhiti
mizde de sulbü takviye eden 
esaslı bir vasıta olacaktır. 

Politikamn bütün ruhu iki 
milletin sulh içinde inkişaf
larıni lemin ve tesi etmek 
kanaatidir. Bütün resmt ma
kamlardan olduğu kadar biz-

zat halk tarafından gördllğümüz 
hU~nü kabulden hep beraber 
mütehassis olduk. 

iki millet arasında yeni 
açılan siyaıi vifak yolunun 
milletlerimiz tarafından tam 
bir tasvibe mazhar olduğunu 
vazihan görmek mDmkündDr. 

Ankaradan ve fstanbuldan 
ayrılırken halkımız seyahati
mize btıtiin teveccüh ve tas
vibini ilhak etmişti. Burada 
da ayni mukabeleyi görmek 
mesul adamlar için mucibi 
istirahat olan mazhariyettir. 

Milletler arasır.da mütekabil 
takdir ve saygı uzun mlica-
delelcrden sonra şahsan be

nim ve arkadaşlarımın mlltchalli 
olduğumuz his ve kanaat budur. 

Blltiln temaslarda bu hissiyatı 
tenmiye etmek, tezahür ettir
mek esastır. 

Reisiciimhur Hazretleri tara
fından Yunan Reisicilmhuruna, 
yilkaek phısları ve milletleri 
için bütün iyi temennilerini ve 
dostluklarını getirdim. 

ReisicOmhurumuz, M. Veni
zeloıa ve M. Mibalakopulosa 
da selAmlarını ve iyi temenni
lerini gönderdiler.,, 

SOFYADA 
Balkan Müsabakaları 

Merasimle Bitirildi 
Sofya, 4 ( A.A ) - Bir haf

tadanberi devam eden Bal-

kaniyat müsabakalara bitti. 

Gece verilen ziy fette birçok 

nazırlar hazır bulundular. 

Ziyafetten sonran Prens Kiril 
mUkifat:an bizzat dağath. 

Eskrim tampiyonumuz En

' ~er Beye ayrıca Başvekil Ma· 
lınofun koyduğu bir kupa 
verildi. 

F utbocularla eskınm kafi
!esi yann, biniciler de 6bDr 

giln lıtanbula hareket ede-

L----------------------·--_J ceklerdir. 

Bir 
Doktorun 
Seyahatı 

P. S. 
Bir salona giriyorsonuz: 

Asrt muaşeret icabı kadınla
rın elini <SpUyorsunuz; yahut ta 

eski Türk terbiyesine tlbi olarak 
yaşlılann elini öpüp başınıza 
koyuyorsunuz. Öteden beri 
doktorlar buna muarızdırlar. 
Çnnkn 6ptliğün0z elleri sizden 
sonra birçoklan da öpecek
lerdir; işte bir sirayet teh
likesi. 

Hele sofraya oturduklan 
vakit zavallı yaşlılar veya genç 
hanımlar, bu mikroplu ellerini 
ağızlarına da götürecekler : 
işte daha büyük bir sirayet 
tehlikesi. 

Yine bu doktorlur, cocuk
ların şapor şupur öpiilmelerine 
bUsbUtnn muarızdarlar. Yav• 
rucakların mukavemetsiz m
viyetleri, büyük bir ağızdan 
küçük yüzlerine badana edi-
len mikrop ordularına pek 
çabuk mağlup olabilir ; işte 

en büyük sirayet tehlikesi. 
Bir Amerikalı doktor, buse 

aleyhinde propaganda yapmak 
için Avrupaya gelmiş. Biz bu 
doktorun buse aleyhinde pro
paganda yapmak istemesine 
de, bunun için Avrupaya 
gelmesine de muarız değiliz; 
fakat bu seyahatin programım 
biraz tenkit edece;iz. Ameri
kalı doktor, Avrupaya gelme
den evvel meşhur sinema şehri 
Holivut canibine bir uğra• 
malıydı ve ne kadar Aşıkane 
film varsa, fena örnek olma• 
sın diye, hepsini ateşe ver
meliydi. Çünki bu filimlerde, 
yarım saat süren öpüşmeler 
var. 

Atletıerimiz MaglQk 
Atina, 5 ( Hususi surette 

giden muhabirimizden)- Bal
kanyat atletizm mllıabakala
rına dnn öileden. sonre bura
daki ıtadyomda batlanılclı. 
On binden fazla seyirci vardı. 
Bqvekil ismet Pş. stadyoma 
girerken şiddetli bir alkıt 
koptu,bilyük tezahurat yapıldL 

Sonra M. V enizeloı mOsa
bakalan açtı ve bir atlet ortayı 
gelerek atletizim ıerefinl mu
hafazaya yemin ettL MO..
bakalar çok heyecanlı oldu 
ve maalesef bizim atletlerimiz 
hiçbir muvaffakiyet j'&tere
mediler. Neticeyi yazıyorum ı 

l 00 metre ailrat koşusunda 
Yunan atleti l 1 saniyede bi
rinci, Hakkı beşinci, Enver 
altıncı, oldu. 

800 metrede birinciliji Y u
nanlılar aldı, Ziya altıncı geldL 
On bin metrede Romanyalı 
atlet birinci, Yunan atleti ikinci 
oldu. 

Güllede Romanya birincili
ği, Yugoslavya ikinciliği, biı· 
den de Veysi beşinciliği aldı. 

Ynksek atlamada Yunanlı· 
~ar 1,89 atlıyarak birinciliği 
bizden Haydar 1,80 ile iki~ 
ciliği kazandı. 

Bayrak yarışında ise Sırp 
takımı birinci, Yunan takımı 
kinci ve biz de beşinci olduk. 

Umumi netice tasnifinde 
de Yunanistan 34 punanla 
birinciliği, Yugoslavya 26 ile 
ikinci, Romanya 16 ile ilçüncil 
geldi. Biz ve Bulgarlar ise 
yedişer puvan aldık. 

İkinci oyun cumartesi yap
lacak ve pazar gtıntl de 80ll 

milıabakalar olacaktır. 
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1 Memleket Haberleri 

• 
iki Şerir 
Bir Köylüyü 
Vurdular 

Orhangazi, (Hususi) - Ka
ıamn Narlıca köyünde tüyler 
ürpertici bir hadise oldu. 
Genç Osman isminde hır 
köylil gece evinde yatarken 
vurulmuş ve şu ses işitilmiştir: 

"Kapıya in, para vereceğiz. ,, 

Genç Osman aşağı inip kapıyı 
açmca harşısında tabancala iki 
adam görmüştür. Bu iki şerir 
bir an içinde tabancalarını 
ateşliyerek zavallı Osmanı 

aldllrmüşlerdir. Osman kendi
sini vuranların isimlerini söy
liyebilmiş ve gözlerini kapa
mıştır. Şerirler takip edili-
yorlar. M. h. 

Her Tarafta Soğuk Var 
Gönen, ( Hususi ) - Bir 

haftadanberi havalar müthiş 

surette soğuk gidiyor. Adeta 
kış havası hUküm sürüyor. 
Soğukla beraber yağmur da 
devamla ,ekilde yağmaktadır. 

Gönende Bir Cinayet 
Gönen, ( Hususi ) - Bu 

civarda Haydarobda bir cina
yet oldu ve birçok kaçakçılık 
V'\k' alarmın faili olduğu anla
şılan Himmet isminde biri 

öldürüldü. Katilin kim olduğu 
henüz anlaşılamamışhr. Fakat 
birkaç kişiden şüphe edil
mektedir. 

A. Cemal 

Köylünün Borcu 
Cebelibereket, (Hususi) 

Ceyhan Ziraat Bankası çifçi
Jerin borçlarını muvakkat 
bir mUddet için tecile karar
vermiştır. Fakat teşekkül eden 

bir heyet köyleri dolaşacak, 

borcunu vermek kabiliyeti 
görülen l<öylülerin borçları, 

yüzde yirmi beşi tediye edil
mek şartile tecil olunacaktır. 

Borcunu ödeyemiyecek va
ziyette olanlar hakkında. ise 
aynca bir karar verilecektir. 

D. Ulvi 
iki Şeririn Cinayeti 

Al~iye , (Hususi) - Kızılca
şeybi köyünde birkaç gün 
evvel bir cinayet olmuştur. 

Hadise şöyle geçmiştir: Köy-

de çalışkanlığile meşhur elli 
yaşlarında Eğri oğlu Hüseyin 
isminde biri, bir gece evinde 

uyurken dört silahlının taar
ruzuna uğramış ve feci şe

kilde öldürülmüştür. Yapılan 

tahkikata göre, cinayeti iş

leyenler zavallı köylüde giıll 

para olduğunu zannetmişler 
ve köylüyU bu paraları çal
mak için öldürmUşlerdir. Hal
buki şerirler ancak birkaç 
lira bulabilmişlerdir. 

M. Asım 

Keresteler Sat!lamadı 
Köycegi.:, 3 ( A. A ) - Bu 

sene Köyceğiz ormanlarından 
15 bin metre mikabı kereste 
imal edilmiştir. Keresteler her 
sene Mısıra sevkedilirken bu 
sene Rusların rekabeti ylizlln• 
den satılamamıştır. 

Uzum Ve incir 
İzmir, 3 ( A. A. ) - Bugün 

32 kuruıtan 54 kuruıa kadar 
3208 çuval ilzüm ve 7 kuruı
tan 32 kuruıa kadı e46 
çuval incir aablmııbr. 

SON POSTA 

1 GENÇ KIZ, HOCASININ ÖLÜ 
CESEDİNE NİÇİN KURŞUN SIKTI 

ltalyan DartılfUnunu profe

sörlerinden Arnaldo, tahmin 

ettiği üzere, kalp hastalığın

dan vefat etmişti. 

Fakat ölümünden sonra 

garip bir hldise olmuştu. 

Ôlllnün cesedi yatak oda
sında yatakta duruyordu. Ev, 

ölüyü ziyarete gelen akraba 
ve tanıdıklarla dolu idi. Ôltl
nün yanında da talebesinden· 
iki kiti nöbet bekliyordu. 

Bu sırada profesörün dost
larından Mm. Rigoni reldi. 
Ölünün bul~nduğu odaya 
girdi. Odada bulunan inaan

Jarı dııarı çıkardı. Herkea 
onun, profesörle olan 11lu 
dostluğunu bildiği için odayı 

Ölümünden sonra kendisini bir 
daha ~ldürten ltalyan profuö
rü Arnoldo ve profeaörün cesedi

ne kurıwı adui.n lsadm 

terkettiler. ra merak içinde kendisine 

Mm. Rigoni içerde kaldı. 

Biraz sonra bir ruvelver sesi 

iıitildi. Herkes ölünün bulun
duğu odaya koştu. Madam 
Rigoni sapıarı ve sanılmış 

bir halde yatağın yanında 

duruyordu. Ölünün üzerindeki 
eşya açılmıştı. 

Kadın kendini toplayıp o
dadan dııarı çıkıncaya kadar 
kimse birşey ıöylemedi. Son-

bakanlara döndU ye: 

" - Profesörün karısı ve 
çocukları tarafmdan tutulamı· 
yan bir yemini yerine getir-

dim,, dedi ve çıkti. 

Bir mOddet sonra profesö
rlln karısı, cenaze etrafında 
matem tutan hısım akrabaya, 

sağlığında hakikaten vadettik
leri 9eyi yapamadıklarını izah 
etti. 

Anlaşılan şudur ki: İtalyan 
profesörü uzun müddet Hin

distan ve Şark memleketle

rinde seyahat etmlt ve garip 
kanaatler edinmi~ti. En bü

yilk korkusu diri gömülmekti. 
Onun için kansından, çocuk

larından ve dostu Madam Ri-

goniden, kendisi öldükten 
sonra, kalbine bir defa da 
kurşun sıkacaklarına dair ye
min almıştı. 

İşte Madam Rigoni bu ye
mını yerine getirmek için, 
profesörün ölll cesedine kur
ıun sıkmış, onu ikinci defa 
öldürmüştü. 

---Memleketten Mektuplar~~ 
Ceyhan Köylüsü Çok Çalışkandır, Fakat Tefeci 
Sarraflar Bunların Başına Musallat Olmuştur 

Adana, (Cenup villyetlerl 
umumi muhabirimizden) -

Adanaya çok yakın olan Ce
belibereket vilayetinin Ceyhan 

kazası ıırın bir kasabadır. 
Fakat bu kasaba Uç seneden-

beri çok felAket gördü. 
Çekirğe, sune haşereıi, su 

baskını ve dolu, bu ka1a k6y-
1Ulerine çok nrar verdi. Cey-

han köylUsU yalnız çiftçilikle 
uğraşır, ancak yetiştirdiği 

mahsulün mUhim bir kısmını 
faizci sarraflara ödemek mec-

buriyetinde kaldığı için ken
disine müreffeh bir hayat te

min edemez. Halk çok ça
lışkan olmasına rağmen yaka-

sını tefecilerin elinden kurta
ramadığı için belini bir türlU 
doğrulamıyor. 

Burada halk mektepsixlikten 
de şikayetçidir. Mevcut mek

tepler ihtiyaca kifi değildir. 

Esasen mühim bir villyet 

merkezi olan Cebeliberekette 

bile bir lise yoktur. Halbuki 

burada lise ihtiyacı çok faz. 
Ildır. Bu vilayette tahsil çağı

na gelmiş bir hayli çocuk var
dır. Fakat bunlardan ancak 

bir kısmı mektebe gidiyor. 
Mühim bir kısmı ise sıra 
bekliyor. 

Bu arada muallim ihtiyacı

nı da tabii unutmamak lAzımdır. 

Hulisa: temiz, asri mektep 

ve genç mualiim. İşte bu vili· 

yette halkın latediği. Eskiden 
kalma ıayrf ııhhl mektep 

Yukarda: meşhur Yılan kal~si. Aşağıda: Ceghan ovasında 
bir köglü kadın kogun sağıyor 

binaları artık tarihe karışma- günü pazar kurulur. Pazarın 

lıdır. geçen haftaki piyasası ıöyle

Cebelibereket vlayeti köy· 
lerinde henüz köy kanunu 
tatbik edlmiyor. Halbuki 
köylii, bu kanundan istifade 
etmek istiyor. 

Birazda alışverişten bahse
deyim. Ceyhanda perşembe 

dir: 

Bir keçi 60 kuruş, eskiden 
( 100) liraya alınan bir öküz 
bugün (20) liradır. 

Ceyhan ovasının bir ucunda 
meşhur bir kale vardır. Bu
nun ismi Yılan kalesidir. Size 

bir resmını gönderiyorum. 
Kaleye giderden yolda bir 
koyun ıurusuncc' e tesadüf 
ettim ve köylü kadı:ı süt sa
tarken bir resmini aldım. 

Durmuş Ulvi 

Bir Haydutluk 
Adana, (Cenup vilAyetleri 

umumi muhabirimizden)- Bir 
kaç glln evvel Ceyhan civa
rında bir soygunculuk hAdise
ıi olmuştur. Ceyhan paza
nna mallarını satmak için 
gelen köylülerden Ceyhana 
tibi Kırmat nahiyesinden Tum
lulu Molla Ali, Hacı Osman, 
fsmail, Çolak Hasan ve Ali 
Ağalar işlerini bitirmişler ve 
köylerine dönmek için yola 

çıkmışlardır.Fakat köy civarına 
yakınlaştıkları sırada önlerine 

dört silAhlı adam çıkmış, köy· 
lülerin bindikleri arabanın 

atlarını, Üzerlerindeki paraları 
ve köylülerin ev için aldık-

ları eşyayı kaparak savuı
muşlardır. 

Bu hadiseyi yapan şerir

lerle bundan on beş gün 
kadar evvel bildirdiğim, Mer· 

cimek köyünde bir arabacıyı 
ayağından vurarak öldüren 

haydutlar arasında münasebet 
bulunduğu ve her iki hidiseyi 

yapanların ayni adamlar ol
duğu tahmin olunmaktadır. 

Bundan iki gün evvel de 
Mehmet İsminde bir köylli de 
kurşunla öldürülerek soyul
muştur. 

Bir jandarma mUfreıesl bu 

(=lktısadi Haberler 

• 
ita/yan 
Tacirlerinin 
Bir Müracaatı 

Bari Sergisinde açılan Türk 
paviyonunun faideleri tabak .. 
kuk etmiye başlamıştır. Pa· 
viyonda mabsulat,mızın nÜ'" 
munelerlni gören İtalyan itba .. 
llt firmaları İhracat Ofisine 
mürcaate başlamışlardır. Bu 
müesseselerden biri seı gide 
teıhir edilen incir ve üzüm· 
!erimizi çok beğendiğini bil· 
dirmiş ve nümunelere tevfikan 
derhal mal gönderilmesini 
rica etmiştir. Ofis derhal 
bu mektubu İzmir İncir Koo· 
peratifçiler Cemiyetine gön .. 
dermiştir. 

incir lhracatt 
Son hafta zarfında İzmir 

limanından ecnebi memleket· 
lere 2,639, 163 kilo incir ihraç 
edilmiştir. Mevsim bidayetin• 

, den 27 Eylule kadar İzmirden 
ecnebi memleketlere yapılan 
incir ihracatı 7,263 tondur. 
Geçen sene ayni müddet zar· 
fındaki ihracatımız ise 9,279 
ton idi. 

Uzum Satışı 
İzmir limanından son hafta 

zarfından harice 457,766 kilo 
üzüm ihraç edilmiştir. Mevsim 
bidayetinden 27 eylüle kadar 
yaptlan ihracat 6,325 tondur. 
Geçen sene ise ayni müddet 
zarfında 11,497 ton ihraç 
edilmişti. 

Pamuk lhrac:drmız 
1930 - 1931 senesi ihracat 

mevsiminin son ayı olan ağus
tosta Mersin limanından 

306,640 lira kıymetinde 5,961 
balye pamuk ihraç edilmiştir. 

Ucuzluk Tedbirleri 
ihracat Ofisine gelen ma· 

liimata göre Bulgristan hükii .. 
meti Bulgar zira.1tinin muh· 
taç olduğu sınai mahsulat 

için azami fiat tayin eden 
bir kanun neşretmiştir. Bu 
kanun eşya fiatleri üzerinde 

yüzde yirmi beş derecede 
bir ucuzluk vücuda getire· 
cektir. 

Arpa Satamıyoruz 
Ticaret Odasmn gelen ma· 

lumata nazaran Lehistan hli· 

kümeti biralık arpa zcriyab" 
nı kuvvetlendirmek ve bira 

ihracatını tanzim etmek üzere 
yeniden bazı lrnr ı-rlar ittihaJ 
etmiştir. 

Memleketimiz ise dünyanın 
en iyi biralık arpasını yetiş" 

tirmektedir. Fakat ihracat 
henüz tanzim edilmemiştir · 

Ticaret Odası ihracatın tanzİ" 
mi için tetkikata başlamıştır. 

Dünya Pamuk Buhranı 
Mısır hükumeti pamuk zeri" 

yatını yiizde otuz nispetinde 
tenzile karar vermiştir. Avus" 

turalyada da istihsalatın azal
tılması için bir layiha hazır" 

lanmıştır. Bazı Amerika hii .. 
kumetlerinde de zeriyatı azalt'" 

mak için müzakere cereyall 
etmektedir, 

şerirleri şiddetle takip etmek .. 
tedir. Birkaç güne kadal' 
yakalanacakları anlaşılmakta .. 
dır. 

D. CJ/ol 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 
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lstanbula Seyyah Celbi için 
Zaruri Olan Şey 

lstanbula gelen seyyahlar en 
evvel Kapahçarşıya geli:ler. Bu?· 
ların uğrayıp geçtiklerı yerlerın 
en başında Kalpahçılarbaş~ sıelir. 
Fakat bu civarın ve bılha1•a 
Mahmutpaşa taraflarının kaldrım
Jarı okadar berbat birhale gel
miftİr ki buralardan seyyah geç
tiğini görünce İn•anın yüzü kıza
rıyor. E•asen bu kaldınmlar 
Çarfı ile beraber yapılmıştır. Ta
bii o zamandanberl de esaslı bir 
tamir yüzü görmemittir. 

. I . · v enme en vve e 
için Fransada~ imdat sbyorlar Evlendikten Sonra ... 

Yazıyorsunuz ki belediye ao• 
kakların ve caddelerin tamirine 
karar vermiş. Fakat a-önül ister 
ki en evvel ecnebilerin sık11k 
gelip geçtikleri yerler tamir edil
ain. Şehre seyyah celbinin 
ıaru ri kıldığı bu busuı hakkında 
alakadarların nazarı dikkatini 
celbetmenizl çok isterim. 

M. Şükrü ----
Cevaplarımız 

Otomatik makineler hakkında 
mektup gönderen zata: 

- Bu meseleden gazetemizde 
birkaç defa bahsetmiııtik. Şimdi 
lae meselenin mahkemeye intikal 
ettiğini biJdiriyouunuz. Şu halde 
iş mahkemeye gittikten sonra 
tekrar bahaetmeyi doğru bulmadık. 
Ancak muhakemenin alacağ"I neti-
eeden behıedeceğlz, efendim. 

... 
Nami Sabri Beyeı 
Ekmek me&elesindeki ince 

heaabmız çok şayanı dikkattir. 
Geçenld yazımız Üzerine belediye 
bu işle allkakar olmuş ve narh
tan fazlaya ekmek •atılmama•• 
ıçın icap eC:enlere emir de 
verilmişlir. Bu •ebeple mektubu
nuzun dercini bir müddet için 
tehir etnıeyi lib.umlu bulduk. .. 

Peyman Hanıma: 
Kanunu Medeni ve Borçlar 

kanunu mucfoince o para ılzln 

hakkınızdır. Yalnız Hukuk mah
kemesine dava etmeniz ve hl
klmden karar almanız lazımdır. 

Sonra o evde dokuz sene bulun· 
duğuouzn ve 'ıizmet gördüğünüzü 
d• iıpat etmeliıiniı. 

Davet 
Hukuk Talebe Cemiyetin· 

den: Yarinki 6-10-31 salı 
gllnU İstanbulun kurtuluş 
bayramı olduğundan bilumum 
arkadaşların merasime iştirak 
etmek Uzere sabahleyin do
kuzda F akiUteyi teşrifleri ri· 
ca olunur. 

TAKVİM 
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Son gelen telgraflarda oku· 
duğumuza göre isterling buh
ram şibdetle devam ediyor. 
Bilhssa şu telgraf şayanı dik
kattir: 

Londra, 3 ( A. A. ) 
Önümüzdeki intihabatta aza
lıklarm tevzii ve bilhassa her 
llç fırkanın namzet göster-

mekte olduğu intihap daire
lerinden namzetlerden bazı
larının diğerleri lehine feragat · 
etmesi meselesi, bu hafta 
tatilinde cereyan edecek mn-
zakere ve münakaşaların mev
zuunu teşkil edecektir. 

Cite mehafili, umumiyetle 
intihahatm icra edileceğine 

muhakkak naıarile bakmakla 
beraber bu hususta memle-

ketin henüz resmen haberdar 
edilmediğini ve bu suretle 

zamanm geçmekte olduğu'!lu 
görerek asabiyet izhar etmek
tedir. 

Eıham borsasındaki fiat· 
lrır, bu hissiyata tercüman 

olmaktadır. İngiliz lirası, mah
suı surette tenezzUl etmekte 

olup bir İngiliz lirası 100 
Fransız frangından 98 franga 
3,83 dolara inmiştir. Devlet 
eshamı, müşteri bulamamak
tadır. 

Fransa 
• 

Ve lngiltere 
İngiltere Hariciye nazm 

Lord Rading evvelki gün 

deJAcele Londradan Parise 
geçmiştir. Bu acele seyaha-

tin sebebi Fransız Başvekili 
M. Lavalın yakında Amerika· 
ya gideceği haberleridir. İngi· 
liz hariciye nazırı M. LAvalla 
bu seyahatinden evvel görüş
mek maksadım takip etmek
tedir. Lord Rading ayni za
manda Fransa Maliye ve 

Hariciye nazırı bir mlilAkat 
yapmak arzuiunu ifşa etmiş
tir. İsterling buhranının ferda

sında yapılan bu seyahat 
hayli manidar telakki edil

mektedir. 
Londra - Siyas1 mehafil

de Hariciye nazınnm Pariı 
seyahatine fazla ehemmiyet 
verilmektedir. Şimdi bütun 

GUneşlı2.12 6.00 
Öile 6.15 12.03 
lkıııdı 9.31 ıs.ıs 

Aktanı 12.- 17,47 
1919 Siyasi mükaJemder bu seyahat 

Yatlı 1.30 , 
lmaak t0.33 421 ı etrafında cereyan etmektedir. 
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==========~~ YAZAN: * * :: ara onun. Dilerse yakar, dllerae 

Toraman Hasan, sağına solu- batırır dilerse aavurur. 
na dikkatle bakındıktan ıonra -Yalanın yoksa bile yanlıtın 
Sarı Veliye sokuldu: k f var ağa. Efendimizden te1r it 

- DelJkanhl • dedi - a a~ı ıudur etmez. Bu paralar; ta. ran• 
beyhude yorma. Ortada ne bu • dan, Kafkaatan, Mısırdan darbem 
:rnaca var, ne bilmece, bu yağmur d' hem toplanıyor, buraya getiri· 
Yeni Efendimiz Sultan M;~st~f a Utr Şevketi O HükArın onları 
tahta çıktıktan sonra dökulmıye ,:01~ ıavurmaıı kabil mi? • . 
başladı. Üzümünü ye, bağını ıor· ç Toraman Haaan, ellerlnı göt" 
ına, derler. Biz de şevketli hün· Ü kavuşturdu, kara pırılblar a 
it• d döku"leıı • "ıe .. lerı'ni Haı odalı deHkan-arın mubarek elin en do u goz . 
tu yağmurun aslını araıtır.mıya- l gözlerine dıkti: 
h d d 1 ıoıa_ Bo• lift bir yana koy da lll, inmemesine dua e e ım. ., 

Sarı Veli irkildi: b yoldaş oll · ti 
• - Filorileri ıuya atan efen• ana V li de· ayni vazıya 

dıı:ı1iz nıl? Sarı bit eve n~fiz bir bakıtla 
~- Evet, 0 atıyor. Her yiğidin aldı, •• H ıanı ıi1%dil: 

';ırurt yeyitl ayrı olur. Yeni Tor~.A:ıla;adım Ağa, ne demek 
Le endlıniz de hazine1inl bu yolda n? 
0 0, I k/!.h lıtiy~uu katlaranı fattı, el• a tnıak iıtlyor. Keyfinin 11 yaıı l{apıağall, 

kiliz.. Mülk onun, dulet onun, 

Evlendikten Sonra En Ziyade 
Ehemmiyetli Olan Mesele Nedir? 
' Evlenmeden evvel ehemmi
yet verdiğimiz şeyler, evlen
dikten sonra ehemmiyetlerini 
kaybederler. 

Evlenmeden evvel kızın se
vimli ve cazip olmasma baka
nz. Güzel bir yüz, güzel bir 
hareket, güzel bir söz bizi 
çekip sürUkliyebilir. Zarif, in
ce bir kız bizi daima çabuk 

cehennem yaparsa, o kadmla 
yaşamakta imkansız olur. 

Yeni evlilere ve evlenecek• 
lere nasihatim olsun: Mükem· 

mel kadın, evi ya~anacak bir 
cennet haline koyan kadındır. 
Evine neş'e ve saadet getiren 
kadın, vazifesini azami dere
cede yapmış demektir. 

.. cezbeder. 
İyi koca da evine yalmı 

para getiren adam değil, ayni 
zamanda neş' e ve saadet ge
tiren adamdır. 

lngfüerededekl lkbsadi buhran sönmek bilmiyen bir nziyet almış 
ıibidir. Şimdi birçok tehirlerde oıuhtelif nümayişler yapılmaktadır. 
Resimde bir fırka liderinin halka nutuk söylediğini görüyoraunuz. 

Çinde 
Vaziyet 
Düzelemedi 

Son Çin • Japon ailihh ihti· 
lafı yahtrr gibi oldu. Faket bu 
ibtilifın doğurduğu karışık vazi
yet el'an devam etmektedir. Bil
haaaa Mançuri mıntakasında fe
kavet bidiselerl her gün tekerrür 
etmektedir. Bu huıuıta gelen en 
yeni haber fudur: 

Tokio, 3 (A.A.) - Mançuri
nin ne olacağı bilinemiyor. 

Çünkii her mmtakada jeneral 
lar meydana çıkmakta ve ayrı 

ayrı idare etmek hakkım is
temektedirler. Şehirlerde ya

vaş yavaş intizam iade edil
mektedir . Fakat cenubi . 
Mançuri şimendifer hatbnin 
dıtında, ıekavet endite vere-
cek bir surette bOyUmektedir. 
Mukden, Pekin demiryolu 

üzerinde şakilerin şimdiye 
kadar bildirilen D.ç taarruz-

larından başka , Kai - Yan • 
Chan şarkında Cora'h 20 Ja· 
ponyahmn katil ve 24 evin 
yakılmış olduğu anlaşılmışbr. 

Bu şehir Mukden ile 
Çhang - Chung arasında hu· 

lunmaktadır. Kai-Yan-Chang 
3000 Çinli asker kaçağı tara
fından taarruza uğramıştır. 

Mukden civarında 5600 
takiden mürekkep bir çete 

tehirleri yağma etmekte ol: 
duğu gibi Nev Chang şehrı 
de 800 kaçak asker taraf m
dan muhasara edilmiş bulun-

bir nebze düşündü ve ıonra sert 
bir hamle ile delikanlının ellerini 
yakaladı: 

- Dünyanın bir öküz boynu• 
zunda durduğunu aöyllyer:ıler hal- f 
tederler. Dünyanın temelı paradır 

- Farzet ki öyledir. Bize ne? 
- Bize ne ıni? Biz •dam de-

til miyiz? 
- Evet, adamız. 
- Bizim de 1Lt•ynr olacağı• 

mız, elden ayaktan dOşeceğimb 
ıünler gelmez mi? 

-Allah cilınlemld eneli ömilr• 
den muhafaza etıin, k6türüuı 
diişilrmesin, yatalak bırakmasın. 

- Amin amma gücüınüı, 
kuvvetimiz yerinde iken düşün• 
meliylz. Belki bir suç itlerfı, ••· 
raydan koğuluruz, dirlikıi& 
kalırız. Yahut bir mansıpla dışarı 
Jideriz. Kendi hallmbde yaşar
ken bir çifte yeriz, sendeleriı, 
can kayğ"usuna dfiteris. işte o 
ıfinlerl dütfinOp bugünden hur• 
cumuzu doldurmahyıı. Ak akçe
nin kara sıüo için olduğunu 
unutmamahyaı. 

Alman 
Fransız 
Mukareneti 

Fransız nazırlarının ıon Ber
fin seyahatleri yakın bir Alman 
- Fransız mukarenetinln ilk adı
mı olarak telakki edilmektedir. 
Bu münasebetle ıon t~lırafların 
getirdiA'! bir haberi nakletmel. 
kafidir. Haber şudur: 

Evvelki gün Atla1 denizinde 
Nevyorka doğru yol alan b:r 
Alman transatlantik vapurun fan, 
henüz ilk Amerika 11eferini va
pan yenl inşa edllmi• Atlantik 
iımindeki Fransız vapuruna 9öy
le bir telsiz telgraf çekilmiştir: 

" Atlantik vapurunun; ku
mandan, yolcu ve mürettebat., 
ilk küşat ve seyahatinizin 
muvaffakıyetle nihayet bul
masını temenni ederiz. Cihanın 
sellmetf, bugün herşeyden 
ziyade Franaız - Alman itila· 
fmdadır. Gemimizde medeni 
cihanın her bir milletine men· 
sup yolcular var. Bunlann 
mensup bulundukları millet· 
lerin hepsi fikr1 ve ücart 
inkişaf için lazımı gayrimüfarik 
olan cihanşümul bir emniyetin 
vncut bulmasını temenni edi
yorlar. Biz de ilk tesadUA.i
milzUn uğurlu olmasını te· 
menni ediyoruz.,, -----· ............ ...._.._ ...... __..._ 

maktadır. Bu şehirde yangın 
tevessü etmemektedir. Japon 
kuvvetleri inzibatı iade f çin 
uğraşmaktadır. Fakat, yakın 

bir zamanda vaziyetin salAb 
bulması imkinmm Tokiodau 
bedbinlikle bekleniyor. 

- Darılma amma ne demek 
istediğini bir türlü anlıyamıyo
rum. 

- Arife sivri ainek ıaz ıelir, 
alıklara davul zurna az ıelir. Ben 
aeni arif sanıyordum, aen danga• 
laklık yapıyorsun. Abenim ağzı 
•Üt kokan çocuğum! Aklını havu
za mı attın, kafanını l~I para 
keaen gibi bombot mu kaldı, 
ne oldu? 

- Akhm yerinde amma senin 
dllin çaprafık. Ne dediğin anla,ıl• 
anıyor. 

- Gökten altın yağıyor, mat
ralarımızı doldurahm, diyorum. 
Bunda anlaşılmıyacak ne Yar? 

- Belki Efendlmil, belki 
ba,ka bir devletli, srönü.1 etlen· 
dlrmek iıtemlt1 turaya buraya 
bet on flori 1erpittirmlf. Buna 
yağmur denir mi ? Hayd denıtn 
diyelim. DOnyada d1nmiyen yat· 
mur mu olur ki aen hurçlar dol
durmıya, hazineler dGzmlye çaA 
lqıyouun. 

Toraman Huan, &Hini hafif. 
lettl, f111ldar atbt mırıldandı ı 

Fakat evlendikten ıonra 
güzel bir yüz bizi çekmiye 
kafi gelmez. Karımız bir tab
lo kadar güzel olsa, muhab
b :.timizi üzerinde durdurmak 
için kafi bir kuvvet olamaz. 

Evlendikten sonra en ziya
de ehemmiyeti haiz olan me
sele, iki tarafın biribirine karşı 
takındığı vaziyettir. 

Hayatın binbir cilvesidir. Bu 
gün zengin olan yarın fakir 
olabilir. Bugün gUzel bir klZ, 
yarın çirkinleşebilir. Bir has
talık evin huzuf'unu gidere· 
bili~. 

Bütün bu hadiseler karşısında 
iki taraf ta metanetini kaybet· 
memek hayat hakkındaki telak
kilerini değiştirmemek gerektir. 

Evlendikten ıonra en ziya· 
de aranılan şey, iki tarafın 
da biribirine hayatı tatlı yap
mağa çalışmasıdır. İki taraf 
da kendi kendine fU hUkmtı 
ver~bilmelidir: "Onunla yaşa
mak nekadar güzel! 11 

Bu görüş değişinciye kadar 
ailede saadet vardır. Fakat 
erkek karısını, evin faydalı 
bir mobilyası gibi görmiye 
batlarsa, kadın da erkeğe, 
ona yemeğini ve giyeceğini 

getiren bir varidat membaı 
oazariJe bakarsa, o vakit ev
de aaadet kalmaz. Dmlb bq
lar. iki taraf ta ovakit biriblA 

rine muhabbet, ve mllaamaha 
,östermek ihtiyacım duymaz. 
Bir erkek dışarda istediği ka-
dar iyi ve muvaffak olsun. 
Evinde aade hata bulmak için 
ı6z söylerse, gülmez t"e gül
dtlrmezse, o erkekle yaşamak 
bir azap olur. 

Bunun gibi bir kadın da, 
lrncasmın saadet ve felAketlne 
iştirak etme:ı:, evi erkeğe bir 

- Efendımhı: tahtında kaldıkça 

bu yağmur dinmez 1 
Şimdi Sarı Velinin de ıe.1, 

adeta kendiliğinden kıaılmıtb Ye 

o da mırıldanıyordu: 

- Allah bizim ömrilmilzden 
alaın, onun lSmrilne kabın. Efen
dimiz için ne ram?. Kendileri 
daha dUn tahta çıktılar, elbette 
yıllarca hükOm ıUrer.ekler. 

Toraman Haaan. yüzünü ek
fitti, dudaklarını büktn ı 

- H&li, dedi, bl!dlğlnl Httn
rüyoraun, tekerleme düzilyoraun. 
Beri tarafta ab alan Üıktıdarı 
geçiyor, Efendimlıı:in bafına çorap 
~rUlüyor, haberin yok 1 

Sarı Veli, hakikaten 1arardı 
Toramanın yakaaına sarıldı: 

- Çorap mı örülüyor, çorap 
mı örUlüyor, demek sarayda 
fitne nr? 

Huan. kuvvetli bir ailklnltl• 
1aka11nı kurtardı: 

- Çorabı ~ren ben değilim ki 

.. 
Cağaloğlunda Yildan Hanıma: 
Sevdiğiniz adam size hissini 

izhar etmediği ve siz de ona 
mukabele etmek istediğiniz 

halde, sükutu muhafaza eder
seniz, lakayt kalmak istediği
nize hükmedebilirler. Bu tak
dirde sevgilinizi elinizden ka
çırmak tehlihesi vardır. 

Şimdilik göz tanışmasından 
ibaret olan bu münasebetin 
devamını ve meşru bir yola 
girmesini istiyorsanız, erkeğe 
herhangi bir şekilde hissinizi 
bildirmeniz lazımdır. Yoksa 
uzaktan uzağa göz aş.ıalığı 
hakkınızda dedikoduyu Javet 
eden bir şekil alabilir. 

~ 

Yeşilköycle Numan Beye: 

Çoçukluğunuzdan tanıdığı· 
nız ve şimdi sizi gizliden giz· 
liyo sevdiğini anladırrımz kız, 
hoiunuza gidiyorsa evlenme· 
nize hatta ıevişmenize bir 
mAni yoktur. Çocukluktan 
biribirinizi tammanız ve biri· 
birinize karşı IAkayt kalama
yışıniz mes'ut olacağınızın en 
kuvvetli delilidir. Tereddüt 
etmeyiniz ve onun aşkına 
kabelesiz bırakmayınız. .. 

mu-

Beylerbeyinde Nevin Hanıma: 

Nişanlınızı kıskanmak, sev· 
damzın tiddetine allmettir. 
Fakat kıskançlığınızı izhar 
etmek, iki :ıoktadan hatalıdır. 
Evvel! nişarlınıza itimadınız 
olmadığını göstermit oluyor· 
ıur.uz. Sonra da aşkınıza mu• 
kahele edemediğini anlatmıf 

oluyorsunuz. Du iki nokta da 
ıizin için doğru değildir. 

Hanımtcpze 

yakama yapıfıyoraun. Babayiğit
Hn (1) git, fitne düzenlere el ati 

Sarı Veli, Kapıağasının çiğ
nemekte olduğu meş'um sakıza 

ortaya çıkartmak istiyordu. Hün· 
kar aleyhine fesat tertip olun• 
mak, aarayda fitne kaynadılmak 
bu coşkun kanlı, kısa düşünceli 
toy erkek için Allaha ilanı harp 
edilmek kadar ağır bir cürümdil, 
O, Tandırbaıı hikayelerHe terbi 
ye görmo, bir gençti. Tanrıya 

ok atmak lçin binlerce sene ev· 
vel Babil kulesiilİ inşa ettiren 
N·.mruda gC'lce gündilz lanet 
okurdu ve mümasil efsanelere 
saf bir yürekle çarçabuk inanırdı! 

(Akraıı var) 

[lJ Saray ııtılo.hında, acemilikteıa 

kurtulup •ıraya giren hndemelerc "ha· 
bayeğlt,, ıtlak olunurdu. Bir ac.-f'minln 
babayeflt çıkmuı meraaime tibidl ve 
babayeflt çıkanlar 9ereflne dyafetler 
tertip olunurdu. 
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Geceyi ziyafette geçirdikten 

sonra ertesi sabah şehir bari· 
ricinde klin askeri talimgaha 
davet edildik. Asker ve halk 
belki bütün Aşkabat burada 
toplanmıştı. 

Kumandan evvelce hazırla
nan yüksek bir kürsüye çıka· 
rak kısa bir nutuk söyledi: 

-Harpte gösterdikleri kah
ramanlıktan ve fedakarlıktan 
dolayı askeri tebrik ediyordu. 

Bu işi bitirdikten sonra 
mücadele esnasında bilhassa 
teferrüt edenlere, Kızılorduya 
mahsus kurdele şeklindeki 
nişanları dağıttı. Sonra mai
yetini alarak Efgan hududunda 
kain (Köşka) kalesine döndü. 

Anlaşılan yeni hadiselerin 
arefesinde bulunuyorduk. 

* Nisanın birinci gUnti niha-
yet ( Semerkand ) e vardık, 
tren burada da uzunca bir 
nefes alacaktı. Fırsattan isti
fade ederek şehre çıktık: 

Buglin burada "Nevruz,,muş 
ve "Nevruz,, her sene olduğu 
gibi lkır ilemlerile tes'it edi
liyormuş. Filhakika istasyon 
ile tehir arasında uzanan şo
ıeyi geçerken etrafa bakıyor, 
bu bayramın izlerini görüyor· 
duk: 

Geniş bir meydanlıkta ide
ta Efgan usulü, yeni ve eski 
çadırlar kurulmuş, çarhı fe
lekler ile dönme dolaplar 
yapılmış, hin bir çeşit eşya 

ve yiyecek satılıyor, minimi
niler arasında bin bir çeşit 

oyunlar yapılıyordu. Fakat 
bayram sadece küçüklere 
münhasır değildi: Aşide bir 
vadide atlılar toplanmış (keçi 
çekiştirme) yarışı yapıyorlardı. 

Bu yarış garip birşeydi: At
lılar bir şeker parçasma ilşüş
mnı sinekler gibi biribirlerine 
girmişler, yere bırakılan ke· 
çiye yaklaşmak için çahşıyor
lar, dar bir kapıdan geçi
yorlarmış gibi itişip kakıtı
yorlardı. 

Bu arada karşımıza bir 
mektepli grupu çıktı, ellerin
de minimini bayraklar vardı. 
Bizi şarkı söyliyerek karşıla· 
dılar. Dikkat ettim: Bu çocuk
ları Türk zabitleri idare edi
yordu. Fakat "Fronze,. yav• 

rucukların milli ıarkı ıöyle
melerine itiraz etti, muallim· 
leri de başka şarkı bilmedik
lerinden bu milli şarkıları öğ
retmiye mecbur kaldıkları 
cevabını verdiler. Bu tesadil

fe memnun oldum. Harbin 
muhtelif saikl6rile buraya 
kadar düşmüş olan silah ar· 
kadaşlarımla görüşmek fırıa
bnı eJde etmiştim. 

« 
Şehre girdik, biraz da ate

de beride dola~tıktan sonra 
istasyona döndük, tekrar tre-

ne bindik ve iki glln daha 
yuvarlandıktan sonra nisanın 

dördüncü günü (Semerkand) e 
vardık. .. 

Hatıramın bir ay allren 
uzun bir zamanmda size an· 
)atacağım mühim bir vak'a 
bulamıyorum. Bu devreyi 

şöyle bir atladıktan sonra 
hikayemin son kııımlarma 
devam edeceğim: 

920 senesi Mayısının ilk 
gllnlerinde Bereketullah Efen· 
di T aşkende geldi. Uzun bir 

ayrılığın verdiği tahassürle 
kucaklaştıktan sonra karşı 
karşıya geçtik ve bildikleri-

mizi yekdiğerimize anlatarak 
umumi vaziyeti siyasiyeyi göz
den geçirdik. Bu mfitaleadan 

üzerimizde kalan tesir bedbin· 
lik oldu. 

Şahsi vaziyetlerimize gelin
ce: Anadoluda vaziyetin in
kişaf etmesine ve yolların 

açılmasına intizaren bu hava-
lide kalmaktan başka yapı
lacak birşey yoktu. Yalnız bu 
arada Bereketullah Efendinin 
ahvali sıhhiyesi endişeyi mu
cip oluyordu. Bunun için otel 
hayatmı bırakarak Eskişehirde 
( lsl!mbay ) isminde yerli bir 
zenginin bağlı, bahçeli evine 
göçtük .•• 

(Mabadı yarın) 

Bir Veznedarm lhtilası 
Berut, (Hususi) - Banka

di Romanın Berut şubesi vez· 
nedarı M. Alber Lizyona 659 
İngiliz lirası ihtilis ettiği 
için tevkif edilmiştir. Bu 
ihtills miktarının daha fazla 
olmaıı muhtemeldir. 

POSTA 

Milli Takım Son Zaferi 
Nasıl Kazandı? 

~·---------~.~---------------------------------SIN EM ALA R ....... ____________________________________________ ~ 

İlk Maçtaki Mağlubiyet Oyucula
rımıza Bir İbret Dersi Olmuştur 

MELEK 
KOÇOK DAKTILO'dan 

Çarşamba Akşamı 

SİNEMASINDA 
sonra, ikinci bir haril<a olan 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

oyuncular bu ağır mağlubi
yetten çok fazla müteessir 
olmuılardı. Bugün hiç şüphesiz 
Bulgarlardan daha kuvvetli 
bir takım olan Yugoslavlara 
karşı oynayacağız. Milli takım 
kadrosu, geçen oyunda mu· 
vaffak olamıyan oyuncularla 
haata bulunan Hakkının yeri· 
ne baıka oyuncular ikame 
edilmek suretile ıu ıekilde 
tesbit edilmişti ı 

Hüsamettin • Hüsnil, Bürhan 
.. Mitat, Nihat, Sami .. Eşref, 

Rebii, fikret, Salahattin, Niyazi. 
Oyundan evvel soyunan 

oyuncular oldukça asabi gö
rllnllyorlar. Geçenki mağlubi
yetin izleri henüz baki. Fakat 
hepsinde bugünkD oyunu 
kazanmak için bir heves ve 
hattA hevesten ziyade bir azim 
göze çarpıyor. Antrenör hep
sini etrafına toplamış, oyunda 
tatbik edecekleri ufak (taktik) 
leri anlatıyor. Dikkat ediyorum 
oyunculann bu anlatılan şey· 

leri can kulağile dinliyorlar. 
Bu dinleyiş bize ftmit veriyor. 
O kadar asabi ve hassasız ki 
böyle ufak şeylerden bilyilk 
neticeler çıkarıyorm. Ümit 
dUnyaşı bu!.. 

* Stadyomu çerçiveHyen(7000) 
seyircinin alkışlan arasında 
Milli takımımız koıar adım 
sahaya fırhyor. Ber mutat 
merasimden sonra oyun Ma· 
car hakem ( lvançiç ) in ida· 
resi albnda başlıyor. Oyunun 
ilk dakikaları gözlerimize 
inanamıyoruz. Takıının bütün 
hatları makine gibi işliyor. 

Müdafiler, muavinler, muba
clmler, sanki biribirlerine bağ· 
b imişler gibi biribirlerini 
kapatarak, koruyarak oynı
yorlar. Hemen her oyuncu 
kendisinden beklenen oyunu 
oynıyor. HOcum hattının akı~
lan, mlldafilerin hasım akın· 
larını kesmesi mükemmel 
denecek bir şekilde binlerce 
yacancı arasında oturan bir
kaç kişiden mürekkep ka· 
filemiz takımın muvaffak 
oyunundan mütevllit bir he
yeban içindedir. Kalbimizin 
bir tarafında kımıldanan ümit
lerimizi artık ytizlerimizde 
okumak milmkündllr. Oyunun 
gidişi kazanacağımızı göste
riyor. Güzel kombinezonlarla 
Yugoslavya kalesine inen hü
cumlarımızı defetmek için ha
sım müdafaasının azami kuv
vetini sarfettiği görülllyor. 
Yine böyle bir hücumda Rebi 
glizel bir vuruşla topu ağlara 
takıyor ve stadyom alktştan 

çınlıyor. Oyun başladığından· 
beri bizi tutan halkın alkışla· 
rı bir lürlli durmıyor. Bu 
gol,bizi canlandırıyor. Biribirini 
takip eden hücumlar göze 
çarpıyor. 

Salahattindeo Niyaziye ve 
Niyaziden Fikrete gelen top 
ikinci ve sonuncu defa olarak 
Yugoslav kaleiİni ziyaret edi
yordu. Yine halkın müthiş 

alkışları. Biz adeta sevinç 
sar'asma tutulmuştuk. Otur~ 

duğumuı yerde bir türlü du· 

ramıyorduk. Eğer müdafaa
mız dayanabilirse bu iki fark 
böyle milhim maçlarda kolay 
kolay telafi edilemiyeceğin· 
den maçı galibiyetle bitirebi
lirdik. Kaleci Hüsamın güzel 
kurtarışları göze çarpıyor. 

Her oyuncu bu galibiyeti 
kaçırmamak için azami kuv
vetle çalışıyor. Oyunun sonla
rına doğru kalemiz sıkışıyor. 
Fakat yerinde müdahalelerle 
tehlikeleri atlatıyoruz. Hake
min dUdüğil oyunun, ( 2 .. O ) 
Türk takımımn galibiyeti ile 
bittiğini ilin ederken bizim 
grup ta bir buçuk saatlik 
Asap mücadelesinden bitap 
bir halde umumi sevince İŞ• 
tirak ediyordu. Takım bugün 
cidden güzel bir oyunla bu 
galibiyeti kazanmıştır. Ken
dilerini bir kere daha (Son 
Posta) atltunlarında tebrik 

ederim. * * 
Sırp - Bulgar Maçı 

Sof ya, 5 (Hususi muhabiri· 
mizden ) - Balkanyat futbol 
maçlarının sonuncusu diin 
Sırplarla Bulgarlar arasında 

yapıldı. Maç okadar sert, 
çetin ve heyecanlı oldu ki 
hükumet, stadyomun etrafım 
süvari polislerle kuşatmıya 
mecbur kaldı. ilk baftaymda 
Sırplar lkl gol atblar. ikinci 
devrede ise Bulgarlar llç gol 
atarak galib geldiler. Bu su
retle Bulgarlar Balkanyat bi
rincisi ilin edildi. Biz de 
ikinciliği almıı olduk. 

Yanık Kalpler 
( Morocco ) 

mevsimin en muhteşem filmi olacaktır. 

MARLENE DIETRICH ve GARY COOPER tarafından 

BiR 

İSMET 
REKOR 

PAŞA Hz. ile 
maiyetine A T 1 N A'da yapılan fevkalAde resmi kabul 
intibaab einnmaya alınmlf ve diln akşamdan itibaren 

G L O R Y A SiNEMASINDA 
iraesine başlanmııtır. 

ELHAMRA ve MELEK sinemaları CI 
dnn akşamdan itibaren 

iSMET PAŞA Hz. ile maiyetinin Atinaya 
muvasalatlan ve kendilerine yapılan muazzam 
ve parlak resmi kabulleri intibatını pro

gramlarına ilaveten şöstermektedirler. 

muvaffak olmuş bir temaşa tamamen bir 
milkalemesi, nükteli bir komedi olan 

A z A i z 
illmi, binlerce Parla'llnha takdir ettiği eğlendirici fante:zlat 

MAX DEVARLY 
tarafındanda temsil edilmektedir. Reji : RENE HERVIL 
Bu muazzam film ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN Jtlbareıı 

O P E R A'da irae edilecektir. 

" iki Kalp Birleşince ., ve "Çikoabuoneıı,, fllmlerlnl temsil eden dilber yıldız 

GRETL THEIMER 
yeni bir muvaffa klyetl olan 

VIYANADA BiR KIZ SEVDiM 
fllmfnde genç un'atk4r 

WERNER FUETTERER 
ile beraber görünecektir • "Son Posta,, nın 

Muvaffakıyeti 
( Baştaraf. 1 ine! Hylada) 1 R a d g o -
Nihayet Mersin gtımrnğün- '--P-a-z-ar-t-es_i_5_t_e_~-ri-ni-e-vv_e_I _ MELEK 

de bir kolayını bulan mal Y 

ah Ostrava 265 metre 11 kilovat s ipleri buradan müstamel 
elbise aksamını, paçavralar 20,05 : Hafif musiki 

20,55 : Prakdan naklen keman 
hakkında verilen karara uy- konseri 
durtarak atimrük resmini 22,20 ı BratialiYdan naklen 

vermişler ve lstanbula getir- konser 
mişlerdir. Halbuki bunların, Heilsberg 276 metre 75 kilo.at 

elbiselerin tAbi olduğu güm- 20,05 : Geçmiş asırların moh· 
riik resmine tlbi tutulmaıı telif muaikl nümuneleri 

20,35 : Bet eksik komerfl 
icap etmektedir. 21,25 : Salon musikisi 

Fakat paçavra diye geçiri· Mllhlaker 360 metre 75 kUovat 

lince gayet cüzt bir gümrük 19,45 : Fr:mgforttan naklen 

resmi alınmıştır. Şimdi bu 40 konser 
balyanın sahibinden 8 bin 20,30 : StGtgartten naklen ope-

ra komik 
lira gilmrük resmi farki 
alınacaktır. 8Ukre9 59' metre 16 kilovat 

20 : Radyo darülfünunu 
HAdisede mürur zaman ol- ıı ı Keman ıolo 

duğu için malların Gümrilk 21,30 : Beethovenı hakkında 
idaresi tarafından müsadere-- konıer 
sine kanuni imkAn buluna• Bel,rat 529 metre 2,S ktlowat 

mamıştır. Çünkü bunlar iki 20,30 : Komedi 
ay evvel Gümrükten geçiril- 21 : Aktam konıerl 

miştir. Haber aldığımıza göre 
Gümrük Umum müdürlüğil 

Mersin GUmrüğllnde bu hile
ye sebep olanlar hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

Yeni Neşriyat 

KUçUk HikAyeler 
Küçük hikayeler kolleksl· 

yonunun 10 numaralı Eylül 
nüshası llç renkli güzel bir 
kapak içinde intişar etmiştir. 
Karilerimize tavsiye ederiz. 

Roma 441 metre 75 kilovat 

20,10 : Gramofon konlilerl 
20,30 ı Gün haberleri 
21 : Oda muılkiıi 

Viyana 516 metn 20 klloyat 

20,45 : Senfonl 
22,25 : Danı havaları 

Budapeşt• SSO metre 23 kilovat 

20,10 : Konferans 
20,30 : Peşte operasının or

kestrası 

Varşova 1411 metre ısa kilovat 

19,30 ı Gramofon 
20,15 : Buhem operasl 

ve 

ELHAMRA 
Sinemalarının mükemmel 

Programları : 
Yalnız filmlerinin güzelliği 

ih değil Elhamra'da(TANNHA· 
USER) ve Melek'te WIENER 
(DOUCET) gibi ilavelerinin de 
mükemmel ve müntahap olma· 
sile temayüz ediyorlar . 

Her iki sinema müdüriyeti; 
biribirinden mükemmel ve ınü· 
tenevvi eğlenceler takdim ede· 
ceklerdir- Bunlar meyanmda: 
Maga~inler, uvertürler, mickel" 
Mousler ve sair sesli varyeteler 
zikre şayandır. Bilhassa bll 
nevide yekta olan paramount 
halihazır dünya havadisleri çok 
mühim ve alakabahştır. 

Tiyatro Ve Sinemalar 

ALKAZAR - Kara tabur 
ALEMDAR - Cenaet yolu 
ARTISTlK - Şehir tşıklan 
A S R 1 - Son lemaU 
EK LE R - Slyah lııcl 

ELHAMRA - ılllhların sevglUal 
ETU V AL - Şefakt 

FERAH - Mı:htellf tenl.liller 
GLORY A - Gece sevdalan 
KEMAL 8. - Mulcaddeı dat 
MAjlK - ArtUr gihel hanımlar 
MELEK - KUçllk daktilo 
MILL! - Atk rumfgeçtcll 
OPERA - Dlaamlt 
Ş:K - Monte karlo 
OakC:dar HAie - Parlı l\fodaJan ./ _,. 

Konlısvilıterhavsoıı 11S5 metr• 
75 kJ!ovat ,,S 

20 : Ruıyanm burGnktl •iJll 
20,30 s Kon .. , 



• 

Eski 
Yeni Muhafızlar 
Muhafız Vasıf 

Gelince 
Bey Bey
Çıkanldı lerbeyi Sara~ndan 

..__ _____ NAKLEDEN: ZIYA ŞAKİR 103 
(Her lıalclcı malıfazdar) 

VAsıf Bey; bu emrin kıy
met ve ehemmiyetini istihfaf 
eden bir tarzda dudaklarını 
bnkerek; 

- Evet. 
Dedi. Nevreı Bey, bu tek 

kelimedeki mananın farkında 
bile olmıyacak kadar mağrur 
bir eda ile: 

- Haklısınız. 

Dedi ve hemen cep defte
rini çıkararak emri aynen 
yazdı. O sayfayı kopardı. 
VAsıf Beye uzattı. 

Artık şu dakikadan itiba
ren sarayın (Muhafız kuman
danı), Miralay Ahmet Bey 
olmuıtu. .. 

Ahmet Bey, ıermubafız 
odaıma geldi. Yanında mu· 
hafız olarak beraber getir
diği yUzbaşı Halit ve Hamdi 
Beyleri diğer arkadqlarana 
takdim etti. 

Bakalım bu tebeddOI, Ab
dnlbamldin Ozerinde ne tesir 
hlaıl edecek? .• 

' Tetrlalaanl 

lkinci gtindenberl Abdülha-
midin halinde Ye tavrında bir 
değitilclik var. Adeta, geniş 
bir nefeı almıf gibi... Sermu
hafız Ahmet Bey huzuruna 
çıktığı ıaman gayet tabii bir 
ıurette kabul etti. Bermutat 
ıayet m8ltefit davrandı. Elini 
ııkb. Karıııına oturttu. Siga
ra verdi. 
Faka~ ciddi bir teY ko

nuşmıyarak Afaki ıeylerden 
bahsetti Ye nihayet, ayrılırken 
daima ve herkeae ıöyledlği 
ıibi; 

- Sizi çok naıik buldum .. 
GörOıtUğUmUıe çok memnun 
oldum. 

Dedi. Bu, Abdulhamidln 
bil&lstisna herkeıe kartı ta
kıp ettltf bir ıiyuettlr • 

« 
. Ahmet Bey reldikten ıonra 

bırıey nazan dikkatimi cel· 
bctıne~e başladı. Vlsıf, Salih, 
Mahaıut Beyler, adeta taraı
•ut altında bulunduruluyor. 
herhalde Ahmet Beyin ev· 
laaınına dokunan birter yar. 

ııT.........-521 

Bugtın de Vasıf Beyin hlz
llıetine nihayet verildi. 

Sebebine gelince; doğruıu 
hunu kaydetmeden geçemlye
te.iiın ... Evvelki gtin Viaıf B. 
!tinli olarak lstanbula inmltti· 
(lı•hçekapı) dan geçerken, te
•adufen araba ile oradan ge
~en Dahiliye nazırı esbakı 

-1&t Beyle Mitat ŞtıkrU Be· 
)e B h raıgelmlı. TalAt . ara-
~ •yı durdurmuş. Eski bir ar
h •daıı olan V Asıf Beye hal, 
~ •tır ıormuı. Ya Vlsıf Beyi 
,~Yahut T allt Beyi tarassut 
(1 tnler tarafından derhal 
~~ııbuı Muhafızlığı ) na jur-
1' ~ koşturulmuş. Bu ınese· 
tttı.ı 0 •~ar ehemmiyetli görUlv-t .. ~ heaıen (Meclisi Haaıı 

..._) )'a arıolunmut- Mec· 

liste de bir 
hayli mtızakere
den ıonra V Asıf 
Beyin sarayda 
vazifeye deva
mı caiz görüle-

miyerek ıaray· 
la olan ilişiğinin 
kat'ına ye he· 
men cephei har 
be ıevkolunma· 
ıına karar itti
haz buyunıl-
muş ... 

içimden Vlsıf 
Beye bnynk 
birı 

-Bu kadar
la, geçmit ol
sun ... 

Dedim; ve •• 
jumalcılığın ih· 
yasına doğru 
ytırOyen ıu dev· 
rin, inklr kabul 
etmez bir bi
diaeal olmak 
lhere en acı 

teessürlerle ıu 
dettim. 

Beglerl»gl ..,.agını11 azalct11n setler iiu
rindenıöriiniifii (Ozaman alınmış bir resim) 
aabrları kay• - Okudunuz, değil mi? 

T qrlnlaul 928 

Bugiln, kurban bayramı ... 
Bayram toplarımn aeıf, de

rinden gelen dUşman topla
nnın homurtularlle karJfıyor. 
latanbul, bu kanlı bayramın 
matemini tutuyor. Her taraf 
1esılz, her taraf tenha. Ne 
acı günler yaııyorm yarabbi! .• 

22 TeplnlHnl 

Dilımanla yapılan mntareke 
hepimizin kalbine atır Ye 
kanlı bir darbe indirdi. Bu 
mtltarekenln tevlit edeceği 
feci akıbeti, Abdlllbamlt blle 

hissetmif. 
Biru evvel, mabeyn aalo-

oundan geçiyordum. Ona raa
geldim. Elindeki (ikdam) ga
zete91nl ghtererela 

Dedi. Ve sonra cevabımı 

beklemeden lllve etti: 
- Ben, bu mütarekeyi ço1' 

mahzurlu g8rftyorum. Eğer 
bu vaziyette auJh yapıbna bo
ttln Rumeliyi kaybettik demek
tir.. Eğer tekrar harbedecek 
olursak, mtıtareke mUddetin
ce dnımana vakit kazandırmıı 
oluyoruı. Tabii o müddet zar
fında boş durmıyacaklar, or
dulanna kunet verecekler ••• 
Sonra.. Edirne kaleıi acaba 
ne oldu? •• 

* Ne dinllyecek, ne de a6y-
Uyecek halde değilim. Ukır
dıyı kıaa keatim ye odama 
çekildim. 

(Arkuı Yar) 

Meclisteki 
larını 

Müzakerenin Zabıt
Aynen Yazıyoruz 

(Bat tarah 1 lnci aayfada) 
y()KSEK RElsLIÖE 

!.met Pat• Huretlerl~ln beymnatmın 
memleketin her tarafında netlr .. 
l)lıunı teklif ederim. 

Salih BUeclk, Kılıç AU Gaaarıntap, 
Fuat Rlse, Hana Fehmi GUmltane, 
Asi• Allsls, RaahD Sena, Hayür Rllftll 
Dealall, il. c.W lsmtr, Neci Ali DealslJ, 
A. Samih ErıılncaDt Kemal Kocaeli, Dr. 
Saim Manl•a, Ali llllnlp Glruoa, ET~ 
s.m.ua, Satt Aııml KayMrl, Baha 
Kara, H. Hayri Edirne, Daalt Trabaon. 

Y0KSEK RIY ASETE 
Tenkit hllrrlr•tl ye matbuat hllnlyetl 

-4bl haddi satında çok yllkaek, ya 
• ·abeccel olan ınefhumlan aultatblktu 
• musır •e m8hllk •atlcelerln 
dof ani in hllkOmetten talep ettlffmls 
meni /tedbirler meyanında at•iıdald 
k.,ıun ıan dlkate alınma11nı an 
fıkranın na 
ye takllf ede~~; ıdare tarsındaa, in· 

tfalkı, m~~tlcelerlnden, banllerlndea 
kJIAp ile 1 e kaauaanun temin 
TeıkUlb eHI y ye hllrrlyetlerdea 
ettiği hakl-::•n ,0p1ıeye dGtUrecek, 
sotutacak b nculuk, alılbıııhk 
llaılt•lıllk, 1 oııp nqredea gueteler 
ıaçacak yau fan d munkkatan ka• 
bllkQmet tara ın an 

patıbr. ballnd• rasete kat'l17ea 
TekerrUrll eı'ullerl salı geır:etelerde 

bapatılır •e ID mllddetle çalıı•-
1 tta Oç ıene 1 

ve neır ya nları çalııtıranlar hak a· 
maılar. Bu karan tatbik olunur• 
nnd• kapatma blaa •• p1ıtmadaa 

Qasetelerl kaP• 

menolUBan muharrirler l'erek bu lııa• 
rarlardan dolayı •• gerek mahkemeler
dekl da•al•n hakkında guetalerde 

allm..,-ltll aeırlyat yapamaılar. Yaparlar· 
lana mHakkateft tatil karan yerilir. 

Akaara)' 
Ahmet Slre17a 

v0KSEK REISı.IÖE 
Bul'lbakD mllaakerata alt aabıtlana 

Wlylere nnacaya kadar her mahalde kJfl 
miktarlarda halka tenllnln teminini teklif 
ederim. 

Sıvaa 
Remıl 

Re.. - Efeadlm, takrlrlerden biri· 
al Ali Beytn takrlrldlr ki HllkOmel• 
beyanı itimat edilerek riJınamaye ge
çtlmeal hakkınd•d•r. Enelen bu takıl· 
rt reylnlıe arııedecefhn. Ondan •oara 
buırUnkD mlbakeratın aetrl ye tamimi 
hakkındaki takriri reylnlıe anedece• 
ftm. Bir de lamet Pataaın nutkunun 
tab'ı Ue memleketin her tarafın• tenli 
bakkfodakl takrtr nrdır ki nutuk reımt 
ceride de tabolunduktan aonra reye 
konulablllr ondan evvel rey• konu·J 
lamaıı. 
Zabıtlana Detir •e tamimi hakkında 

bir teamUI yoktur (Gas.ete kafi ıeılerl). 
Btlttla ubıtlan ayn ayn her ktsy• 
verebUmell imkanı garOIDne meaeleyt 
lılkOmete teYdl ederlıı. 

Bir de kan11nu11 cloj'rudan doJruya 
tadlllal talep eden bir teklif •ardır kl 
bu re1e anedllmlyacektlr. ÇUnkl bir 
kaauaun tadili uoak bir ka•- tek-

Kiralık e.talıı dafrenls, 1 Satılık •tY••ııı •ar mıdır ? 1 Doktora, dltçiye ten.IJ• 
edanııı var aaıclır ? Satılık •tr• arıyor muaun\lıı? 

Kiralık e•, daire, eda it mi t.tlyorauaua ? • •e Hlreye 
arıyor auaaaua ? ltÇI mi lıtly•nunua ? Yar mıdır ? 

lhtlyacınıı 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruşla bu işi yapabilirsiniz. 
(16) kelimelik hir ilin kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruı illve ediniz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zübre•I Ye dahili haatahklar • 

Hane: Beyotlu. Tarlabatı caddeal 
No. 145. Muayenehane: Galata 
TopçuJu caddeel. No. 164. --6 

PAR!S TIP FAKÜL TESINDEN Meııım 
C Ut •• ZDhrevl haıtalıldar mUtelıauı• 

Dr. BAHATTİN ŞEVKl 
Kabul ıaatleri sabah sekizden 

akf&ID yediye kadar Babıill 
Meıerret oteli karş111nda No. 135 
birlıacİ kat. -97 

Berlin Tıp Fakfiltesinden cildiye 
• ye zQhreTiye mÜteballlll 

Dr. A. LEBIP SELiM 

KOLONYACILAR 
Mis FABRIKASI MÜSTAHZERATI 
Koloaya, lanata, Mana, dit macunu, 

yatıııı krem, pudra, Hb- •e hlryaa

tladlr. Mla ma.tahaeratıaı hlr del• 

tecrilbe edenler dalaa •• dalma emdaa 

•JTibaaalar. Her yerde buhnav. -56 

--------------------------SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyesi için meıhur Halepli 

ıade doktor Talip Beye bet ıflıı 
enelden baber nrllmHi. Slrkec:l 

l Nemliıade tianı. Telefon latan
.. bul 1486 -7 

TAKSiTLE 
Sirkeci· Orbanlye cad. No. 26 ·-----------------

Cumadan maada hergün sabahtan 
akıama kadar. - 10 

EMRAZI ZÜ:iREVIYE tedavi

baneıl - Doktor Ariatldl Bey: 
EmlnlSnO sabık Karakaf Han 
No. 8 -22 

GÖZ ve GÖZLÜK miltebaHııı 
Tıp Fakillteal ıBz haıtalıklan 
aabık muulni doktor Fuat Aziz 

Bey - Muayene ile ıBdOk aatı· 
lır. Muayene lcretl alınmaL 

Babçekapı Hamldlye caddul SO r·ar•b m•t•za -7 

KlŞ GELİYOR - Peılo ve 

nreaiye fnkalide tık Ye ehven 
rlylnmek iater n blraı da müt· 
külpeaeubenlı Babıali karııaında 

Şark tenihaneelne utrayını:r. 
-22 

DIŞ TABiPLERi 

DIŞ TABiBi CEMAL ZIYA 
K8pri1baıı Emln3nG han lldnc:I 

kat No. 4. Sabah doku• buçuktan 
alqam 7edlye kadar hHtalarını 

kabul eder. -t 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim .•• 
Mahcup Ye r 
.; klaıendir. 

Hert•Y• çabuk 
kanmaı ·ye 
itimat etmeL 
ParaJI llraf. 
tan çekinir, 
kalabalık yer-
lere ıokulma., 
ataklık ve abl
ıanlık ıaıter
meL .. 

F•rlt 6eg ı Samimidir. Fiil 
. _ hareketle-

. rbade aculdlr. 
BlrteJI fula 
tamik etme
den aahlre uy
..Ibk gaıterlr. 
Bir it Oırerin

de umn m&d
det 11rar et
mekten ıılnhr. 
Etlenceyl ve 

mizahı ihmal etmez. 
Jlflle olabilir. Blaaenaleyh tekili 
Ahlplerl htlkGmetln Jranuat teklif 
mUıakere edilirken flldrlertnl orada 
teklif eder •e mllııalrerede kabal ettlr
alye ça1ıtır. Şimdi eneli Ali BeyiD 
hllkGmete itimat •e ruııaameye geçli• 
... ı hakkındaıd ftkrbal reye aned .. 
cetlm. 

Ahmet SUre17a Bey ( Akıaray )
Takrir encllmene hanle edilemez mi 
Efeadlm? 

Rela - Efendim; kanunun tadlll 
hakkında bir tekllfl kanuni yaaarık 
rlya1ete •erlralnlı derhal encUmene 
havale ederls. Ali Beyin takrlrlal kabul 
edenler •.• Etmlyenler .•• Müttefikan kabul 
edllml9tlr. 

Silleyman Fikri Beyin (Menin) tak· 
rlrl tekrar okuadu) 

Rela - SUleyman fikri Beytn takriri 
nl kabul edenler,_ Etmlyenler,_ Kabul 
edllmlıtlr. 

Sıvaa Meb'uıu Remzi Beyin lımet 
P8fanıa nuthununun tamimi hakkındaki 
takriri, nutuk Zabıt cerldealnde ~lttık
tan ıonra reylnlıe arıolunana kadar 
ruıınamede mll:ukere olunacak batk• 
blrfey yoktur. Yarın aaat 14 te içtima 
etmek Uzere celaeyl tatil ediyorum. 

Kapanma Matl ı 21,.0 

H•l4•l beg · Mlldekldk ve 
lf lerinde derli 
topludur. Ktı
çllk ıarnlmlye 
tahammnl ede
mez, blr
ıeyi anlama
dan, yapmu. 
Uıul Ye me
ruime riayet
klrdır. Men
faatlerini israf 

etmeL Temizlik husuıunda 
titizlik r8ıterir. 

* ô,,..r beg: Nnmaylf Ye 

allyiıten aza

dedir. Oldutu 
gibi görftnllr, 

baıkalanna 

minnet etmek
ten mllıtaini· 
dir. Kıamen 

ihmalddir. lna· 

dı ıe•er. 

----------------------
ON ÜÇÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 10 
Ouetemlııde 011 bet rllade bir 

••rmekte oldutumuıı Patron11 
bedna almak latlyorHnıa, ba 
kapoa11 kulp MklaJIDUI •• 15 
kupOl"I toplayını1o Patronlanmııı

dan pok memnun olacaluınız. 
Patronlar 11qrodlldllderl ırla

dan itibaren l.tanbul karllerl.nla 
bir hafta, tatr• karllerlıııla oa 
rtla içinde kupoalanaı ılSader 
a.Udlrler. 811 mlddet ıeçUktea 
Hara kupoalar kabıal edilmez. 

MOTENEVVI 
ÔRÜCO HÜSEYiN - Yırbk, 

wGn yeni ti elblHler emıaline 

faik ıurette belllala örillilr. Be
Jotlu latiklll eaddeal Paaaj Az
UYur No. 13 - 2 

PARAYA - ihtiyacınız varH 
eyfnlzln, ya.uhanenfzln efyaaını 

en iyi ffatla ahrız, yahut heaabı· 
nıza •atarız. 9 • 12 arasında 

müracaat. latanbul Dördüncü Vakıf 
Han Aıma kat No. 29 -S 

SiZE YARDIM EDECEGIZ -
Dava lçln mahkemeye, avukata 
müracaatten evci müşkülibnııı 

mektupla fU adrese bildiriniz. 
İıtan bul poıta kotu1U 400 -3 

ZA YI - Kaıtamonl Orta 
mektebinden ve Çerket hkmek• 
tebinden aldığım ıahadetname
lerl ve nGfua tezkeremi köpril 
ortuında zayi ettim. Evrala 
mezkureyi bulup Beyotlu beılncl 
icra muaYlni Fuat Beye retl• 
rlldltl takdirde memnun edl· 
leeektlr. MGyuaer 

ZA YI - Otomoblllme alt 1624 
numaralı pllkı aayl ettltlm6en 
bGkmG yoktur. lıyuz.ade mabal
leslnde ıofar ı Hüaeyfn. 

' BestegAr SUreyyaf Beyin 
iki GUzel Şarkısı 

Tanınmıı beıtegArlanmız
dan A. Sareyya B. tarafından 
bfr mUddet evvel bestelenen 
iki f8rkı Sahibinin Sesi pllk· 
!arına ahnmıı ve piyasaya 
ç.ıkanlmııhr. Bu f8J'kılarıa 
lkiıi de Uıak makamından 
beatelenmlıtfr. A. Snreyya B. 
bu iki ıarkıda çok muvaffak 
olmUf lur . Şarkıların biri 
" Gönnl derdin nedir MSyle • 
dlieri de '' Çok naı lflk 
uaandırır " güftelerini ihtiva 
etmektedir. İkisi de Gnllizar 
Hanım tarafmdan okunmuştur. 
Ayni zamanda beıteglr Sn
reyya Bey de tanburla fttirals 
etmiftir. Bu iki prla meni
min en çok rağbet kazanan 
iki gUzel eseridir. 

Nişan Merasimi 
Konya eırafından Hacı Ço

purzade GUseyin Cahit Beyle 
lzmit Bahriye elektrik fahri· 
kalı MlldürQ Ahmet Beyin 
kerimeıl Saadet Hammın Ni
f&n merasimi bugUn KadıklS
ytındeki evlerinde icra edil
mlıtir. Saadetler temenni 
ederiz. 

BugUn Beklenilen Vapurlar 
Cumhuriyet - Türk • Ho-

padan 
Adnan - Türk - lı.ınirden 
Seyyar .. Tilrk - ,, 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Kırlangıç - TUrk - lzmittea 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Samsun - Türk - Rizeye 
Barhn • Türk - Cideye 
Saadet • Türk • lzmire 
Bursa - Türk - Mudanya 

Gemliğe 

Kırlangıç • TOrk - lzmite 
Romanya - Romanya - Pire 

lakenderiyeye 
Bulgarya • Bulgar - Pireye 



8 Sayfa SON POSTA Teşrinievvel 5 -
Türkiye Hililiahmer 

C ·y tin en: 
~-0~) _K_K_A_T-~I EMLAK VE EYTAM BANKASI 

İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Hilaliahmer Cemiyetinin Yeni postane clYarında Aksaraylı

lar Hanmın (3) numaralı Sataş - Bnrosunda mevcut ntımune Ye 

şartnamesi mucibince imal ettireceği (200) adet prinç iane 

kutusunun açık münakasa suretile Taşrinievvelin onuncu 

cumartesi günü saat 14 te ihalei evveliyeai icra edileceğinden 

talip olanların niimune ve ıartnameyi görmek Uzere 
yeni postane civarında Aksaraylılar hanı No. 20 de Hillli-

ahmer oyun kiğıtları ve maden suları satış deposu Müdü
riyetine müracaat etmeleri. (2867) 

TUZLArsak,,ıÇMELERı 
15 Teşrinievvefe kadar sabahfarı saat 6,25 8,40 11,40 ta 
Köprüden Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri 

membalara kadar iİderler. . ------• 

İs tan bul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrükleri için 110 ton llvamarin kı5mUrO ve 826 
çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal klSmUrlinUn kapalı 
zarf usulile mubayaası mukarrerdir. Taliplerin, tartnamelerlne 
ittıla husulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 lira 
olan teminatı muvakkateyl hamilen 18 - 1 O - 931 pazar gUnU 
saat 14 de Batmiidürlükteld Mubayaat komisyonuna mUracaat
ları . (2864) 

Seyyar satıcılar tarafından .ablan G N O C C H 1 mfirekkepleri, 
15 Hn• evvel memleketimize ithal edilen G N O C C H 1 bot titelerlne 
burada doldurulmakta olduğundan bu gibi 1abcılardan mubayaa 
edilmemeıinf muhterem müıterilerimizden rica ederiz. 

Herkuçe nefueti takdir edilmiş olan hakiki GNOCCHI mürek
kebinden mubayaa etmek arzusunda olan müşterilerimiain zirdeki 
ticarethanelerden mubayaa etmeleri bilhas1a rica olunur ı 

Galata ı Vltall Banbanasta 

" .. 
latanbul : 

" 

Anlan Kırt&1lye mağuaet 

Çlturls Biraderler 
Ali Aaıar Ye ınabdumları 
Salamon Yerllfalmi 

En ıon model olarak l'•tirmit Dilnyanın en son modeli 
oldutum ikbaatlı "ŞIK,, markalı Yirmi aeklz aaat devamlı ya-
aobalar on çeki yerine b•t çeki nan ve batan kıt mevsiminde yal-
odun yakıyor ve 10 Hn• tamire nız bir toiı antrasit sarfiyatı ya-
lhtiyaç sı~S.termlyor. Her tecrllbe pan ikbaatlı STELLA ıobaları 
eden memnun kalıyor. Taklltle- a-•l•ltbr. 
rinden aakınınız. 

ŞIK SOBA MAGAZASI ( ŞIRAKY AN ) 
fstHbul, Bllylk Po•tahaa• karııaıada Tllrbe aokafıoda No. 6 da sabi~-

ANKARADA SAMANP AZARI cıv ARINDA 

Hususi Bizim Mektep 
ANA - iLK - ORTA KISIMLARI 

lık kısmın 3,4,S inci ıınıfların da her gün Fran11zca tedriaatı da vardır 

Kayıt muamelesi devam ediyor. Telefon: 2459 

IVAPURLARj Saraçhanebatında Münir Paşa konaklarında 

1 -
SEYRISEF AIN 

Merkez ncentası ı Galatada KöprU 
batı 8. 2362. Şube A. Sirkeci Mil· 
hürda r ude hnn 2. 2740 

Tekmil sınıfları mevcuttur.Kayda başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve fnıilizcedir. Talebe aabah 
evlerinden mektebin otomobillerile alınır Ye akıam ayni vasıta ile eTlerine gönderilir. Tedrl1at 1 
Tetrinfevelde ba,lamıttır. Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon 2053 

AYVALIK SÜR'AT P. 
(MERSİN) 6 Teşrinievvel 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımın- L;:.~ :: ~:r İNKILAP LİSELERİ~: i~; 
kısımları 

dan. MOeHial : N E 8 1 Z A D E H A M D 1 

PiRE - lSKENDERlYE P. 
(ANKARA) 6 Teşriniev-

vel Salı 10 da Galata Rıh-

Reaaıt der• proırraınlannı tamamen tatblk eder. Ecnebi llaan tedrlaatı, ecnebi mekteplerine kat'lyy•n llbum 
bırakmıyacak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en fiiılde mualllm ve mGrebbtlerlnden 
mllrekkeptir. Ana ve baba, yavrularını iNKILAP LiSELERiNE bar hu.auata tam bir emniyet ve huzuru kalple tsallm 

edebilirler. Mufaaul lıahname vereceğiniz adrese ganderlllr. Mektep Nuruoımanlyededir. Telefon : 20019 

tımından kalkacaktır. 

6 Teşrinievvel Sah Trab· 
zon postası yapılmiyacaktır. 

KARADENiZ POSTASI 

Vatan 
/;~::,Çarşamba 
gUnü akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lığına müracaat. Tel. 2 t 515 

• 

B A R T 1 N .h'!~:t P O S T A S 1 

Bartın Vapuru 
T.!'".ı Pazartesi gGnü ıaat 

19 da Sirkeci rıhtımından hare
ketle, EretU, Zonsıuldak, Bartın, 
Amana, Kurucaılle, Cide lıkele-
lerine azimet ve ayni tarikle lı
tanbul'a avdet edecektir. 

1 inci, 2 lncl, 3ilne0 sınıf kama• 
ralarla sıfivert• yolcularına mab· 
ıua mahfuı; mahalleri vardır. 

Milracaat mahalli ı EmlnönO 
Sehııe Sokak No. 8 

Telefon: 23609 ve 23388 

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

Ziraat ve Baytari enstitülerinin (6 t 235) lira bedeli keşifli Ma
sa, Dolap, Sandalya ve sair tesisatı tedrisiyesinin imali kapalı 
zarf usulü ile 2 t glln müddetle mUnakasaya vazedilmittir. 
Projeleri ve diğer evrakı fenniyesi Vekllet muhasebesine veri
lecek 15 lira mukabilinde mahalli inşaattaki fen heyetinden 
verilecektir . 

Münakasaya iştirak edecek talipler illn edilen bedeli keşfin 
% 1,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan yaı:ılmıı Banka teminat 
mektubunu ve yahut merkez muhasebeciliğine aynı 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 mllsa
dif perşembe günü saat 15 te Ziraat Müsteşarlığı kısmında 
müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları illn olunur. (2831) 

• 

iktısat Vekaleti Maadin işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

GDmOşbane VilAyetinin Torol kazasının Körtün nahiyesinin 
Şıhh Kızılot karyelerindo kiin olup htikfımet malı bulunan 
bakır madeni 

1 - Madenin teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
100,000 TUrk lirası sermaye ile bir Türk şirketi teşkil ederek 
hukuku bu ıirkete devredilmek. 

2 - hk sene zarfında sahai imtiyaziyenin 1 /0000 mikya
tında muntazam topoğrafi ve jeolojik haritaları yapılmak ve 
eıki imalatın ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler 
fennt bir rapor ile tesbit ve tetkikat netayicine göre işletme 
projeleri tanzim edil~rek İktısat Vekaletine ita edilmek. 

3 - İkinci sene zarfında maden mevkiinden denize rap
tedilecek yol yapılmak. 

4 - Üçüncü seneden itibaren asgari ( 1000 ) ton cevher 
ihraç ve sevkedilmek ve sevkolunamadığı takdirde bu mik
tara tekabül eden kıymet üzerinden yüzde beş resmi nlıbt ile 
mezkur resmin yüzde altısı nisbetinde teçhizatı askeriye tertibi 
yerilmek ve milli Bankalardan birinin ( 5000 ) liralık teminat 
mektubu ita edilmek ve teşkil olunacak şirketin temetttiatı 
safiyesinln maadlnin imtiyaz kararnamesine zeylen tanzim ve 
teati kılınAcak olan şertnamenin ahkAmı maliye faslında glSs
terildiği üzere muayyen nisbetler dairesinde hUkümete hissei 
temettü verilmek şartile ihale edileceğinden taliplerin 3 teşri
nisani 931 tarihine müsadif salı günü saat on beşe kadar 
kapalı zarfla ve teminat mektubu ile azami şeraitin İktısat 
Vekaleti Maadin Müdiriyeti umumiyesfne ita eylemeleri. 

İSTANBUL ADLİYE LE-
VAZIM DAİRESİNDEN: 

lstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifaneleri ekmeyi 

kapah zarf usulile me•kii münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 

şartnameyi görmek üzere hergün Adliye levazım idaresine ve 

münakasaya iştirak edeceklerin de 15 teşrinievvel 931 tarihine 

müsadif perfembe günü saat 15 te teminatı muvakkate mek

tuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mubayaa komisyo

nuna müracaatleri ilan olunur. (2700) 

Kiralık 
Esas Me•kl ve Nevi Bedeli icarı senevi 
87 /9 Çırpıcı 20 dönüm tarla 155 - L. 

13111 Teıvikiyede Harbiye mektebi arkasında bostan 85 - " 
131 /2 " " " " 15 dönilm " 201 - " 
131 /3 " " " " 1 o " " 140 - h 

131/4 " " " " 5 " " 70 - " 
197 Nitantaşında Meşrutiyet mahallesinde Çiflik 

sokağında 8-9-1 O No. bostan 151 - " 
302 Kilçükpazar Rüstempaşa mahallesi Balkapan han 

4 No. oda 60 - " 
200 Siileymanlyede KAtip Şemsettin mahallesinde 

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

Ballda yazılı emlak birer sene müddetle bilmüzayede ki
raya verileceğinden taliplerin J O - J O 93 J cumartesi günO 
saat on altıda tubemize mUracaatlan. 

~Dr.HORHORUNi:::z::m 
Cilt •• emrasl zObrevlye tedaYlhaneal Har ılln sabahtan akf ama kadar 

Talulın Zambak aokak No. 41: 

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

köprft baıı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazaaının Köse 
ile Kelkit arasında bir ki ceman üç adet on iki tonluk Ruıla~ 
dan metrfık harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21 - 9 • 931 ta
rihinden itibaren 2 ı glln mllddetle münakasaya konulmuıtur. 
Tenzillt yapmak ve fazla tafıilAt almak lstiyenlerin Gümtiıano 
Nafıa Baı MUhendiıliğine müracaatları ilin olunur. (2837) 

Harita Umum 
dürlüğünden: 

M .. u-

Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühendls
liii tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 12, 13 
ve 14T eşrinievvel 1931 tarihlerinde Uç gün müsabaka imtiham 
yapılacaktır. 

Muhtelif liıelerce talebe kanununa tevfikan namzet göste
rilmiş olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da qağıda 
yazılı liselerden birine müracaatla imtihana iştirak etmeleri 
lbımdır. 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 10. 10. 1931 alqa
mına kadar hüviyet cüzdanları ve lise şahadetnameleriyle im
tihan olacakları liıe müdUrlüiUne kendilerini kaydettirmeleri 
mecburidir. 

Kastamonu, Bursa, Askeri, Kuleli Askeri, l:ımir, Ankara, 
Sıvas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Erkek liseleri Mn
dürlilklerine müracaat edilmesi lizımdır. 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sarıköy - Mibaliçcık tarlkinde mebdeden itibaren yapılacak 

olan on bir adet düz ve altı adet menfezler - 4825. 48 - lira 
bedeli kefifle 22 - 9 - 931 tarihinden itibaren 12. 1 O. 931 pazar
tesi günü saat on beş buçuğa kadar yirmi gUn müddetle 
alenen milnakasaya vazolunmuştur. Münakasaya iıtirak ede
ceklerin bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde teminat akçaıi 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince nezareti fenniyesini 
kabul ettiğine dair fen memuru veya ehliyeti Nafia Bq Mü
hendisliğince musaddak bir çavuş taahhütnamesinin ibrazı ll
zımdır. Proje, evrakı keşfiye ve saireyi görmek ve fazla malu
mat almak istiyenlerin Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat 
eylemeleri lüzumu ilin olunur. (2835) 

Fatih İcra Memurluğundan : 
Nafakadan bila1ala ve çocukları 

Semiha Pervlh ve Fatma Hacer Hanım· 

SON POSTA 
larla Mt-hmet Remzi Efendi namına Yevmi, Slyaat, Havadis ve Halk gazetesi 

bilvekıle Nuritap Hanım ile Meliha ve 

Fatma Tallt ve Saime Hanlmların 

şayıaaı mutasarrıf olduklan Tepeba• 

ğıada Çırpıcı caddeainde 12 H 33/33 

numaralı bat mahalll olup, elyevm 

maa bahçe llç oda ye iki aofa ve tavan 

araHı ve bir hell ve altı ahır •• itti· 

aallnde ufak bir mutfak mahalli ile 

bahçede bir kuyu ve etcarı mi1ımlreyl 

havt bir bap hanenin lzalel ıuyuu 

ı:ımaında fl1rubtu takarrOr edip Te.fJ'lnl· 

seninin (S) 1931 b~lacl per9embe rllnii 
aaat (lS) te on be9t• arttırmaaı icra 

kılınacağından talip olanların kıymeti 

muhammlneal olan (3000) Uç bin Uranın 

yl.Ude onu nlıbetiada pey ekçealnl ve 

931/2865 numarayı muatuhlben müra

caat eylemeleri tlln olua.ur . 
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ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 
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Gelen evrak geri verilmez. 

114nl rdan meı'ullyet alınmu. 
Adres değl~tlrilmesl (20) kuru,tlll'· _ 

MA TBAAİ EBUZZIY A __.,..... 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RaflP 
Netrlyat Mlldllrü· Selim RaııP 


